Why does the Bible sanction slavery? How can we
claim that the Bible is the source of moral authority
when it condones human slavery?

Waarom keurt de Bijbel slavernij goed? Hoe kunnen
we beweren dat de Bijbel de bron van moreel gezag is
als het slavernij door de vingers ziet?

THIS WEEK'S TORAH PORTION:
 Mishpatim ( | משפטיםJudgments)
 Torah: Exodus 21:1-24:18
 Haftarah: Jeremiah 34:8-22, 33:25-26
 Gospel: Luke 7:1-8:3
Special readings for Shabbat Shekalim are
applicable this Shabbat.

TORA GEDEELTE VAN DEZE WEEK:
 Mishpatim ( | משפטיםBeslissingen)
 Torah: Exodus 21:1-24:18
 Haftarah: Jeremia 34:8-22, 33:25-26
 Evangelie: Lucas 7:1-8:3
Deze Shabbat gelden speciale lezingen voor Shabbat
Shekalim.

Slavery Laws in the Bible

Slavernij Wetten in de Bijbel

The exodus from Egyptian slavery culminated with
the giving of the covenant to a new nation of exslaves. The people of Israel carried on their bodies
and souls the indelible marks of their former brutal
and harsh slavery. The people of Israel were free
men, and their relationship with the Torah was to
be one of voluntary compliance, not forced
compulsion.

De uittocht uit de Egyptische slavernij bereikte z’n
hoogtepunt met het geven van het verbond aan een
nieuwe natie van ex-slaven. Het volk van Israel droeg
op hun lichamen en in hun zielen de onuitwisbare
sporen van hun vroegere brutale en agressieve
slavernij. Het volk van Israël waren vrije mensen, en
hun relatie met de Torah moest er een zijn van
vrijwillige naleving, niet gedwongen.

If you buy a Hebrew slave, he shall serve
for six years; but on the seventh he shall
go out as a free man without payment.
(Exodus 21:2)

Als je een Hebreeuwse slaaf koopt, zal hij
gedurende zes jaar dienen; maar op het
zevende zal hij als een vrij man gaan, zonder
betaling. (Exodus 21:2)

It seems that by offering laws regarding
slavery, the Bible is condoning it. Slavery is
ugly. Slaves in North America were
kidnapped, maltreated, bought and sold,
subjugated to all sorts of cruelties and denied
basic human dignities. Why does the Torah
give laws about slavery?
The Bible's laws about slaves are meant for the
protection and well-being of the people enslaved.
The Israelites had just left slavery. They had
experienced it in its ugliest form. It is only natural
that God would address that institution and lay out
rules to prevent the perpetuation of the
maltreatment of slaves. God did not want the
Israelites to treat their servants the way that they
themselves had been treated.
This can be compared to an abusive home in
which a son is beaten by his father. When the boy
grows up, he beats his own children because that
is the manner of parenting he learned from his
father. The Bible's laws of slavery are meant to
break that pattern of the mistreatment of other
human beings.
Slavery in the ancient world was a normal part of
the entire economy. In those days, there was no
standard of currency, and people did not ordinarily
work jobs like we do. People lived primarily off the
land. This meant that if you were not a landowner

Het lijkt erop dat door het aanbieden van wetten met
betrekking tot de slavernij, de Bijbel het vergoelijkt.
Slavernij is walgelijk. Slaven werden in Noord-Amerika
ontvoerd, mishandeld, gekocht en verkocht, onderworpen aan allerlei wreedheden en fundamentele menselijke waardigheden ontnomen. Waarom heeft de Tora
wetten over slavernij gegeven?
De Bijbelse wetten over slaven zijn bedoeld voor de
bescherming en het welzijn van de tot slaaf gemaakte
mensen. De Israëlieten hadden net slavernij achter de
rug. Ze hadden het meegemaakt in zijn ergste vorm.
Het is logisch dat God die instelling zou aanpakken en
regels geven om de bestendiging van de mishandeling
van slaven te voorkomen. God wilde niet dat de
Israëlieten hun dienaars zouden behandelen op de
manier waarop ze zelf waren behandeld.
Dit kan worden vergeleken met een gewelddadige
huisgezin waarin een zoon wordt geslagen door zijn
vader. Als de jongen volwassen is, slaat hij zijn eigen
kinderen, want dat is de manier van ouderschap die hij
van zijn vader leerde. De Bijbelse wetten van de
slavernij zijn bedoeld om dat patroon van mishandeling
van andere menselijke wezens te doorbreken.
Slavernij was in de oudheid een normaal onderdeel van
de economie. In die dagen was er geen muntstandaard,
en de mensen hadden geen normale baan zoals wij. De
mensen leefden in de eerste plaats van het land. Dit
betekende dat als je geen landeigenaar of
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or independently wealthy with your own flocks and
herds, you probably had no secure means of
supporting yourself and your family. The concept
of work for hire was risky, short-term and had no
guarantees. There were no labor laws, minimum
wage requirements or retirement plans. For the
landless lower-class, servitude was an attractive
option. It offered the acquisition of meaningful
skills, lifelong employment and food and shelter for
a person and his dependents.
However, in most societies, slaves had no rights.
The Torah changes that. According to the laws in
this Torah portion, slaves were to be treated as
servants for hire rather than property. After six
years of service, they were to be given the option
of going free.
The Bible's laws of slavery were designed to
prevent the type of enslavement experienced by
many black Americans in North America prior to
the Civil War. In the Torah, kidnappers face the
death penalty (Exodus 21:20). If a man seriously
hurts his slave, the slave is to be immediately
released (Exodus 21:26-27). If a slave is killed by
his owner, the man faces the death penalty
(Exodus 21:16).
Nevertheless, one might say that since slavery has
been abolished, the Bible's laws of slavery are
irrelevant to the modern world. That is not the
case. If we remember that slaves in the biblical
period were roughly equivalent to the concept of
employees in today's economy, we can learn
several things about God's heart for how we treat
our employees. The Torah would have us treat
them fairly, with dignity and worthy compensation.

onafhankelijke rijke was met eigen schapen en runderen, je waarschijnlijk geen verzekerde middelen had
om zelf met uw gezin van te leven. Het concept van in
huurdienst werken was riskant, gold slechts voor korte
tijd en bood geen garanties. Er waren geen arbeidswetten, minimumlonen of pensioenplannen. Voor de landloze lagere klasse, was dienstbaarheid een aantrekkelijke optie. Het bood de verwerving van zinvolle vaardigheden, levenslange werkgelegenheid en voedsel en
onderdak voor iemand met zijn nabestaanden.
In de meeste samenlevingen echter, hadden slaven
geen rechten. De Tora verandert dat. Volgens de wetten
in deze sidra, moesten slaven worden behandeld als
gehuurde dienaren in plaats van eigendom. Na zes jaar
van dienst, moesten ze de mogelijkheid krijgen om vrij te
gaan.
De Bijbelse wetten van de slavernij werden ontworpen
om het soort slavernij die veel zwarte Amerikanen in
Noord-Amerika voorafgaand aan de burgeroorlog
hadden ervaren, te voorkomen. In de Thora stond
ontvoerders de doodstraf te wachten (Exodus 21:20).
Als iemand zijn slaaf ernstig verwonde, moest de slaaf
onmiddellijk worden vrijgelaten (Exodus 21:26-27). Als
een slaaf door zijn eigenaar wordt gedood, wacht die
man de doodstraf (Exodus 21:16).
Toch zou men kunnen zeggen dat er sinds de slavernij
is afgeschaft, de Bijbelse wetten voor slavernij voor de
moderne wereld verouderd zijn. Dat is niet zo. Als we
bedenken dat wat slaven in de Bijbelse periode waren,
deze in de huidige economie zowat overeenkomen met
de werknemers, kunnen we een aantal dingen leren
over Gods hart voor hoe we onze medewerkers
behandelen. De Tora wil dat wij hen fair behandelen,
met waardigheid en waardige compensatie.

DID YOU KNOW?
The Weekly eDrash is adapted from Unrolling the
Scroll, and other Torah Club resources. This
complete edition of Torah Club is now published in
a sturdy, hard cover edition.

WIST JE DAT?
De wekelijkse eDrash is een bewerking van het
boekwerk Unrolling the Scroll, en andere Thora Club
hulpmiddelen. Deze volledige Tora Club uitgave is nu
gepubliceerd in een stevige editie met harde kaft.

2

