
De vrijsteden



“Ik wist niet dat daar 
een beker stond.”

“Het was per 
ongeluk.”

“Ik deed het niet 
expres.”
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De vrijsteden



Tora
Exodus 21
Numeri 35
Deuteronomium 4 & 19

Vrijsteden in de bijbel

Binnengaan beloofde 
land
Jozua 20 & 21
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zal Ik voor een plaats
voor u zorgen waar hij 
naartoe kan vluchten.
(Exodus 21:12-14)
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en het ijzer schiet van 
de steel en treft zijn 
naaste, zodat die sterft 
– die zal naar een van 
die steden vluchten en 
in leven blijven. (Deut 
19:5) 6



Ene kant van de 
Jordaan
▪ Kedes
▪ Sichem 
▪ Hebron

De vrijsteden 
(Deut 4; Jozua 20:21)

Andere kant van 
de Jordaan
▪ Bezer 
▪ Ramoth
▪ Golan
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Exodus 21:14
▪ Altaar 

(Jeruzalem?)

Nog meer vrijsteden? 

Deut 19:9
▪ “Nog drie toe 

te voegen”
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Vlucht (v4)

Naar de vrijstad
Wonen (v4)

Vrij van de 
bloedwreker

Doodslag (v3)

Zonder opzet

Bloedschuld

Naar huis (v6)

Na dood 
hogepriester

Rechtspraak 
(v5)
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Procedure (Jozua 20:1-6)



Joab
Gedood in 
vredestijd

Adonia
Wil koning 

worden

Simeï
Moet in 

Jeruzalem 
blijven
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Voorbeelden?
(1 Koningen 1-2) David AbisagSalomo



Dood van Jezus 



Pogingen van de Joden

▪ “Zij [de Joden] namen dan stenen op om ze op Hem 
te werpen” (Joh 8:59)

▪ De Joden dan pakten opnieuw stenen op om Hem 
te stenigen. (Joh 10:31)

▪ en zij [de Joden] stonden op, dreven Hem de stad uit 
en brachten Hem op de top van de berg waarop hun 
stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te 
werpen. (Luc 4:29)
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Ter dood veroordeeld

▪ [uitgeleverd] Judas, een van de twaalf, kwam er aan 
en met hem een grote menigte…… gestuurd door de 
overpriesters en oudsten van het volk. (Mat 26:47)

▪ [voor Sanhedrin] Hij is schuldig en verdient de dood. 
(Mat 26:66)

▪ [voor Pilatus] Kruisig Hem, kruisig Hem. (Lucas 23:21)
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Toespraak na genezen Kreupele
(Han 3:13-19)
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Woord
▪ ἄγνοια

▪ Denk aan 
agnost (NL)

Onwetendheid

1 Kor 2:6-9
▪ “in geen 

mensenhart is 
opgekomen”
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Die u gekruisigd hebt
▪ [Pinksterdag] God Hem tot een Heere en Christus 

gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd 
hebt. (Han 2:36)

▪ [genezing kreupele] Die u hebt overgeleverd. U hebt 
Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat 
men Hem zou loslaten. (Han 3:13)

▪ [Petrus voor Sanhedrin] Die u gekruisigd hebt maar 
Die God uit de doden opgewekt heeft (Han 4:10)

▪ [Stefanus] van Wie u nu verraders en moordenaars 
geworden bent (Han 7:52)
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Vlucht (v4)

Naar de vrijstad
Wonen (v4)

Vrij van de 
bloedwreker

Doodslag (v3)

in onwetendheid

Bloedschuld

Naar huis (v6)

Na dood 
hogepriester

Rechtspraak 
(v5)
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Procedure (Jozua 20:1-6)



Onwetend naar wetend



God gebruikt onwetendheid

omdat ik het in onwetendheid (ἀγνοεῖ)
gedaan heb, in ongeloof….. opdat Jezus 
Christus in mij, de voornaamste van de 
zondaars, al Zijn geduld zou tonen (1 Tim 
1:12-17)
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Niet onwetend laten.. 

▪ [aan de onbekende God] Die u dient zonder 
dat u Hem kent, verkondig ik u. (Handelingen 
17:23)

▪ Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt 
(Rom 1:13)

▪ Of weet u niet dat…. (Rom 6:3;7:1)
▪ ….. 20

(ἀγνοεῖ: ‘niet weten, niet kennen, niet erkennen, niet 
begrijpen’)



Van onwetend naar wetend

….verlichte ogen van uw verstand, 
om te weten wat de hoop van Zijn 
roeping is, en wat de rijkdom is van 
de heerlijkheid van Zijn erfenis in de 
heiligen (Efeze 1:15-18) 21


