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DE VRIJSTEDEN  

 

De moordenaar, bij wie van opzet sprake is, moest in Israël ter dood gebracht worden. Het vergieten 

van bloed is een zeer ernstige zaak. Het roept om het bloed van wie het vergoot. Wordt deze 

verzoening niet aangebracht, dan verontreinigt men de woonplaats van de Heere.  

De Heere vat het doden van een mens heel ernstig op, Gen. 4: 10; 9: 5, 6; Ex. 20: 13. Het vergieten 

van bloed is zo ernstig, dat Zijn volk voor elk geval van doodslag een nauwkeurig onderzoek moest 

instellen. Bleek het, dat er geen opzet in het spel was, dan moest de doodstraf niet worden 

voltrokken. In dat laatste geval ging de onvoorzichtige of ongelukkige toch niet geheel vrijuit, want 

het verblijf in de vrijstad Is een soort ballingschap. De ernst van wat gebeurd is blijft op deze wijze 

de betrokkenen en geheel Israël bij.  

Onbedoeld letsel met dodelijk gevolg brengt dus niet de doodstraf met zich. Wel is het vluchten 

noodzakelijk met het oog op de bloedwraak. De vrijsteden getuigen bij vernieuwing van de 

barmhartigheid van de Wetgever! De Heere is een God, Die met onderscheiding oordeelt zelfs over 

iemand, die zijn naaste heeft gedood. Hij is een toevlucht voor hen, die voor de straf op hun zonde, 

zij het dan, dat deze onopzettelijk begaan is, zich onderwerpen aan Zijn rechtsregels.  

In een brief ligt nu voor mij de noodkreet: "In de vrijsteden ligt voor mij geen troost, want ik ben 

niet onschuldig, integendeel, door moed- en vrijwillige ongehoorzaamheid ben ik een· vijand en 

doodslager. Voor mij is de vrijstad niet, want ik moet schuldig aan Gods recht worden uitgeleverd". 

O mevrouw, meer dan de vrijsteden is Christus! Hij gaat de vrijsteden te boven. Hij heeft Zich tot 

in de dood gegeven niet voor onmoedwillige, maar voor moedwillige zondaren. Hoe blijkt vooral 

hier de barmhartigheid van de Wetgever, Die Zijn Zoon heeft overgegeven voor doodslagers, die 

naar recht de dood hebben verdiend.  

Over deze barmhartigheid schreven we eens een meditatie over de vrijsteden voor rechtelozen naar 

aanleiding van Numeri 35 : 13:  

 

En deze steden, die gij geven zult, zullen 

zes vrijsteden voor u zijn. 

 

Meer dan de vrijsteden is hier! 

 

De Levieten mochten in Kanaän geen bezit verkrijgen. Wel ontvingen zij steden en weiden rondom 

die steden. En onder die steden moest Israël naar het bevel des Heeren zich zes vrijsteden kiezen, 

waarheen iemand, die een ander heeft doodgeslagen in dwaling, kan vluchten. Deze steden zullen 

aan de moordenaar een toevlucht moeten verschaffen voor de bloedwreker. De Heere heeft bevolen 

om die steden te stellen tot een toevlucht voor de ongelukkige doodslager.  

 

De Heere neemt het op voor ongelukkige en boetvaardige zondaren en moordenaars. Zij, die met 

schuld en smart tot die steden naderden, werden binnengelaten. Welk een rijke heenwijzing zijn 

deze steden naar Christus! De verslagene, die alles moet verlaten voor de bloedwreker en 

behoudenis zoekt, deze vindt bescherming en redding bij Christus. O volk, dat door de Wet ter dode 

toe achtervolgd wordt! God de Heere heeft Zijn Zoon gesteld tot een ontkoming. Zijt ge door 

wederbarende genade ongelukkig geworden en omringen u de gevaren van alle kanten? God de 

Heere heeft een plaats ter ontkoming gesteld in de Zoon van Zijn welbehagen, in de enige 

Hogepriester. Hoe u bij Hem komt? De ongelukkige doodslager moest tot de vrijstad vluchten met 

het verlaten van alles, van ouders, van kinderen, van echtgenote, van bezittingen. Zij, die leren 

vluchten, moeten alles achterlaten. En ziet, dat kon de rijke jongeling niet. Doch waar liefde tot 

behoud en de lust tot schulderkentenis is, daar is een vluchten en daar alles weg tot behoud. 

Mijn lezer, mogen we reeds deze gang maken? Of zijn we voor ons besef nog geen boetvaardige 

zondaar geworden, die worstelt om de genade Gods? Bedenkt, dat God straks met ons komt af te 

rekenen. Hij eist betaling voor onze schuld en wij hebben geen penning om te betalen.  
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Moge ontdekkende genade uw deel worden, opdat we leren vluchten naar de grote Vrijstad Jezus 

Christus, door de eerste Persoon geschonken tot redding van verbroken zondaars, die met smart hun 

overtredingen bewenen. En zij zijn het, die gelovig leren vluchten en dat niet zonder 

bemoedigingen. We weten uit het Woord, dat elk jaar in de winter de wegen moeten geschouwd 

worden, alle oneffen wegen bewerkt, opdat ook de doodslager niet opgehouden werd. En op de 

wegscheidingen stonden stenen opgesteld om de weg tot de vrijheid aan te wijzen. De Heere komt 

dus zelf de weg te banen voor Zijn schuldig volk en Hij geeft hun een heenwijzing naar de Christus. 

Wat is Zijn liefderijke zorg toch groot! Hij heeft de vrijsteden gegeven en Hij zorgt, dat Zijn 

vluchtend volk er komt. Het is alles uit Hem en door Hem en zij zullen met alle roem tot Hem 

wederkeren.  

Vluchtend naar de vrijstad. Laten we nu niet met de meetstok gaan lopen. Want de ene vluchteling 

had een veel zwaardere weg dan de andere. Ook zullen er geweest zijn die vlakbij de vrijstad waren 

en erheen vluchtten terwijl anderen een lange weg moesten bewandelen. En juist zij zullen gedacht 

hebben op de weg erheen nog te zullen bezwijken. Doch ... hoe onderscheiden de wegen ook waren, 

zij moesten allen op één punt terechtkomen, namelijk in de poort, waar de oudsten als rechters 

waren gezeten.  

In de poort van de vrijstad. Daar moest een tweeërlei belijdenis plaatshebben, namelijk een 

belijdenis van schuld en een belijdenis van het recht. Er komt voor Gods vluchtend volk een tijd, dat 

zij geroepen worden Gods recht te erkennen. Zij leren Gods recht toevallen en op die belijdenis 

gaan zij de vrijstad binnen, waar zij bescherming en behoud genieten. Echter tot volle vrijheid zijn 

zij nog niet gekomen. In de vrijstad bleef men een banneling en de bloedwreker bleef bespieden. 

Wat ligt hier een rijk onderwijs voor Gods kerk! In de vrijstad blijven de schuldenaars bannelingen, 

de bloedwreker blijft nog rondlopen. En toch is er veel veranderd. Zolang zij in de vrijstad blijven, 

genieten zij bescherming en mogen zij eten van de offers van de priesters. Zo mogen ook zij, die tot 

Christus leren vluchten, eten van de offers van de Hogepriester. Bij Hem vinden alle bedroefde en 

aangevochten zondaars een toevlucht, zodat geen bloedwreker, geen zonde, geen vloek, geen satan, 

geen dood, noch hel hen kan bijkomen. Doch hoe groot dit alles ook is, degenen, die de vrijstad zijn 

binnengegaan, ervaren, dat de dag der volle vrijheid en vrijspraak nog niet is aangebroken. In de 

vrijstad was de doodslager wel veilig, maar hij bleef balling. Hij mocht niet buiten de stad komen, 

want als de bloedwreker hem vond, mocht hij hem doden. De volle vrijheid brak pas aan en de 

doodslager kon naar zijn bezittingen terugkeren, wanneer de hogepriester stierf. Dan was de 

bloedwreker zijn recht kwijt, dan was de wet van zijn vloek ontwapend. Dan verkreeg de 

doodslager op vrijspraak van de rechters de vrijstelling. Zo is het ook met Gods kinderen in de weg 

der genade. Er zijn er, die een bescherming genieten van en een onderhouding door het 

priesterwerk, maar de vrijverklaring door God nog missen. Zij leven uit de Christus, doch zien hun 

leven nog niet verklaard liggen in de Heere. Daartoe is nodig, dat de Heere ons uit onszelf uithaalt 

en ons in de dood van de gestorven Borg overbrengt. Dan gaan we met onszelf de dood in en wordt 

ons de vrijspraak en het leven geschonken.  

Volk des Heeren, let op de zaken of er een bescherming is en een uitzien naar de dood van de 

Hogepriester of dat er een vrijverklaring plaatsvond door het leven uit de dood van de Hogepriester. 

De Heere zende Zijn licht en waarheid. 

Mijn lezer, zijn we reeds zondaar voor de Heere geworden? Of gaan we nog steeds door in de 

wereld- en zondedienst? Wie zijn zonde bedekt, zal niet voorspoedig zijn en wie zijn hart verhardt 

zal in het kwade vallen. Ach, dat gij nog heden boetvaardig tot de vrijstad leerde naderen, opdat ge 

niet ten verderve gaat. 
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