
Herziene Staten Vertaling (HSV) 

 
Exodus 20: 24-26  
24U moet voor Mij een altaar van aarde maken en daarop uw brandoffers 

en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen offeren. Op elke plaats 
waar Ik Mijn Naam zal laten gedenken, zal Ik naar u toe komen en u 

zegenen. 
25Maar als u voor Mij een stenen altaar maakt, mag u dit niet bouwen van 

gehouwen stenen, want als u ze met uw houweel bewerkt, ontheiligt u ze. 
26En u mag niet langs trappen naar Mijn altaar klimmen, opdat uw 

naaktheid daarop niet zichtbaar wordt. 
 

Exodus 21: 1-6 
1Dit zijn de bepalingen die u hun moet voorhouden. 
2Wanneer u een Hebreeuwse slaaf koopt, moet hij zes jaar dienen, maar 
in het zevende mag hij zonder te betalen als vrij man vertrekken. 
3Als hij alleen gekomen is, moet hij alleen vertrekken, en als hij getrouwd 
is, mag zijn vrouw met hem vertrekken. 
4Als zijn meester hem een vrouw gegeven heeft en zij zonen of dochters 

bij hem gebaard heeft, dan zal de vrouw met haar kinderen aan haar 
meester blijven toebehoren en moet hijzelf alleen vertrekken. 
5Maar als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en 
mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, 
6dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de 
deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn 

oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen. 
 

Jozua 20: 1-6 
1Verder sprak de HEERE tot Jozua: 
2Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wijs voor uzelf de vrijsteden 
aan waarover Ik door de dienst van Mozes met u gesproken heb, 
3zodat iemand die een doodslag heeft begaan, die iemand zonder opzet, 
niet met voorbedachten rade, om het leven heeft gebracht, daarheen kan 

vluchten, opdat ze voor u tot een toevlucht zijn tegen de bloedwreker. 
4Als hij naar een van die steden vlucht, moet hij bij de ingang van de 
stadspoort gaan staan en zijn woorden spreken ten aanhoren van de 

oudsten van die stad. Vervolgens moeten zij hem bij zich in de stad 
opnemen en hem een plaats geven, zodat hij bij hen kan wonen. 
5En als de bloedwreker hem achtervolgt, mogen zij hem die de doodslag 
begaan heeft, niet in zijn hand overleveren, omdat hij zijn naaste niet met 

voorbedachten rade doodgeslagen heeft, en hem tevoren niet haatte. 
6Dan moet hij in die stad blijven wonen, totdat hij terecht zal staan voor 

de gemeenschap, totdat de hogepriester die er in die dagen zijn zal, 
sterft. Daarna mag hij die de doodslag begaan heeft, terugkeren 

en weer naar zijn stad gaan, en naar zijn huis, naar de stad waaruit hij 
gevlucht was. 


