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Zonden waar in de Torah  
de doodstraf op staat  

Geraadpleegd o.a.: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capital_crimes_in_the_Torah 
Verwijzingen naar de Statenvertaling (HSV). M.V. 30-10-2016 

 

“Hun hart is zo ongevoelig als vet, maar ík verblijd mij in Uw wet” – Psalm 119:70 

 

Schriftplaats Misdrijf 

Genesis   

9:3-6 Bloed eten en bloedvergieten – dit leidt tot de wet: Deuteronomium 19:10, Leviticus 
3:17; 7:26-27; 17-10-14; Numeri 35:33; Deuteronomium 19:10. Dit leidt ook tot het 
nieuwtestamentische gebod in Handelingen 15:20, 28, 29 

Exodus  

21:12 Doodslag 

21:14 Moedwillig doden 

21:15 Vader of moeder slaan 

21:16 Ontvoering 

21:17 Vader of moeder vervloeken 

21:22-23 Letsel toebrengen aan zwangere vrouw met dood kind als gevolg 

21:29 Eigenaar van stotig rund dat doodt, als de eigenaar verwittigd was 

22:18 Tovenares1 zijn 

22:19 Bestialiteit 

22:20 Offeren aan andere goden, niet aan JHWH. Vergelijk Leviticus 27:29. 

31:14 Sabbatschender 

35:2 Sabbatschender 

Leviticus  

3:17 Bloed eten. Vergelijk Leviticus 7:26-27 

7:26-27 Bloed eten 

17:10-14 Bloed eten – bloed is voor het altaar gegeven om verzoening te doen (v. 11) 

18:22 Homoseks. Vergelijk Leviticus 20:13 

18:23 Bestialiteit 

20:1-5 Wie iemand van zijn nageslacht aan de Molech overgeeft 

20:6 Wie zich tot dodenbezweerders of waarzeggers wendt. Vergelijk Deuteronomium 18:9-
14 het verbod op occultisme 

20:9 Vader of moeder vervloeken 

20:10 Overspel 

20:11 Wie slaapt met de vrouw van zijn vader 

20:12 Hij die met zijn schoondochter slaapt 

20:13 Homoseks 
 

1 KJV: witch. Strong 37:84: to whisper a spell, i.e. to inchant or practise magic:--sorcerer, (use) witch(-craft). 
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20:14 Wie een vrouw en haar moeder neemt 

20:15-16 Bestialiteit 

20:17 Wie de schaamte van zijn zus ontbloot 

20:18 Slapen met een vrouw die ongesteld is 

20:27 In verbinding staan met de geest van een dode (necromantie), of een waarzegger zijn 

21:9 Als een dochter van een zekere priester zich ontheiligt door hoererij te bedrijven 

24:10-16 Godslaster 

24:17 Iemand om het leven brengen 

27:29 Alles wat in de ban is geslagen moet gedood worden 

Numeri  

15:32-36 Sabbatschender 

25:1-9 De afgoderij van Baäl-Peor 

35:16-33 Moord, bloedvergieten 

Deuteronomium  

13:1-5 Een valse profeet zijn 

13:6-15 Aanmoedigen of verleiden tot afgoderij 

17:2-7 Afgoderij 

17:8-13 Vonnis op grond van de hoogste rechtspraak 

18:20-22 Valse profeet 

19:10 Bloedvergieten 

19:15-21 Vals getuigenis 

21:18-21 Opstandige zoon 

22:22-30 Ongeoorloofde betrekkingen 

24:7 Ontvoering 
 

 

Lees ook: 
o “De doodstraf: wat zegt de Bijbel?” http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doodstraf.pdf  
o “Is de God van het Oude Testament wreed? http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-OT-nietwreed.pdf 

o “De haat van God”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/haat-van-God.pdf  
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