


96. Wat zegt de 
Bijbel over 

SLAVERNIJ?



Oude testament Strong 05650 Ebed 

- Dienaar, slaaf
- Onderdanen
- Dienstknecht

Bron: Hebreeuws-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013

 Nieuwe testament Strong  1401 Doulos

- Dienaar, slaaf
- Iemand die zich aan de wil van een ander overgeeft

- Bediende 

Bron: Grieks-Nederlands Lexicon, uitgave Importantia Publishing Dordrecht 2013



In de wet van Mozes staan regels over slavernij, keurt God dit dan goed?

Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de 
omringende volken, of vreemdelingen die bij jullie 

wonen of de nakomelingen die zij in jullie land 
hebben gekregen. 

Die slaven en slavinnen zijn je eigendom, je kunt hen 
als erfelijk bezit aan je nakomelingen nalaten; zij 
zullen voor altijd als slaaf voor je blijven werken. 

Maar je volksgenoten, de Israëlieten, je eigen 
verwanten, mag je nooit als slaven afbeulen.

Leviticus 25:44 - 46 NBV



Kon een vader zomaar zijn dochter verkopen als slavin?

Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, dan mag zij 
niet vertrekken zoals de slaven vertrekken.  Als zij slecht 
bevalt in de ogen van haar meester, die haar voor zichzelf 

bestemd had, moet hij haar laten vrijkopen. Hij heeft niet het 
recht haar aan een vreemd volk te verkopen, omdat hij haar 

ontrouw geworden is. Maar als hij haar voor zijn zoon bestemt, 
moet hij haar behandelen volgens de bepaling voor de dochters.  

Als hij voor zichzelf nog een andere vrouw neemt, mag hij haar 
niet tekortdoen wat betreft voedsel, kleding en 

huwelijksgemeenschap.  Als hij deze drie dingen niet voor haar 
doet, mag zij vertrekken, voor niets, zonder los geld.

Exodus 21:7 - 11 HSV



Een slaaf werd alleen bij ongehoorzaamheid gestraft, als een eigenaar te 
ver ging met het straffen van zijn slaaf werd hij zelf gestraft of moest hij 

zijn slaaf vrijlaten

Wanneer iemand zijn slaaf of slavin met de stok zó slaat dat deze 
onder zijn hand sterft, moet hij zeker gewroken worden. Als de 
slaaf echter nog een of twee dagen op de been blijft, wordt hij 

niet gewroken, want het is zijn eigen geld.
Exodus 21:20 - 21 HSV

Wanneer iemand een oog van zijn slaaf of een oog van zijn slavin 
zó raakt dat het verloren gaat, moet hij hem vrij laten gaan als 
vergoeding voor zijn oog.  En als hij een tand van zijn slaaf of 

een tand van zijn slavin uitslaat, moet hij hem vrij laten gaan als 
vergoeding voor zijn tand.

Exodus 21:26 - 27 HSV



Een slaaf had in het OT vaak een andere betekenis dan wij nu in het 
westen denken, zo was een slaaf meer een werknemer en kon hij zo 

trouwen met de dochter van zijn baas

Sesan had geen zonen, maar dochters. Sesan had echter een 
Egyptische slaaf, en zijn naam was Jarha. Sesan gaf zijn dochter 

aan zijn slaaf Jarha tot vrouw, en zij baarde hem Attai.
1 Kronieken 2:34 - 35 HSV

Een (heidense slaaf) kon naar Israël vluchten voor bescherming, God 
was en is altijd tegen uitbuiting geweest

U mag een slaaf die bij zijn meester wegloopt en bij u redding 
zoekt, niet aan zijn meester uitleveren. Hij mag bij u blijven, in 

uw midden, in de plaats die hij uitkiest, binnen een van uw 
poorten, waar hij het goed heeft. U mag hem niet uitbuiten.

Deuteronomium 23:15 - 16 HSV



Israëlieten onder elkaar mochten maar 6 jaar dienen als slaaf, in het 7e 
jaar werden ze vrijgekocht

Als uw broeder, een Hebreeuwse man of Hebreeuwse 
vrouw, aan u verkocht is, dan zal hij u zes jaar dienen; 
maar in het zevende jaar moet u hem vrij van u laten 

weggaan.  En als u hem vrij van u laat weggaan, mag u hem 
niet met lege handen laten gaan.  

U moet hem overvloedig geven van uw kleinvee, uw 
dorsvloer en uw perskuip; van dat waarmee de HEERE , uw 

God, u gezegend heeft, moet u hem geven. En u moet 
bedenken dat u een slaaf geweest bent in het land Egypte, 
en dat de HEERE , uw God, u verlost heeft; daarom gebied 

ik u heden deze zaak.  



Maar het moet zó zijn, als hij tegen u zegt: Ik wil 
niet bij u weggaan, omdat hij u en uw gezin 

liefheeft, omdat hij het goed bij u heeft,  dat u een 
priem neemt en die door zijn oor en in de deur 

steekt; dan zal hij voor altijd uw slaaf zijn. 

Ook bij uw slavin moet u zo doen.  Laat het niet 
moeilijk zijn in uw ogen als u hem vrij van u laat 
weggaan, want hij heeft u zes jaar dubbel zoveel 
opgeleverd als een dagloner. Dan zal de HEERE , 

uw God, u zegenen in alles wat u doet.
Deuteronomium 15:12 - 18 HSV



Er stond de doodstraf als je een mens ontvoerde in het OT, ook in het NT 
wordt het veroordeeld

Wie een mens ontvoert, of hij hem nu verkocht heeft, of dat hij 
hem nog in zijn bezit heeft, moet zeker gedood worden.

Exodus 21:16 HSV

en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de 
rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, 

goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die 
vader of moeder vermoorden, voor doodslagers,  voor 

ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor 
mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets 

anders tegen de gezonde leer is,
1 Timotheüs 1:9 - 10 HSV



Paulus vertelde dat meesters hun slaven als hun gelijke moesten 
behandelen, dat was revolutionair voor die tijd

Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u 
Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en 

oprechtheid; niet met uiterlijk vertoon om bij de 
mensen in de gunst te komen, maar als slaven 

van Christus die van harte alles doen wat God wil. 

Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is 
en niet voor de mensen, want u weet dat allen 

door de Heer beloond worden voor het goede dat 
ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 



Meesters, behandel uw slaven op dezelfde 
manier. Laat dreigementen achterwege, want 
u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel 
hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.

Efeze 6:5-9 NBV

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of 
vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen 

één in Christus Jezus.
Galaten 3:28 NBV



Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op gelijke 
wijze. U weet immers dat ook u een Heere hebt in de 

hemelen. 
Kolossenzen 4:1 HSV

Dienstknechten die het slavenjuk dragen, moeten hun 
eigen meester alle eer waard achten, opdat de Naam van 

God en de leer niet gelasterd worden. 

En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet 
minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist 
des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, en 

mede deelhebben aan deze weldaad. Onderwijs deze 
dingen en spoor ertoe aan. 

1 Timotheüs 6:1-2 HSV



Paulus stuurde deze brief aan Filemon om zijn weggelopen slaaf 
Onesimus terug te nemen en als broeder te behandelen

Misschien hebt u hem korte tijd moeten 
missen om hem voor altijd terug te krijgen, 
niet meer als een slaaf, maar als veel meer 

dan dat, als een geliefde broeder. 

Voor mij is hij dat al, hoeveel te meer moet hij 
het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks 

leven als in het geloof in de Heer.
Filemon 1:15 - 16 NBV



Jezus vertelde dat we ons naaste moeten liefhebben als onszelf

Toen de Farizeeën gehoord hadden dat Hij de 
Sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bijeen.  

En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om Hem te 
verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet?  

Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, 
liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met 
heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. 

En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf.  Aan deze twee geboden hangt heel 

de Wet, en de Profeten.
Mattheüs 22:34 - 40 HSV



En, vrijgemaakt van de zonde, bent u 
dienstbaar gemaakt (Strong 1402 Doulo-oo slaaf maken) 

aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke 
wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. 

Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt 
ten dienste van de onreinheid en van de ene 

wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel 
zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van 

(Strong 1400 doulon slaafs) de gerechtigheid, tot 
heiliging. 

We waren slaven van de zonde, nu zijn we slaven van God 
voor de gerechtigheid!



Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten 
aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan 

had u toen van de dingen waarover u zich nu 
schaamt? Immers, het einde daarvan is de dood.

 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God 
dienstbaar gemaakt (Strong 1402 Doulo-oo slaaf maken), 

hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt , met als 
einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is 

de dood, maar de genadegave van God is eeuwig 
leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 6:13-23 HSV



Als je een slaaf was toen je werd geroepen, 
maak je daar dan geen zorgen over. Maar als je 

vrij kan worden, doe dat dan. Maar ook als slaaf 
ben je in Gods ogen een vrij mens. 

En als je een vrij mens was toen je door God 
werd geroepen, ben je een slaaf van Christus. 

Want God heeft je voor een hoge prijs gekocht. 
Maar gedraag je nooit als een slaaf van 

mensen. 
1 KORINTIËRS 7:21-23 BasisBijbel



En wie van u die een dienaar (Strong 1401) heeft die ploegt of 
de kudde weidt, zal meteen, als hij van de akker komt, 
tegen hem zeggen: Kom maar en ga aanliggen? Zal hij 

echter niet tegen hem zeggen: tref voorbereidingen, zodat 
ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, omgord u en 

bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en 
drinkt u daarna? 

Hij bedankt die dienaar (Strong 1401) toch zeker niet, omdat 
hij gedaan heeft wat hem opgedragen was? Ik meen van 

niet. Zo moet ook u, wanneer u gedaan hebt al wat u 
opgedragen is, zeggen: Wij zijn onnutte dienaren (Strong 

1401), want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten 
doen.

Lukas 17:7-10 HSV



U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, 
want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, 
uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten 
wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat 

ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan. 

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een dienaar (Strong 
1401) is niet meer dan zijn heer, en een gezant niet 
meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze 

dingen weet, zalig bent u als u ze doet. 
Johannes 13:13-17 HSV
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