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Ter inleiding 
 
Nieuw deel in het Oude Testament 
De christelijke versie van het Oude Testament is chronologisch opgebouwd.  
- Eerst komen de historische boeken Genesis tot en met Ester, waarin de geschiedenis van 

de schepping tot en met de terugkeer uit de Babylonische ballingschap wordt verhaald en 
in het boek Ester worden de lotgevallen van het Joodse volk in het Perzische rijk 
beschreven.  

- Daarna volgen de dichterlijke boeken Job tot en met Prediker.  
- Om vervolgens in het derde en laatste deel af te sluiten met de profetische boeken, 

opgesplitst in de grote profeten (Jesaja tot en met Daniël) en de kleine profeten (Hosea tot 
en met Maleachi). 

 
De Hebreeuwse versie van het Oude Testament is echter anders van opzet. Met het boek 
Jozua begint eigenlijk het tweede deel van de Hebreeuwse versie van het Oude Testament. 
De oorspronkelijke Joodse verzamelnaam voor deze geschriften is de Tenach. Dit woord is 
een samenvoeging van Thora, Nebhiim en Chetubhim.1  
 
- De Thora is de wet (het ‘onderricht’) en bevat de boeken Genesis, Exodus, Leviticus, 

Numeri, Deuteronomium. Deze verzameling van vijf boeken wordt ook wel de 
‘Pentateuch’ genoemd, dat letterlijk ‘de vijf boeken’ betekent. 

 
- De Nebhiim zijn de profeten, die onderverdeeld zijn in twee groepen:  

- Vroege profeten, bestaande uit de boeken Jozua, Richteren, Samuël en Koningen 
- Late profeten, bestaande uit de boeken Jesaja, Jeremia, Ezechiël en de twaalf profeten 

 
- De Chetubhim zijn de geschriften,die onderverdeeld zijn in drie groepen: 

- Dichterlijke boeken: Job, Psalmen en Spreuken 
- Feestrollen (Megilloth): Hooglied, Ruth, Klaagliederen, Prediker, Esther 
- Historische boeken: Daniël, Ezra-Nehemia, Kronieken  

 

                                                
1 Het ontstaan van de Bijbel, Ouweneel & Glashouwer (p 44) 
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De Tenach bestaat dus uit 24 boeken (Samuël, Koningen, Kronieken, Ezra/Nehemia en de 
twaalf profeten vormen allen één boek in plaats van twee of meer). 
 
Bijbelse geschiedschrijving 
Jozua, Richteren, Samuël en Koningen worden dus geschaard onder de profetische boeken. 
De verklaring hiervoor kan zijn dat de auteurs profeten waren of dat de boeken een illustratie 
vormden voor de principes die de profeten uitdroegen.2 
 
Deze boeken zijn niet als objectieve geschiedenis geschreven. Het kan eerder als 
‘verklarende’ of ‘profetische’ geschiedenis worden beschouwd. De gebeurtenissen worden 
namelijk in het licht van het verbond verhaald.3 
 
Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen objectieve geschiedenis en subjectieve 
geschiedschrijving (zie aantekeningen Inleiding Oude Testament). 
 
- Geschiedenis = gebeurtenissen  objectief 
- Geschiedschrijving = verslag van gebeurtenissen  subjectief 
 
- Subjectiviteit: wat is de bedoeling van de schrijver? 
 

- Selectiviteit: wat wordt er verteld? 
Er is een opvallend verschil te constateren tussen de historische verslaglegging in Samuël en Koningen 
aan de ene kant en tussen de verslaglegging in Kronieken aan de andere kant. Samuël-Koningen vertelt 
bijvoorbeeld veel meer over de zonden van de koningen van Juda en Israël. Zo staat het verhaal over 
David en Bathseba uitgebreid beschreven in het boek Samuël (2Sm 11), terwijl er in Kronieken 
helemaal geen aandacht aan wordt besteed. Hetzelfde geldt voor de afval van Salomo.  
Het boek Kronieken aan de andere kant vertelt veel over de geschiedenis van de tempel, richt zich 
voornamelijk op de geschiedenis van Juda en weidt veel minder uit over de zonden van de koningen. 
Het is duidelijk dat de schrijvers van beide groepen boeken een ander doel voor ogen hadden. 
- Doel Samuël-Koningen: antwoord op de vraag waarom het volk van God in ballingschap was 

weggevoerd. 
- Doel Kronieken: aantonen van de continuïteit van de geschiedenis van Israël en het belang van de 

herbouw aangeven. 
 

- Accentuering: waar ligt de nadruk op? 
Om dit doel te bereiken leggen schrijvers dus de nadruk op bepaalde aspecten van de gebeurtenissen. 
Zoals hierboven staat dit in dienst van de doelstelling van hun historische verslag. 
Soms willen de schrijvers hiermee ook een didactisch doel bereiken. Zo zien we in het boek Jozua dat 
in de beschrijving van alle veroverde steden de nadruk ligt op de eerste twee steden, Jericho en Ai. 
Uit de verovering van Jericho (Jz 6) kon Israël namelijk de les leren dat gehoorzaamheid aan de 
opdracht van de Heer tot overwinning leidt, terwijl uit het verslag over Ai (Jz 7) de les te leren is dat 
ongehoorzaamheid aan de Heer het (in dit geval militaire) succes stopt. 
 

- Chronologie: welke volgorde gebruikt de schrijver? 
Om zijn doel te bereiken heeft de schrijver niet alleen in de hand wat hij wel of niet vertelt of waar hij 
wel of geen nadruk op legt, maar ook in welke volgorde hij dit vertelt. 
Kijk bijvoorbeeld naar het opvallende verschil tussen de scheppingsvolgorde tussen Genesis 1 en 
Genesis 2. Wil dit zeggen dat er in het oude Israël verschillende scheppingsverhalen de ronde deden, 
die onder invloed van verschillende omringende volken zijn binnengedrongen en uiteindelijk samen in 
hun heilige boek terecht zijn gekomen? Of is er een schrijver die in hoofdstuk twee tot doel heeft om 
nadrukkelijk aan te geven dat de schepping van de mens bestond uit de schepping van man én vrouw 
omdat er onder de andere schepselen geen andere gelijkwaardig schepsel voor de mens was?  
Het zal duidelijk zijn dat onze voorkeur uitgaat naar de tweede verklaring. 

                                                
2 Survey of the Old Testament, Jensen (p 23) 
3 Historische boeken (module Evangelische Theologische Academie), Van Nes-Velema (p 4) 
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Het uitgangspunt van de geschiedschrijver is dus subjectief, maar dat wil nog niet zeggen dat 
de beschreven gebeurtenissen fictief zijn. Wij gaan er vanuit dat de gebeurtenissen in de 
Bijbel feitelijk hebben plaatsgevonden en dat deze verklaard worden vanuit de verbondsrelatie 
die de Heer God heeft met het volk Israël. Deze gebeurtenissen kunnen wij dus als feiten 
aannemen. De interpretatie van deze gebeurtenissen is een zaak van geloofsovertuiging. In dit 
licht is het dus ook verklaarbaar waarom boeken als Jozua, die historisch aandoen, in de 
oorspronkelijke, Hebreeuwse traditie worden gezien als profetisch boek. De gebeurtenissen 
op zich zijn daarbij niet het belangrijkste, maar de les die het volk Israël eruit moet leren en 
alle volgende generaties.  
Wij moeten hierbij vooral niet vergeten dat al deze zaken onder de inspiratie van de Heer God 
Zelf Zijn opgeschreven (vgl. o.a. Nh 8:14, 2Tm 3:16); Hij heeft er voor gekozen welke 
gebeurtenissen op welke wijze zijn opgeschreven. 
 
Illustratie: “Zon sta stil” (Jz 10:12-15) 
Volgens de moderne, westerse opvatting is er in een degelijke geschiedschrijving geen ruimte 
voor mythologische elementen. Dit betekent dat Goddelijk ingrijpen niet als verklaring voor 
gebeurtenissen kan worden aangevoerd. Goddelijk ingrijpen is namelijk niet waarneembaar 
vast te stellen.  
De opvattingen in de premoderne, westerse samenleving werden bepaald door de christelijke 
kerk. Wat de kerk zei was de waarheid. Deze kerkelijke waarheid was voornamelijk 
gebaseerd op haar interpretatie van de Bijbel. Een van deze interpretatiekwesties betrof de 
wonderbaarlijke gebeurtenis in Jozua 10 waarbij de zon en de maan stil blijven staan aan de 
hemel.  
Tot aan de zeventiende eeuw bestond er een geocentrisch wereldbeeld (d.i. de aarde (ge) is 
het centrum van het heelal waar alles omheen draait). De zeventiende eeuwse grondleggers 
van de moderne wetenschap, zoals Galileï, kwamen door observatie echter tot een 
heliocentrisch wereldbeeld (d.i. de zon (helios) is het centrum van het heelal waar alles, 
inclusief de aarde, omheen draait). 
Dit heliocentrisch wereldbeeld was voor de kerk een grote ketterij. In haar visie ging dit 
rechtstreeks in tegen de theologie van de Bijbel, waar volgens de kerk de aarde als middelpunt 
van de schepping wordt gepresenteerd. Ook de gebeurtenis uit Jozua 10 speelde hierbij een 
rol, want Jozua zegt immers dat de zon moet stil blijven staan en niet de aarde.  
Galileï moest onder de dreiging van folteringen zijn ‘ketterij’ afzweren, wat hij ook deed, 
alhoewel hij op zijn sterfbed nog gezegd zou hebben ‘en toch beweegt zij’, daarmee doelend 
op de aarde. 
Inmiddels weten wij allemaal dat de aarde inderdaad rondom de zon beweegt en dat er geen 
sprake is van een geocentrisch heelal. Hoe moeten wij echter omgaan met de kwestie dat er in 
Jozua 10 wel degelijk wordt gesproken over de zon die stil moet blijven staan? 
- Ten eerste moeten wij ons goed beseffen dat de verslaglegging een weergave is die binnen 

het referentiekader van de schrijver past. In zijn waarneming bleef de zon daadwerkelijk 
stil staan, net zoals wij de zon zien opkomen of zien wegzakken in de zee (wat in 
werkelijkheid de omwenteling van de aarde is die de zon aan het gezichtsveld onttrekt). 
Het verslag in Jozua is dus geen natuurwetenschappelijke verhandeling over deze 
wonderbaarlijke gebeurtenis, maar een ooggetuigenverslag van iemand die waarschijnlijk 
helemaal niets wist van een geo- of heliocentrisch wereldbeeld. Deze schrijver was daarbij 
helemaal niet geïnteresseerd in het fenomeen op zich maar in het feit dat ‘de Heer streed 
voor Israël’ (Jz 10:14). 

- Ten tweede is er, wanneer wij de kwestie van de wijze waarop de gebeurtenis is 
opgetekend loslaten, ook een mogelijke natuurlijke verklaring te geven voor de 
gebeurtenis in Jozua. Deze spectaculaire verklaring is dat de aarde maar op één manier uit 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0107 Jozua 

J.M. Zwart Pagina 4 van 10 maart 2007 (v 1.0) 

haar ritme van omwentelingen kan worden gebracht, namelijk door (bijna) in aanvaring te 
komen met een komeet. Als dit gebeurt zal dit gepaard moeten gaan met een 
meteorietenregen die z’n komeet vergezeld. Deze meteorietenregen zal op de aarde 
moeten inslaan. Hiervan zien wij mogelijk een beschrijving in Jozua 10:11 waar wordt 
verteld dat de Heer uit de hemel ‘grote stenen’ wierp en ‘zij die door de hagelstenen 
stierven waren talrijker dan die, welke de Israëlieten met het zwaard doodden’. Ook in 
verslagen van andere antieke culturen wordt verhaald over deze indrukwekkende 
gebeurtenis. Dit is een argument voor de wereldwijde omvang van dat wat er in Jozua 10 
staat beschreven.4  

 
Dit kan een verklaring zijn. Hiermee wordt dan op een indrukwekkende wijze een 
illustratie gegeven van de almacht van de Heer God: Hij werpt meteorieten en kometen 
hoe en wanneer Hij wil! En laten wij niet vergeten dat deze gebeurtenis niet is gebeurd 
zodat wij er een natuurlijke verklaring voor kunnen geven, maar om te getuigen van onze 
grote, onnavolgbare en heilige God. 
 
Waardevolle toevoeging vanuit de les: de wonderen die de Heer Jezus deed (zoals lopen 
op het water en de genezingen) bewijzen maar al te duidelijk dat God alle macht heeft om 
in de natuurwetten in te grijpen. Een natuurlijke verklaring voor bovennatuurlijke 
gebeurtenissen zijn dus helemaal niet nodig.  

 
Het boek Jozua 
 
Auteurschap 
 
- Het boek Jozua als logisch vervolg op de Pentateuch 

- Het is niet vreemd dat Jozua als (geestelijk) leider ook de schrijverstaak van Mozes 
overnam. 

- Jozua 24:2-10 
- 24:2-4 Jozua kende het boek Genesis 
- 24:5-7b Jozua kende het boek Exodus 
- 24:7c-10 Jozua kende het boek Numeri 
- Hfst 23 Jozua kende het boek Deuteronomium 
- 24:26 Jozua schreef ‘deze dingen’ op (in het boek Jozua?) 

- Ook de begrafenis van Jozef getuigt van de kennis die het volk Israël had van 
verslagen uit het boek Genesis (Jz 24:32). 

 
- Getuigenis van het boek zelf 

- Van verschillende zaken wordt gezegd dat deze tot op de ‘huidige dag’ te vinden zijn 
(Jz 4:9; 5:9; 6:25; 7:26; 8:28-29; 9:27; 10:27; 13:13; 14:14; 15:63; 16:10; 22:3). 

- Tijdgenoot: Jz 6:25 ‘en zij (Rachab) heeft onder Israël gewoond tot op de huidige 
dag’. 

 
Overzicht  
 
1. Voorbereiding: 1-5 

Voordat het volk Israël daadwerkelijk aan de slag gaat met de verovering van het land 
Kanaän vindt er eerst een voorbereiding plaats die vol staat met geestelijke symboliek. 

                                                
4 Werelden in botsing, Velikovsky (p 57-66) 
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Een belangrijke les die wij hieruit kunnen leren is dat wij niet zomaar op de vijand af 
moeten stormen, maar ons moeten bezinnen op onze positie (in Christus) net zoals Israël 
op verschillende manieren wordt herinnerd aan haar positie in deze voorbereidende fase. 
 
- De voorbereiding van Jozua als leider 

- Vier keer ‘wees sterk en moedig’ 
- Twee keer met een belofte ‘jij zal dit volk het land doen beërven’ (1:6) en ‘de 

Heer, jouw God, is met je, overal waar je gaat’(1:9). 
- Eén keer met een opdracht ‘handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet’ 

(1:7). 
- Eén keer als bemoediging door de leiders (1:18). 

 
- Het verspieden van Jericho en de redding van Rachab 

Het is prachtig om te zien dat dit – vanuit menselijk standpunt gezien – geweldadige 
boek aanvangt met de redding van Rachab, een hoer uit de heidenen. De positie van 
deze vrouw is zo bijzonder in de Bijbel dat zij zelfs in het geslachtsregister van de 
Heer Jezus voorkomt (Mt 1:5). 
 

- De doortocht door de Jordaan 
- Opvallende overeenkomsten met de doortocht door de Rode Zee 

- Teken van autoriteit van de leider (Ex 14:31; Jz 4:14) 
 
Symboliek van beide doorgangen:  
 
 
 
 
 
 
 
Symboliek van de twee aspecten van de doop (sterven en opstaan met Christus) 
kunnen ook gezien worden in de twee steenhopen die worden opgericht: één in het 
water (Jz 4:9) en één uit het water (Jz 4:20).5 
 

- Centrale plaats voor de ark (Jz 3-4). Het volk moest een kilometer achter de ark 
aan lopen (2000 el is ongeveer 1 km, Jz 3:4), zodat iedereen zicht had op de ark. 
De ark vertegenwoordigde de glorie van de Heer temidden van het volk Israël 
(vergelijk de naam die de vrouw van Pinechas gaf aan haar zoon toen de ark was 
buitgemaakt: Ikabod ‘geen heerlijkheid’, 1Sm 4:21). 

- Noodzaak van heiliging door het volk (Jz 3:5). 
 

- De besnijdenis 
Als uiterlijk kenmerk van het verbond dat de Heer God met het volk Israël heeft 
gesloten. 
 

- De viering van het Pascha 
De herinnering aan de bevrijding uit Egypte die als een rode draad door de 
geschiedenis van Israël heen loopt (of moet lopen). 

                                                
5 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 211-212) 

Doortocht door de Rode zee Doortocht door de Jordaan 
Rechtvaardiging in Christus Opstanding in Christus  
Overgang van slavernij naar vrijheid In bezit nemen van zegeningen 
Er is overwinning over vijanden Er vallen geen doden 
Ongehoorzaam volk (Ex 14:10-12) Gehoorzaam volk (Jz 1:16-18) 
Generatie die in de woestijn zou sterven Generatie die het erfdeel in bezit zou nemen 
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- De ontmoeting met de vorst van het heer des Heren (Jz 5:13-15) 

Velen zien hierin een Christofanie een verschijning van de Heer Jezus in het Oude 
Testament. 

 
2. Verovering: 6-11 

De veroveringen zijn eenvoudig te verdelen in een zuidelijke en een noordelijke 
campagne (zie kaart).6 
Aangrijpend om te zien hoe de zonde van Achan, hem en zijn familie het leven kosten. De 
eis van heiligheid en gehoorzaamheid wordt in dit verhaal heel sterk zichtbaar. Troostvol 
om te lezen in Hosea 2:15 dat juist Achor, het dal waar Achan en de zijnen gestenigd zijn, 
zal worden tot ‘een deur van hoop’. 
 

3. Verdeling: 12-22 
Het geringe aantal Israëlieten (zie aantekeningen Numeri7) zal zeker een rol hebben 
gespeeld in het feit dat niet alle steden direct zijn ingenomen en niet alle volkeren in één 
keer zijn verjaagd.  
- Ex 23:29-30 zegt dat de Heer God de volken in Kanaän niet te snel voor het volk 

Israël zal verdrijven omdat anders het land een woestenij zou worden en het wild 
gedierte het volk Israël te veel zou worden (vergelijk Dt 7:22). 

- Dt 7:7 zegt dat juist niet omdat Israël talrijk was de Heer God haar verkozen heeft, 
eerder omdat zij de kleinste van alle volken was. 

 
4. Vernieuwing: 23-24 

Tot slot vindt onder Jozua de lezing van de wet en de vernieuwing van het verbond plaats. 
De bekende en na te volgen oproep van Jozua is dan: ‘maar ik en mijn huis, wij zullen de 
Heer dienen!’ (Jz 24:15).  

 
Kwesties naar aanleiding van het boek Jozua 
 
Historisch debat rond intocht Kanaän 
Voor de exacte datering van de intocht in Kanaän moeten we terugkeren naar de datering van 
de uittocht. Vanaf dat punt is het eenvoudig om de intocht in Kanaän te dateren, dit is 
namelijk ongeveer 40 jaar later. 
 
Datering uittocht (zie aantekeningen Exodus) 
- Het jaar 1401 vC wordt aangehouden om de uittocht te dateren. Een ondersteunde factor is de Septuaginta-

vertaling van 1Kn 6:1, waar wordt gesproken over het 440ste jaar (i.p.v. het 480ste jaar). Deze datering valt 
opvallend samen met de plotselinge dood van de regerende farao Amenhotep II. Deze oorlogzuchtige 
koning stond bekend om zijn wreedheid en zijn sterke persoonlijkheid. Zo pochte hij dat niemand zijn boog 
kon spannen. Deze werd dan ook in tweeën gezaagd gevonden in zijn sarcofaag. Onderzoek naar de 
mummie van Amenhotep II heeft uitgewezen dat deze farao in de kracht van zijn leven gestorven moet zijn. 
Dit past heel goed in het verslag in Exodus over de dood van deze farao (Ex 14). Het opvallende aan de 
sarcofaag van Amenhotep II is dat het in grote haast is afgemaakt. De Egyptenaren, die juist grote waarde 
hechtten aan het hiernamaals en daarom aan de laatste rustplaats grote zorg besteedden, hadden het diepere 

                                                
6 Atlas van de Bijbel, Grollenberg (p 65) 
7 Nog meer argumenten dat het volk Israël kleiner moet zijn geweest dan de vertaling van Numeri doet 
vermoeden: (1) Het toespreken van drie miljoen mensen is onmogelijk (Ex 34:32, 35:1). (2) Drie miljoen 
mensen zouden een stoet vormen van 300 km wanneer zij in rijen van 10 zouden lopen. De doortocht door de 
Schelfzee zou nooit in één nacht kunnen hebben plaatsvinden, maar minstens 10 dagen in beslag hebben 
genomen. (3) Ex 33:8 doet vermoeden dat het legerkamp een stuk kleiner is geweest dan de minstens 60 km2 die 
nodig zijn om drie miljoen mensen te huisvesten. Van Abraham tot David, Van der Land (p 104) 
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gedeelte de graftombe van Amenhotep II nauwelijks afgewerkt. Dit wijst erop dat de dood van deze farao 
plotseling en onvoorzien was gekomen. 

- De datering van de exodus is een belangrijk historisch markeerpunt, omdat op basis hiervan de datering van 
de inname van het land Kanaän vastgelegd kan worden. Zoals gezegd zijn er maar weinig buiten-Bijbelse 
bronnen die het bestaan van het volk Israël in betreffende periode ondersteunen. Ook zijn er nauwelijks 
archeologische vondsten die het Bijbelse verslag van de exodus of de inname van het land Kanaän 
ondersteunen. Daarom moeten wij met zorgvuldigheid de Bijbelse feiten bestuderen en vergelijken met het 
spaarzame historische materiaal dat voorhanden is. Een voorbeeld van dit waardevolle materiaal is de 
zogenoemde stele van Merenptah. Op deze steen is het verslag te lezen van een overwinningstocht die farao 
Merenptah heeft gehouden in Kanaän. Het volgende wordt vermeld:8 

 
Hun leiders hebben zich neergeworpen en gesmeekt om vrede. Kanaän is verwoest, Askelon overwonnen, 
Gezer is ingenomen en Yenoam vernietigd. Israël is woest achtergelaten, zijn zaden bestaan niet meer. Syrië 
is een weduwe gemaakt voor Egypte en alle landen zijn in vrede gebracht. 
 
Merenptah regeerde tussen 1213 en 1203 vC. Hieruit kunnen wij concluderen dat Israël in die periode al een 
ontwikkelde politieke en zelfs nationale eenheid was geworden. De exodus, de veertig jaar durende 
woestijnreis en de inname van het land Kanaän moet dus ver voor deze periode hebben plaatsgevonden. 

 
Datering intocht 
Wij weten dus dat Israël zich in de 13e eeuw voor Christus had gevestigd als een staat in het 
land Kanaän. Gezien de Griekse vertaling van de 1Kn 6:1 en de overeenkomst met de 
opvallende dood van de toenmalige farao is het jaar 1401 vC een aannemelijke datering voor 
de uittocht. Dat betekent dus dat de veroveringen onder Jozua rond het jaar 1360 vC moeten 
zijn gestart. 
 
Aan het einde van de 19e eeuw vond een bedoeïenenvrouw in Tell el-Amarna (Egypte) een 
aantal kleitabletten die beschreven waren met spijkerschrift. Aangezien ze eigenlijk op zoek 
was naar mest (waarschijnlijk als brandstof) verkocht ze deze tabletten voor een klein bedrag 
aan toevallig passerende toeristen. Toen een aantal van deze tabletten een geleerde in Luxor 
onder ogen kwamen, had deze direct door dat deze tabletten van onschatbare waarde waren. 
Ze bevatten namelijk de correspondentie van vorsten en stadsbestuurders uit het land Kanaän 
met de Egyptische farao’s. Egypte was toen de supermacht in dat gebied wiens invloedsfeer 
zich ook uitstrekte in Kanaän. De zogenoemde Amarna-brieven worden gedateerd in de 
veertiende eeuw voor Christus en beginnen omstreeks de tijd dat de verovering van Kanaän 
door Israël begon.9 Het meest opvallende is dat in deze brieven wordt geklaagd bij het 
Egyptische hof over indringers die de steden van Kanaän binnenvallen. De stadsbestuurders 
vragen de Egyptenaren om te hulp te komen, wat nauwelijks lijkt te gebeuren. Het is zeer 
aannemelijk dat hier een buiten-Bijbelse bron spreekt over de inname van het land Kanaän 
door Israël. 
 
Verschillende critici hebben op basis van gebrek aan archeologisch bewijs het getuigenis van 
het boek Jozua betwist. Maar deze conclusies moeten beoordeeld worden in het licht van het 
getuigenis van het boek Jozua.10  
- Er wordt eigenlijk maar over een paar campagnes gesproken: in het zuidelijke deel van 

Kanaän en in het noordelijke deel van Kanaän. 
- De beschrijvingen wijzen erop dat in Gilgal een soort basiskamp was ingericht waar de 

Israëlieten telkens weer naar terugkeerden (zie bijvoorbeeld Jz 10:7, 9, 15). Later was dit 
mogelijk Silo (Jz 18:9). Dat betekent dus dat er inderdaad nauwelijks bewijzen te vinden 
zijn van een volk dat plunderend door het land Kanaän is getrokken. 

                                                
8 The Dictionary of Ancient Egypt, Shaw & Nicholson (p 143) 
9 Van Abraham tot David, Van der Land (p 93-94) 
10 On the Reliability of the Old Testament, Kitchen (p 161) 
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- Slechts van drie steden wordt expliciet gezegd dat deze werden verwoest/verbrand: 
Jericho (Jz 6:24), Ai (Jz 8:28) en Hazor (Jz 11:11). Van Jericho is het moeilijk te zeggen 
welke archeologische verwoestingslaag betrekking zou moeten hebben op de verwoesting 
door ten tijde van de intocht. Toch zijn er sporen ontdekt die een aardbeving en 
verbranding doen vermoeden.11 Van Hazor is er bewijs te over dat deze stad verwoest is 
geweest en van Ai is de exacte locatie moeilijk vast te stellen. 

 
Moreel debat: geweld in de Bijbel 
Hoe moeten wij de gewelddadige passages in de Bijbel zien?12 
 
In het boek Jozua maken wij kennis met de gewelddadige opdracht aan de Israëlieten om de 
volken die in Kanaän woonden uit te roeien (zie bijvoorbeeld Jz 6:17, 18, 21). Wij kunnen dit 
moeilijk rijmen met Gods liefde en de vredestichtende onderwijs van de Heer Jezus (zie 
bijvoorbeeld de Bergrede, Mt 5 e.v.) 
 
Verschillende aspecten aan de inname van Kanaän door de Israëlieten 
 
- Het land behoort niemand toe dan de Heer God.  

In Lv 25:23 lezen wij dat de Heer God zegt:‘het land is van Mij’. Hij heeft dus ook het 
volste recht om het land toe te wijzen aan wie hij wil. De Bijbel is er volstrekt duidelijk 
over dat het land Kanaän als erfdeel aan het volk Israël is gegeven (Ps 105:10).  

 
- Het is de strijd van de Heer, niet van mensen. 

Het is de strijd van de Heer God zelf. Op verschillende plaatsen wordt uitdrukkelijk 
gezegd dat de Heer God voor Israël streed (Jz 10:14, 42; 23:10). Ook worden deze 
oorlogen letterlijk de ‘oorlogen des Heren’ genoemd (Nm 21:14; 1Sm 18:17, 25:28). 
 

- Geweld in het teken van Gods oordeel. 
- Gn 15:16 ‘de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten’ (= Kanaänieten) 
- Lv 18:27-28; 20:23 ‘het land heeft uitgespuwd het volk dat voor u was’. De aard van 

de ongerechtigheid: seksuele losbandigheid (overspel, homoseksualiteit, bestialiteit) 
en de Molochdienst (kinderoffers). Het land (van de Heer God) kon de 
ongerechtigheden eenvoudigweg niet meer verdragen. 

- Uitroeiing was vereist omdat deze volken een bedreiging vormden voor de het bestaan 
van het volk Israël als geheiligd volk van God (Dt 7:1-6). 

 
- Uitvoering van het geweld volgens bepaalde (rechts)principes. 

- Geweld wordt niet verheerlijkt, zoals bij omringende volkeren.13 Bij de omringende 
volken gaat het om de (zelf)verheerlijking van de koning. Voor de koning van Israël 
golden echter heel andere eisen: Zijn kracht ligt niet in militaire middelen, maar in het 
bestuderen van Gods woord (Dt 17:14-20). In het Oude Testament ligt veel meer de 
nadruk op de profeet en het Woord dan op de koning 

- Het gold ook alleen voor de volken die toen in Kanaän woonden (Dt 20:16-18). Aan 
andere volken werd eerst vredesvoorwaarden aangeboden (Dt 20:10-15). De koningen 
van Israël stonden later ook bekend als ‘genadige koningen’ (1Kn 20:31). 

- Het oordeel dat de Israëlieten moesten uitvoeren was ook van toepassing op de steden 
van de Israëlieten zelf wanneer zij afvallig zouden worden (Dt 13:12-18). Ook zij 

                                                
11 Eeuwen in chaos, Velikovsky (p 31) 
12 Artikel ‘Macht en geweld in het Oude Testament: Israëls houding tegenover de Kanaänieten’, Paul 
13 Artikel ‘Oorlogsrecht in Deuteronomium 20’, Lalleman-De Winkel (Ellips, jaargang 29, nr 249) 
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konden uiteindelijk het land weer kwijt raken als zij ongehoorzaam zouden zijn (Dt 
28:63-68). 

 
- Er was aanleiding om tot bekering te komen. 

- In Genesis 14:18-24 zien wij dat de Godsgetuige Melchisedek als priester van de 
Allerhoogste temidden van deze volken woonde een weet had van Gods eigenschap 
als bezitter van hemel en aarde (Gn 14:19 in de Statenvertaling), dus ook het land 
Kanaän.  

- Het getuigenis van de grote daden van de Heer God deed de ronde. Rachab, 
inwoonster van Jericho, wist uit de verhalen van de grote daden van de Heer God bij 
de uittocht uit Egypte tot aan het verslaan van Sichon en Og, de koningen van de 
Amorieten (Jz 2:10). De uittocht was meer dan veertig jaar geleden. De volken wisten 
van Gods grote daden, maar slechts een enkeling, zoals Rachab, stelde haar 
vertrouwen op dit getuigenis en het werd haar redding. 

- Vergelijk Jona: geen oproep tot bekering, alleen aanzegging oordeel ‘nog veertig 
dagen en Nineve wordt ondersteboven gekeerd!’ (Jn 3:4). Het gevolg was dat de 
inwoners van Nineve van koning tot koe (Jn 3:7) zich bekeerden en het oordeel bleef 
uit! 

  
- De volken wilden strijden tegen Israël. 

De volken konden maar op één manier gezegend worden en dat was Israël zegenen. De 
Heer God had het al van het begin af aan zo bepaald dat iedereen die Israël vervloekt, 
vervloekt zal zijn, maar iedereen die Israël zegent, zal gezegend zijn (Gn 12:3). In Jozua 
11:20 lezen wij dat ‘de Heer het zo had beschikt dat zij (de volken) met een verstokt hart 
de strijd met Israël aanbonden’. Het vervolg van het vers verklaart hij zij daarmee buiten 
de genade zijn komen te staan: ‘opdat men (de Israëlieten) hen, zonder genade, met de ban 
slaan en hen verdelgen zou’. Hierbij komt het ingewikkelde principe van predestinatie 
(voorbeschikking) om de hoek kijken: was het de Heer God die deze volken had 
voorbeschikt om verloren te gaan of waren het de volken zelf die ervoor kozen om deze 
weg in te gaan? De kwestie van predestinatie moet altijd bezien worden vanuit het 
principe van de medaille die twee kanten heeft. Natuurlijk wist de Heer God zelf al van te 
voren dat deze volken verstokt zouden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte 
voor bekering en redding mogelijk was, zie het verhaal van Rachab. 
Hetzelfde principe zien we terug bij de farao die het volk Israël niet wilde laten gaan. 
Toch moeten wij ons goed beseffen dat er net zo vaak staat dat farao zijn hart verhardde 
als dat er staat dat de Heer God zijn hart verhardde (de tekstgedeelten komen uit Exodus): 
- Door de Heer God: 4:21, 7:3, 9:12, 10:1, 10:20, 10:27, 11:10, 14:4, 14:8 
- Door farao: 7:13, 7:14, 7:22, 8:15, 8:19, 8:32, 9:7, 9:34, 9:35 
 

Mogelijke reactie op de geweldsteksten14 
- Liberaal: dit komt neer op het verwerpen van het gezag van de Bijbel. In deze opvatting 

zou het geweld een menselijke wandaad zijn in de naam van God. Of een nog extremer 
standpunt: een God die Zich zo openbaart, wil men niet kennen. 

- Dispensationalisme (bedelingenleer): de wraak van God blijft beperkt tot die specifieke 
periode waarin er ook sprake is van een directe Godsregering op aarde. Het gevaar van 
deze opvatting is dat men kan doorslaan en uiteindelijk uitkomt bij de dwaalleer van 
Marcion (tweede eeuw nC), die leerde dat de wrekende God van het Oude Testament niet 
Dezelfde is als de liefdevolle God uit het Nieuwe Testament. 

 
                                                
14 Artikel ‘Het recht van de oorlogen des Heren’, Medema (Ellips, jaargang 28, nr 246) 
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Conclusie 
Het oordeel over de volkeren is dus ruim van tevoren aangezegd (meer dan vierhonderd jaar, 
Gn 15:13, 16). Er is ruimte geweest voor redding, zoals het verhaal van Rachab illustreert. 
Deze redding kan alleen verkregen worden wanneer de zondaar zijn geloof/vertrouwen stelt 
op het woord van God. Dit geloof werd Rachab (Hb 11:31) en de inwoners van Nineve tot 
redding. Wat zou het mooi zijn geweest wanneer het huis van Rachab bij de inname van 
Jericho had uitgepuild van de mensen! 
 
Persoonlijk probeer ik om over dit moeilijke gedeelte van de Bijbel niet mijn mening de 
boventoon te laten voeren, maar ik probeer om Gods boodschap erin te verstaan. Het heeft mij 
in ieder geval stil gezet bij de ernst van het oordeel.  
 
Tot slot zien we in ook in het Nieuwe Testament hoe geweld een rol speelt: 
- De Zoon van God is met geweld om het leven gebracht . Om een Nieuw-Testamentische 

tekst uit het Oude Testament te citeren: ‘de straf die ons de vrede aanbrengt, was op 
Hem’(Js 53:5). 

- Het einde der tijden zal met geweld gepaard gaan (zie het boek Openbaring). Het doel van 
dit geweld zal zijn dat de mensen zich zullen bekeren, wat ze overigens niet zullen doen 
(Op 9:13-21). 

 
Laten we ons bewust zijn van het oordeel dat over de Heer Jezus is gekomen om ons vrij te 
maken, te rechtvaardigen en te reinigen van onze zonden. 
Laten we ons bewust zijn van het komende oordeel over de ongerechtigheden die op deze 
aarde plaatsvinden.  
Laten we net als Rachab proberen ons huis vol te krijgen met mensen die gered worden door 
hun vertrouwen op Jozua ( = letterlijk ‘Jezus’) te stellen en te weten dat Jozua zal komen om 
het oordeel te voltrekken over hen die zich niet bekeerd hebben van hun boze wegen. 
 


