
1 

 

Geweldige of gewelddadige God? 
 

Preek gehouden in de themaplusdienst  
Gouda, 1 december 2013 

 
 
 

Uit de Bijbel lezen: 
Deuteronomium 7 
Jozua 6:20-21; 8:22-29 en 10:40-43 
Jesaja 2:1-5 
Romeinen 12:17-21 
 
 
Preek 
En zij sloegen alles wat in de stad was, met de ban, met de scherpte van het zwaard, van de man tot 
de vrouw toe, van het kind tot de oude, en tot het rund, het schaap en de ezel toe. (6:21) 
 
Gemeente van Christus, 
Ik denk dat we ons allemaal bij zulke teksten ongemakkelijk voelen. Waarom moet het zo 
gewelddadig? Waarom worden ook de vrouwen en kinderen gedood? Waarom de dieren? 
 
Toen we de keuze maakten om een seizoen lang met Jozua aan de slag te gaan, was gelijk duidelijk 
dat we het onderwerp van vandaag niet konden omzeilen.  Want naast Jozua 6 kom je nog een 
aantal van zulke gruweldaden tegen. Bij de inname van Ai gaat het precies zo: 
 
En het gebeurde, toen Israël gereed was met het doden van al de inwoners van Ai op het veld (…) 
dat heel Israël zich naar Ai keerde, en zij sloegen zijn inwoners met de scherpte van het zwaard. En 
het gebeurde dat het er twaalfduizend waren, allen die op die dag vielen, van de man tot de vrouw 
toe, allemaal mensen uit Ai. (8:24-25) 
 
In onze tijd zou je zoiets genocide noemen. Een verschrikkelijk vergrijp tegen de mensheid. 
 
Nu zijn zulke praktijken op zichzelf al verschrikkelijk. Maar er is iets dat het nog moeilijker maakt. 
Want het geweld rond de intocht in Kanaän wordt ook met God verbonden. Dat lazen we in het derde 
gedeelte uit Jozua. 
 
Zo versloeg Jozua heel het land, het Bergland, het Zuiderland, het Laagland en de hellingen, en al 
hun koningen. Hij liet geen overlevende over, ja, hij sloeg alles wat adem had met de ban, zoals de 
HEERE, de God van Israël, geboden had. (…) Jozua veroverde alle koningen en hun land in één 
keer, want de HEERE, de God van Israël, streed voor Israël. (10:40 & 42) 
 
God heeft er dus ook mee te maken, en dat maakt het nóg moeilijker. God is toch liefde?! Hij wil niet 
dat iemand verloren gaat?! Hij verbiedt toch om mensen te doden?! Zo hebben we God leren 
kennen. Zo vertellen we ook over Hem aan anderen. Maar wat moet je dan met zulke 
bijbelgedeeltes?! 
 
Dat ongemak wordt nog eens extra gevoed door geweld dat wordt opgeroepen door godsdienstig 
extremisme. De aanslagen van 11 september 2001 zijn daarvan een verschrikkelijke uiting, maar er 
zijn nog veel meer voorbeelden van te noemen. Mensen die vanuit een godsdienstige overtuiging 
aanslagen plegen om hun doel te bereiken – ongeacht hoeveel slachtoffers dat eist. Of juist in de 
hoop dat zoveel mogelijk slachtoffers vallen. Want “Allah wil het”. Is de God van het Oude Testament 
dan ook zo’n God? Wat hebben we in te brengen tegen zulke verschrikkingen? 
 
Ik had over het thema van vanavond in de afgelopen week een mailwisseling met Willem-Jan de Wit. 
Tijdens de theologiestudie leerden we elkaar kennen, inmiddels is hij al een aantal jaren werkzaam 
als docent bijbelwetenschappen en systematische theologie in Egypte. Een land dat de afgelopen tijd 
ook veel te maken heeft gehad met geweld, juist ook door moslims. Hij mailde me daarover: 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Deut+7&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joz+6%3A20-21&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joz+8%3A22-29&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joz+10%3A40-43&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Jes+2%3A1-5&id47=1&l=nl&set=10
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Rom+12%3A17-21&id47=1&l=nl&set=10
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Wanneer christenen tegen moslims zeggen dat de islam gewelddadig is, wijzen moslims graag naar 
het Oude Testament: dat is veel gewelddadiger dan de islam ooit is geweest. Dat maakt het thema 
“genocide in het OT” hier (in Egypte) extra spannend, ook los van de ontwikkelingen van de 
afgelopen paar jaar. 
 
Naast het geweld waarbij op de een of andere manier God rechtstreeks is betrokken, kom je ook veel 
andere vormen van geweld tegen in de Bijbel. Geweld tussen mensen. Al heel vroeg in de Bijbel – 
Genesis 4. Geweld in de maatschappij ten opzichte van zwakkere groepen als weduwen en wezen. 
Maar ook religieus geweld. Denk aan Pinehas, van wie je in Numeri 25 leest dat hij op één dag 
24000 man doodt.  
 
Nu is het een verleiding om bij dit thema OT en NT tegen elkaar uit te spelen. Het Oude Testament 
als boek van geweld. Het Nieuwe Testament als boek van Gods liefde. En voor je het weet, wordt het 
OT een tweederangs boek, dat we ook wel kunnen missen. Maar wie zo leest, leest heel 
oppervlakkig. In het OT wordt geweld bepaald niet verheerlijkt. Integendeel – het wordt op veel 
plaatsen juist ontmaskerd. Denk aan Genesis 4. God legt open wat Kaïn heeft gedaan en noemt het 
zonde. Het OT kritiseert op veel plaatsen geweld ook. Denk aan het refrein uit het boek Richteren – 
een boek vol geweld:  “Ieder deed wat goed was in eigen oog.” Of denk aan David, die uiteindelijk de 
tempel niet mag bouwen, omdat zoveel bloed aan zijn handen kleefde.  Het OT eenzijdig als boek 
van geweld typeren is onterecht. Je komt er even goed prachtige teksten tegen over de liefde van 
God. En ook het gebod om onze naaste lief te hebben, vinden we al in het OT. 
  
Omgekeerd in het Nieuwe Testament is ook sprake van geweld waar God mee te maken heeft. Denk 
aan de dood van Ananias en Saffira, nadat ze een deel van de opbrengt hebben achtergehouden. 
Denk aan de vlammende toorn van God rond het eindgericht. Bovendien accepteerden de eerste 
christenen voluit het Oude Testament en ze citeerden ook sommige onheilsprofetieën. Kortom: we 
moeten beide delen van de Bijbel niet tegen elkaar uitspelen. 
 
Intussen wordt het probleem daarmee natuurlijk niet kleiner. Hoe moet je aankijken tegen opdrachten 
om hele volken uit te moorden? Wat zeggen zulke teksten over God? Wat moet je met psalmen 
waarin wordt gevraagd om Gods wraak over de vijanden? Kun je zulke gebeden meebidden? Ik wil in 
deze preek proberen om een paar denkrichtingen mee te geven die kunnen helpen bij het omgaan 
met bijbelteksten over geweld. Alle antwoorden heb ik niet, maar er lopen door de Bijbel heen lopen 
wel bepaalde lijnen. 
 
1. Redenen voor Gods straf  
Laten we eerst nog preciezer kijken naar de verhalen uit Jozua. Waarom moeten nu de volken die 
daar wonen worden weggedaan? In Deuteronomium 7 wordt door God die opdracht al gegeven. De 
achterliggende gedachte is daar dat Israël zich niet moet vermengen met andere volken. Want de 
volkeren die in Kanaän wonen, dienen andere goden. Overal in het land staan altaren, gewijde 
stenen en beelden… En Israël mag zich daar absoluut niet mee inlaten. Geen huwelijksbanden 
aangaan. Geen verbond met hen sluiten. “U bent een heilig volk voor de Heere,” zegt God. En 
daarom moeten de zeven volkeren die in Deuteronomium 7 worden genoemd met de ban worden 
geslagen. Ze mogen niet blijven leven. 
 
Nu zijn er in de Bijbel veel verhalen waarin God straft. Je ziet dat met name wel bij het volk Israël 
zelf. Als ze de weten van de HERE overtreden, roepen ze de boosheid van God over zich uit. Door 
de hele Bijbel heen wordt wel heel duidelijk dat God nooit ‘zomaar’ geweld uitoefent. Hij is in Zijn 
handelen niet willekeur of onberekenbaar. Dat was met de goden rondom Israël anders. Met hun 
goden wist je het nooit – ze konden zomaar boos op je zijn. Het ingrijpen van de God van Israël heeft 
altijd weer te maken met zijn afschuw van het kwade, van de zonde. Zo zou je ook zijn ingrijpen 
tegen de bevolking in Kanaän kunnen zien. Je leest van hen over incest, over kinderoffers en 
waarzeggerij. Gruwelen die God streng had verboden. Hoe heftig het ook is, we voelen aan dat de 
straf van God dan niet onterecht is. 
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2. Moeite met het collectieve 
Onze moeite bij teksten over de gewelddadige inname van het beloofde land zit denk ik bij iets 
anders. Bij het gemeenschappelijke, het collectieve. Dat naar Gods opdracht echt een heel volk moet 
worden weggedaan. Inclusief de kinderen. Je ziet dat ook bij de geschiedenis van Achan (Jozua 7). 
Hij verbergt een deel van de buit van Jericho, maar moet het uiteindelijk met zijn leven bekopen. 
Maar niet alleen hij, ook zijn kinderen en zijn vee. Alles wat bij hem hoorde.  
 
Dat iemand persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden kunnen we meemaken. En dat iemand straf 
krijgt, dat is terecht. Maar dat een hele familie daarin deelt, niet. Bij mij begint er dan van binnen iets 
te steigeren… Net zoals bij die opdracht om alle volkeren in Kanaän uit te roeien. 
 
Nu is het trouwens de vraag of die opdracht daadwerkelijk zo is uitgevoerd. Als je Jozua leest, zie je 
gelijk al  uitzonderingen. Rachab en haar familie blijft in leven.  In hoofdstuk 9 kom je de Gibeonieten 
tegen, die een list bedenken en zo onder de ondergang uitkomen. We lazen: “Jozua veroverde al 
deze koningen en hun land in één keer, want de HEERE, de God van Israël, streed voor Israël.” 
(10:42), maar dat lijkt toch wat overdreven. Als je verderleest, in het boek Richteren, wordt duidelijk 
dat er nog steeds allerlei andere volken in Israël wonen. Waarschijnlijk zijn dus toch niet alle volken 
daadwerkelijk verdreven uit het land. 
 
Maar die opdracht, tja, die staat er dan toch maar… Wat zegt dat over God? Dat Hij wil dat het 
kwaad echt met wortel en tak wordt uitgeroeid? Is Hij net zo niets ontziend als in die tijd gebruikelijk 
was? Sluit Hij zich in zijn handelen en in zijn beleid aan bij hoe heidense heersers in die tijd oorlog 
voerden – gewelddadig en nietsontziend? 
 
Of… hoor je in dat gebod uit Deuteronomium 7 om de volkeren in Kanaän uit te roeien veelmeer een 
menselijke stem? Is het zo dat daar niet God spreekt, maar iemand iets God in de mond legt. Je zou 
dat kunnen verbinden met de theorie dat Deuteronomium pas laat moet worden gedateerd – in de tijd 
van de ballingschap. Hier spreekt dan iemand die vooral wil laten zien waarom het verkeerd is 
gegaan met Israël. En die het volk wil oproepen om vanaf nu weer radicaal voor God te kiezen. 
 
Die opvatting heeft misschien op het eerste gehoor iets aantrekkelijks. Maar de tekst is intussen toch 
nog steeds in de Bijbel terecht gekomen. Daartoe moeten we ons verhouden en het gruwelijke van 
de tekst is dus niet van tafel. 
 
Hoe lang je er ook op studeert en hoeveel je erover leest, zulke geweldsteksten en opdrachten om 
hele volkeren uit te roeien houden blijvend een scherpe rand. Ik vind het moeilijk om ze in het geheel 
van de Bijbel een plaats te geven en die moeite zie je bij eigenlijk alle uitleggers wel terug. 
 
3. God gaat een geschiedenis 
Wat wel belangrijk is: de Bijbel laat een ontwikkeling zien. En daarmee wordt gelijk duidelijk dat je 
zulke verhalen als in Jozua nooit zomaar als voorbeeld voor onze tijd kunt zien. De Bijbel is geen 
tijdloos document. God is geen tijdloze God. Hij gaat een weg door de geschiedenis. Ik zei net dat 
onze moeite rond geweld in de Bijbel vaak ook te maken heeft met het collectieve element. Dat 
zoveel mensen tegelijk worden getroffen, ook mensen die voor ons idee niet direct aansprakelijk zijn. 
 
Opvallend dat je door de Bijbel heen juist dát ziet veranderen. In het OT al - een ontwikkeling van 
collectief denken naar meer persoonlijk denken. Er zijn bij de profeten bijvoorbeeld teksten waarin 
heel duidelijk wordt gezegd dat de kinderen niet gestraft zullen worden om de zonde van hun ouders. 
 
De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en 
de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal 
op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn. (Ezechiël 18) 
 
En als ergens duidelijk wordt dat het niet Gods wil is om collectieve wraak uit te oefenen, dan bij 
Jezus. Ik moest denken aan de geschiedenis uit Lukas 9. De discipelen vragen Jezus of Hij vuur wil 
laten neerdalen op een Samaritaans dorp. De mensen daar willen Jezus niet ontvangen en de 
leerlingen vinden dat Jezus dan maar moet ingrijpen. Maar Jezus doet het niet. Geen gastvrijheid 
verlenen was in het Oosten bijzonder ernstig, maar het is niet zo dat een heel dorp ervoor moet 
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boeten. Bovendien is de missie van Jezus een andere. “De Zoon des mensen is niet gekomen om 
zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.” (9:56) Jezus zoekt onze redding, 
ons leven. 
 
Jezus markeert daarin wel echt een volstrekt nieuwe inzet van God. Niet met geweld komt Hij Zijn 
Koninkrijk vestigen. En zijn leerlingen zullen dat ook niet doen. Niet met het zwaard op de keel 
mensen te gaan bekeren. Niet de keuze tussen gedoopt worden of gedood worden. Niet met alle 
beschikbare middelen Gods Koninkrijk hier op de aarde dichtbij proberen te brengen. Dat is in het 
verleden nog wel eens misverstaan… 
 
4. God doet recht  
Intussen kun je zo’n vraag om ingrijpend van Jezus wel begrijpen. Kunt u geen orde op zaken 
stellen, Jezus? Want er is nog zoveel mis… Er is zoveel ongeloof. Er is zoveel pijn. Er is zoveel 
onrecht en verdriet. 
 
Er zijn gedeeltes in de Bijbel die daaraan ook stem geven. Denk bijvoorbeeld aan die prachtige 
Psalm 139. Over God die ons kent en doorgrondt, in alle omstandigheden van het leven. Een familie 
vroeg me ooit om de psalm te lezen met een begrafenis. “Maar dan wel tot vers 18.” In vers 19 wordt 
de toon heel anders. Daar wordt gebeden of God de goddelozen wil ombrengen.” Of denk aan Psalm 
137, met die verschrikkelijke woorden:  “Dochter van Babel, die verwoest zal worden. Welzalig is hij 
die u in uw misdaad vergelden zal, die u tegen ons begaan hebt. Welzalig is hij die uw kleine 
kinderen grijpen en tegen de rots verpletteren zal.” 
 
Onvoorstelbaar heftige woorden. Niet als norm voor ons, om hetzelfde te bidden. Maar het laat wel 
zien dat God ruimte geeft om uiting te geven aan wat we op ons hart hebben. Want er is zoveel 
geweld. Onrecht, genocide, verkrachting. Misschien in je eigen leven ook: U bent zwaar onrecht 
aangedaan. Je was slachtoffer van een overval, je bent seksueel misbruikt, geraffineerd opgelicht. 
 
Je eerst reactie is: wraak. Met gelijke munt terugbetalen - als het moet met geweld. Nee, zegt de 
Bijbel. Wreek uzelf niet, lazen we in Romeinen 12. Die woorden staan staat trouwens ook al in 
Leviticus 19. We zullen het recht niet in eigen handen nemen. Geen geweld. God zegt: “Mij komt de 
wraak toe, Ik zal het vergelden.” 
 
Ja, God doet recht. Hij doet recht als Jezus aan het kruis de straf op zich neemt. Als Hij verzoening 
teweeg brengt. Na Christus’ opstanding leven we in de tijd waarin God zijn oordeel uitstelt. Dit is de 
tijd om vergeving te vragen. Om te helen wat je stukmaakte. Om je te bekeren tot God. 
 
Doe het voor het te laat is. Want als er iets is dat we kunnen leren uit die Oudtestamentische 
geschiedenissen is het dit: God is niet onbewogen over het kwaad in deze wereld. Het oordeel over 
de Kanaänieten en over Achan is  een voorafschaduwing van het eindoordeel. Christus komt terug 
om te oordelen te levenden en de doden. Ooit komt er een dag dat het kwaad voorgoed wordt 
weggedaan. God doet recht aan rechtelozen. De beul heeft niet tot in de eeuwigheid een voorsprong 
op zijn slachtoffer.  
 
5. Zwaarden tot ploegscharen 
Door het oordeel heen komt de grote dag van God komt. De dag dat Zijn rijk van vrede aanbreekt.  

Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. 
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen 
en hun speren tot snoeimessen. 
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. 
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2) 

 
Zwaarden tot ploegscharen. Speren tot snoeimessen. Geweren tot feestverlichting. Bommen tot 
speelgoed. Eenmaal geen kindsoldaten meer. Geen genocide. Geen onrecht. Geen pijn.  
 
Bij alle vragen die openblijven is dit zeker: het Koninkrijk van Jezus Christus is nabij. Zijn vrede komt.  
Amen 


