
Geweld in Jozua 

Opwarm-vraag 

Deze vraag stel ik voor de lezing zodat iedereen vast ‘in het thema zit’. In kleine 
groepjes van ongeveer 6 personen bespreken we dit gedurende ongeveer 5 minuten. 

1. Wanneer JHWH, je God, je brengt naar het land waar je naartoe gaat om het in bezit te nemen, en 

Hij grote volken voor je uit verdrijft – de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de 

Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan jij –, 

2. en JHWH, je God, hen aan je overgeeft en je hen verslaat, dan moet je hen volledig uitroeien. Sluit 

geen verbond met hen en wees hun niet genadig. 

Hoe denkt u over deze tekst, die wel bekend staat als het genocide bevel. 

Hoe past dit bij een God die liefde is? 

Aanleiding 

Een half jaar geleden kwamen we als diverse commissieleden bij elkaar om het 
jaarthema te kiezen en het bijbelboek voor dit jaar. Het Oude Testament was 
weer aan de beurt. Iets verhalend zou mooi zijn. En iets dat paste bij het HGJB-
thema: “Leven met lef”. 

De keuze viel op Jozua. 

In de dagen erna heb ik mijn stille tijd besteed aan het lezen van Jozua. Ik genoot 
van enkele prachtige passages: bijvoorbeeld de gedenkstenen waar zondag over 
werd gepreekt en die zo mooi passen bij de doop. En de prachtige belijdenis: “Ik 
en mijn huis, wij zullen de Heere dienen”, het zou zo maar eens de tekst voor de 
belijdenisdienst kunnen worden. 

Maar, als je het boek gewoon achter elkaar doorleest, dan kom je ook erg veel 
geweld tegen. Hele volken worden uitgemoord. Teksten waar je een knoop van 
in je maag krijgt. 

Het werd wel duidelijk dat veel mensen hier tegen aan zouden lopen, en dat het 
nuttig zou zijn hierover een gemeenteavond te organiseren. 

We vonden dr. Arie Versluis bereid een lezing te houden. Hij is gepromoveerd op 
het genocidebevel uit Deut. 7. De opdracht voor het vele geweld in Jozua (en 
Richteren). Helaas is dr. Versluis nu ziek en moet u het met mij doen die 
verslagen over zijn dissertatie heeft gelezen en diverse andere studies over dit 
onderwerp. Voor de geïnteresseerden: Prof. Peels (de promotor van dr. Versluis) 
heeft 2 prima studies geschreven, ds. Sam Janse schreef een studie die zich meer 
richt op geweld in het Nieuwe Testament. Janse heeft een veel modernere 
bijbelopvatting dan Peels en Versluis, maar daarover later meer. En langer 
geleden las ik “Waarom?” van Prof. van de Beek, “over lijden, schuld en God”. 



Van mij krijgt u ongetwijfeld niet de diepgang van dr. Versluis. Ik zal het ook wat 
korter houden zodat we meer tijd hebben voor het gesprek met elkaar. Maar 
hopelijk kan ik wel wat stof voor de discussie aandragen. 

Relevantie 

Het thema is in deze tijd ook bijzonder actueel. Sinds de aanslagen op 11 
september staat religieus gefundeerd geweld weer sterk in de belangstelling. 

Ook de intellectuele elite in ons land is hier sterk mee bezig. Bijvoorbeeld Paul 
Cliteur, die in zijn laatste boek stelt dat ‘alle monotheïstische godsdiensten 
waarheidsclaims hebben, en daardoor altijd het risico van gewelddadigheid in 
zich dragen’. Cliteur draagt dit stokpaardje te pas en te onpas uit. Maar hij is wel 
heel erg overtuigd dat zijn visie, het humanisme de waarheid is. Deze 
waarheidsclaim heeft dan in zijn eigen visie ook het risico van gewelddadigheid. 
Maar dat terzijde. 

Exegese 

Genoeg inleiding. Laten we de Bijbel maar eens gaan lezen. 

Ten behoeve van de exegese maakte ds. Versluis een eigen vertaling van Deuteronomium 7, het 

uitgangspunt voor zijn onderzoek. 

1. Wanneer JHWH, je God, je brengt naar het land waar je naartoe gaat om het in bezit te nemen, en 

Hij grote volken voor je uit verdrijft – de Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de 

Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan jij –, 

2. en JHWH, je God, hen aan je overgeeft en je hen verslaat, dan moet je hen volledig uitroeien. Sluit 

geen verbond met hen en wees hun niet genadig. 

3. Verzwager je niet met hen: geef je dochter niet aan zijn zoon, en neem zijn dochter niet voor jouw 

zoon. 

4. Want hij zou je zoon van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn 

van JHWH tegen jullie ontbrandt en Hij je spoedig vernietigt. 

5. Maar zó moeten jullie bij hen doen: haal hun altaren neer, verpletter hun masseben, sla hun asjera’s 

in stukken en verbrand hun afgodsbeelden met vuur. 

6. Want jij bent een heilig volk voor JHWH, je God. Jou heeft JHWH, je God, uitgekozen uit alle volken 

die op de aardbodem zijn, om voor Hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. 

7. Niet omdat jullie groter zijn dan alle volken heeft JHWH jullie liefgehad en jullie uitgekozen, want jullie 

zijn het kleinste van alle volken. 

8. Maar omdat JHWH jullie liefhad en omdat Hij de eed hield die Hij jullie vaderen gezworen had, heeft 

JHWH jullie uitgeleid met sterke hand en heeft Hij je verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, 

de koning van Egypte. (...) 

16. Dan moet je alle volken verteren die JHWH, je God, je geeft. Ontzie hen niet en dien hun goden 

niet, want dat is een valstrik voor je. 



Dat hakt er wel behoorlijk in, tenminste dat is mijn eerste reactie. Volledig 
uitroeien, geen genade. Dat is niet het beeld van God dat we wekelijks horen 
verkondigen. 

Laten we de tekst maar op de voet volgen om dit helder te krijgen. 

1. Het gaat dus om 7 volken. Dit zijn de afstammelingen van Kanaän, de zoon 
van Cham, de zoon van Noach. Kanaän wordt in Gen. 9 door Noach 
vervloekt, nadat zijn vader Cham Noach naakt had gezien. Ook een lastige 
tekst, maar die laat ik nu maar liggen. In ieder geval wordt in Deut. niet op 
deze vloek teruggekomen, dus een interpretatie alsof dit de uitvoering van die 
vloek zou zijn is niet waarschijnlijk. 

2. Hier de harde opdracht: volledig uitroeien. 
3. Blijkbaar was vermenging met die volken een groot risico, en iets dat God 

wilde voorkomen. 
4. En het dienen van andere goden. Zoals we elke zondag horen bij de 

wetslezing: God is een jaloers God die geen andere goden naast zich duldt. 
5. Opnieuw gericht op de andere goden. 
6. (6-8) God heeft Israel uitverkoren. Een verbond met hen gesloten. Zonder 

reden in Israel. Er staat hier: “De Heere heeft jullie liefgehad omdat hij jullie 
liefgehad heeft”. 

 

In andere teksten in Deut. wordt duidelijk dat deze volken verschrikkelijke 
gewoonten hebben. Incest, kinderoffers, waarzeggerij. Daar moet Israël verre 
van blijven; door die volken te vermoorden. 

Deze volken hebben Israël op dit moment nog niets aangedaan. De genocide is 
dus geen wraakactie op geweld van hun kant. 

Blijkbaar is deze opdracht met name religieus georiënteerd. Israëls identiteit 
staat op het spel, Israël als heilig volk voor de Heere. 

Spanning en oplossingen 

Mooier kan ik het helaas niet maken. De knoop in mijn buik van een paar 
maanden geleden zit er vermoedelijk nu bij jullie allemaal in. 

Veel theologen hebben zich hier mee bezig gehouden, en komen dan met de 
volgende oplossingen. 

Marcion 

Marcion maakte een sterke scheiding tussen de God van het OT en de God van 
het NT. Het kon in zijn ogen niet zo zijn dat de God die in Jezus ons Zijn liefde 
toonde, dezelfde God was als die we bijvoorbeeld hier zien. Voor hem waren er 2 
goden, die van het OT en die van het NT. 

De positie van Marcion is door de kerkvaders als ketters veroordeeld, dus als we 
orthodox willen zijn, kunnen we daar niet in meegaan. Ook in het OT is de God de 
ontfermende, niet alleen voor zijn eigen volk, maar ook voor mensen uit de 
heidenvolken. Dat is ook duidelijk in het boek Jozua. En het NT gaat niet alleen 
over een God van liefde. Jezus spreekt herhaaldelijk over de hel/het 
onuitblusbare vuur en in het boek Openbaring komt ook veel geweld voor.  



Maar ik bespeur ook bij ons vaak wel de tendens om te redeneren als Marcion. 
We stellen dan: “Ja, dat was wel zo in het OT, maar we leven nu in het NT”. 

Rechtvaardiging 

In deze opvatting wordt gesteld dat God alle recht had dit te doen. Het onrecht 
van die volken was zo groot dat dit niet ongestraft kon blijven. 

Ook in de preek van Niek Tramper op de startzondag werd dit argument 
gebruikt: de Geallieerden konden geen halve maatregelen meer treffen tegen de 
Nazi’s en met de verwoesting van de Duitse steden kwamen talloze onschuldige 
burgers om.  

En dat is een goed argument, maar er blijven wel vragen. Waarom dan deze 
volken? Waren andere volken in die tijd minder zondig? En Israël zelf? 

Accommodatie (Calvijn) 

God past zich, in zijn werkingen en in hoe hij zich in de Bijbel presenteert, aan 
aan onze beperkingen en aan de cultuur van dat moment. Calvijn stelt bij deze 
tekst dat Hij dit gebod gebruikte om Israël op te voeden. Maar ook dat brengt 
veel vragen mee. Wat zou Israël nu werkelijk hiervan leren? 

Niet letterlijk 

We kunnen deze teksten eigenlijk niet letterlijk nemen. Ds. Sam Janse is een 
goed voorbeeld van deze positie. De God die wij in Jezus hebben leren kennen 
had nooit dit soort opdrachten kunnen geven. Dus, de bijbelschrijvers die 
gehoord dachten te hebben dat God deze opdracht gaf, hebben zich vergist. 

Voordat we deze positie als niet-orthodox terzijde schuiven, wil ik wel een 
argument voor deze positie aandragen. In het boek Jozua lijkt het in veel 
hoofdstukken zo te zijn dat dit genocidebevel letterlijk wordt uitgevoerd. Maar in 
Richteren blijkt dat het allemaal toch zo’n vaart niet heeft genomen. De volkeren 
zijn helemaal niet uitgeroeid, het land wordt vaak als ‘hun land’ (dus het land van 
de Kanaänitische volken) aangeduid, Israël lijkt de grond-claim te hebben 
opgegeven en veel meer als vreemdeling te leven. 

Dus, helemaal letterlijk nemen van de Bijbelteksten lukt ook niet.  

Dat roept echter wel de vraag op naar het gezag van de Bijbel. Hoe gaan wij daar 
eigenlijk mee om? 

Prof. van de Beek geeft in zijn boek “Lichaam en Geest van Christus” een 
mooi overzicht van verschillende zienswijzen van de inspiratie en het 
gezag van de Bijbel. 

1. Mechanische interpretatie: God hield de vingers van de 
bijbelschrijvers vast. Elke letter in de Bijbel is letterlijk door God 
geïnspireerd en de Bijbel kan dus ook geen fouten bevatten.  
Deze zichtwijze kom je in streng reformatorische en streng 
evangelische kringen nog wel eens tegen. Boeiend vond ik het om te 
lezen dat zelfs ds. Kersten (de vader van de Ger. Gem.) deze theorie 
in zijn dogmatiek afwijst. 



Deze theorie lijkt me niet houdbaar. Er zijn te veel ‘fouten’ in de Bijbel 
om dit vol te houden. 

2. Van de weeromstuit ontstond het tegengestelde, niets van de 
historische tekst van de Bijbel is relevant. Het gaat alleen om de 
boodschap, maar de historie doet er niet toe. Dit is de visie van Rudolf 
Bultmann. 

3. Organische inspiratie (Herman Bavinck): God inspireerde de 
bijbelschrijvers wel, maar ze schreven allemaal overeenkomstig hun 
cultuur, hun karakter, hun politieke en sociale omstandigheden. De 
boer Amos schreef heel anders dan de hofprediker Jesaja. In de 
boeken van Jeremia komt tot zijn machteloosheid dat niemand zijn 
woorden wil horen tot uiting. En de broers van Jezus (Jakobus en 
Judas) hebben dezelfde radicaliteit als hun oudste broer die zijn 
tegenstanders ook kan uitschelden voor witgepleisterde graven. Een 
heel andere stijl weer dan de schriftgeleerde Paulus. 

4. De Bijbel is autopistos (Calvijn). De schrift overtuigt zelf de lezer. Daar 
liggen verder geen fundamenten onder, door het lezen van de Bijbel 
zelf raken we overtuigd. Het is als met de liefde. Ieder argument dat 
we noemen om te bewijzen dat we onze partner liefhebben schiet 
tekort. De liefde is er gewoon en wordt zo ervaren. 

 

Terug naar de ‘oplossingen’ van de lastige teksten in Deut. en Jozua. In al deze 
‘oplossingen’ zien we wel iets. Maar uiteindelijk is er geen die helemaal bevredigt. 
Deze oplossingen laten ons misschien iets meer begrijpen van wat er hier 
gebeurt en leiden er misschien toe dat we dit voor onszelf wat kunnen 
verwerken. Denkend vanuit de cultuur van het OT wordt dit geweld misschien 
zelfs nog wel een beetje begrijpelijk en acceptabel: het geweld in het OT is 
duidelijk beperkter dan het geweld van de volkeren om hen heen. 

Maar dr. Versluis eindigt zijn dissertatie opvallend onzeker. Zeer veel begrijpen 
wij niet. 

Wel trekt hij twee conclusies: 

1. God is een God die de zonde ernstig neemt en niet ongestraft kan laten. En 
een God die het dienen van afgoden niet kan accepteren. 

2. Jezus Christus is gekomen. Zodat God zelf de straf voor de zonde en de 
afgoderij op zich zou nemen. 

 

Prof. van de Beek geeft in al zijn boeken steeds aan dat wij als christenen het OT 
alleen ‘van achteren naar voren’ kunnen lezen; lezen vanuit het NT; lezen door 
de bril van Jezus Christus. 

Daarmee komen we niet tot een volledig bevredigende oplossing van dit 
probleem. En hoe zouden we ook kunnen? Kunnen wij Gods wegen narekenen? 

 
Job 38,4 
  Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? Maak het bekend, als u echt inzicht 

hebt. 
 

Job 39 

http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id47=1&m=Job+38
http://www.biblija.net/biblija.cgi?l=nl&set=10&id47=1&m=Job+38


37 Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? 

 Ik leg mijn hand op mijn mond. 

38 Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; 

twee keer, maar ik zal niet verdergaan. 

 

Ook ik leg mijn hand maar op mijn mond. 

Discussie vragen 

1. De lezing eindigt wat onzeker. We weten het eigenlijk niet. Hoe gaat u daar 
mee om? In discussie met onze kinderen of met mensen van buiten de kerk? 

2. Wat heeft deze lezing, en deze Bijbeltekst, gedaan met uw godsbeeld? 
3. Hoe ziet u het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament? 
4. Hoe gaan wij om met het gezag van de Bijbel. Welk model spreekt u het 

meeste aan? 
5. Hebben wij niet gemakkelijk praten met onze bezwaren tegen dit geweld? Wij 

leven in vrede. Mensen die in oorlog leven schreeuwen vaak om 
rechtvaardigheid en om straf tegen de onderdrukkers. 

6. De reden voor het genocidebevel was blijkbaar om het volk Israel als een 
heilig volk te bewaren. Anders dan de andere volken. Het nieuwe testament 
doet voor ons ook zo’n oproep: “Gij geheel anders!”. Hoe gaan we daar mee 
om in de praktijk? In de preek van ds. Tramper worden de afgoden als volgt 
voorgesteld: De ‘ik moet toch ook aan mijn trekken komen – god’, of ‘ik wil 
echt zelf uitmaken wat ik wil – god’, of de ‘bezorgdheid –god’, dat je 
voortdurend bezig bent met en inzit over je geld, je huis, je lichaam, je 
gezondheid. Of werk, dat kan een god worden, een verslaving – je hangt er je 
hele leven, je hele identiteit aan op.  
Daarmee komt de onheiligheid wel een stuk dichterbij. 
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