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 HOOFDSTUK 1 

JOZUA 7 
 

VERTALING 

1a De Israëlieten handelden trouweloos jegens de Mrx 
1ba      en Achan,8 zoon van Karmi, zoon van Zavdi,9 zoon van Zerach,  

uit de stam Juda, nam van de Mrx  
1bb      en YHWH werd toornig over de Israëlieten.10 
 
2aa En Jozua zond mannen van Jericho11 
2ab naar Ai bij 12 Beth-Awen, ten oosten van Beth-El 

 
8 De LXX leest hier (en in Joz. 7: 18, 20, 24 en Joz. 22:20) Ac a r (Achar), in plaats van Nke 

(Achan), cf. de MT in 1 Kron. 2:7. De LXX harmoniseert de naam in het gehele Oude Testa-
ment, en versterkt hierdoor bovendien de associatie met de woordspeling rond rke in Joz 7:25 
(en daarbij met de naam van de vallei Achor en de bijbehorende etiologische afsluiting van 
Joz. 7:26). De lezing van de MT heeft echter de voorkeur als lectio difficilior.  

9 De LXXA leest hier Z a b ri in plaats van Zavdi, waarschijnlijk door verwarring van de d 
en de r. De lezing van de LXXB, ̀ Z a mb ri, is vermoedelijk een samentrekking van Zavdi met 
Zimri, cf. de lezing van de MT in 1Kron. 2:6 yrmz. 

10 Sommige manuscripten lezen larsyb in plaats van larsy ynbb zoals in de lezing van 
de MT. Een werkelijk verschil tussen beide termen valt hier niet aan te wijzen. 

11 De LXX mist 'van Jericho'. Er is geen duidelijke reden voor deze omissie. Boling/Wright 
vermoeden dat 'van Jericho' oorspronkelijk een marginale noot was die is opgenomen in de  
MT en kiezen voor de lezing van de LXX (R. G. Boling, G. E. Wright, Joshua. A New Trans-
lation with Notes and Commentary, The Anchor Bible Vol. 6, Garden City NY 1982, p. 218). 
Mijns inziens is 'van Jericho' inderdaad een toevoeging in de MT en noodzakelijk om Joz. 7 in 
zijn context (Joz. 6; de verovering van Jericho) te verankeren. Dit is de enige directe verbin-
ding tussen Joz. 6 en Joz. 7. Ik volg hier de lezing van de MT. 

12 De LXX heeft hier slechts k a t a . Ba iq hl, door haplografie tussen Beth-Awen en Beth-El. 
Nelson is van mening dat 'Beth-Awen' een polemische vocalisatie van een grensstadje tussen 
Benjamin en Ephraim is, onder invloed van Hos. 4:15; 5:8; 10:5 (cf. Joz. 18:12) (R. D. 
Nelson, Joshua. A Commentary, The Old Testament Library, Louisville KY 1997, p. 97). 
Butler noemt dezelfde polemiserende vocalisatie onder invloed van Hosea, als een minachten-
de referentie aan het koninklijke heiligdom in Beth-El. De reden voor polemisering op deze 
plaats in de MT wordt niet beargumenteerd. Butler noemt daarnaast de mogelijkheid dat het 
hier om een werkelijke geografische beschrijving kan gaan (T.C. Butler, Joshua, Word Bibli-
cal Commentary 7, Waco-Texas 1983, p. 77, noot 7:2.c). 
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2ac en sprak tot hen: 
2ad 'Trekt op en verkent het land'.  
2ba En de mannen trokken op 
2bb en verkenden Ai. 
 
3aa Zij keerden tot Jozua terug 
3ab en zeiden tot hem: 'Laat niet het hele volk optrekken, 
3ac laten ongeveer tweeduizend  
3ad of drieduizend man  
3ae optrekken en Ai13 verslaan, 
3ba vermoei niet het hele volk daarheen, 
3bb zij zijn met weinig'. 
 
4aa toen trokken van het volk daarheen op 
4ab ongeveer drieduizend man 
4b maar sloegen voor het aangezicht van de mannen van Ai 

op de vlucht. 
 
5aa En de mannen van Ai sloegen 
5ab ongeveer zesendertig man 
5ac en achtervolgden hen vanaf de poort tot de steengroeven14 
5ad en versloegen hen op de helling.  
5b Toen smolt het hart van het volk en het werd als water. 
 
6aa Toen scheurde Jozua zijn kleren 
6ab en wierp zich op zijn aangezicht neer op de grond voor de ark van 

YHWH tot de avond,15 

 
13 De LXX (en Vulgaat) geeft hier t h.n po,lin, de stad (Hebreeuws: ryeh). Dit verschilt een 

letter met de lezing van de MT: yeh, Ai. Soggin heeft gewezen op de neiging van de LXX om 
topografische details te onderdrukken of zelfs geheel weg te laten (J. A. Soggin, Joshua. A 
Commentary, Old Testament Library, London 1972, p. 92). 

14 De LXX heeft de MT lezing Myrbsh (hier vertaald met 'de steengroeven') klaarblijke-
lijk opgevat als een verbum en vertaalt: k a i. s une,t riya n a uvt ou.j. De precieze betekenis is in het 
Hebreeuws onduidelijk. Vertalingen lopen uiteen van 'steengroeven' (o.a. Boling/Wright: 
'quarries',  p. 216-217) tot 'ravijn' (Soggin; 'ravines', p. 99 (b)). Butler vertaalt 'The Breaking 
Points', waarbij hij de oorspronkelijke betekenis van de Hebreeuwse stam (rbs, in stukken 
breken) probeert mee te laten klinken. De door Butler bedoelde dubbelzinnigheid duidt dan 
tevens op de gemoedsgesteldheid van de Israëlieten in Joz 7:5 (Butler, Joshua, p. 74 en 77, 
noot 7:5.a). 

15 De LXX geeft slechts: 'voor de Heer'. Nwra 'ark' is mogelijk door verwarring van r en d 
gelezen als Nwda, 'Heer'. 



 

15 

6ac hij en de oudsten van Israël 
6b en zij strooiden as op hun hoofden. 
 
7aa En Jozua zei: 'Ach heer YHWH! 
7ab Waarom heb jij dit volk de Jordaan doen oversteken,16 
7ac om ons in de hand van de Amorieten te geven  

en ons uit te moorden? 
7b Hadden we ons (maar) niet bereid verklaard 
7bb en waren we op de oever van de Jordaan gebleven. 
 
8a Och Here,17 
8ba  wat zal ik zeggen 
8bb nadat Israël zijn vijanden de rug toe heeft gekeerd? 
 
9aa Als de Kanaänieten 
9ab en alle inwoners van het land het horen 
9ac zullen ze ons omsingelen 
9ad en onze naam uit dit land uitroeien 
9ba  en wat zul jij dan doen voor je grote naam?' 
 
10a Toen zei YHWH tot Jozua: 'Sta toch op, 
10ba wat is dit 
10bb dat je op je aangezicht ligt? 
 
11aa Israël18 heeft gezondigd, 
11ab namelijk mijn verbond overtreden, 
11ac dat ik hen geboden had, 

 
16 De constructie in de lezing van de MT: rybeh trbeh, waarbij de inf. abs. volgt op de 

hif. perf. 2 sg. m. is zeldzaam. De LXX heeft hier d ieb i,b a s en o ̀ pa i/j  s ou: Kdbe rybeh, 
vermoedelijk door verwarring van r en d. De door Soggin opgeworpen mogelijkheid van een 
bewuste theologische correctie door de LXX (waarbij de verantwoordelijkheid van YHWH 
voor de overtocht vermeden wordt) is weliswaar mogelijk, maar niet waarschijnlijk. Jozuas 
vraag trekt de heilsdaden van YHWH bewust in twijfel. Het land (symbolisch verkregen bij het 
overtrekken van de Jordaan) staat centraal bij die heilsdaden (Soggin, Joshua, p. 93. Ook: 
Butler, Joshua, p.77, noot 7:7.a). 

17 De LXX mist hier ynda yb,, mogelijk om een te sterke gelijkenis met de opening in Joz. 
7:7aa (hwhy ynda hxa) te voorkomen. Ik volg de lezing van de MT. 

18 De LXX leest o ̀ la oj, in plaats van larsy, zo ook in Joz. 7:16a, 24b.  Boling/Wright 
vatten dit op als een meer precieze aanduiding van een strijdmacht (Boling/Wright, Joshua, p. 
225). Het is onmogelijk een werkelijk onderscheid tussen beide termen vast te stellen. Daarom 
volg ik de lezing van de MT. 
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11b namelijk van de Mrx genomen, 
11bb namelijk gestolen, namelijk geloochend, namelijk aan hun huisraad 

toegevoegd.19 
 
12aa De Israëlieten zullen niet in staat zijn 
12ab stand te houden tegen hun vijanden, 
12ac ze zullen hun vijanden de rug toekeren20 
12ad want tot Mrx zullen zij worden.  
12ba Ik zal voortaan niet met jullie zijn  
12bb zolang jullie de Mrx niet uit jullie midden gedelgd hebben. 
 
13aa Sta op, heilig het volk 
13ab en zeg: heilig jullie tot de morgen 
13ba want zo zegt YHWH, de God van Israël;  

Mrx is in je midden Israël, 
13bb je zult niet in staat zijn 
13bc stand te houden tegen je vijanden 
13bd tot jullie de Mrx uit jullie midden hebben doen wijken.21 
 
14a In de morgen zullen jullie aantreden naar jullie stammen 
14ba en het zal geschieden, de stam die YHWH aanwijst 

zal aantreden naar de geslachten 
14bb en het geslacht dat YHWH aanwijst zal aantreden naar de families 
14bc en de familie die YHWH aanwijst 
14bd zal man voor man aantreden. 
 
15aa En het zal geschieden, diegene die wordt aangewezen als Mrx,22 
15ab hij en alles wat hem toebehoort 
15ac zal worden verbrand met vuur 
15ba want hij heeft het verbond van YHWH overtreden 

 
19 De LXX laat, mogelijk door haplografie, wsxk Mgw wbng Mgw weg. Butler meent echter 

dat deze beide verba latere liturgische toevoegingen zijn, evenals in Joz. 24:7 en Hos. 4:2 
(Butler, Joshua, p. 77, noot 7:11.a).  

20 4QJosha breidt ter verduidelijking uit met Mynp alw.  
21 De MT varieert hier het sg. en het pl. Dit wordt veroorzaakt door de vocatief  'Israël' (zo 

ook 4QJosha). De verschillende versiones harmoniseren dit. 
22 Mrxb ontbreekt in de LXX. Butler beschouwt Mrxb in de MT als een toevoeging die 

expliciteert wat de LXX impliceert (Butler, Joshua, p. 77, noot 7:15.a). De functie van de 
Mrx in Joz. 7 wordt door  de lezing van de MT extra benadrukt. 4QJosha leest hier Mhb 'van 
hen' waarbij de r is weggevallen.. 
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15bb en een schanddaad gedaan in Israël'. 
 
16aa Jozua maakte zich vroeg in de morgen op 
16ab en liet Israël aantreden naar de stammen 
16b en de stam Juda werd aangewezen. 
 
17aa Toen liet hij de geslachten23 van Juda aantreden 
17ab en hij wees het geslacht van Zerach aan. 
17ba Daarop liet hij het geslacht van Zerach man voor man24 aantreden, 
17bb en Zavdi werd aangewezen. 
 
18a En hij liet die familie man voor man aantreden 
18b en Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zavdi,  

de zoon van Zerach van de stam Juda werd aangewezen. 
 
19aa En Jozua zei tot Achan: 
19ab 'Mijn zoon,25 bewijs toch eer 
19ac aan YHWH, de God van Israël, en dank Hem, 
19ba vertel me toch wat je gedaan hebt 
19bb en verberg het niet voor mij'. 
 
20a Achan antwoordde Jozua en zei; 
20ba 'In waarheid, 
20bb ik heb gezondigd tegen YHWH, de God van Israël, 
20bc als volgt heb ik gedaan: 
 
21aa Ik zag bij de buit een goede Babylonische mantel,26  

en 200 sikkels zilver, 
21ab  en een staaf goud, 50 sikkels wegend. Ik begeerde ze, en nam ze,  

 
23 De MT heeft sg. txpvm waar pl. verwacht zou worden. Ik volg hier de lezing van de 

LXX en de andere manuscripten. 
24 Enkele manuscripten van de S harmoniseren de tekst naar het model van Joz. 7:14b,  

Mytbl. Ik volg hier de MT als lectio difficilior. 
25 'Mijn zoon' ontbreekt zonder aanwijsbare reden in de lezing van de LXX. Butler meent 

dat ynb in de MT door een verwarring van letters heeft geleid tot Mwyb bij de LXX; s h,meron 
(Butler, Joshua, p. 77, noot 7:19.a). 

26 De LXX leest hier f ilh.n poik i,lhn, 'veelkleurige mantel', zoals ook in Gen 37:3. De Vul-
gaat vertaalt 'coccineum', 'rood'. Ik volg de lezing van de MT omdat zowel de lezing van de 
LXX als de Vulgaat 'rens' ter verduidelijking invullen. 
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21b en zie, ze zijn verborgen in de grond in het midden van mijn tent,27 
het zilver onderop.' 

 
22aa Daarop zond Jozua boodschappers 
22ab die naar de tent liepen 
22b en zie, het was verborgen in zijn tent, het zilver onderop. 
 
23aa Zij namen het uit het midden van de tent 
23ab en brachten het naar Jozua en naar alle Israëlieten28  
23b en stortten het uit voor het aangezicht van YHWH. 
 
24aa Toen nam Jozua Achan, de zoon van Zerach, en het zilver,  

de mantel, de staaf goud,29 zijn zonen en dochters, zijn runderen, 
ezels en kleinvee, zijn tent en alles wat hem toebehoorde 

24ab en geheel Israël (ging) met hem, 
24b en zij voerden hen naar de Vlakte van Achor. 
 
25aa Jozua sprak: 'Zoals jij ons tegen hebt gehouden, 
25ab zo zal YHWH jou op deze dag tegenhouden.' 
25ba En heel Israël stenigde hem (met stenen), 
25bb zij verbrandden hen met vuur  
25bc en zij wierpen stenen over hen.30 
 
26a Zij richtten een grote steenhoop op over hem 
26ab tot op deze dag,31  
26ac en YHWH liet zijn brandende toorn varen. 

 
27 De MT heeft hier een ongebruikelijk ylhah, waarbij het zelfstandig naamwoord verge-

zeld gaat van een lidwoord én een suffix. Ik laat het lidwoord onvertaald. 
28 De LXX geeft de lezing  'pres b ut e,rouj  'oudsten' in plaats van ynb, 'zonen'. Dit is moge-

lijk veroorzaakt door eenzelfde 'volksvertegenwoordigende' functie van de 'oudsten' als in Joz 
7:6 en 8:10. 

29 De LXX mist hier de lijst van gestolen goederen. Vermoedelijk heeft de MT de tekst op 
basis van v. 21 aangevuld. Tegelijkertijd herhaalt de LXX hier het begin van het vers 'en zij 
voerden hem naar het dal Achor'.  

30 De LXX mist hier 'zij verbrandden hen met vuur en zij wierpen stenen over hen'. Ik volg 
de lezing van de MT omdat in de LXX een verschil ontstaat tussen de door YHWH in Joz. 
7:15 geboden straf, k a t a k a uq h,s et a i evn puri. en de hier in Joz. 7:25 voltrokken straf evliq o -
b o,lhs a n a uvt o .n li,q oij. 

31 De  LXX mist hier hzh Mwyh de, tot op deze dag, waardoor de dubbele etiologische af-
sluiting, die de MT heeft, wordt vermeden. Ik volg hier de lezing van de MT als lectio diffici-
lior. 
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26b Daarom noemde men de naam van die plaats de Vlakte van Achor 
26bb tot op deze dag. 
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DIACHRONE DISCUSSIE RONDOM JOZUA 7. 

 
De diachrone exegese van Joz. 7 heeft in de laatste decennia nauwelijks tot 
werkelijke discussie geleid. Sinds Noth32 volgen de commentatoren die een 
diachrone analyse toepassen min of meer dezelfde grote lijnen.33 Joz. 7:1 en 
8:1-29 vormen een eenheid waarbij het verhaal over Achan is ingevoegd in 
het verhaal over de verovering van Ai.34   
In dit hoofdstuk worden enkele visies op de ontstaansgeschiedenis van Joz. 
7 kort weergegeven, waarna een positie ten opzichte van de diachronie van 
de tekst wordt ingenomen. 

Noth 

Noth vat Joz. 7:1- 8:29 op als een samenhangend geheel onder de noemer 
'Die Eroberung und Zerstörung der Stadt Ai'.35 Hij maakt daarbij een duide-
lijk onderscheid tussen het stuk in de finale vorm, waarin de door hem afge-
grensde passage een duidelijke eenheid is, en de 'Überlieferungsgeschichte' 
van de tekst. In de 'Überlieferungsgeschichte' valt de passage uiteen in twee 
onafhankelijk van elkaar ontstane verhalen: het verhaal over Achan en de 

 
32 M. Noth, Das Buch Josua, HAT 7, Tübingen 1953 (=19372), p. 38-51.  
33 O.a. J. H. Kroeze, Het Boek Jozua, Commentaar op het Oude Testament, Kampen 1968, 

p. 88-102; J. M. Miller, G. M. Tucker, The Book of Joshua, The Cambridge Bible Dictionary, 
London 1974, p. 57-64; M. H. Woudstra, The Book of Joshua, The New International Com-
mentary on the Old Testament, Grand Rapids MI 1981, p. 117-132 en R. Hess, Joshua, Tyn-
dale Old Testament Commentaries, Leicester 1996, p. 143-158, nemen geen deel aan de 
diachrone discussie. Kroeze beschouwt de verhalen van Achans diefstal en de verovering van 
Ai als 'oorzaak en gevolg' zodanig met elkaar verweven dat het niet aangaat om de tekst op te 
delen in twee onafhankelijk van elkaar ontstane en later verweven verhalen (Kroeze, Het Boek 
Jozua, p. 90). Woudstra refereert in enkele voetnoten aan de discussie rondom de diachrone 
ontwikkeling en de problemen rondom de archeologische identificatie van Ai en Beth-El 
(Woudstra, The Book of Joshua, p. 120 noot 3 en p. 122 noot 12-13). Hess wijdt een 'Additio-
nal Note' aan de problemen rondom de archeologische identificatie (Hess, Joshua, p. 157-
158). Noch Woudstra, noch Hess gaan werkelijk in op de diachrone situatie van Joz. 7 (en 8). 
Miller/Tucker besteden in hun commentaar geen aandacht aan de diachrone situatie. 

34 Ook over de indeling van beide verhalen zijn de meeste auteurs het eens; Joz. 7:1, 5b-26 
vormt het Achanverhaal, terwijl het verhaal over de verovering van Ai dan Joz. 7:2-5a en 8:1-
29 omvat (Gray, Soggin, Boling/Wright, Nelson). Butler volgt een afwijkende indeling; Joz. 
7:2-9 en 8:1-29 voor het verhaal van de verovering van Ai. Fritz vat Joz. 7 op als eenheid 
terwijl Sicre geen precieze indeling geeft. Alfrink is de enige die een grotere passage onder-
scheidt, Joz. 6:27-8:35. 

35 Noth, Das Buch Josua, p. 43. 
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verovering van Ai. Beide verhalen zijn volgens Noth zowel wat inhoudelijke 
als topografische achtergrond betreft in een andere context ontstaan.  

Achan 
Het verhaal over Achan bestaat uit Joz. 7:1, 5b-26 en vormt een etiologische 
sage rond een grote steenhoop in de Vlakte van Achor.36 Deze steenhoop 
was aanleiding tot het verhaal over iemand die door zijn misdaad de hele 
gemeenschap in gevaar bracht. De steenhoop wordt in dit verhaal voorge-
steld als het graf van de terechtgestelde misdadiger. Het is onduidelijk hoe 
deze lokale overlevering over de misdadiger Achan werd opgenomen in de 
Gilgalcyclus. Ook de typering van de misdaad als Mrxb lem lem is volgens 
Noth niet te achterhalen. Deze plaatselijke sage werd later bewust met Jeri-
cho verbonden.37  
Het verhaal over Achan heeft enkele kleine veranderingen ondergaan om de 
invoeging in het verhaal over de verovering van Ai mogelijk te maken. 
Vooral aan het einde komen enkele kleinere toevoegingen voor.38 Voor het 
overige beschouwt Noth het verhaal over Achan als een literaire eenheid.  

De verovering van Ai 
Het verhaal over de verovering van Ai omvat Joz 7:2-5a en Joz 8:1-29. Dit 
verhaal heeft een uiterst complexe 'Überlieferungsgeschichte'. Noth identifi-
ceert Ai met et-tell, een stad uit de Vroege Bronstijd die in de Midden en 
Late Bronstijd verwoest was. Dit komt overeen met de vertelde tijd van de 
verovering door de Israëlieten. Pas in de IJzertijd ontstond er weer een klei-
ne nederzetting op de puinhoop, die vermoedelijk bewoond werd door 
Benjaminieten. Noth vermoedt dat deze nederzetting halverwege de tiende 
eeuw BC weer werd verlaten. Sindsdien is et-tell een puinhoop, een ruïne.39 
De basis van de overlevering wordt volgens Noth gevormd door een lokale 
sage met een duidelijk etiologisch doel. Deze sage is op zijn vroegst ont-
staan in een tijd waarin men zich de oorsprong van de Benjaminietische 
bewoning in de IJzertijd niet meer kon herinneren. De overgebleven ruïne 

 
36 Noth, Das Buch Josua, p. 43. Noth ziet de bevestiging voor de etiologische oorsprong 

van het verhaal over Achan vooral in de dubbele etiologische formule hzh Mwyh-de in Joz. 
7:26. 

37 Idem, p. 45.  
38 Idem, p. 45. Noth ziet in ieder geval de 'tong' goud in Joz. 7:21, 24 als toevoeging, 

evenals de opsomming in Joz. 7:24, en Nba Mgr in Joz. 7:25. Ook in Joz. 7:12 en 13 herkent 
Noth korte toevoegingen met name met betrekking tot de Mrx (Noth, Das Buch Josua, p. 40-
41). 

39 Idem, p. 47. 
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van de Kanaänietische stad uit de Vroege Bronstijd vormt de voedingsbo-
dem voor het verhaal. Verscheidene lokale bijzonderheden zoals een steen-
hoop in de stadspoort dienden als kapstok voor de etiologische inkleuring 
van het verhaal. 
Ook de naam yeh zelf beschouwt Noth als een aanwijzing voor een dergelij-
ke ontstaansgeschiedenis en -tijd. Slechts de kleine Benjaminietische IJzer-
tijdnederzetting temidden van de puinhopen van de Kanaänietische stad uit 
de Vroege Bronstijd zou met een appellativum als yeh, de ruïne, worden 
aangeduid.40 Noth meent dat de topografische details in Joz. 7:1-8:29 er op 
wijzen dat het verhaal moet zijn ontwikkeld door lokale bewoners die de 
omgeving goed kenden.  
De aanvankelijke vlucht behoorde volgens Noth niet tot het oorspronkelijke 
verhaal over de verovering van Ai.41 Het maakt daar nu echter onlosmakelijk 
deel van uit, zodat niet langer is vast te stellen op welke wijze deze vlucht in 
het oorspronkelijke lokale verhaal terecht is gekomen. Noth beschouwt Joz. 
8:1 vv. als de onmiddellijke voortzetting van Joz. 7:2-5.  
Pas na de invoeging van het verhaal van Achan en de daardoor ontstane 
koppeling met de verovering van Jericho wordt de situering van het verhaal 
verplaatst naar Gilgal. Deze verschuiving van de locatie is met name door de 
afstand en het ruige terrein historisch gezien ongeloofwaardig.  
Het verhaal over de verovering van Ai vormt voor het overgrote gedeelte 
een literaire eenheid. Noth constateert in Joz. 8:12-13 een conglomeraat van 
secundaire toevoegingen.42 Daarnaast zijn Joz. 8:1-2 volgens Noth deutero-
nomistisch bewerkt. Joz. 7:2-5 en de daaraan refererende verzen Joz. 8:5-6 
maken weliswaar deel uit van de oorspronkelijke lokale traditie, maar ook 
daar zijn sporen van latere redactie terug te vinden.43  

Alfrink 

Alfrink44 vangt in zijn commentaar Joz. 6:27-8:35 onder één noemer, De 
verovering van Aj.45 Binnen deze passage onderscheidt hij vervolgens twee 

 
40 Noth, Das Buch Josua, p. 47. 
41 Het bewijs hiervoor ziet Noth in de dubbele referenties aan de vlucht (de aanvankelijke 

vlucht in Joz. 7:4, en de daarop gebaseerde list in Joz. 8:6-7). Noth, Das Buch Josua, p. 49. 
42 Noth, Das Buch Josua, p. 50. 
43 Idem, p. 50-51, ook voor verdere beschrijvingen van de diachronie van Joz. 8:1-29. 
44 B. Alfrink, Josue, De Boeken van het Oude Testament, Roermond en Maaseik 1952, p. 

42-48. 
45 Alfrink, Josue, p. 42. 
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hoofddelen; ten eerste de mislukte aanval op Ai in Joz. 6:27-7:5 en daar-
naast de geslaagde verovering van Ai in 8:1-29.46  
Alfrink beschouwt Joz. 7:1 als een deel van de inleiding van R.47 Ook de 
formulering van het gebed Joz. 7:7-9 wordt tot het werk van R gerekend, 
evenals het grootste gedeelte van Joz. 7:10-15. Zowel de voortdurende wis-
seling tussen singularis en pluralis, als de opeenhoping van synoniemen in 
met name vers 11 en 15b, als de naast elkaar staande negatieve en positieve 
verzekering in v. 12a wijzen volgens Alfrink op de bewerking door R.48   
Tot het oorspronkelijke verhaal over Achan behoren dan Joz. 7:11a, het 
grootste gedeelte van vers 13 en 15a,49 evenals Joz. 7:18b, 19bg, 21-23. R 
heeft Joz. 7:11 uitgebreid naar analogie van Joz. 7:21-23. De wijze waarop 
de schuldige wordt aangewezen in Joz. 7:12 is door R afgeleid uit Joz. 
7:18b. De laatste passage, Joz. 7:24-26aa, is zozeer 'overwoekerd'50 dat de 
oorspronkelijke tekst niet meer vast te stellen is.  

Gray 

Gray51 beschouwt Joz. 7:1-2652 als het werk van een pre-deuteronomistische 
verzamelaar (compiler) van de Gilgaloverleveringen. Deze heeft twee oor-
spronkelijk onafhankelijke tradities samengevoegd. De eerste overlevering, 
het verhaal van de verovering van Ai, combineert een historische traditie 
over een veldslag met een etiologisch verhaal dat een verklaring voor de 
naam ha'Ai, de ruïne, geeft. Het tweede etiologische verhaal over de mis-
daad en bestraffing van Achan poogt de steenhoop op de Vlakte van Achor 
te verklaren.53  

 
46 Idem, p. 42. Alfrink stelt dat R in Joz. 6:27 een nieuw verhaal begint omdat de opening 

wajjehi overeenkomt met Joz. 1:1; 5:13; 10:1; 11:1. R is bij Alfrink de auteur die ook als 
redactor optreedt. R leefde ten tijde van Davids koningschap in Hebron. R is mogelijk een 
Leviet uit het Transjordaanse gebied (Alfrink, Josue, p. 12, argumentatie aldaar). 

47 Idem, p. 42. Joz. 7:1ba is door R ontleend aan Joz. 7:18, vandaar dat er hjm staat in 
plaats van jbs.  

48 B. Alfrink, 'Die Achan-erzählung', in: Studia Anselmiana 27-28 (1951), p. 114-29, en 
Josue, p. 44-45. 

49 Alfrink, Josue, p. 44-45. 
50 Idem, p. 47. 
51 J. Gray, Joshua, Judges and Ruth, The New Century Bible Commentary, Grand Rapids, 

1986 (= 19672), p. 84-93. 
52 Gray beschouwt Joz. 7:1-26 en Joz. 8:1-29 als een samenhangend geheel, al behandelt 

hij beide hoofdstukken in tegenstelling tot Noth, los van elkaar. 
53 Hoewel Gray geen precieze versaanduiding bij beide verhalen biedt, kan uit zijn behan-

deling van beide tradities worden opgemaakt dat hij dezelfde indeling hanteert als Noth. Joz. 
7:1, 5b-26 vormen het verhaal over Achan. De overlevering van de verovering van Ai staat in 
Joz. 7:2-5a, 8:1-29. 
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Achan 
Het verhaal over Achan kan zijn ontstaan binnen de stam Juda, met name 
binnen Achans eigen clan, de Zerachieten. Dezen zouden dan ook verant-
woordelijk zijn voor de associatie met Gilgal. Zowel de genealogie van 
Achan als de locatie binnen het stamgebied van Juda wijzen op deze achter-
grond.54 Het is volgens Gray echter ook mogelijk dat de overlevering zijn 
oorsprong heeft in de stam van Benjamin. De Benjaminieten kenden de 
steenhoop in de Vlakte van Achor als een grensmarkering. Het feit dat een 
lid van de stam Juda in diskrediet wordt gebracht doet een intertribale vete 
vermoeden.55 In de pre-deuteronomistische compilatie wordt de overtreding 
door Achan geassocieerd met het mislukken van de eerste aanval op Ai.56  

De verovering van Ai 
De overlevering rond de campagne tegen Ai is volgens Gray waarschijnlijk 
ontstaan rond of nabij de relatief open Wadi Mukellik (Nachal Og).57 De 
werkelijke reden voor het verlies in Joz. 7:2-5 wordt in de oorspronkelijke 
overlevering aangegeven als overmoed en misrekening. 
Het verhaal over de verovering van Ai lijkt in beginsel een etiologische 
overlevering die gericht is op het verklaren van lokale elementen, zoals de 
naam en toestand van de plaats, de grote hoop stenen in de poort en een 
bepaalde verdachte boom.58 Een ontstaansgeschiedenis in de omgeving zelf, 
waar mensen goed op de hoogte van de lokale topografische bijzonderheden 
waren, is volgens Gray echter niet de enige mogelijke verklaring.59 Het 
verhaal over de verovering van Ai kan ook een rol hebben gespeeld in de 
overlevering van de inname van het land bij de cultus in het heiligdom van 
Beth-El. Ai is slechts twee kilometer verwijderd van dit heiligdom.60 
De sterke associatie van het verhaal over de inname van Ai met het nabijge-
legen heiligdom te Beth-El en daarnaast de pelgrimage naar Gilgal vormt 
een mogelijke verklaring voor de twee varianten in de tekst.61 Een andere 

 
54 Gray, Joshua, Judges and Ruth, p. 84. Zo ook Noth, Das Buch Josua, p. 44. 
55 Gray, Joshua, Judges and Ruth, p. 84. Ook Soggin (Joshua, p. 98) en Butler (Joshua, p. 

81-82), gaan in op een intertribale vete als oorsprong van het verhaal over Achan. 
56 Gray, Joshua, Judges and Ruth, p. 85. 
57 Deze bevindt zich ten westen van het oude Jericho en ten noorden van het noordelijke 

einde van de al-Buqei'a, de Vlakte van Achor. Gray, Joshua, Judges and Ruth, p. 84. 
58 Idem, p. 85. Gray verwijst hier naar Noth (zie hierboven). 
59 Idem, p. 85, hier tegen Noth. 
60 Idem, p. 85. 
61 Ai ligt op de pelgrimsroute van het heuvelland van Efraïm naar Gilgal. Het is volgens 

Gray niet onnatuurlijk dat de ruïne en haar omgeving geassocieerd worden met de overlevering 
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mogelijkheid is dat de varianten zijn ontstaan door een uitbreiding van een 
lokaal overgeleverd verhaal over een historische nederlaag van de inwoners 
van Beth-El bij de ruïne van Ai met tradities die ontstonden vanuit de cultus 
te Beth-El of de pelgrimage naar Gilgal.62 Gray meent dat Noths datering 
van het ontstaan van het verhaal juist is, vooropgesteld dat de identificatie 
van Ai met et-tell correct is.63  
De stereotype formulering en het oorlogsorakel van de ‘Divine Warrior’ zijn 
het werk van de pre-deuteronomistische verzamelaar. Ook is deze verant-
woordelijk voor de verklaring van de oorspronkelijke tegenslag te Ai als het 
gevolg van de misdaad van Achan.64  
Nadat de pre-deuteronomistische verzamelaar beide overleveringen had 
samengevoegd werd de verbinding met de ban in Jericho tot stand gebracht. 
Doordat Dtr later het verbond met zijn morele en religieuze complicaties 
aan het verhaal toevoegde, werd Joz. 7 (en 8) een duidelijke illustratie van 
de ideologie van de inname van het beloofde land als een conditionele 
goddelijke gave.65 

Soggin 

Soggin maakt evenals Noth onderscheid tussen het verhaal van Achan in 
Joz. 7:1, 5a-26 en het verhaal over de verovering van Ai in Joz. 7:2-5a, 8:1-
29. De etiologische sage rondom de Vlakte van Achor is ingevoegd in het 
verhaal over de verovering van Ai. Dit verhaal is dan later weer verbonden 
met de Gilgal-Jerichocyclus.66  

 Achan 
Soggin beschouwt het verhaal over Achan als een etiologische verklaring 
van het bestaan van een graf onder een steenhoop. Soggin identificeert de 
Vlakte van Achor in navolging van Noth met tell al-Buqei'a. Deze regio 
wordt door Joz. 15:7 tot het gebied van Juda gerekend. Dit is in overeen-
stemming met de traditie die Achan als een man uit Juda voorstelt. Op grond 

                                                                                                                           
van de inname van het land zoals die werd overgeleverd te Gilgal (Gray, Joshua, Judges and 
Ruth, p. 85). 

62 Idem, p. 85. 
63 Gray, Joshua, Judges and Ruth, p. 86. 
64 Idem, p. 86. 
65 Idem, p. 86. 
66 Soggin, Joshua, p. 92-105. 
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hiervan vermoedt Soggin dat het verhaal van Achan van oorsprong een 
Benjaminietische polemiek tegen Juda was.67  
Soggin wijst erop dat het verhaal over Achan in Joz. 7:1, 5b-26 het enige 
verhaal binnen de op Gilgal georiënteerde context van Joz. 1:1-10:15 is dat 
zich buiten de grenzen van Benjamin afspeelt.68 De routebeschrijving vormt 
een verdere bevestiging van de onafhankelijke oorsprong van het verhaal 
over Achan enerzijds en het verhaal over de verovering van Ai binnen Joz. 7 
anderzijds.69 

De verovering van Ai 
Volgens Soggin vormt een oud verhaal van mogelijk Benjaminietische oor-
sprong over een ernstige militaire tegenslag de oorsprong van het verhaal 
over de verovering van Ai.70 De tegenslag werd teniet gedaan door een list. 
Dit oorspronkelijke verhaal speelde in een tijd waarin de Kanaänieten de 
overhand hadden, waardoor dit verhaal grote bekendheid genoot. Er deden 
waarschijnlijk talloze versies en variaties de ronde. De versie die ons is 
overgeleverd in Joz. 7:2-5a en 8:1-29 is vervolgens het model geworden 
voor al zulke incidenten: slechts gehoorzaamheid in het geloof kan Israël 
naar de overwinning leiden, terwijl ongehoorzaamheid tot rampen leidt.  

Samenvoeging 
Om deze stelling te kunnen ontwikkelen, gebruikte de deuteronomistische 
redactor71 de veel oudere etiologische sage die verbonden is aan de Vlakte 
van Achor. Het thema van de ongehoorzaamheid jegens het bevel de ban te 
voltrekken, en de daarop volgende uitbreiding van die ban naar de schuldige 
persoon, wordt aan het verhaal toegevoegd. Dit verhaal, dat zo de verove-
ringen van Jericho en Ai met elkaar verbindt, bood veel mogelijkheden voor 
de hervormers onder Josia. Dezen poogden de oude praktijk van de heilige 
oorlog nieuw leven in te blazen.72  
Het verhaal krijgt een nog weer andere betekenis als het wordt gelezen als 
een boodschap aan de ballingen in de 6e eeuw. Het verhaal dient dan als 

 
67 Idem, p. 98. 
68 Behalve Joz. 8:30-35, dat tot de Sichemcyclus behoort. Soggin, Joshua, p. 98. 
69 Voor meer topografische en geografische details, idem, p. 99-103. 
70 Binnen het verhaal over de verovering van Ai (Joz. 7:2-5, 8:1-29) beschouwt Soggin Joz. 

8:4, 9, 12 als secundair. 
71 De deuteronomistische redactor heeft daarbij volgens Soggin ongetwijfeld gebruik ge-

maakt van het werk van een pre-deuteronomistische Sammler. Soggin verwijst hierbij naar 
Noth (Soggin, Joshua, p. 103). 

72 Idem, 103-104. 
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waarschuwing aan de ballingen niet te vervallen in de fouten van hun voor-
vaderen. Deze fouten werden, eerst door de profeten en later door de deu-
teronomistische school, beschouwd als de oorzaak van de ballingschap.73  

Boling/Wright 

Boling/Wright zijn van mening dat beide hoofdstukken, Joz. 7:1- 8:29, een 
duidelijk inzicht bieden in het gehele proces van formatie en redactie van 
dergelijk materiaal.74 
De oorsprong ligt in een oud verhaal over de misdaad en bestraffing van 
Achan. Boling/Wright wijzen erop dat Joz. 7 zelf geen gegevens biedt over 
de oorsprong van Achans misdaad. De executie en begrafenis vinden plaats 
op de Vlakte van Achor, in het gebied van Juda. Dit ligt op behoorlijke 
afstand van beide Benjaminietische gebieden die hier een rol spelen.75 Een 
redactor meende dat Achans misdaad plaatsvond in Jericho en plaatste zijn 
verhaal direct na de verovering van Jericho. Daar wordt het dan gebruikt om 
een ernstige nederlaag bij Ai te verklaren. 
Het verhaal over de verovering van Ai is volgens hen weliswaar 'truly etio-
logical' (gericht op de betekenis van een naam), maar niet 'merely etiologi-
cal' (ontworpen om een naam te verklaren).76 Joz. 7 maakt doelbewust ge-
bruik van het etiologische principe om een serieuze tactische blunder van 
Jozua te verdoezelen. Het verhaal over Achan wordt ingezet als afleidings-
tactiek. De idee van een 'corporate responsibility' wordt gebruikt om de 
individuele verantwoordelijkheid van Jozua en zijn gebrek aan militair in-
zicht buiten de aandacht te houden. Dit zal vooral van belang zijn geweest 
voor Dtr 1 (in de hoogtijdagen van Josia), want daar was Jozua een rolmo-
del.77  
Tradities over een besmettend verbreken van de ban in Jericho en over de 
diefstal van buit door Achan zijn door een latere redactor samengevoegd 
teneinde Jozua te beschermen tegen een beschuldiging van militaire onkun-
de. 

 
73 Idem, p. 104. 
74 Boling/Wright, Joshua, p. 216-230. Boling/Wright behandelen beide hoofdstukken 

weliswaar los van elkaar, maar beschouwen ze als een samenhangend geheel, onder de titel: 
'How to Make an Everlasting Ruin', p. 229. 

75 Gilgal en Beth-El, Boling, Joshua, p. 229. 
76 Idem, p. 229. 
77 Idem, p. 230. In het deuteronomistische model van Boling volgens de school van F. H. 

Cross is Dtr1 een voor-exilische, en Dtr2 een (na-) exilische redactor. In de commentaren op 
Jozua is dit model het meest consequent uitgewerkt door R. D. Nelson, Joshua, Old Testament 
Library, Louisville 1997. 
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Butler 

Butler onderscheidt twee verhalen die ten grondslag liggen aan het huidige 
Joz. 7. Naast  het verhaal over de verovering van Ai, onderscheidt hij het 
verhaal over de sacrale procedure tegen Achan.78 Beide verhalen worden 
verenigd door de 'lamentation liturgy' (Joz. 7:6-9) die deel uitmaakt van het 
eerste verhaal. In tegenstelling tot de andere auteurs trekt Butler Joz. 7:5b-9 
dus bij het verhaal over de verovering van Ai.79 
Het verhaal over Achan is gesitueerd bij de Vlakte van Achor in het gebied 
van de stam Juda. Het verhaal over Ai wijst echter op een plek vlakbij Beth-
El, zo'n dertig kilometer van de Vlakte van Achor af. Ondanks duidelijke 
etiologische interesses is etiologie niet het eerste doel van het verhaal over 
Achan.  
Joz. 7 is een voorbeeldverhaal dat als doel heeft om Israël te leren omgaan 
met goddelijke toorn.80 Het oorspronkelijke verhaal heeft zijn oorsprong in 
de cultus van Israël waar dergelijke sacrale processen als die tegen Achan 
plaatsvonden. Onder invloed van de woordspeling met de wortel rke 'onge-
luk', is dit verhaal omgevormd tot een etiologie. Deze woordspeling plaatst 
het verhaal tegen de achtergrond van de (inter-) tribale polemiek.81 Vervol-
gens werden de samengevoegde verhalen opgenomen in de grotere context 
van de verovering van het land door Israël. Hier vervulden ze een nieuwe 
rol, die met name van belang was voor Dtr. Het verhaal claimt ten eerste het 
grondgebied van Ai en Beth-El hzh Mwyh-de. Daarnaast fungeert het als con-
trast tegenover Joz. 6.82  

 
78 Butler, Joshua,  p. 73-88. 
79 De klacht van Jozua in Joz. 7:6-9 heeft een parallel in Richt. 20:23, 26-27. Butler ziet op 

basis van deze parallel de klacht in Joz. 7:6-9 als een onderdeel van het verhaal van de verove-
ring van Ai. Daarnaast meent Butler dat Jozua's klacht in Joz. 7:6-9 slechts de nederlaag van 
Ai veronderstelt (en niet de overtreding van Achan). De klacht wordt pas beantwoord door Joz. 
8:1-2 (salvation oracle) (Butler, Joshua, p. 80). 

80 Het verhaal begint in Joz. 7:1 met de goddelijke toorn, en eindigt via de ontdekking van 
de reden voor de goddelijke toorn in Joz. 7:13 met het afwenden van de goddelijke toorn in 
Joz. 7:26a (Butler, Joshua, p. 80). 

81 Opnieuw vergelijkt Butler de verovering van Ai in Joz. 7:2-9; 8:1-29 met Richt. 19-21. 
In Richt. 19-21 strijdt Israël (maar vooral Juda, 20:18) tegen de stam Benjamin. De verovering 
van Ai vindt plaats op Benjaminietisch grondgebied. De Benjaminieten (Butler ziet de verove-
ring van Ai als een oorspronkelijk Benjaminietische verovering) passen in Joz. 8 dezelfde 
tactieken toe als Israël in Richt. 19-20 (hinderlagen en list), maar met meer en langduriger 
effect. Als dan het verhaal van Achan (van de stam Juda) erbij betrokken wordt, ontstaat een 
verhaal dat de superioriteit van Benjamin tegenover Juda laat zien (Butler, Joshua, p. 82). 

82 Idem, p. 82-83. 
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Fritz 

Fritz83 beschouwt het grootste deel van Joz. 7 als een eenheid en bespeurt 
slechts in Joz. 7:6abb, 8-9 en 25ba kleine redactionele toevoegingen.84 Het 
verhaal vindt zijn oorsprong bij Dtr. Dit wordt duidelijk uit opbouw, stijl, en 
het leerzame karakter van het verhaal. Het verhaal is geen etiologische sage, 
maar een les. De doodstraf als consequentie van een vergrijp jegens de ban 
wordt daarbij voorgesteld als een gebod van YHWH.85 

Nelson 

Nelson beschouwt het verhaal van Achan, Joz. 7:1; 5b-26 als een invoeging 
in het verhaal over de verovering van Ai, Joz. 7:2-5; 8:1-29.86 De waar-
schuwende functie van het verhaal over Achan vormt hierbij een breuk in de 
verhaallijn over de verovering van Ai. Het verhaal van Achan lijkt in de 
plaats te zijn gekomen van een oorspronkelijke tactische misrekening, of een 
verzuim YHWH te raadplegen voor het begin van de strijd. De nederlaag bij 
Ai vormt nu de context voor de ontdekking van Achans misdaad.  
Nelson ziet redactionele verbindingen in Joz. 7:10-13, waarin de themata 
van nederlaag en ban met elkaar in verband worden gebracht.87 Het verhaal 
van Achan wordt verbonden met de inname van Jericho88 en vormt zo een 
contrast met Rachab. Terwijl de buit van Jericho nu de achtergrond voor 
Achans misdaad vormt, wordt het lot van Jericho tegelijkertijd een vooraf-
spiegeling van zijn lot.89  
De achtergrond van Jericho maakte een verandering van plaats ten opzichte 
van de plek van de steenhoop en de naam Achor noodzakelijk. De verbin-
ding tussen Jericho, Achan en Ai moet volgens Nelson worden opgevat als 
pre-deuteronomistisch. Hoewel er enkele kleinere aanwijzingen van opeen-
volgende bewerkingen zijn, is het onmogelijk een gedetailleerde reconstruc-
tie van dit proces te geven.90 Het verhaal over Achan is duidelijk etiologisch. 
Het biedt een verklaring voor een steenhoop/graf en de fascinerende naam 

 
83 V. Fritz, Das Buch Josua, HAT I/7, Tübingen 1994, p. 76-85. 
84 Fritz, Das Buch Josua, p. 76-77, 84-85. 
85 Idem, p. 78-79. 
86 Nelson, Joshua, p. 95-109. 
87 Verdere redactionele verbindingen met het grotere geheel ziet Nelson in Joz. 7:5b (een 

omdraaiing van Joz. 2:11, 5:1), in 7:7 (een referentie aan de doortocht door de Jordaan, Joz. 3-
4) en mogelijk in 7:13 (in vergelijking met Joz. 3:5). 

88 Joz. 6:18; Joz. 7:12-21. Nelson, Joshua, p. 99. 
89 Joz. 6:24; 7:15; 6:21 en 7:24. Idem, p. 99. 
90 Idem, p. 99. 
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van de plaats waar deze steenhoop zich bevindt, Ongeluksvlakte. De oor-
sprong van dit etiologische verhaal moet worden gezocht in een polemiek 
van Benjamin tegen Juda. In zijn huidige vorm en context functioneert het 
verhaal van Achan als een voorbeeldverhaal met als doel wangedrag te ont-
moedigen.91 

Sicre 

Sicre92 ziet Joz. 7 in principe als een eenheid waarbij de misdaad van Achan 
de toorn van YHWH afroept over de hele gemeenschap. Hierdoor mislukt 
de aanval op Ai. Nadat de schuldige is bestraft wijkt de toorn van YHWH 
waarna Ai wordt veroverd.93 
Het verhaal van de verovering van Ai was oorspronkelijk waarschijnlijk een 
Benjaminietische overlevering. De mislukking van de (eerste) aanval en de 
daaropvolgende vlucht zijn daar later aan toegevoegd. Mogelijk deed het 
verhaal onder de Benjaminieten de ronde om de nederlaag bij Gibea (Richt. 
20) te verwerken.94 
Sicre ziet geen zelfstandige oorsprong voor het verhaal van Achan, ondanks 
Noths nadruk op de etiologische elementen in het verhaal. Het verhaal is 
vermoedelijk ontworpen om de thematiek van de ban in het verhaal van de 
verovering van Ai te kunnen introduceren. Deze thematiek is in de finale 
vorm van het verhaal het meest in het oog springende element.95  

Positiebepaling 

Hoewel Butler en Alfrink een afwijkende indeling hebben, herkennen alle 
commentaren twee onafhankelijke verhalen die ten oorsprong liggen aan het 
huidige Joz. 7. Gevraagd naar de diachrone achtergrond van het verhaal is 
Joz. 7 onmiskenbaar opgebouwd uit twee verhalen, het verhaal over de 
verovering van Ai en anderzijds het verhaal over Achan.  

Achan 
Het verhaal over Achan omvat Joz. 7:10-26ab. Deze tekst vormt duidelijk 
een eenheid waarbij Joz. 7:16-23 uitvoering willen zijn van Joz. 7:14, en 
Joz. 7:24-26ab uitvoering van Joz. 7:15. Ik acht een tribale achtergrond 

 
91 Idem, p. 100. 
92 J. L. Sicre, Josue, Nueva Biblia Española, Estella (Navarra) 2002, p. 194-214. 
93 Sicre, Josue, p. 195. 
94 Butler redeneert langs dezelfde lijn, Joshua, p. 80. 
95 Sicre, Josue, p. 196. 
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denkbaar, maar hoe en waar dit verhaal precies heeft gefunctioneerd is niet 
te achterhalen. Het is mogelijk dat juist de naam Achan en de klankverwant-
schap met rke hebben gezorgd voor de etiologische verbinding met de 
Vlakte van Achor en de steenhoop aldaar. Hoe precieser men de strekking 
van de “oorspronkelijke” versie echter tracht te achterhalen, des te sterker 
komt speculatie om de hoek kijken.  
Mogelijk betrof de overtreding van Achan in eerste instantie slechts diefstal 
van de buit.96 De verbinding met Jericho door middel van de Mrx in Joz. 
6:18vv en Joz. 7:10-15 is pas later tot stand gekomen. Deze secundaire (en 
vrij losse) verbinding van het verhaal van Achan met zowel Jericho als de 
Mrx, valt samen met de samenvoeging van het verhaal met het verhaal over 
de verovering van Ai. Deze combinatie levert een totaal nieuwe interpretatie 
van zowel de verovering van Ai als van de functie van de Mrx op. 

De verovering van Ai 
Het verhaal van de verovering van Ai begint in Joz. 7:2-9 en wordt pas in 
Joz. 8:1-29 voortgezet.97 De passage Joz. 7:2-9 staat binnen Joz. 7 geheel op 
zichzelf, en kan direct achter Joz. 6 en direct voor Joz. 8:1-29 gelezen wor-
den zonder dat er sprake is van een breuk in de verhaallijn of het thema. De 
indeling Joz. 7:2-5a is minder overtuigend omdat de voortzetting in Joz 8:1-
29 dan eenvoudig uit de lucht komt vallen.  
Jozuas klacht is in geen geval noodzakelijk om het verhaal van Achan een 
logische opbouw te bieden, terwijl het wel een brug vormt tussen het mis-
lukte begin van de verovering van Ai en de door YHWH voorgestelde list in 
Joz. 8:1vv. Zowel Joz. 8:1 als het einde van de vlucht in Joz. 7:5 veronder-
stellen een tussenstuk, en dat wordt gevormd door Joz. 7:6-9.  

Samenvoeging 
De achtergrond van de wonderbaarlijke verovering van Jericho in Joz. 6 
enerzijds en de listige verovering van Ai in Joz. 8 anderzijds roepen een 
beeld op van een landname ingebed in onconditionele verbondsvoorstellin-
gen. De huidige vorm van Joz. 7 drijft hier een wig tussen. De finale gestalte 
van het verhaal over de verovering van Ai in Joz 7:1-8:29 roept het beeld op 

 
96 Boling/Wright hebben gewezen op het verschil in de terminologie van de beschuldiging 

in Joz. 7:1, 13 Mrxh Nm xql en de bekentenis van Achan in Joz. 7:22 llsh Nm xql (Bo-
ling/Wright, Joshua, p. 229). 

97 Ik deel hier de mening van Butler, Joshua, p. 80. 
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van een conditioneel verbond, zoals dat ook in Num. 13v. naar voren 
komt.98  
De samenvoeging van beide verhalen tot het huidige Joz. 7 leidt tot een 
conditionele interpretatie van het verbond met YHWH. Hierdoor wordt de 
verovering van het land niet alleen verbonden met de gehoorzaamheid aan 
YHWH, maar veel specifieker met de trouw aan de Mrx. Dit heeft gevolgen 
voor het functioneren van het hoofdstuk in de grotere context van de overle-
vering van de verovering van het land in Joz. 1-12.  
Joz. 7:1 en Joz. 7:26b (het afnemen van de toorn van YHWH) omarmen als 
het ware het samengevoegde verhaal en bakenen het af ten opzichte van de 
directe context. Joz. 7 krijgt een sterk waarschuwende functie. 

 
98 Hier moeten echter ook de verschillen genoteerd worden. In Joz. 7-8 helpt YHWH on-

voorwaardelijk als antwoord op het gebed van Jozua en de bestraffing van de schuldige. In 
Num. 13-14 wordt de hele generatie vernietigd en het verbond overgedaan op de volgende 
generatie. 
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STRUCTUUR 

De structuur van Joz. 7 is als volgt ingedeeld: 
I expositie (Joz. 7:1) 
II aanval op Ai (Joz. 7:2-5)  
III klacht (Joz. 7:6-9) 
IV antwoord van YHWH (Joz. 7:10-15) 
V uitvoering Joz. 7:14 (Joz. 7:16-23) 
VI uitvoering Joz. 7:15 (Joz. 7:24-26ab) 
VII slot (Joz. 7:26ac-b) 
 
In het hieropvolgende deel zullen alle onderdelen besproken worden. 

EXPOSITIE: JOZ. 7:1 

 
De expositie in Joz. 7:1 bestaat uit drie elementen: 
1) Joz. 7:1a De Israëlieten handelden trouweloos (lem) tegen de Mrx, 
2) Joz. 7:1ba Achan nam van de Mrx, 
3) Joz. 7:1bb YHWH werd toornig over de Israëlieten. 

De overtredingen 

De expositie legt een verbinding met de directe context van de verovering 
van het land door terug te grijpen op Joz. 6:18. Joz. 6:18 waarschuwt het 
hele volk zich te wachten (rms) voor de Mrx. Joz. 7:1 haakt daar bij aan. 
De aldus verankerde verbinding versterkt de nadruk op de Mrx. 
De expositie laat nadrukkelijk zien dat in Joz. 7 twee verschillende beschul-
digingen een rol spelen. De eerste beschuldiging wordt geformuleerd met 
lem, de tweede met xql. Ook geeft de expositie duidelijk twee verschillen-
de actoren aan, de Israëlieten en Achan. Beide beschuldigingen hebben 
weliswaar betrekking op hetzelfde onderwerp (Mrx) maar zijn wel degelijk 
van elkaar onderscheiden. 
De overtreding van de Israëlieten wordt in het eerste deel van de expositie 
aangeduid met lem 'trouweloos handelen' tegenover de Mrx. lem duidt op 
een ontoelaatbaar ingrijpen van de mens in de goddelijke sfeer, een versto-
ring van de verhouding met YHWH. De term lem hangt nauw samen met 
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rebellie tegen YHWH en zijn geboden.99 Het antoniem van lem is sdq, 
'heiligen'.100 lem is de enige vorm van overtreding waarvan in het Oude 
Testament vermeld wordt dat de overtreding ook onbewust of in onwetend-
heid kan worden begaan.101  
Wakeley meent dat lem een breuk in de vertrouwensrelatie tussen God en 
mens aangeeft.102 Ringgren duidt de betekenis van lem als het iemand iets 
ontnemen waar deze recht op heeft.103 Iedere daad waardoor YHWH niet 
wordt erkend als god (iedere daad die het god-zijn van YHWH ontkent), kan 
worden gevat in de term lem.104 Milgrom onderscheidt twee soorten lem. 
De eerste betreft de ontheiliging van de 'sancta' (heilige voorwerpen). De 
tweede vorm houdt het overtreden of schenden van de verbondseed met 
YHWH in.105 Beide vormen komen volgens Milgrom ten diepste neer op een 
zonde jegens YHWH.106 
Zowel Wakeley, Ringgren als Milgrom lezen lem in Joz. 7:1 met betrekking 
tot Achan. Wakeley baseert zich hierbij op 1Kron 2:7 (larsy rkwe rke). 
Achar wordt daar voorgesteld als de 'beroerder' van Israël, omdat hij trou-
weloos handelde door de Mrx te schenden. Zo veroorzaakte hij bijna het 
einde van het hele volk.107 Ringgren noemt Joz. 7 als een voorbeeld van zijn 
definitie van lem. Omdat Achan zich vergrijpt aan de Mrx, ontneemt hij als 
het ware YHWH wat Hem toekomt.108 Milgrom tot slot, beschouwt Joz. 7 

 
99 Bijvoorbeeld Lev. 26:4; Num. 31:1;6 Ez. 14:13-20; 18:24; 15:8; 17:20; 39:23-26; 

1Kron. 5:25; 10:13; 2Kron. 26:16,18; 28:19; Ezr. 9:2,4; 10:2,6. Zie ook het artikel van H. 
Ringgren,'lem', in: ThWAT IV, 1984, p. 1038-1042, en dat van R. Knierim, 'lem', in THAT 1, 
1971, p. 920-922. 

100 Milgrom, Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and Commentary, An-
chor Bible Vol. 3, New York 1991, p. 346. 

101 Lev. 5:15-21. 
102 R. Wakeley, 'lem' (#5085), NIDOTTE Vol. 2, Carlisle UK 1997, p. 1020-1025. 
103 H. Ringgren, 'lem', in ThWAT IV, 1984, p. 1038-1042, hier p. 1039. 
104 Idem, p. 1040. 
105 J. Milgrom, Leviticus, p. 345-356, hier p. 346vv. 
106 Milgrom beredeneert dit aan de hand van Num 5:6, waar de ontrouw van een vrouw je-

gens haar echtgenoot wordt uitgelegd als zonde jegens YHWH (Milgrom, Leviticus, p. 346). 
107 Wakeley, 'lem', p. 1022. In 1Kron 2:7 wordt inderdaad gesteld dat Achar Mrxb lem. 

Deze zelfde beschuldiging wordt in Joz. 7:1 geuit tegen de Israëlieten. Ook Joz. 22:20 be-
schuldigt Achan, en niet de Israëlieten van Mrxb lem lem. Dat Joz. 7:1 hierop een uitzonde-
ring vormt mag echter niet te eenvoudig terzijde geschoven worden. Dat de overige teksten 
inderdaad Achan/Achar als de dader van Mrxb lem aanwijzen benadrukt juist het feit dat dit 
in Joz. 7:1 niet gebeurt.   

108 Ringgren, 'lem', p. 1040. Ringgrens interpretatie van Joz. 7:1 hangt nauw samen met 
een opvatting van Mrx waarbij alles wat Mrx is onvervreemdbaar aan YHWH gewijd is. Dit 
is echter een eenzijdige opvatting van Mrx die voornamelijk berust op Joz. 6:18 en Num 21:2-
3. 
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als het bewijs dat het zich toe-eigenen van 'sancta' voor welk doel dan ook 
inderdaad als lem wordt geclassificeerd.109 Wakeley, Ringgren en Milgrom 
beschouwen het tweede deel van de expositie als een invulling van het eerste 
deel. De Israëlieten zouden dan worden beschuldigd omdat één van hen, 
Achan, een overtreding heeft begaan.110  
Het tweede deel van de expositie (Joz. 7:1ba) is echter geen nadere toespit-
sing van het eerste deel (Joz. 7:1aa). Joz. 7:1 schetst twee verschillende 
overtredingen (uitgedrukt met verschillende verba) die zijn begaan door 
twee verschillende actoren. Dát is de inzet van het verhaal. Beide beschuldi-
gingen volgen in Joz. 7 hun eigen verhaallijn, die weliswaar samen hangen, 
maar niet inwisselbaar zijn. Daarbij is van groot belang dat de overtreding 
van de Israëlieten een onbewuste overtreding is, zoals wordt uitgedrukt met 
het verbum lem.  

Achan als deel van het volk 

In Joz. 7:1bb ontbrandt de toorn van YHWH over de Israëlieten.111 De term 
larsy ynb wordt hier gebruikt in parallellie met het eerste gedeelte van de 
expositie. Hierdoor ontstaat het evenwichtige drieledige patroon van de 
expositie. Het eerste en derde deel van de expositie hebben beide betrekking 
op de larsy ynb. Deze 'omarmen' het tweede deel dat betrekking heeft op 
Achan. Achan wordt voorzien van een uitgebreide lineaire genealogie. Hier-
door wordt zijn individuele positie verscherpt ten opzichte van het eerste en 
derde deel van de expositie.112 
De genealogische opsomming van Achan is in meerdere opzichten opmerke-
lijk te noemen. Een dergelijke genealogische notitie wordt vooral gebruikt 
om de identiteit van een genoemd individu duidelijk vast te stellen. Zelden 
wordt echter meer dan één generatie weergegeven, meestal wordt slechts de 

 
109 Milgrom, Leviticus, p. 346.  Milgroms opvatting deelt de goederen onder de Mrx hier 

in bij de sancta, de heilige goederen. Deze classificatie is met name gebaseerd op Joz. 6:18 en 
Lev. 27:21, 28, 29.  

110 Deze interpretatie wordt ingegeven door het einde van Joz. 7 waar Achan als enige 
wordt bestraft. Dit leidt tot de gedachte dat Achan dan ook als enige schuldig is aan een over-
treding, hetgeen vervolgens in de expositie wordt ingelezen. De beschuldiging jegens de 
Israëlieten wordt vervolgens ten onrechte verklaard met behulp van de 'corporate personality'. 
Zie ook hoofdstuk 2 van dit onderzoek. 

111 In de andere gevallen in het Oude Testament onsteekt de toorn van YHWH tegen Israël 
(larsy). 

112 Deze uitgebreide genealogie van Achan heeft aanleiding gegeven tot vermoedens om-
trent een tribale polemiek. Nelson ziet in de genealogische opsomming in Joz 7:1 eveneens een 
voorbereiding voor het 'godsgericht' in Joz 7:16-18. Nelson, Joshua, p. 103.  
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vader vermeld.113 In het geval van Achan worden maar liefst drie generaties 
genoemd, waaraan bovendien wordt toegevoegd: hdwhy hjml.114  
Kronieken en Ezra/Nehemia tonen een opmerkelijke voorkeur voor het 
identificeren van met name priesters en Levieten door lange genealogische 
opsommingen, mogelijk om dienstdoende priesters en Levieten te legitime-
ren op basis van hun voorgeslacht.115 In de rest van het Oude Testament 
wordt Achan slechts overtroffen door Saul, die later de eerste koning van 
Israël werd. Saul als koning is een uniek geval waarin een genealogische 
identificatie over zes generaties niet overdreven lijkt.116  
 
Karmi wordt in Joz. 7:1 en 18 voorgesteld als de vader van Achan117 en door 
zijn afstamming van Zavdi en Zerach als nazaat van Juda. In Gen 46:9; Ex. 
6:14; Num. 26:6 en 1Kron. 5:3 wordt Karmi steeds voorgesteld als een 
directe zoon van Ruben, net als Hanoch, Palla en Hezron. 1Kron. 4:1 noemt 
Karmi als zoon van Juda, samen met Perez, Hezron, Hur en Sobal. Perez is 
hier de enige die ook elders wordt voorgesteld als directe zoon van Juda, 
steeds met zijn tweelingbroer Zerach. Deze laatste is in de genealogie van 
Achan een voorvader van Karmi. Hur en Sobal zijn nauwelijks bekend.  
Hezron en Karmi worden echter steeds paarsgewijs voorgesteld, normaliter 
als zoons van Ruben.  

 
113 Dergelijke korte genealogische notities worden niet werkelijk als genealogie be-

schouwd. Een genealogie bevat tenminste drie generaties. De opsomming van de afstamming 
van Achan in Joz. 7:1bb voldoet wel aan die voorwaarde. Vgl. Y. Levin, 'Understanding 
Biblical Genealogies', in: Currents in Research 9 (2001), p. 12. Zie ook: G. A. Rendsburg, 
'The Internal Consistency and Historical Reliability of the Biblical Genealogies', VT  40/2 
(1990), p. 185-206. 

114 Een dergelijke toevoeging aan een genealogische opsomming ter identificatie van een 
individu vinden we slechts in Ex. 31:2; 35:30; 38:22 (Bezaleel, zoon van Uri, zoon van Hur 
van de stam Juda), Ex. 31:6; 35:34; 38:23 (Aholiab, zoon van Aminadab, van de stam Dan) en 
Num. 7:12 (Nahesson, zoon van Ahismah, van de stam Juda). Bezaleel en Aholiab worden 
aangewezen om het altaar voor de tabernakel te vervaardigen. Dit is een eervolle taak, en de 
genealogische identificatie geschiedt hier om een totaal andere reden dan in Joz. 7:1. Mogelijk 
dient de genealogische identificatie wel hetzelfde doel: om vergissing of verwarring met ie-
mand anders met eenzelfde naam uit te sluiten. 

115 1Kron 4:35-37 geven een opsomming over vijf generaties van een groep Simeonieten 
die later de Mrx uitoefenden over Chammieten in 1Kron. 4:41. 1Kron. 6:18-32 voert een 
lange genealogische opsomming om dienstdoende Levieten te legitimeren door hun afstam-
ming terug te voeren op Levi over soms zelfs tweeëntwintig generaties (Kohath). Ook Neh. 11 
kent diezelfde drang tot legitimatie door middel van de afstamming van Levieten en priesters. 
De opsommingen daar beslaan niet meer dan zeven generaties. Ezra wordt via zestien genera-
ties aan de hogepriester Aaron gelieerd (Ezra 7:1-5). 

116 1Sam. 9:1-2. 
117 Karmi ontbreekt echter in Joz. 7:17. 



 

37 

1Kron. 2:7 vermeldt Karmi als de vader van Achar,118 met een referentie 
naar de woordspeling van Joz. 7. Daar wordt Achar voorgesteld als de man 
die ongeluk bracht over Israël door zijn Mrxb lem.119 De referentie maakt 
deel uit van een genealogie van Juda en lijkt bekend met de geschiedenis (en 
genealogie) van Joz. 7.  
Tegelijkertijd vormt 1Kron. 2:7 ook een breuk in die genealogie. De lijst 
loopt van Juda via Zerach naar Zimri, steeds met gebruikmaking van de 
genealogische aanduiding Nb, zoon. 1Kron. 2:7 echter stelt Karmi echter niet 
voor als de zoon van een der voorafgaande personae. Hij wordt voorgesteld 
als de vader (ba) van de ongeluksbrenger Achar. In 1Kron. 2:8 herneemt de 
lijst zijn oude profiel met de zonen van Ethan, een zoon van Zerach.120 
Zavdi, vertegenwoordigt in Joz. 7 de daaraan voorafgaande generatie. Be-
halve in Joz. 7:1, 17-18 wordt Zavdi nog genoemd in een genealogische 
opsomming van de Benjaminieten in 1Kron. 8:19. De naam komt eveneens 
voor in 1Kron. 27:27 en Neh. 11:17. Geen van de overige vermeldingen van 
Zavdi kunnen in verband worden gebracht met zijn voorkomen in de genea-
logie van Achan hier in Joz. 7. 
Zerach tenslotte, is de meest bekende van de voorvaders van Achan en 
wordt van de drie ook het meest met Achan geassocieerd. Behalve in Joz. 
7:1, 17-18 wordt hij in Joz. 7:24 en 22:20 genoemd als (voor-) vader van 
Achan: Achan, zoon van Zerach. Gen. 36:13, 33; 1Kron. 1:37, 44 noemen 
(een)  Zerach als een zoon van Rehuël, de zoon van Ezau. Zerach staat daar 
in dezelfde graad van afstamming als in Joz. 7. Hij wordt daar echter ge-
noemd als een kleinzoon van Ezau, en niet als een kleinzoon van Jakob. Dat 
er iets bijzonders aan de hand is met de afstamming van Zerach (en zijn 
tweelingbroer Perez) blijkt uit het geboorteverhaal waarin Tamar, de 
schoondochter van Juda hem een tweeling baart (Gen. 38:30; 1Kron. 2:4). 
Gen. 46:12; Num. 26:113, 20; 1Kron. 2:6; 9:6 en Neh. 11:14 noemen 

 
118 Hess stelt in zijn artikel 'Achan and Achor' dat Achan de oorspronkelijke naam is. 

Achar is een 'bijnaam' gebaseerd op de woordspeling in Joz. 7:25. Hess baseert dit op een 
bespreking van de etymologie van Achan/Achar. Hij acht het het minst waarschijnlijk dat 
Achar als naam wordt herkend. Tegelijkertijd wordt bij de naam Achan waarschijnlijk geen 
etymologie herkend (p.93). Dat de wisseling tussen Achan en Achar veroorzaakt is door een 
'scribal error', door verwarring van N en r wijst Hess van de hand (R. S. Hess, 'Achan and 
Achor: Names and Wordplay in Joshua 7', in: HAR 14 (1994), p. 89-98, hier p. 95). 

119 Over lem in Kronieken, vgl. Th. Willi, Chronik, BKAT XXIV/1, Neukirchen-Vluijn 
1991, p. 62 en W. Johnstone, 'Guilt and Atonement. The Theme of 1 and 2 Chronicles', in: 
JSOT 42 (1986), p. 113-138 (116-119). 

120 Willi beschouwt 1Kron. 2:7 als een toegevoegde opmerking bij de lijn van Zerach in 
een poging een licht te werpen op de thematiek rondom lem. 1Kron. 2:7 vat Joz. 7 doeltref-
fend op de kernwoorden samen (lem, Mrx en rke). Willi, Chronik, p. 85. 
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Zerach als zoon van Juda. 1Kron. 4:24 noemt Zerach als zoon van Simeon 
(een stam wiens stamgebied binnen de grenzen van het gebied van Juda lag 
en later is opgenomen in de stam Juda). 1Kron. 6:20, 26 noemt (een) Zerach 
noemt in een Levietische genealogie. 
 
Van de drie in Joz. 7:1 genoemde voorvaderen van Achan 121 wordt slechts 
Zerach regelmatig met Achan verbonden. Bovendien wordt hij het meest 
consistent in verband gebracht met de stam Juda. De genealogie van Achan 
in Joz. 7:1 wordt echter nauwelijks ondersteund door de rest van het genea-
logische materiaal in het Oude Testament.  
De opsomming in Joz. 7:1ba dient om het contrast met de Israëlieten als 
collectief in de overige twee delen van de expositie te versterken. Achan 
wordt stap voor stap afgezonderd van het collectief, waarmee tegelijkertijd 
getoond wordt dat hij daar een onlosmakelijk deel van vormt. De toenemen-
de verscherping in de richting van een enkel individu vormt een contrast met 
het collectief van de Israëlieten die in de beide andere gedeeltes van de 
expositie, Joz. 7:1a en 1bb, beschuldigd worden.122  

De toorn van YHWH 

In zowel het eerste als het tweede deel van de expositie wordt het schenden 
van de Mrx aangemerkt als oorzaak voor het ontbranden van de toorn van 
YHWH over de Israëlieten.123 Het ontbranden van de toorn van YHWH 

 
 121 Hess besteedt uitgebreid aandacht aan de etymologische achtergronden van de namen 

in de genealogie van Achan. Hess geeft de volgende betekenissen/etymologieën voor de namen 
van Achans voorvaderen: Karmi; 'wijngaard'; Zavdi; 'give a gift'; Zimri; 'zingen, loven' of 
'snoeien' en Zerach; 'glanzen'. De betekenis van de namen is steeds positief. De uitzondering 
daarop is Achar; breken, vernietigen, verwoesten. (p.93). De wisseling tussen Zavdi en Zimri 
legt Hess als volgt uit; de etymologische betekenis van Zimri, 'snoeien', was als bijnaam te 
verleidelijk voor iemand wiens familienaam letterlijk wordt gesnoeid door een kleinzoon die 
'the terminator' wordt genoemd (Hess, 'Achan and Achor', p. 89-93, 96). 

122 Het kan evenwel niet uitgesloten worden dat het hier in Joz. 7:1ba (en 17-18) inderdaad 
gaat om een zuivere identificatie. In dat geval wordt echter wel voorbijgegaan aan de zorgvul-
dige opbouw van het verhaal van Joz. 7, waarbij het subtiele spel tussen indiviu en collectief 
deel uit maken van de geboden les. 

123 Baloian schreef een uitgebreide studie van 'de toorn' in het Oude Testament: B. E. Ba-
loian, Anger in the Old Testament, New York 1992. Voor de toorn van JHWH vooral hoofd-
stuk 3: Divine Anger, p. 65-148. Ook:  D. J. McCarthy, 'The Wrath of Yahweh and The Struc-
tural Unity in The Deuteronomistic History', in: J. P. Hyatt, J. L. Crenshaw, J. T. Mills (eds), 
Essays in Old Testament Ethics (J. P. Hyatt in memoriam), New York 1974, p. 97-110; E. 
Noort, 'Jahweh und das Böse', in: Oudtestamentische Studiën, (1984), p. 120-136; H. G. L. 
Peels, The Vengeance of God. The Meaning of the Root NQM and the Function of the NQM-
texts in the Context of Divine Revelation in the Old Testament, OTS 31, Leiden 1995; K. 
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hangt in het Oude Testament meestal samen met het breken van het verbond 
met YHWH, of met rebellie tegen YHWH (of zijn geboden) door het 
volk.124 De toorn van YHWH is een goddelijke reactie op een dergelijke 
breuk of rebellie en bedreigt het volk in haar bestaan. De ongelijkwaardige 
verhouding tussen mens en YHWH komt hierin duidelijk tot uitdrukking.125 
De gevolgen van de toorn van YHWH zijn steeds rampzalig voor de 
mens.126  
De toorn van YHWH kan ontbranden tegen een individu of tegen een hele 
groep. De toorn van YHWH ontbrandt echter nooit tegen een hele groep als 
slechts een enkeling de oorzaak van die toorn is. Dat de toorn van YHWH 
hier ontbrandt tegen de Israëlieten, toont aan dat de Israëlieten ook daad-
werkelijk een overtreding hebben begaan.127 
Afgezien van expositie (en slot) speelt de toorn van YHWH geen rol in het 
verhaal van Joz. 7. Noch de nederlaag bij de eerste aanval op Ai, noch de 
uiteindelijke selectie en bestraffing van de schuldige aan de Mrx worden 
specifiek in verband gebracht met de toorn van YHWH. Het motief van de 
toorn van YHWH is in Joz. 7 duidelijk afhankelijk van en ondergeschikt aan 
de Mrx. Dit blijkt ook uit de expositie. Het ontbranden van de toorn van 
YHWH over de Israëlieten is in Joz. 7:1bb het gevolg van de twee vooraf-
gaande delen van de expositie. Mrx vormt het brandpunt van die twee delen. 
                                                                                                                           
Latvus, God, Anger and Ideology. The Anger of God in Joshua and Judges in relation to 
Deuteronomy and the Priestly Writings, JSOT.S 279, Sheffield 1998. 

124 G. Sauer, 'Pa `af, Zorn', in: THAT 1, München 1971, p. 221-224. Met name afgoderij is 
een belangrijke reden voor het ontbranden van de toorn van YHWH, zoals blijkt uit Ex. 32:10-
11; Num. 25:3-4; Deut. 6:15; 7:4; 9:19; 11:17; 29:20, 23, 26-27;  Joz. 23:16; Richt. 2:14, 20; 
3:8; 10:7; 2Kon. 13:3; 24:20; 2Kron. 25:15. Ook opstandigheid, ongehoorzaamheid en godde-
loosheid jegens YHWH spelen duidelijk een rol, zoals in Num. 11:10,33; 12:9; 32:10, 13, 14; 
Ezra 10:14; Jes. 5:25; Jer. 4:8; 12:13; 23:20; 25:37; 30:24; 51:45; 52:3. 2Sam. 6:7 en de 
parallel in 1Kron. 13:10 noemen het ontbranden van de toorn van YHWH als reactie op het 
(per ongeluk) aanraken van de ark door Uza. Hierdoor wordt de heiligheid van de ark geïllu-
streerd. Dat neemt niet weg dat er een stuk als irrationeel ervaren goddelijke toorn overblijft. 
Voor de discussie daarover in de Psalmen zie: Chr. de Vos-Wilkens, Klage als Gotteslob aus 
der Tiefe. Der Mensch vor Gott in den individuellen Klagepsalmen, Forschungen zum Alten 
Testament 2. Reihe 11, Tübingen 2005, p. 140-143. 

125 Sauer, 'Pa `af, Zorn', p. 221-224. 
126 De uiteindelijke consequentie is vernietiging. Dit gebeurt door een letterlijk verteren 

door vuur (zoals bijvoorbeeld in  Num. 11:1), of doordat het land verloren raakt voor Israël 
(zoals bijvoorbeeld in Deut. 11:17 en Joz. 23:16). Ook Jeremia spreekt voortdurend over het 
verwoesten en verloren gaan van het land in verband met de toorn van YHWH. Menigmaal 
zijn andere volkeren het instrument tot vernietiging dat door de toorn van YHWH bestuurd 
wordt, zoals in bijvoorbeeld 2Kon. 13:3; 2Kron 25:15; 28:11, 13; Jer. 51:43 (tegen Babel). 

127 Het ontbranden van de toorn van YHWH tegen de Israëlieten spreekt dus tegen de 
interpretatie die de Israëlieten vrij pleit van een werkelijke overtreding door middel van het 
concept van de 'corporate responsibility'.  
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In het Oude Testament worden vernietiging en verwoesting vaak achteraf 
geduid als het specifieke gevolg van het ontbranden van de toorn van  
YHWH. In Joz. 7 wordt het verhaal echter al bij voorbaat gekleurd door de 
toorn van YHWH. Joz. 7 is daarnaast het enige verhaal in het Oude Testa-
ment waar de reeds ontbrande toorn van YHWH ook daadwerkelijk wordt 
afgewend.128  
De 'omvatting' van het verhaal van Joz. 7 door beide verwijzingen naar de 
toorn van YHWH (Joz. 7:1bb en 7:26ac), vormt een leeswijzer voor het 
aldus afgegrensde hoofdstuk. Joz. 7 is een waarschuwing waarin de bekende 
gevolgen van de toorn van YHWH (zoals vernietiging, verwoesting, verlies 
van het land) op de achtergrond meespelen en het belang van de geboden les 
benadrukken. De les van Joz. 7 over de verhouding van Israël tot de Mrx is 
een zaak waarvan het belang en de consequenties worden aangeduid door de 
toorn van YHWH. Zo mag de 'toorn van YHWH' in Joz. 7 worden be-
schouwd als uitroepteken bij het Mrx-verhaal. 
 
Samenvattend maakt de expositie duidelijk dat de toorn van YHWH ont-
brand is tegen de Israëlieten. De oorzaak is tweeërlei; zij handelden trouwe-
loos tegen de Mrx en  Achan nam van de Mrx. De dubbele beschuldiging in 
de expositie geeft twee verschillende overtredingen en twee verschillende 
actoren aan. De nadruk op Achan als deel van het volk maakt echter duide-
lijk dat niet alleen de overtredingen (Mrx) maar ook de overtreders nauw 
met elkaar verbonden zijn. Tegelijkertijd vestigt de opbouw van de expositie 
met als eerste subject de Israëlieten, als laatste object opnieuw de Israëlie-
ten, en in het centrum daarvan Achan, sterk de nadruk op deze laatste.129 De 
genealogische opsomming maakt duidelijk dat Achan nadrukkelijk deel is 
van het collectief. Het derde deel van de expositie, waarin de toorn van 
YHWH ontbrandt tegen de Israëlieten, heeft nadrukkelijk ook betrekking op 
Achan omdat hij deel uitmaakt van het collectief. Daarnaast wordt er een 
sterke nadruk gelegd op het handelen van de Israëlieten met betrekking tot 
de Mrx in samenhang met de toorn van YHWH. De expositie Joz 7:1 is de 

 
128 Het afwenden van de toorn van YHWH komt ook voor in Deut. 13:18. Daar betreft het 

echter een waarschuwing; 'laat niets van de Mrx aan je hand blijven kleven opdat YHWH de 
hitte van zijn toorn zal afwenden'. Daarnaast benadert 2Kon. 23:26 de intentie van Joz. 7. Daar 
laat YHWH ondanks alle goede daden van Josia de hitte van zijn toorn echter niet wijken.  

129 Noth (p. 21), Kroeze (p. 89), Miller-Tucker (p. 62), Nelson (p. 103), Woudstra (p. 121), 
Hess (p. 143) en Sicre (p. 201) noemen allen de 'corporate responsibility' (zij het met een 
verscheidenheid aan variaties in terminologie) als verklaring voor het beschuldigen van zowel 
de Israëlieten als Achan. Zie ook hoofdstuk 2 van dit onderzoek. 
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eerste tekst waaruit blijkt dat het handelen van de Israëlieten met betrekking 
tot de Mrx kan leiden tot de toorn van YHWH.130 
De expositie geeft de lezer een voorkennis die de hoofdrolspelers van het 
verhaal niet hebben. Dit wordt nog benadrukt door het feit dat de overtre-
ding van de Israëlieten onbewust is. Niet alleen hebben zij geen weet van 
hun eigen overtreding, zij zijn zich ook onbewust van het ontbranden van de 
toorn van YHWH als gevolg van die overtreding. Op die wijze kleurt de 
expositie het verhaal bij voorbaat. 

DE NEDERLAAG: JOZ. 2-5 

Joz. 7:2-5 verhaalt over de enige nederlaag van de Israëlieten in het boek 
Jozua. De aanzet tot de eerste aanval op Ai zoals die verteld wordt in Joz. 
7:2-5 lijkt een eigenmachtig initiatief van Jozua zelf. Tekenend voor dit 
eigenmachtig ingrijpen van Jozua is het ontbreken van de toezegging van de 
overwinning met dyb Ntn.131 In Joz. 6 begint de verovering van Jericho met 
de verzekering van de overwinning door YHWH. In Joz. 8  komt de uit-
drukking dyb Ntn maar liefst driemaal voor; in Joz. 8:1, 7, 18. Dit vormt een 
schril contrast met het ontbreken van de uitdrukking bij de eerste aanval op 
Ai in Joz. 7:2-5. Behalve bij de eerste aanval op Ai wordt de overwinning in 

 
130 Deut. 13:18 (wpa Nwrxm bws) lijkt tegen de situatie in Joz. 7:1 te waarschuwen, met 

name tegen Achans nemen van de Mrx. De expositie in Joz. 7:1 behoort tot dezelfde voorstel-
lingswereld als Deut. 13:18. 

131 Boling/Wright menen dat de uitdrukking dyb Ntn wijst op het raadplegen van het oor-
logsorakel (Boling/Wright, Joshua, p. 221). Het raadplegen van een oorlogsorakel is ook uit de 
overige culturen van het Oude Midden-Oosten bekend. Het gebruik van een oorlogsorakel 
blijkt heel duidelijk in bijv. Richt. 20:28 (Pinchas); 1Sam. 14:37 (Saul); 1Sam. 23:4; 2Sam. 
5:19; 1Kron. 14:20 (David). Daar vraagt de legerleider daadwerkelijk aan YHWH wat de 
uitkomst van de te voeren strijd zal zijn. Ook zijn er referenties waarin de uitkomst wordt 
voorspeld door profeten (bijv. 1Kon. 20:13, 28; 22:6, 12, 15; 2Kon. 3:13; 19:10; 2Kron. 
18:11, 14; 2Kron. 28:9), een droom (Richt. 7:9-15), of zelfs een 'als...dan'-beslissing (1Sam. 
14:10-12). Ook zijn er tenminste drie gevallen waarin iets aan YHWH wordt beloofd in ruil 
voor de overwinning (Num. 21:2; Richt. 11:30-40; 1Sam. 14:24-48). In het boek Jozua echter 
spreekt YHWH steeds direct en op eigen initiatief tot Jozua. Of hier een vraag van Jozua aan 
vooraf gaat blijkt niet uit de tekst. De functie van de uitdrukking dyb Ntn als oorlogsorakel in 
het boek Jozua is niet vast te stellen. Het is echter wel van belang dat de uitdrukking tot het 
'vaste schema' van de veroveringsverhalen in het boek Jozua behoort. De rol die YHWH bij de 
verovering speelt wordt daarin duidelijk tot uitdrukking gebracht. In dat opzicht is het ontbre-
ken van de uitdrukking hier in Joz. 7:2-5 aan het begin van de enige nederlaag van Israël 
tekenend. Het oorlogsorakel is volgens Noort in het Oude Testament naar de achtergrond 
gedrongen vanwege een nadruk op een 'Woord Gods'-theologie bij de profeten Jeremia en 
Ezechiël. Vgl. E. Noort, 'Wort Gottes I, Altes Testament, Theologische Realenzyklopädie Bd. 
XXXVI/2.3, Berlin-New York 2004, p. 291-298. 
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het boek Jozua steeds van tevoren toegezegd door middel van dyb Ntn.132 
Het is daarom des te opvallender dat dit hier in Joz. 7:2-5 niet het geval is. 
Daar waar YHWH in de omringende hoofdstukken Joz. 6 en 8 een grote rol 
speelt, komt Hij niet voor in de voorbereiding op de poging Ai te veroveren 
in Joz. 7. In het licht van de ontbrande toorn van YHWH zoals die vermeld 
wordt in de expositie Joz. 7:1bb is het ontbreken van de verzekering van de 
medewerking van YHWH omineus. Het ontbreken van de uitdrukking  
dyb Ntn wordt hier als stijlmiddel gebruikt om de komende nederlaag theo-
logisch te kwalificeren.  
De drieduizend strijders die Jozua op aanraden van zijn verkenners inzet,133 
vormen slechts een klein gedeelte van de strijdmacht die in Joz. 8:1-29 no-
dig blijkt om Ai werkelijk te veroveren.134 Een dergelijke kleine strijdmacht 
dient meestal om de glorie van YHWH als overwinnaar te benadrukken.135 
In  Joz. 7:3-4 echter wordt met name door Joz. 7:3ba-b  
hmh jem yk Meh-lk-ta hms- egyt-la 'vermoei niet het hele volk daarheen, 
zij zijn met weinig' de indruk gevestigd dat het hier een overmoedige in-
schattingsfout van de Israëlieten betreft.136  
De eerste aanval op Ai in Joz. 7:2-5 is de enige campagne in het boek Jozua 
waar Jozua niet zelf optrekt aan het hoofd van de Israëlieten.137 Hierdoor 

 
132 De uitdrukking komt al voor de feitelijke doortocht van de Jordaan voor bij monde van 

de verspieders in Joz. 2:24. Vervolgens komt de uitdrukking voor in Joz. 6:2; Joz. 8:1, 7, 18; 
Joz. 10:8, 19, 30, 32; Joz. 11:8 en tot slot bij de afsluiting van zowel de verovering als de 
verdeling van het land in Joz. 21:44. Joz. 9:25 heeft bij monde van de Gibeonieten dezelfde 
verzekering zonder dat er sprake is van strijd; ' en nu, zie, wij zijn in uw hand'. 

133 Boling/Wright zijn van mening dat Mypla een eenheid strijders aanduidt en dan niet 
zozeer een 'duizendtal', maar een contingent, waarvan dan de precieze omvang onbekend is. 
Bovendien kan deze omvang van tekst tot tekst verschillen (Boling/Wright, Joshua, p. 222). 

134 In Joz. 8:1, 3, 4, 11 wordt gesproken over het hele volk (hmxlmh) Meh lk), in Joz 
8:3 over dertigduizend man (lyxh yrbg), in Joz. 8:10, 20 over het volk (Meh). Joz. 8:13 
spreekt over hnxmh-lk-ta Meh terwijl Joz 8:15, 21, 24 heel Israël noemen (larsy lk). 

135 Een sprekend voorbeeld hiervan is Richt. 7:2, waar YHWH zelf bepaalt dat er slechts 
driehonderd man met Gideon mogen optrekken. Anders zouden de Israëlieten zich er wel eens 
op kunnen laten voorstaan dat de overwinning aan henzelf, in plaats van aan YHWH, te dan-
ken is. 

136 Alfrink rekent voor dat op een inwonertal van twaalfduizend (Joz. 8:25 meldt dat Ai 
twaalfduizend inwoners heeft) ongeveer twee á drieduizend weerbare mannen zijn. De inschat-
ting van de kracht van de tegenstander door de verkenners in Joz. 7:3 levert een één-op-één-
gevecht op. Dit is volgens Alfrink realistisch. Jozua neemt dan met het uitzenden van driedui-
zend man geen onnodig risico. Alfrink meent wel dat de Israëlieten na het onverwachte succes 
bij de verovering van Jericho teveel zelfvertrouwen hebben. Deze overmoed heeft echter eerder 
betrekking op het gebied van hun eigen krijgskunst dan op het uitgezonden aantal strijders 
(Alfrink, Josue,  p. 43). 
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wordt de aanval in Joz. 7:2-5 opnieuw afwijkend voorgesteld ten opzichte 
van de overige campagnes. Het feit dat Jozua hier niet met name genoemd 
wordt aan het hoofd van de strijdmacht legt haast ongemerkt de aandacht 
nog sterker op de Israëlieten. De Israëlieten zijn de belangrijkste spelers 
hier, het gaat in Joz. 7:1a om hún Mrxb lem lem, in Joz. 7:2-5 om hún 
aanval op Ai. Het uitzenden van een (geringe) strijdmacht zonder specifieke 
vermelding van de aanvoerder van die strijdmacht draagt bij aan het over-
moedige beeld dat hier van de Israëlieten geschetst wordt. Ook het op zich-
zelf geringe aantal van ongeveer zesendertig slachtoffers draagt bij aan dit 
beeld;138 de paniek die uitbreekt onder de Israëlieten naar aanleiding van het 
sneuvelen van deze ongeveer zesendertig is onevenredig groot.139 

                                                                                                                           
137 In alle overige campagnes wordt juist sterk benadrukt dat Jozua optrekt aan het hoofd 

van het volk; Joz. 8:3; 10:7; 11:7 (hmxlmh Me-lkw eswhy); Joz. 8:15, 21; 10:15, 29, 31, 34, 
36, 38, 43; 11:7 larsy-lkw eswhy.   

138 Miller/Tucker stellen dat Achan indirect schuldig is aan moord omdat door zijn toedoen 
de aanval op Ai mislukt en er zesendertig mensen de dood vinden. Door de ernst van zijn 
oorspronkelijke misdaad jegens YHWH (het nemen van de Mrx) wordt deze verdere misdaad 
niet nader benoemd (Miller/Tucker, The Book of Joshua, p. 62-63). De 'ongeveer' zesendertig 
slachtoffers zijn echter (niet meer dan) een stijlmiddel om aan te duiden dat een nederlaag 
wordt geleden. Verderop in het verhaal wordt niet meer teruggekomen op deze 'ongeveer' 
zesendertig slachtoffers, zoals Tucker/Miller zelf ook al aangeven. Zij ondergraven daarmee 
hun eigen stelling.  

139 Boling/Wright wijzen erop dat het precieze aantal mannen in een pla onbekend is. De 
omvang van het verlies in verhouding tot de hele groep is daardoor moeilijk vast te stellen. 
Boling vermoedt dat de contingenten in deze 'early period' (voor hem pre-deuteronomistisch) 
waarschijnlijk uit een klein aantal mannen bestaat. Het sneuvelen van 'ongeveer' zesendertig 
man kan dan inderdaad wijzen op een verloren strijd (Boling/Wright, Joshua, p. 222-223). 
Hess deelt hun mening over de pla als 'eenheid'. Hij verdeelt het verlies van zesendertig 
strijders over de drie 'eenheden'. De twaalf strijders per eenheid die omkomen vormen dan 
volgens Hess een voorafschaduwing van de dood van de twaalfduizend inwoners van Ai in 
Joz. 8 (Hess, Joshua, p. 146-147). Deze opvatting lijkt mij iets te ver gezocht. Gray leest in 
navolging van Eissfeldt een 'scribal error'; er zou 'driehonderd' in plaats van 'drieduizend' 
bedoeld zijn. Dit is meer in overeenstemming is met het aantal van 'ongeveer zesendertig' 
slachtoffers (Gray, Joshua, Judges, Ruth, p. 87). Kroeze stelt dat in een zestallig stelsel zesen-
dertig eenzelfde gevoelswaarde zou kunnen hebben als honderd in een tientallig stelsel. Zo 
wordt zesendertig een algemeen getal voor 'veel' (Kroeze, Het Boek Jozua, p. 93). Nelson vat 
de (slechts) zesendertig slachtoffers op als 'an ironic, comic opera flavor' (Nelson,  Joshua, p. 
104). Hawk legt een verband tussen de raad van de verspieders om 'ongeveer' drieduizend man 
te laten optrekken en het vreemde aantal van 'ongeveer' zesendertig slachtoffers. Hawk ziet 
hierin een verbinding van plan, uitvoering en afloop, waardoor de roekeloosheid van de Israë-
lieten nog meer benadrukt wordt (L. D. Hawk, Joshua, Berit Olam. Studies in Hebrew Narra-
tive and Poetry, Collegeville Minnesota 2000, p. 114). De nederlaag bij Ai dient om de toe-
stand waarin Israël zich door eigen toedoen bevindt aanschouwelijk te maken. Het feit dat 
noch de zesendertig slachtoffers, noch de nederlaag zelf, in het vervolg van Joz. 7 nog ge-
noemd worden ondersteunt dit idee. Hawk is de enige die bewust aandacht besteedt aan de op 
zichzelf vreemde uitdrukking 'ongeveer zesendertig'. Toch komt Nelsons opvatting het dichtst 
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yeh, de naam van de stad, betekent zoveel als: 'de ruïne'. Ai komt vijfmaal 
voor in Joz. 7 (en nog eens 22 keer in het volgende hoofdstuk 8:1-29).140 De 
betekenis van de naam van de stad geeft het verhaal een ironisch tintje: het 
overmoedige volk weet met drieduizend man de ruïne niet te veroveren.141  
Hoewel de Israëlieten in Joz. 7:2-5 duidelijk de rol van agressor toebedeeld 
krijgen, ontbreekt ieder militair taalgebruik aan hun kant. Ze komen voor Ai 
en vluchten (own). Het zijn de tegenstanders, de mannen van Ai, die slaan 
(hkn hif.) en achtervolgen (Pdr). Opnieuw worden hierdoor de rollen van 
de Israëlieten en hun tegenstanders volledig omgedraaid. De uitzonderings-
positie van de nederlaag bij Ai binnen de overige veroveringsverhalen in 
Joz. 1-12 wordt hierdoor nog versterkt. De Israëlieten hebben in Joz. 7:2-5 
duidelijk de rol die normaliter is toebedeeld aan de bewoners van het 
land.142 
De nederlaag bij Ai en de impact daarvan wordt misschien nog wel het 
meest beeldend uitgedrukt door de formulering van Joz. 7:5b:  
Myml yhyw Meh bbl omyw, ´en het hart van het volk smolt en werd als water´. 
Deze uitdrukking wordt gewoonlijk gebruikt om de angst en wanhoop van 
Israëls vijanden uit te drukken.143 Hier in Joz. 7:5b echter wordt dezelfde 
wanhoop aan Israël toegeschreven. Joz. 7:2-5 vormen het begin van een 
reeks omdraaiingen van de rol van Israël en zijn vijanden, zoals uit de klacht 
van Jozua in Joz. 7:6-9 zal blijken. 
 

                                                                                                                           
in de buurt van de functie van de nederlaag en de slachtoffers in het verhaal van Joz. 7. Dit 
hoeft Hawks idee echter niet uit te sluiten. 

140 Naast Joz. 7 en 8 komt Ai slechts voor in: Gen. 12:8; 13:3; Joz. 9:3; 10:1-2; Ezr. 2:28 
en Neh. 7:32. Ai ontbreekt bijvoorbeeld opvallend in de stedenlijst van Benjamin in Joz. 
18:11-28. 

141 Hawk ziet hier een dubbele positionering. De situering van Ai tussen Beth-El (House of 
God) en Beth-aven (House of Sin) geeft Ai een plaats in het land. Daarnaast wordt hierdoor 
ook de positie van Israël in Joz. 7 aangegeven. Israël is zowel volk van God als broedplaats van 
de zonde (Hawk, Joshua, p. 112, noot 16). 

142 Zo vluchten (own) de bewoners van het land bijvoorbeeld in Joz. 10:11,16. De Israëlie-
ten achtervolgen (Pdr) hen dan in Joz. 10:19. De Israëlieten verslaan (hkn) hun tegenstan-
ders in Joz. 8:21, 22, 24; 10:10 (YHWH), 20, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41; 11: 8, 10, 
12, 14, 17. 

143 Bijvoorbeeld in Deut. 1:28; Joz. 2:11; 5:1. 
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 DE KLACHT VAN JOZUA: JOZ. 7:6-9 

Jozua reageert op de nederlaag met uiterlijke tekenen van rouw en inkeer.144 
Dat Jozua en de oudsten145 zich neerwerpen voor de ark van YHWH is een 
daad van zelfvernedering voor YHWH.146 De ark fungeert hier als teken van 
goddelijke presentie.147 Het zichzelf neerwerpen voor de ark is een teken 
van verootmoediging van de mens in goddelijke aanwezigheid.148 Daarnaast 
bevat deze daad van zelfvernedering in Joz. 7:6 ook elementen van zelfbe-
klag en protest. De aanleiding van het zelfbeklag wordt gevormd door de 
nederlaag bij Ai. Uit de bewoording van de hieropvolgende klacht van Jo-

 
144 Het scheuren van kleren als teken van rouw over de dood van een persoon komt voor in 

Gen. 37:29, 34; 2Sam.11; 3:31; 13:31; Job 2:12; Psalm 35:15. In Gen. 44:13; Num. 14:6; 
Richt. 11:35; 2Sam. 13:19; 1Kon. 21:27; 2Kon. 5:7,8; 6:30; 11:14; 19:1; 22:11, 19; 2Kron. 
23:13; 34: 19, 27; Ezra 9:3, 5; Est. 4:1; Job 1:20; Jes. 37:1; Jer. 36:24; 41:5; Joel 2:13 is het 
scheuren van kleren een teken van berouw of boetedoening. In 1Sam. 4:12; 2Sam. 15:32; 
2Kon. 18:37 en Jes. 36:22 betreft het boodschappers met slecht nieuws. Het strooien van stof 
of aarde op het hoofd komt voor in 1Sam. 4:12; 2Sam. 1:2; 15:32 als uiterlijk teken van een 
boodschapper met slecht nieuws. In Job 2:12 betreft het de rouw van de vrienden van Job over 
Job. In 2Sam. 13:19; Klaagl. 2:10 en Ez. 27:30 gaat het evenals in Joz. 7 om zelfbeklag en 
boetedoening. 

145 De oudsten van Israël, larsy ynqz komen hier plotseling in het verhaal voor en spelen 
geen werkelijke rol. Zij hebben hier eenzelfde volksvertegenwoordigende functie als in bv. 
Richt. 6:14; 11:5-11; 1Sam. 11:3; 16:4; 2Sam. 3:17; 17:4 etc. Ook: J. Conrad, 'Nqz', in ThWAT 
II, 1977, p. 644-650.  

146 E. Kutsch, 'Trauerbräuche und Selbstminderungsriten im Alten Testament' (1965) in: 
Kleine Schriften zum Alten Testament, BZAW 168, Berlin 1986, p. 78-95. 

147 Hess meent dat de afwezigheid van de ark in de strijd een voorbode is van de nederlaag 
(Hess, Joshua, p. 147). De ark heeft met name in 1Sam. 4-6 een bijna magische werking in de 
strijd. Ook Num. 10:35 doet vermoeden dat in de strijd een magische kracht aan de ark werd 
toegekend. In Num. 14:44  trekt de ark niet mee op in de halfslachtige poging alsnog het land 
te veroveren. Die nederlaag wordt echter niet veroorzaakt doordat de ark niet mee optrekt 
(evenmin als de nederlaag in Joz. 7:2-5). De nederlaag in Num. 14:44 stond al van te voren 
vast door het gebrek aan vertrouwen van Israël. Het niet mee optrekken van de ark bevestigt 
dit slechts. Anders dan in Num. 14:44 wordt hier in Joz. 7:6 niet nadrukkelijk gemeld dat de 
ark niet mee optrok in de strijd. Het is te vergezocht om de afwezigheid van de ark in de strijd 
in Joz. 7:2-5 op eenzelfde manier te willen duiden als in Num. 14:44. De ark speelde geen rol 
in de strijd in Joz. 7:2-5, evenmin als in de rest van der verovering van het land, behalve in 
Joz. 6. Joz. 6 vormt dan ook de uitzondering, waaraan geen verdere conclusies met betrekking 
tot de functie van de ark voor de rest van de verovering kunnen worden verbonden. Vgl. G. W. 
Coats; 'The Ark of Covenant in Joshua: A Probe into the History of a Tradition', in: HAR 9 
(1985), p. 135-157. 

148 Dat het zichzelf neerwerpen in aanwezigheid van YHWH een teken van respect en 
verootmoediging is blijkt uit Gen. 17:3; Lev. 9:24; Joz. 5:14; 1Kon. 18:39; Ez. 3:23; Dan. 
8:17.  
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zua wordt duidelijk dat het hier niet zozeer om aanbidding als wel om zelf-
beklag en zelfs aanklacht gaat.149 
Tenslotte benadrukt het zichzelf neerwerpen van Jozua in de aanwezigheid 
van YHWH het contrast tussen de situatie in Joz. 7:6 en eerder in Joz. 5:14. 
In Joz. 5:14 wierp Jozua zich eveneens op de grond in de aanwezigheid van 
de vorst van het leger van YHWH (die daar YHWH representeerde). Daar 
betrof het overduidelijk een pose van aanbidding. De aanwezigheid van 
YHWH in Joz. 5:14 wees op een voorspoedige en succesvolle verovering 
van het land door de macht van YHWH. In Joz. 7:6 werpen Jozua en de 
oudsten zich met uiterlijke tekenen van (be-)rouw en zelfvernedering als 
smekelingen neer voor de ark van YHWH. Een nederlaag is geleden en alles 
lijkt verloren. De verwijzing naar Joz. 5:14 zet de huidige situatie in Joz. 7:6 
op scherp.  

Aanklacht; verleden, heden, toekomst. 

Jozua opent zijn klacht in Joz. 7:7aa met de kreet: hwhy ynda hha, Ach Here 
YHWH. 150  De aanhef hha wordt gebruikt om uiting te geven aan zelfbe-
klag. Daarnaast wordt hha gebruikt als aanhef om 'ongeloof' uit te drukken 
met betrekking tot iets dat gebeurt of staat te gebeuren in opdracht of door 
toedoen van YHWH.151 In die gevallen wordt gelijk ook om opheldering 
gevraagd. Joz. 7:7 bevindt zich als het ware tussen deze beide soorten refe-
renties in. Zowel zelfbeklag als aanklacht klinken door in de klacht van 
Jozua.  
Jozua spreekt hier niet alleen ten behoeve van, maar ook námens het volk. 
Hij betrekt zichzelf daar nadrukkelijk bij. Jozua en het volk vormen een 
front tegenover YHWH.152 In Joz. 7: 7-9 wordt zeer nadrukkelijk om ophel-
dering voor een onterecht lot gevraagd. 
De eigenlijke klacht begint in Joz. 7:7ab met hml en trekt de zin van de 
overtocht door de Jordaan, en daarmee eigenlijk het hele heilsplan van  

 
149 Gen. 17:7; Num. 16:22, 45; 20:6; Deut. 9:18, 25 kennen een soortgelijke combinatie 

van zowel het tonen van eerbied voor YHWH als het uiten van een smeekgebed of een protest 
door middel van het zichzelf neerwerpen voor de goddelijke aanwezigheid. 

150 hwhy ynda komt met name voor in Ezechiël, Jesaja, Jeremia en Amos. Zowel in Obadja, 
Micha en Zefanja komt het eenmaal voor. Buiten de profetische boeken komt de aanspreek-
vorm nog voor in Gen. 15:2, 8; Deut. 3:24; 9:26; Joz. 7:7; Richt. 16:28; 2Sam. 7:18, 19, 20, 
22, 28, 29; 1Kon. 8:53; Ps. 71:5, 16. De combinatie met de aanhef hha komt  voor in Richt. 
6:22; Jer. 1:6; 4:10; 14:13; 32:17; Ez. 4:14; 9:8; 11:13; 21:5. 

151 Jer. 4:10; 14:13; Ez. 9:8; 11:13. 
152 Dit wordt benadrukt door het gebruik van persoonsvormen als 'wij', 'ons' etcetera. 
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YHWH in twijfel.153 De uitdrukking dyb Ntn, die in vv. 2-5 miste, wordt in 
Joz. 7:7ac door Jozua gebruikt om de ontstane situatie scherp te stellen. In 
tegenstelling tot de verwachte gang van zaken geeft YHWH het volk in de 
hand van haar vijanden. De rollen van het volk en haar tegenstanders zijn 
omgedraaid. Getuige de nederlaag bij Ai is YHWH op de hand van de te-
genstander en strijdt aan hun zijde tegen Israël. 
Joz. 7:7ba-bb trekt de overtocht over de Jordaan in twijfel. Het gaat daarbij 
niet om het sturende (heils-)handelen van YHWH die Israël de Jordaan over 
deed trekken. Jozua betwijfelt daarentegen de juistheid van Israëls gehoor-
zaamheid aan YHWH bij die doortocht. De verzuchting van Jozua in Joz. 
7:7ba-bb waarin hij die gehoorzaamheid betreurt, roept de herinnering op 
aan alle teksten waarin de weigering om de Jordaan over te steken een teken 
van ongehoorzaamheid en ongeloof was. Deze ongehoorzaamheid riep 
steeds de toorn van YHWH over de weigerachtigen af.154 Hier wordt die 
situatie omgedraaid. Jozua stelt het voor alsof die heilloze weg van onge-
hoorzaamheid uiteindelijk toch te verkiezen is boven de situatie zoals die nu 
is in Joz. 7. 
Joz. 7:8aa opent met een soortgelijke klacht als Joz. 7:7aa. De aanhef  
ynda yb in Joz. 7:8 komt slechts elf maal voor in het Oude Testament en 
appelleert in de meeste gevallen niet aan YHWH maar aan een mens.155 In 
Ex. 4:10, 13 wordt YHWH echter wel met deze aanhef aangesproken door 
Mozes op het moment van zijn roeping. Mozes probeert onder de opdracht 
uit te komen en leidt zijn argumentatie in met ynda yb. De wijze waarop dat 
in Ex. 4:10, 13 gebeurt komt overeen met de wijze waarop in Joz. 7:7 de 
aanhef hwhy ynda hha gebruikt wordt. Beide uitdrukkingen kunnen dus op 
dezelfde wijze gebruikt worden.  

 
153 Hawk ziet hier overeenkomsten met het 'morrende' volk in Num. 14:2-3 en Ex. 14:11-

12; 16:2-3, waar op dezelfde wijze de zin van de uittocht uit Egypte in twijfel wordt getrokken 
(Hawk, Joshua, p. 114). Butler (Joshua, p. 79), Alfrink (Josue, p. 44), Miller/Tucker (Joshua, 
p. 63) en Nelson (Joshua, p. 104) zien in Joz. 7:6-9 vele overeenkomsten met klaagpsalmen. 
Zie voor dit laatste ook C. Westermann, Das loben Gottes in den Psalmen, Göttingen 1968, p. 
39-48. 

154 Dit wordt duidelijk in de rede van Mozes tegen de Rubenieten en Gadieten (Num. 32) 
en de referentie daaraan in o.a. Joz. 1:12-15. Num. 32 verwijst ook naar de eerste poging het 
land binnen te trekken in Num. 13-14. Het gaat daar weliswaar niet om een doortocht door de 
Jordaan, de weigering om YHWH te gehoorzamen en het land binnen te trekken hangt echter 
nauw samen met de verzuchting van Jozua hier in Joz. 7:7ba-bb. 

155 Gen. 34:20; 44:18; Num. 12:11; 1Sam. 1:26; 1Kon. 3:17, 26. Richt. 6:13 is onduidelijk 
omdat de aanhef daar gericht wordt tot een hwhy Kalm, terwijl Richt. 6:15 wel direct tot 
YHWH gericht is. Of de aanhef nu gericht is tot mensen of tot YHWH, het betreft in alle 
gevallen een smeekbede. 
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Net als in Joz. 7:7 spreekt uit Joz. 7:8ba-bb niet slechts verbijstering, er 
klinkt ook een aan YHWH gericht verwijt in door. Ook hier klinkt een vraag 
om opheldering. Beide delen van de klacht in Joz. 7:7-9 volgen hetzelfde 
patroon. Beiden beginnen met een klacht gericht tot YHWH. Daarna wordt 
de huidige situatie in de vorm van een vraag ter discussie gesteld, geïllu-
streerd met voorbeelden waarin de rollen van Israël en zijn vijanden worden 
omgedraaid. 
In tegenstelling tot de beide andere delen van de klacht van Jozua in Joz. 
7:7-9 begint Joz. 7:9 met het omdraaien van de rollen van Israël en zijn 
vijanden. Jozua voorspelt dat de Kanaänieten het volk zullen omsingelen en 
hun naam uitroeien (trk hif'il) uit het land, zodra ze horen van de nederlaag 
bij Ai.156 Jozua eindigt zijn klacht in Joz. 7:9ba met de uitdagende vraag: 
lwdgh Kmvl hset hmw, 'wat zul jij dan doen voor je grote naam?'.  
De uitdrukking lwdgh Kmv 'jouw grote naam' hangt nauw samen met de 
reputatie van YHWH in de ogen van de volkeren. Deze reputatie kan wor-
den aangetast door de toestand waarin Israël zich bevindt. In die zin hangt 
de reputatie van YHWH nauw samen met ongehoorzaamheid, afgoderij en 
andere zaken die het god-zijn van YHWH loochenen. De reputatie van 
YHWH wordt echter eveneens aangetast door de nederlaag die hij Israël laat 
lijden. Jozua eindigt zijn klacht in Joz. 7:7-9 door te zinspelen op deze 
samenhang. YHWH kan, zo betoogt Jozua hier, eenvoudig niet toestaan dat 
Israël uitgeroeid wordt want dan zal zijn eigen reputatie er onder lijden.157  
 

Samenvattend is er een schril contrast tussen de houding van zelfvernede-
ring van Jozua en de oudsten, en de woorden van Jozua. De klacht van Jo-
zua in Joz. 7:7 begint met een wanhoopskreet als opening, gevolgd door een 
verwijt dat verwijst naar het verleden. Joz. 7:8 vervolgt met eenzelfde soort 
wanhoopskreet als aanhef, waarna een verwijt volgt dat verwijst naar de 
situatie in het heden. Joz. 7:9 begint met een verwijt over de te verwachten 
toestand in de directe toekomst, waarna de klacht van Jozua eindigt met een 
uitdaging aan het adres van YHWH. In die uitdaging verbindt Jozua het 

 
156 Dit is het tegenovergestelde van wat YHWH beloofde in bijvoorbeeld Deut. 12:29; 

19:1. 
157 K. L. Wong, 'Profanation/Sanctification and the Past, Present and Future of Israel in the 

Book of Ezechiel', in: JSOT 28.2 (2003), p. 210-239. Wong legt in zijn artikel sterk de nadruk 
op het verband tussen heiligheid/heiliging en de reputatie of 'naam' van YHWH. Ook Bo-
ling/Wright (Joshua, p. 222) en Butler ( Joshua, p. 84-85) wijzen op de centrale rol van de 
naam van YHWH in de theologie van het OT (en van het DtrG in het bijzonder). Hawk trekt 
hier een vergelijking met Num. 14. Volgens Hawk betreft het hier echter niet zozeer een 
vocabulaire als wel een theologische overeenkomst (Hawk, Joshua, p.116). 
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voortbestaan van Israël en het vervullen van de hiervoor omgedraaide belof-
tes met de reputatie van YHWH, en daarmee ook met zijn voortbestaan. Joz. 
7:7-9 is niet zozeer een gebed of zelfs een smeekbede, het is een felle aan-
klacht, waarin de schuld voor de ontstane situatie geheel bij YHWH wordt 
neergelegd. Jozua eist opheldering; hem en de Israëlieten is onrecht aange-
daan, YHWH is zijn beloftes niet nagekomen. Zowel het ontstaan van het 
probleem als de oplossing worden bij YHWH neergelegd.  
 

 HET ANTWOORD VAN YHWH: JOZ. 7:10-15 

De in een vraagvorm gestelde introductie op het antwoord van YHWH in 
Joz. 7:10 spiegelt de drie vragen waarmee Jozua de drie delen van zijn ver-
wijt mee begint/eindigt. De introductie gaat echter in het geheel niet in op de 
inhoud van het verwijt. Het reikt terug naar de uiterlijke houding van Jozua 
in Joz. 7:6 en levert daar commentaar op. Deze verwijzing naar de uiterlijke 
houding van (be-)rouw en verootmoediging benadrukt het contrast tussen 
Jozua's houding en zijn woorden. Het verwijt van Jozua aan YHWH wordt 
door deze introductie direct alle kracht ontnomen.158 
Na deze introductie waarbij Jozua op zijn plaats wordt gezet door YHWH, 
begint de eigenlijke rede van YHWH. Deze rede is opgebouwd uit drie 
delen. Het eerste gedeelte Joz. 7:11-12 maakt duidelijk wat nu eigenlijk de 
oorzaak is van de nederlaag (en de toorn van YHWH!) en is in zoverre dan 
ook een antwoord op het verwijt van Jozua. Het derde gedeelte, Joz. 7:14-15 
geeft aan hoe Israël deze situatie kan omkeren. Tussen deze beide gedeeltes 
in staat in Joz. 7:13 het centrale bevel tot heiliging. 

 
158 Gray is van mening dat het bevel van YHWH aan Jozua om op te staan wijst op de ge-

dachte dat een mens de oorzaak van rampspoed moet zoeken in zijn eigen daden, in plaats van 
er aan toe te geven (te blijven liggen). Gray stelt dat het hier om een voorloper van het deu-
teronomistische gedachtegoed gaat (Gray, Joshua, Judges, Ruth, p. 88-89). Boling/Wright 
menen echter dat het bevel op te staan in Joz. 7:10 een parallel heeft in Joz. 1:2. In Joz. 1:2 
wordt Jozua aangesteld als militaire leider van het volk, hier in Joz. 7:10 wordt hij aangesteld 
als rechter (Boling/Wright,  Joshua, p. 226). Beide teksten zijn echter niet op die wijze parallel 
te stellen. In Joz. 1:2 gaat het om een initiatief van YHWH, waarin Jozua inderdaad (opnieuw) 
wordt aangesteld als leider van het volk. Hier in Joz. 7:10 reageert YHWH op een verwijt van 
Jozua. Zijn toon is eerder aanvallend dan aanstellend te noemen. Ook uit de rest van Joz. 7 
blijkt niet dat Jozua hier de rol van rechter krijgt. In zijn hoedanigheid als leider van het volk 
is hij weliswaar de organisator van het godsgericht in Joz. 7:16-23 en de bestraffing in Joz. 
7:24-26ab, niets wijst er echter op dat hij hier een nieuwe of andere rol heeft dan die van leider 
van het volk.  
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Beschuldiging 

Het antwoord van YHWH aan Jozua in Joz. 7:11-12 is een beschuldiging en 
zet hoog in: Israël heeft gezondigd (ajx).159 Het verbum ajx betekent let-
terlijk: (een doel) missen, mislopen, nalaten, maar wordt meestal vertaald 
met 'zondigen'.160 ajx in de 3.sg. m. pf. Qal wordt in het Oude Testament 
gebruikt als een juridische formule, vaak in een zogenaamd godsoordeel. 
Door middel van  ajx wordt een schuld onthuld of vastgesteld, een schuld 
die altijd samenhangt met het overtreden van geboden van YHWH. ajx 
draagt zowel de daad zelf als het gevolg ervan in zich (Tun-Ergehen-
Zusammenhang).  
Joz. 7:11 is de enige plaats in het Oude Testament waar Israël zo, in de 
directe rede en door YHWH zelf, wordt beschuldigd van ajx. ajx stelt 
Israël echter slechts in staat van beschuldiging. De werkelijke overtreding 
die Israël begaan heeft wordt met andere verba uitgewerkt. Joz. 7:11ab-bb 
spitst door middel van het vijfmaal herhaalde Mgw de overtreding steeds ver-
der toe:161  
 
7:11ab-ac Mgw mijn verbond overtreden (rbe)  
7:11ba   Mgw van de Mrx genomen (xql) 
7:11bb   Mgw gestolen (bng) 

Mgw geloochend (vxk) 
Mgw aan hun huisraad toegevoegd. (Mhylkb Mws) 

 
Het eerste Mgw pareert de verzuchting van Jozua in Joz. 7:7. Het verbum 
rbe, dat door Jozua in Joz. 7:7 wordt gebruikt om te refereren aan het over-
steken van de Jordaan wordt hier door YHWH tegen Jozua gebruikt. rbe 

 
159 Voor ajx ook: R. Knierim, Die Hauptbegriffe für Sünde im Alten Testament, Günter-

sloh 1965, p. 19-112, het artikel van K. Koch, 'ajx' in ThWAT II, 1977, p. 857-870, R. Koch, 
Die Sünde im Alten Testament, Frankfurt am Main 1992 en A. Luc, 'ajx' (#2627), NIDOTTE 
Vol. 2, Carlisle UK 1997, p. 87-93. 

160 Voor het 'vertaalprobleem' van ajx: Knierim, Hauptbegriffe, Hfdst. III. 6 Das Überset-
zungsproblem, p. 66-67. Hij is van mening dat 'zondigen' een te eenzijdige vertaling is omdat 
het de profane notie van ajx 'een fout maken', buiten beschouwing laat. Volgens Knierim zijn 
de profane en de theologische notie in het Oude Testament niet los van elkaar te zien. Hij stelt 
voor om ajx zoveel mogelijk met '(ein Ziel) verfehlen' te vertalen, waarbij 'Ziel' in een theo-
logische context dan bijvoorbeeld Gods geboden of verbond of de gehoorzaamheid daaraan is. 

161 Het herhaalde Mgw is hier niet zozeer toevoegend als wel benadrukkend explicatief 
(HAL, p. 188). Met iedere Mgw wordt de werkelijke overtreding preciezer ingevuld. De be-
schuldiging wordt zo van een 'algemene' steeds verder toegespitst op een bijzondere, precies 
gedefinieerde overtreding. Eenzelfde patroon wordt ook gevolgd bij het 'ontmaskeren' van de 
werkelijke overtreder. 
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wordt hier ingezet met tyrb, het overtreden van het verbond.162 Het overtre-
den van het verbond is de meest fundamentele zonde, waarbij de overtreding 
meestal afgoderij betreft.163 De uitdrukking hwu rsa tyrb komt slechts 
zelden voor in het Oude Testament. Behalve hier in Joz. 7:11 vinden we de 
uitdrukking nog slechts in Deut. 4:13; Joz. 7:11; 23:16; Richt. 2:20; 1Kon. 
11:11; Jer. 11:8. 
Drie van deze zes teksten, Joz. 7:11; 23:16 en Richt. 2:20 kenmerken zich 
door een grote overeenkomst in formulering. Alledrie de teksten gebruiken 
het verbum rbe om aan te duiden dat het verbond is overtreden.164 Zowel in 
Joz. 23:16 als Richt. 2:20 bestaat de overtreding uit het nalopen van andere 
goden. Deze teksten staan daarnaast in een context waarin de hwhy Pa, 'de 
toorn van YHWH' is ontstoken tegen Israël.165 De consequentie van de over-
treding en de daarop ontbrande 'toorn van YHWH' is in Joz. 23:16 het ver-
lies van het land. In Richt. 2:20 zal YHWH de volkeren niet langer uit het 
land verdrijven als consequentie van Israëls ontrouw.166 Dit heeft altijd ver-
lies van het land tot gevolg. In Joz. 7:11 is de precieze overtreding moeilij-
ker te duiden. Hoewel de directe context een associatie met afgoderij op-
roept (ajx, lem) is de concrete overtreding in Joz. 7:11 juist door haar 
gedetailleerde uitwerking diffuus. Wel is duidelijk dat de overtreding ver-
bonden is met Mrx.  
 

162 Miller/Tucker zijn van mening dat het verbond hier inhoudt dat YHWH heeft beloofd 
Israëls vijanden te verslaan. In ruil daarvoor zou Israël de buitgemaakte goederen aan YHWH 
afstaan. Door het achterhouden van buitgemaakte goederen door Achan is dan het verbond van 
Israël uit verbroken. YHWH hoeft daardoor zijn belofte niet na te komen. Dit is vervolgens de 
oorzaak van de nederlaag bij Ai (Miller/Tucker, The Book of Joshua, p. 63). Miller/Tucker 
vatten de invulling van het verbond hier heel concreet op. Ze funderen deze invulling met een 
bepaalde opvatting van de Mrx die voornamelijk gebaseerd is Num. 21:2-3. De opvatting van 
Miller/Tucker betreft een concrete afspraak die gericht is op de concrete situatie van de vero-
vering van het land. Hoewel de precieze invulling van tyrb altijd een hypothetische kwestie 
blijft in die gevallen waar de inhoud niet uitdrukkelijk vermeld wordt, gaat het hier in Joz. 
7:11 om een abstractere opvatting van tyrb. tyrb duidt het geheel van ge- en verboden van 
YHWH aan, waaraan Israël gehoorzaam zou moeten zijn om inderdaad godsvolk te zijn. 
Verbond, volk en land zijn nauw met elkaar verbonden binnen het DtrG. Joz. 7 vormt een 
kerntekst voor de verbinding van deze drie binnen het boek Jozua. 

163 Hoewel een volledig ontwikkelde verbondstheologie op het conto van de deuteronomis-
tische school komt, is het concept volgens Butler gedurende vele eeuwen ontwikkeld. Butler 
stelt dat de deuteronomist het verbond baseerde op de tien geboden, en dan met name op de 
eerste twee. God is dan enerzijds de liefdevolle god die trouw blijft aan het verbond, anderzijds 
straft hij degenen die het verbond overtreden zwaar (Butler, Joshua, p. 84).  

164 tyrb rbe als uitdrukking voor het overtreden van het verbond komt behalve hier nog 
slechts voor in Deut. 17:2; 2Kon. 18:12; Jer. 34:18; Hos. 6:7; 8:1. 

165 In Joz. 7:1; 23:16; Richt. 2:20. 
166 Dit facet komt ook naar voren in Joz. 23:13, waarbij de directe consequentie opnieuw 

het verlies van het land is. 
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In Joz. 23:16 en Richt. 2:20 hangt het verlies van het land samen met de 
(voortdurende) aanwezigheid van de volkeren in het land, die Israël zullen 
verleiden tot het dienen van andere goden. In Joz. 7:11 wordt het gevaar 
gevormd door de Mrx en de verhouding van de Israëlieten daartoe. 

In alle drie deze teksten wekt de uitdrukking hwu rsa tyrb het vermoeden 
dat het hier gaat om een opvatting van verbond zonder specifieke invulling 
in geboden of regels. Overtreding van dit verbond komt neer op het nalopen 
van andere goden, i.e. het niet erkennen van YHWH. De consequentie hier-
van is steeds het verlies van het land. 
Deut. 4:13 en Jer. 11:8 geven een iets andere wending aan deze verbonds-
voorstelling. Zeker in Jer. 11:8 met de formulering 
twvel ytywu-rsa tazh-tyrbh yrbd-lk-ta Mhyle aybaw lijkt een specifiek 
verbond met bepaalde voorwaarden en consequenties bedoeld te worden. In 
Deut. 4:13 verwijst Myrbdh naar de decaloog die op de Horeb gegeven 
werden. Eenzelfde verband met de decaloog wordt ook door de context van 
Jer. 11:8 gesuggereerd.167 De context van beide teksten legt sterk de nadruk 
op het dienen van andere goden als overtreding van het verbond.168 In Deut. 
4 is de consequentie daarvan het verlies van het land en de verstrooiïng van 
het volk onder de volkeren.169 In Jer. 11 is de precieze consequentie van de 
afgoderij niet zo concreet verwoord. Beide teksten, zowel Deut. 4:13 als Jer. 
11:8 leggen de nadruk op het naleven, het 'doen' van een specifiek verbond, 
waarvan de indruk bestaat dat het om de decaloog gaat. 
1Kon. 11:11 betreft een verbond tussen YHWH en Salomo. Hier gaat het 
niet om tyrb alleen, maar om ytqxw ytyrb. Het overtreden van het verbond 
wordt uitgedrukt met trms al. Ook hier houdt het overtreden van het ver-
bond het nalopen van andere goden in. Als consequentie van de overtreding 
van Salomo komen na zijn dood tien van de elf stammen onder heerschappij 
van Jerobeam (1Kon. 11:26-40). De straf wordt omwille van zijn vader 
David pas voltrokken na de dood van Salomo (1Kon.11:12-13). In 1Kon. 
11:11 is de consequentie van het overtreden van het verbond (tussen YHWH 
en Salomo) het verlies van het grootste deel van het koninkrijk voor de 
Davidische dynastie.  
De uitdrukking hwu rsa tyrb wijst kortom op een verbondsvoorstelling 
waarvan de overtreding steeds samenhangt met afgoderij. Daarnaast is er 
een verbinding tussen het verbond en het land, met name in de sterk conditi-

 
167 Jer. 11:4-5 verwijst naar de uittocht uit Egypte en de belofte van het land. 
168 Deut. 4:3-4, 15-20, 23-25; Jer. 11:10, 12, 13, 17. 
169 Deut. 4:26-28. 
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onele invulling. De overtreding van het verbond zoals dat door middel van 
deze uitdrukking wordt voorgesteld draagt ingrijpende gevolgen met zich 
mee, waaronder het verlies van het land. 
Deze verbondsvoorstelling waarin afgoderij en land zo nadrukkelijk ver-
bonden worden met de overtreding van het verbond staat in Joz. 7 op een 
cruciale plaats. De uitdrukking maakt deel uit van de opening van de gods-
rede in Joz. 7:11-15. Haar plaats ná de algemene beschuldiging met ajx in 
Joz. 7:11aa en vóór de verdere verfijning in Joz. 7:11ba-bb, maakt dat  
hwu rsa tyrb in Joz. 7:11ab als een leeswijzer fungeert voor de daaropvol-
gende opsomming. Welke misdaad of overtreding er ook precies plaats heeft 
gehad, deze bevindt zich in de sfeer van afgoderij. De consequentie van die 
afgoderij is nauw verbonden met het verlies van het land. Hoewel de precie-
ze overtreding nog niet onthuld is, zijn de aard en de consequenties al wel 
duidelijk geworden. De nederlaag bij Ai vormde daar een voorbeeld van. 
 
Het tweede Mgw in Joz. 7:11ba wordt gekenmerkt door het verbum xql, 
'nemen'. Dit hangt samen met Mrx. De combinatie 'Mrxh Nm wxql' verwijst 
naar het tweede gedeelte van de expositie Joz. 7:1ba. Daarin werd van 
Achan gezegd dat hij nam (xql) van de Mrx. Het verschil is dat hier in Joz. 
7:11 niet Achan, maar de Israëlieten worden beschuldigd.170   
Joz. 7:11bb omvat de drie overige specificaties. Het derde Mgw betreft het 
verbum bng,171 'stelen'. De vierde precisering wordt weergegeven door het 
verbum vxk. vxk, 'loochenen', komt slechts tien maal voor in het Oude 
Testament. Het heeft meestal de betekenis van 'YHWH loochenen', het niet 
erkennen van het god-zijn van YHWH. Het verbum bevindt zich daarmee in 
dezelfde betekeniscategorie als het verbum lem. Dit werd in de expositie in 
Joz. 7:1 gebruikt om de overtreding van de Israëlieten weer te geven.172 De 
vijfde en laatste Mgw wordt uitgewerkt door Mhylkb Mws 'toevoegen aan de 
huisraad'.  
 
Samenvattend geeft de opening van het antwoord van YHWH in Joz. 7:11 
een steeds fijnere toespitsing: ajx stelt de groep in staat van beschuldiging, 
 

170 Kroeze en Nelson vatten beiden deze wisseling tussen Israëlieten en Achan in Joz. 7:11 
(ten opzichte van Joz. 7:1) op als een teken van 'corporate responsibility' (Nelson, Joshua, p. 
105) Kroeze gebruikt de term ' solidariteit in schuld' maar bedoelt daarmee hetzelfde als 
Nelson (Kroeze, Het Boek Jozua, p. 95). 

171 Voor bng van sacrale zaken (zoals Mrx): B. S. Jackson, Theft in early Jewish Law, Ox-
ford 1972, met name p. 58-68. Voor de straf: p. 164-170, voor de procedure: p. 224-250. Ook; 
W.R. Domeris, 'bng' (#1704) NIDOTTE, Vol. 1, Carlisle 1997, p. 878-880. 

172 Zie ook hierboven p. 2vv 
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terwijl het eerste Mgw de aard (en de ernst) van de overtreding vaststelt; het 
overtreden van het verbond. Het daaropvolgende Mgw concretiseert de over-
treding; er is van de Mrx genomen. De drie volgende verba van de opsom-
ming met Mgw spitsen deze overtreding verder toe. bng duidt dan het nemen 
van de Mrx als een heimelijke daad.  vxk wijst erop dat de Israëlieten deze 
heimelijke daad geloochend hebben. Zij hebben de overtreding niet erkend 
en bestraft, maar hebben de overtreding oogluikend toegestaan. De laatste 
toespitsing met Mhylkb Mws bevestigt dit. Het plaatsen van de corpora delic-
ti onder de ylk moet worden beschouwd als een zelfstandig onderdeel van 
de beschuldiging.  
 
Het tweede gedeelte van de beschuldiging in de rede van YHWH, Joz. 7:12, 
bestaat uit twee delen die beiden om de Mrx draaien. Joz. 7:12aa-ac beves-
tigt inhoudelijk de verzuchting van Jozua in Joz. 7:8 en versterkt deze be-
vestiging zelfs nog; (inderdaad) de Israëlieten zullen niet in staat zijn stand 
te houden tegen hun vijanden, zij zullen hun vijanden de rug toekeren. 
Joz. 7:12aa-ac gaat evenwel niet in op het verkapte verwijt van Jozua, waar-
in YHWH de schuld krijgt van de nederlaag bij Ai. De versterking van de 
bevestiging suggereert integendeel dat de nederlaag bij Ai nog maar een 
voorproefje is van wat de Israëlieten te wachten staat. Joz 7:12ad vormt 
vervolgens de climax van dit eerste deel van Joz. 7:12;  
Mrxl wyh yk 'want zij worden/zijn Mrx'. Er staat de Israëlieten een nog veel 
erger lot te wachten dan alleen een nederlaag in de strijd; ze zullen Mrx 
worden. Mrx wordt hier voorgesteld als een aparte toestand of status. Er 
wordt in Joz. 7:12aa-ac duidelijk gesteld dat de overtreding (ajx) van Israël 
betekent dat de Israëlieten Mrx zullen worden. De consequentie daarvan is 
dat ze geen stand kunnen houden tegen hun vijanden. Hier wordt de Tun-
Ergehen-Zusammenhang van ajx aan het licht gebracht door YHWH. De 
betekenis van Mrx is van essentieel belang voor het begrip van deze waar-
schuwing. 
Het tweede gedeelte van Joz. 7:12, Joz. 7:12ba-bb beantwoordt de felle 
uitdaging waarmee Jozua zijn verwijt in Joz. 7:9 afsluit; 'en wat zul jij dan 
doen voor je grote naam?'. Het antwoord van YHWH op deze uitdaging is 
opnieuw een bevestiging van de situatie. Joz. 7:12ba 'Ik zal voortaan niet 
meer met jullie zijn' kondigt het faillissement van de verovering van het land 
en van het volk als godsvolk aan. YHWH zal niet langer met het volk zijn. 
De consequentie daarvan is precies datgene wat Jozua al voorspelde in Joz. 
7:9; de naam van de Israëlieten zal worden uitgeroeid uit het land. Joz. 
7:12bb geeft vervolgens de werkelijke achtergrond van de beschuldiging in 
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Joz. 7:11-12;  'zolang jullie de Mrx niet uit je midden gedelgd hebben'. De 
Mrx is ondubbelzinnig de reden voor alle rampspoed in Joz. 7. De houding 
van de Israëlieten ten opzichte van de Mrx is de oorzaak van het ontbranden 
van de toorn van YHWH, met alle gevolgen van dien.  
De verbinding in Joz. 7:12aa-ab tussen Mrx enerzijds en de terminologie 
van de militaire nederlaag anderzijds geeft een theologische interpretatie 
van de verovering van het land. Deze wordt nog verscherpt door de daarop-
volgende tegenstelling in Joz. 7:12ba-bb. Joz. 7:12ba-bb geeft een onom-
wonden keuze weer; Israël heeft ofwel YHWH in haar midden, ofwel Mrx. 
Uit het eerste gedeelte van Joz. 7:12aa-ab werd duidelijk dat het laatste 
neerkomt op nederlaag en vernietiging. Zonder YHWH kan Israël het land 
niet veroveren. Dit bleek al uit Joz. 7:2-5 waar de afwezigheid van YHWH 
catastrofaal was voor de afloop van de poging Ai te veroveren.  
Uit Joz. 7:12 blijkt ondubbelzinnig dat YHWH en Mrx onverenigbaar zijn. 
Israël heeft een keuze; ofwel het volk is Mrxl, ofwel het volk is hwhyl. 
Beiden staan lijnrecht tegenover elkaar. Israël heeft YHWH nodig om het 
land te kunnen veroveren, zonder YHWH zijn ze ten dode opgeschreven. 
Joz. 7:12 geeft Israël dus de keuze tussen YHWH-verbond-land en de Mrx. 
YHWH biedt Israël die keuze, ook al is de overtreding reeds begaan. In de 
godsrede openbaart YHWH de werkelijke toestand van Israël en aan welk 
zijden koord zij bungelen. Mrx is weliswaar de kern (letterlijk, in jullie 
midden) van alle ellende, maar de Mrx is (nog) te verwijderen, zoals blijkt 
uit Joz. 7:12bb. Er is nog steeds een keuze, er is een omkeer mogelijk. 

Heiliging 

De opdracht tot die omkeer wordt gegeven in Joz. 7:13. Het centrale vers 
van de rede van YHWH in Joz. 7:10-15 is het gebod tot heiliging in Joz. 
7:13. Tot tweemaal toe trekt het verbum vdq in v. 13 de aandacht naar zich 
toe.173 Joz. 7:13aa is een direct bevel van YHWH aan Jozua, met een herha-
ling van Joz. 7:10a: Mq, sta op! Direct op deze opdracht tot actie volgt in 
Joz. 7:13aa het bevel tot de noodzakelijke actie; heilig het volk!  
De pi'el van vdq komt slechts vijfmaal voor in het DtrG, waarvan eenmaal 
in het boek Jozua, hier in Joz. 7:13.174 In de meeste teksten waarin de pi'el 

 
173 Zie voor sdq ook H.-P. Müller, 'vdq qdš heilig' in: THAT III, München-Zürich 1976, 

p. 598-609; W. J. Kornfeld/H. Ringgren, 'vdq', in ThWAT VI, Stuttgart-Berlin-Köln 1989, p. 
1179-1204; J. A. Naudé, vdq (#7727) in: NIDOTTE Vol.3, Carlisle 1996, p. 877-887. 

174 Daarnaast komt de stam binnen het DtrG nog tweemaal voor in 1Sam. 7:1; 16:5, een-
maal in 1Kon. 8:64 en eenmaal in 2Kon. 10:20. Ter vergelijking: De stam komt maar liefst 
eenenvijftigmaal voor in de Pentateuch, en dan met name in Exodus (zevenentwintigmaal) en 
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van vdq wordt gebruikt is YHWH het subject.175 Ook Mozes is met enige 
regelmaat het subject van de pi'el van vdq.176 Alle referenties aan de pi'el 
van sdq met Mozes als subject betreffen overigens steeds opdrachten van 
YHWH.177 De pi'el van sdq wordt slechts vijfmaal gebruikt om het heiligen 
van het volk uit te drukken, in Lev. 20:8 (en Ezechiël 20:12) (door YHWH), 
in Ex. 19:10, 14 (door Mozes) en in Joz. 7:13 (door Jozua).  
In Lev. 20 ligt grote nadruk op (de consequenties van) het overtreden van de 
geboden van YHWH. Lev. 20:2-6 betreft het overtreden van het gebod op 
afgoderij door middel van het Klm-offer. Direct daarop volgt in Lev. 20:7-8 
het gebod op heiliging. De reden die wordt gegeven voor deze opdracht tot 
heiliging is dat YHWH God is. Lev. 20:9-21 bespreekt allerlei seksuele 
overtredingen als overspel, bestialiteit en incest. In Lev. 20:22 wordt het 
land genoemd als reden om deze geboden te houden, terwijl in Lev. 20:23 
gewaarschuwd wordt vooral niet te handelen zoals de volkeren in het land. 
In Lev. 20:24-26 wordt onderscheid gemaakt tussen reine en onreine dieren. 
De belofte van het land wordt tot tweemaal toe gekoppeld aan de heiligheid 
van YHWH die Israël van de volkeren afzondert. Tot slot wordt in Lev. 
                                                                                                                           
Leviticus (zestienmaal). Achttienmaal wordt de stam gebruikt in de profetische boeken, met 
name in Jeremia en Ezechiël (in beiden zevenmaal). In het ChrG komt de stam achtmaal voor, 
waarbij het zwaartepunt ligt bij 2Kronieken (viermaal). 

175 YHWH heiligt de sabbat (Gen. 2:3; Ex. 20:11; Ez. 20:20), priesters (Ex. 29:44; Lev. 
21:15, 33; 22:9, 16 (32), tent der samenkomt en het altaar (Ex. 29:44), tegenstanders (Jer. 
22:7), Zijn grote naam (Ez. 36:23) en Israël (Ez. 37:28). In Lev. 20:8 heiligt YHWH het volk. 
In Lev. 22:32 en Ez. 20:12 is het object minder evident. In Lev. 22:18 spreekt YHWH bij 
monde van Mozes Aäron, zijn zonen en alle Israëlieten aan. In Lev. 22:26 spreekt YHWH 
alleen Mozes aan. Aangenomen mag worden dat ook dit deel van de godsrede in Lev. 22 nog 
steeds tegen de hele groep gericht is. In. Ez. 20:12 spreekt YHWH bij monde van Ezechiël tot 
de oudsten van Israël (Ez. 20:1-3), maar óver het hele volk. 

176 Mozes heiligt het altaar (Ex. 29:37; 30:27; 40:10, 11; Lev.8:11; Num. 7:1), het taberna-
kel (Ex. 40:9; Lev. 8:10; Num. 7:1), offers (Ex. 29:27, 36), en Aäron (al dan niet met zijn 
zonen) (Ex. 28:41; 30:30; 40:13; Lev. 8:12, 30; 21:8 (priester). Verder heiligt Mozes eenmaal 
de eerstgeborenen in Ex. 13:2; de berg in Ex. 19:23; de sabbat in Ex. 20:8; bloed van het offer 
in Lev. 8:15, en het jubeljaar in Lev. 25:40. Tweemaal krijgt Mozes de opdracht het volk te 
heiligen, in Ex. 19:10, 14. 

177 Ter volledigheid; Jozua krijgt eenmaal, in Joz. 7:13 de opdracht het volk te heiligen. 
Verder zijn priesters (Lev. 16:19 (bloed), Ez. 44:19 (niet per ongeluk het volk) en 44:24 (sab-
bat)) en Levieten (2Kron. 29:5, 17 (tempel) Neh. 13:22 (sabbat) en 2Kron. 30:17 (paaslamme-
ren)) uitvoerders van de pi'el van sdq. In 1Sam7:1 wordt Eleazar geheiligd door de mannen 
van Kirjath-jearim. Isaï en zijn zonen worden in 2Sam. 16:5 geheiligd door Samuël. Salomo 
heiligt het voorhof van de tempel in 1Kon. 8:64 en Job heiligde zijn kinderen in Job 1:5. In 
Jeremia wordt driemaal de opdracht gegeven de sabbat te heiligen (Jer. 17:22, 24, 27), terwijl 
in Jer. 6:4 de oorlog tegen Sion, in 51:27 de heidenen worden geheiligd. In het boek Joël wordt 
tweemaal (1:14; 2:15) opgeroepen een vasten te heiligen, eenmaal de gemeente in 2:16 en 
eenmaal de oorlog in 4:9. Mi. 3:5 spreekt eveneens over het heiligen van de oorlog. In 2Kron. 
10:20 tenslotte roept Jehu op een 'verbodsdag' te heiligen voor Baal. 
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20:27 de repercussie tegen waarzeggers en dodenbezweerders herhaald: 
steniging (Nbab Mgr). 
Met name het eerste gedeelte van Lev. 20, 20:1-8 lijkt van belang voor het 
begrijpen van het heiligen van het volk in Joz. 7:13. Niet alleen betreft de 
overtreding afgoderij en wordt daardoor de Naam van YHWH ontheiligd, 
maar YHWH zelf grijpt in als het volk zijn verantwoordelijkheid naar de 
overtreder toe laat liggen en niets doet. YHWH zelf zal dan de overtreder en 
zijn huisgezin straffen. De straf voor de overtreding is steniging.178  
Ook Ez. 20 deelt verschillende elementen met Joz. 7; de naam (reputatie) 
van YHWH, het heiligen van het volk, de overtredingen geformuleerd met 
lem.179 En hoewel afgoderij en het verlies van het land in Joz. 7 niet speci-
fiek genoemd worden, spelen zij op de achtergrond wel degelijk mee. 
De opdracht van YHWH aan Mozes om het volk te heiligen bij de ver-
bondssluiting op de Sinaï in Ex. 19:10, 14 heeft een ander karakter. De tekst 
wekt sterk de indruk dat de heiliging noodzakelijk is vanwege de op hande 
zijnde theofanie. De bijkomende bepalingen (kleren wassen en niet met een 
vrouw slapen) ontbreken in de andere teksten. Het feit dat de berg is afge-
grensd en niemand van het volk mag naderen op straffe des doods en dat 
zelfs priesters zich extra moeten heiligen, versterkt deze indruk.  
In Joz. 7:13 komt naast de pi'el van sdq ook de heiliging van het volk met 
sdq hitpa'el voor. De hitpa'el van sdq markeert een verandering in de toe-
stand waarin het subject zich bevindt. In die zin vormt het de uiterlijke mar-
kering van ofwel een herstel van de oude situatie, ofwel het begin van iets 
nieuws.180 De heiliging markeert de overgang van de oude (verdorven) toe-
stand, reinigt daar als het ware van. In de herstelde situatie na de heiliging 
wordt opnieuw een begin gemaakt met de heilige staat.  
Uit Lev. 11:44 en 20:7 wordt duidelijk dat de hitpa'el van sdq meer behelst 
dan een reinigingsritueel. Beide teksten behandelen een omvangrijk pakket 
van leefregels die vervolgens worden samengevat of gekenmerkt door de 

 
178 Deze straf speelt vervolgens in Joz. 7:25ab/bc ook een rol. Hoewel YHWH deze straf 

niet beveelt in Joz. 7:10-15, wordt deze wél door het volk over Achan voltrokken. 
179 Het betreft hier in Ez. 20 lem yb Mlemb Mkytwba (ytwa wpdg taz dwe), de overtre-

dingen tegen YHWH begaan door de vaders. 
180 Zo kan 1Kron. 15:14, waar de Levieten zich heiligen om de ark naar Jeruzalem te bren-

gen, worden gelezen als de vervulling van iets dat al (nieuw) ingezet was. Ook Joz. 3:5 kan op 
die wijze gelezen worden; de heiliging voor de doortocht door de Jordaan markeert het begin 
van de vervulling van de belofte van het land. De heiliging door de oudsten in 1Sam. 16:5 
markeert het begin van een nieuwe lijn van koningschap tegenover die van Saul; de Davidi-
sche dynastie. In Joz. 7:13, 2Kron. 29:3, 15, 34; 30:3, 15, 24, 35:6 is duidelijk sprake van het 
herstel van een situatie. 
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hitpa'el van het verbum sdq. De reden die ten grondslag ligt aan het zich-
zelf in een staat van heiligheid brengen heeft niet zozeer met directe godde-
lijke presentie te maken,181 maar met een bijzondere afgezonderde status die 
noodzakelijk is vanwege de band met YHWH.  
Heiligheid is een eis waaraan voldaan wordt door het zich houden aan de 
regels, door het leven van het verbond. Het is een status aparte, een leefwij-
ze. De hitpa'el van dit verbum duidt een herijking aan van de groep, het 
volk, of de individu. Datgene dat herijkt wordt is de status aparte, de leef-
wijze die noodzakelijk is door de verbinding met YHWH. De hitpa'el is het 
uiterlijke teken van het herstel van de toestand van Israël zoals deze bedoeld 
is. Het volk is heilig, want YHWH is heilig.  
De centrale plaats van dit concept van heiligheid als kenmerk van de ver-
houding tussen YHWH en volk in Joz. 7:13 trekt alle aandacht naar zich toe. 
Joz. 7:13 kan alleen maar worden opgevat als de opdracht tot het herstel van 
de verbroken verhouding tussen YHWH en het volk. sdq als antoniem van 
lem verwijst hiermee opnieuw naar de ontstane situatie zoals die al in de 
expositie Joz. 7:1aa wordt weergegeven met het trouweloos handelen van de 
Israëlieten ten opzichte van de Mrx.182 sdq is de noodzakelijke actie om 
lem teniet te doen. Het dubbele gebruik van de imperativus, eerst in Joz. 
7:13aa (pi'el) en daarna in Joz. 7:13ab (hitpa'el) versterkt vervolgens de 
indruk van noodzakelijkheid. De nadruk op de noodzaak van  sdq wordt 
hierdoor nog vergroot. 
In Joz. 7:13aa-ab krijgt Jozua echter niet alleen de opdracht het volk te 
heiligen. Jozua krijgt in Joz. 7:13ab eenmalig opdracht om namens YHWH 
tot het volk te spreken.183 Dat Jozua een rol krijgt opgelegd die sterk geasso-
cieerd wordt met Mozes benadrukt opnieuw de ernst en het belang van de 
situatie. Dit wordt nog versterkt omdat het slechts eenmaal gebeurt. Door de 
formulering wordt tegelijkertijd een beroep gedaan op de autoriteit van 
Mozes.  
De opdracht trmaw wordt echter ook regelmatig gebruikt in profetische 
opdrachten, met name bij de profeten Jeremia en Ezechiël.184 Het vervolg in 

 
181 Hoewel dit zeker in Ex. 19:22 en 1Kron. 15:14 niet uit te sluiten is. 
182 Milgrom, Leviticus 1-16. A New Translation with Introduction and Commentary, p. 

346. 
183 Mozes krijgt dezelfde opdracht vele malen: Ex. 3:16; 4:22; 7:9, 16, 26; 8:16; 9:13; 

13:14; Lev. 1:2; 17:2; 18:2; 19:2; 21:1; 22:18; 23:2, 10;25:2; 27:2; Num. 5:12; 6:2; 8:2; 15:2, 
18, 38; 18:26, 30; 28:2, 3; 33:51; 34:2; 35:10. 

184 Jer. 7:28; 8:4; 11:3; 13:12, 13; 14:17; 15:2; 16:11; 17:20; 19:3, 11:22:2; 23:33; 25:27, 
28, 30; 26:4; 35:13; 38:26; 43:10; Ez. 2:4; 3:11; 27; 6:3; 12:19; 13:2, 18; 14:4; 16:3; 17:3; 
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Joz. 7:13ba met de bodeformule  larsy yhla hwhy rma hk yk, 'zo spreekt 
YHWH de God van Israël' speelt ook met deze associatie. De boodschap 
voor het volk is onheilspellend: 'Mrx is in je midden Israël!'. 
De rest van de godsspraak in Joz. 7:13bb-bd vat de eerdere uitleg van de 
situatie door YHWH aan Jozua samen, nu voor het volk. De herhaling van 
Joz. 7:12aa-ab in Joz. 7:13bb-bc, ' je zult niet in staat zijn stand te houden 
tegen je vijanden', gebruikt de herinnering aan de zojuist geleden nederlaag 
bij Ai als voorbode van een veel erger lot. Deze consequentie wordt aan 
twee kanten omsloten door de werkelijk oorzaak van de rampspoed;  Mrx 
(Joz. 7:13ba en Joz. 7:13bd).  
 
Samenvattend wordt in Joz. 7:13bb-bd de verovering van het land opnieuw 
theologisch geduid door de verbinding tussen Mrx en militaire ondergang. 
Opnieuw wordt de keuze zo scherp mogelijk gesteld; heiliging (hetgeen het 
volk weer terugbrengt tot YHWH) of Mrx. Het enige waardor Israël zicht 
kan houden op het land is door heiliging en het verwijderen van de Mrx uit 
het zijn midden. Evenals Joz. 7:12bb biedt Joz. 7:13bd een duidelijke keuze. 
Het centrale thema van Joz. 7:13 is de opdracht tot heiliging. Israël heeft het 
verbond overtreden (Joz. 7:11ab) en zij kunnen niet langer standhouden 
voor hun vijanden. Dit bleek uit de nederlaag bij Ai, maar bovenal uit de 
herhaalde bevestiging door YHWH in Joz. 7:12aa-ad en Joz. 7:13bb-bc. 
Heiliging is de noodzakelijke voorwaarde om de oude situatie te herstellen. 
Het volk moet zich heiligen om de Mrx te verwijderen. Als het volk de Mrx 
niet doet wijken uit haar midden, dan zal YHWH niet langer met hen zijn, 
met alle consequenties van dien. Het volk moet hier en nu kiezen: YHWH-
verbond-land, of de Mrx.  

Procedure 

In Joz. 7:14 geeft YHWH aanwijzingen voor de selectie van de schuldige. 
De selectie door YHWH wordt uitgedrukt met dkl. Het verbum dkl qal 
wordt in de hoofdstukken over de verovering van het land (Joz. 1-12) voort-
durend gebruikt om aan te geven dat een stad is ingenomen.185 Hier in Joz. 
7:14 wordt het gebruikt om de wijze van het selecteren van de schuldige 

                                                                                                                           
19:2; 20:3, 5, 27; 21:3, 8, 12, 14, 33; 22:3; 24:3; 25:3; 27:3; 28:12, 22; 29:3; 30:2; 32;2; 33:2; 
34:2; 36:3; 44:6. In Ezechiël wordt ook steeds een bodeformule gebruikt. 

185 Joz. 6:20; 8:19, 21; 10:1, 28, 32, 35, 37, 39, 42; 11:10, 12, 17; 15:16-17 (de inname 
van Kirjath-sefer door Othniël) en 19:47 (de inname van Lesem door de Danieten). Ook buiten 
het boek Jozua komt het verbum dkl veelvuldig voor om de inname van met name steden 
weer te geven. 
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door YHWH weer te geven.186 Er is hier sprake van een woordspel. Zoals 
Israël dankzij YHWH (de steden van) het land kan innemen, neemt YHWH 
hier als het ware het volk dat door of onder de Mrx van hem afgekeerd was 
(weer) in. 
De selectie werkt vanuit het volksverband naar het stamverband, naar de 
geslachten, naar de families, en tenslotte man voor man tot de schuldige 
overblijft. YHWH werkt van het grote verband naar de enkeling. In dit sta-
dium kan in principe ieder individu binnen de groep schuldig bevonden 
worden. De hele groep wordt dus aangesproken. Hierdoor wordt opnieuw 
benadrukt dat de overtreding binnen de groep heeft plaatsgevonden. De 
schuld voor wat er gebeurd is kan niet buiten het volk zelf worden gezocht.  
De hele rede van YHWH staat in schril contrast met de eerdere rede van 
Jozua in Joz. 7:6-9. Daar werd de schuld voor de nederlaag wel degelijk 
buiten het volk neergelegd, namelijk bij YHWH zelf. De rede van YHWH 
in Joz. 7:10-15 bevestigt weliswaar de door Jozua geschetste situatie, maar 
buigt de schuldvraag terug naar het volk zelf. Niet YHWH is de vijand van 
het volk, zoals Jozua lijkt te suggereren, maar het volk is tegen YHWH.  In 
die zin fungeert de rede van YHWH in het verhaal van Joz. 7 zelf als een 
'eye-opener' voor het volk. Hoewel de lezer dankzij de expositie al op de 
hoogte was van de werkelijke toedracht, was het volk zelf nog onwetend. Na 
de rede van YHWH echter is de situatie glashelder. Israël heeft haar huidige 
penibele omstandigheden aan zichzelf, en alleen aan zichzelf te wijten. De 

 
186 Normaliter wordt de nif'al-stam van het verbum dkl gebruikt voor het godsoordeel, 

zoals in Joz. 7:15-18, 1Sam. 10:20 (aanwijzing Saul) en 1Sam. 14:41-42 (godsoordeel tussen 
Saul en Jonathan). In het laatste geval, 1Sam. 14:42 komt ook het verbum lpn hif'il voor. Dit 
heeft geleid tot de aanname dat het verbum dkl verband houdt met het werpen van het lot. 
Nu wordt het werpen van het lot inderdaad als een godsoordeel beschouwd. Dit lot wordt 
uitgedrukt door middel van de term lrwg, meestal samen met het verbum lpn hif'il, soms met 
ddy qal. Soms ook worden andere uitdrukkingen als het 'opkomen' of  'uitkomen' van het lot 
gebruikt, met verba als hle en auy. Nergens in het Oude Testament echter wordt het verbum 
dkl geassocieerd met het godsoordeel door middel van het werpen van het lot. De overeen-
komsten tussen 1Sam. 14:42-44 en Joz.7:2-5 zijn zo minimaal dat deze geen basis kunnen zijn 
voor het aannemen van een associatie van het verbum dkl met het godsoordeel door het 
werpen van het lot. Tegen Miller/Tucker, (The Book of Joshua, p. 63) en Boling/Wright (Jos-
hua, p. 226), die hier dkl wel interpreteren als het werpen van het lot. Kitz heeft uitgebreid 
aandacht besteed aan de diverse vormen en terminologie voor het werpen van het lot; A. M. 
Kitz, 'The Plural Form of 'Urim and Tummim', in: JBL 116/3 (1997), p. 401-410; 'Hebrew 
Terminology of Lot Casting and its Ancient Near Eastern Context', in: Catholic Biblical 
Quarterly 62/2 (2000), p. 207-214 en 'Undivided Inheritance and Lot Casting in the Book of 
Joshua', in: JBL 119/4 (2000), p. 601-618. Vgl. ook: J. Lindblom, Lot-Casting in the Old 
Testament, in: VT 12 (1962), p. 164-178. J. C. De Vos, Das Los Judas, VT.S 95, Leiden 2003, 
p. 103-106.  



 

61 

oplossing van het probleem, of misschien beter; het herstel van de situatie 
ligt eveneens in Israëls eigen handen. 
Joz. 7:15aa gebruikt het part. nif. (+ lidwoord) van het verbum dkl om de 
schuldige aan te duiden. De nif'al van het verbum wordt behalve in het gods-
oordeel in 1Sam.10:20; 14:41-42 bij Jesaja en Jeremia gebruikt om het lot 
van de goddelozen en afvalligen aan te duiden.187 Hierbij worden steeds 
metaforen van verstrikking en vangen gebruikt. Dit gebruik van het verbum 
speelt mee in de godsrede. Joz. 7:15aa (Mrxb dklnh) betekent 'diegene die 
door de Mrx verstrikt/gevangen is'. Dit brengt de tegenstelling tussen 
YHWH en de Mrx opnieuw tot uitdrukking. YHWH neemt het volk (op-
nieuw) in. YHWH maakt het volk opnieuw het zijne, tot aan degene die 
door de Mrx genomen/gevangen blijft. Diegene maakt de verkeerde keuze; 
niet YHWH maar Mrx. 
De straf die YHWH uitvaardigt tegen diegene (vab Prs) in Joz. 7:15ac is 
de zwaarste vorm van doodstraf die het Oude Testament kent. Door het 
verbranden blijft er geen lijk meer over om te begraven. Deze straf wordt 
normaliter slechts gebruikt voor zware seksuele vergrijpen.188 Daar is echter 
in Jozua 7 geen sprake van. Bij Jeremia en Ezechiël wordt sab Prs regel-
matig gebruikt in een oordeel van YHWH over het volk en de stad Jeruza-
lem.  
sab Prs is dan onderdeel van de inname van de stad door Nebukadnezar. 
In de gerichtsspreuken wordt deze verovering steeds voorgesteld als straf 
van YHWH voor goddeloosheid en afvalligheid, waarbij Nebukadnezar het 
werktuig van YHWH is.189 Ook wordt de term sab Prs in het Oude Testa-
ment gebruikt om attributen die als afgoderij worden beschouwd te vernieti-
gen.190 

 
187 Jes. 8:15; 24:18; 28:13; Jer. 5:26; 6:11; 8:9; 48:44; 50:24. 
188 In Gen. 38:24; Lev. 20:14; 21:9 wordt de verbranding genoemd als de straf voor een 

seksueel vergrijp. Daarbij moet worden opgemerkt dat in het geval van zowel Gen. 38:24 en 
Lev. 21:9 ook de associatie met afgoderij meespeelt. Het woord wordt ook wel metaforisch 
gebruikt voor het dienen van afgoden. In het geval van Gen. 34:28 betreft het de schoondoch-
ter van Juda die zwanger van hem raakt. Juda meent dat zij een hsdq is, een term die geasso-
cieerd wordt met religieuze prostitutie (Gen. 38:21-22). In Lev. 21:9 betreft het de dochter van 
een priester die begint met hoereren. Ook hier is dus de religieuze achtergrond van de toepas-
sing van de straf sterk aanwezig. 

189 Jer. 21:10; 32:29; 34:2, 5, 22; 37:8, 10; 38:17, 18, 23; 39:8; Ez. 16:41; 23:47. Ez. 23 en 
Micha 1:7 gebruiken hoererij (dus een seksueel vergrijp) als metafoor voor afgoderij. Daar is 
de associatie tussen seksuele vergrijpen, afgoderij en sab Prs als straf dus nog groter. 

190 Dit komt voor in  Ex. 32:20; Deut. 7:5, 25; 9:21; 12:3, 31; 13:16 (met Mrx); 1Kon. 
13:2; 15:13; 2Kon. 10:26; 17:31; 23:4, 6, 11, 15, 16, 20; 1Kron. 14:12; 2Kron. 15:16; 34:5; 
Jer. 7:31; 19:5; 43:12, 13; Amos 6:10; Micha 1:7. 
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Door de directe uitvoering van Joz. 7:14-15 in Joz. 7:16-26ab komt Joz. 
7:15ac over als het vellen van een vonnis over een nog onbekende schuldi-
ge. Het is echter de vraag of YHWH hier inderdaad een straf beveelt.  
sab Prs wordt slechts als straf toegepast op seksuele vergrijpen. Daar is 
hier in Joz. 7 geen sprake van. Gezien de opbouw van de rede van YHWH 
in Joz. 7:10-15 maakt de opdracht tot sab Prs deel uit van het verwijderen 
van de Mrx uit het midden van Israël. Het betreft hier niet zozeer een ge-
rechtelijke procedure als wel een aankondiging van maatregelen om de Mrx 
te verwijderen. De precieze duiding van de functie van sab Prs hangt dan 
samen met de invulling en betekenis van Mrx. Beide andere toepassingen 
van sab Prs hebben een sterke connotatie met afgoderij. Dit komt meer 
overeen met het verwijderen van Mrx uit het midden van het volk. 
Joz. 7:15b vormt de afsluiting van de rede van YHWH. Deze afsluiting 
grijpt met een tweevoudig yk terug op de beschuldiging in Joz. 7:11. In Joz. 
7:15ba wordt de eigenlijke overtreding opnieuw gekenmerkt als het overtre-
den van het verbond van YHWH.191 Het tweede yk preciseert de aard van de 
overtreding in Joz. 7:15bb met de uitdrukking: larsyb hlbn hse (hij heeft) 
'een schanddaad gedaan in Israël'. Deze uitdrukking wordt meestal gebruikt 
bij een zwaar seksueel vergrijp dat de hele gemeenschap ontwricht.192 hlbn 
wordt gezien als de 'ontwijding' van iets of iemand die onder de bescher-
ming van YHWH staat. Door de ontwijding van dat iets of die iemand wordt 
YHWH zelf beschadigd, en dus moet er vergelding komen voor de hlbn. 
De invloed van hlbn breidt zich als een olievlek uit als het niet wordt ver-
wijderd, dat wil zeggen als er geen herstel komt. Het overtreden van het 
verbond wordt hier in Joz. 7:15bb voorgesteld als een hlbn (zij het dan 
zonder de seksuele connotatie).193 Het is een daad die de gemeenschap ern-
stig ontwricht en die hersteld moet worden. Daarnaast wordt ook Mrx hier 
gekenmerkt door de term hlbn. Degene die als Mrx wordt aangewezen, 
heeft een schanddaad begaan in Israël. Als Joz. 7:15ba-bb wordt opgevat als 

 
191 Ditmaal uitgedrukt door hwhy tyrb-ta. Deze uitdrukking komt slechts vijfmaal voor, 

in Deut. 4:23; 29, Joz. 7:15; 23:16 en Jer. 22:9. Behalve in Joz. 7:15 is de uitdrukking steeds 
direct verbonden met het dienen van afgoden, met als consequentie het verlies van het land. 

192 Gen. 34:7, Deut. 22:21, Richt. 19:23-24, 20: 6,10, 2Sam. 13:12. Jer. 23:29 noemt het 
plegen van overspel samen met het verkondigen van valse geboden als invulling van hlbn.  
H.-J. Fabry, 'hlbn', in: ThWAT V, 1986, p. 164-170. Ook: W. M. Roth 'NBL', in: VT 10/4 
(1960), p. 394-409; A. Phillips, 'Nebalah: A Term for Serious Disorderly and Unruly Conduct', 
in: VT 25 (1975), p. 237-242. 

193 Het is echter onmogelijk om seksuele en religieuze verboden/vergrijpen/regelgeving 
strikt te scheiden. Beide zijn nauw verbonden, zoals ook blijkt uit bijv. Gen 34. 
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een individuele toespitsing van Joz. 7:11, dan kan de nadere verfijning in 
Joz. 7:11ba-bb omgekeerd worden gekwalificeerd als hlbn. 
Dit zou betekenen dat de overtreding van de Israëlieten, de daad waardoor 
ze het verbond van YHWH hebben overtreden, de aard en eigenschappen 
van een hlbn heeft. Dit spreidt zich als een olievlek uit en ontwricht de hele 
gemeenschap. De toespitsing in Joz. 7:11 laat op beeldende wijze de wer-
king en de aard van hlbn zien. Een dergelijke overtreding leidt tot een keten 
van vergrijpen. De hele gemeenschap wordt erbij betrokken. Dit laatste 
wordt nog versterkt door de individuele toespitsing in Joz. 7:14-15, waarbij 
opnieuw op beeldende wijze aanschouwelijk wordt gemaakt hoe de hele 
gemeenschap doordrongen van en betrokken bij de overtreding is.  
Dit principe wordt vaak verklaard door te wijzen op de besmettelijke aard 
van de Mrx.194 Het is echter juist de term hlbn die hier de vinger op de zere 
plek legt en de aard van de overtreding duidt. Het betreft hier geen fysieke 
besmetting. De aard en werking van de overtreding zijn zodanig dat de ge-
volgen hiervan zich verspreiden door de hele gemeenschap en deze ont-
wrichten. Deze aard wordt hier in Joz. 7:15b gekarakteriseerd als hlbn. 
Doordat de hele gemeenschap ontwricht raakt blijft er niets over van datge-
ne dat die gemeenschap normaliter laat functioneren. Grenzen (tussen goed 
en kwaad) vervagen en de hele gemeenschap glijdt af. De overtreding van 
de Israëlieten is weliswaar gericht tegen de Mrx, maar de typering als hlbn 
geeft als geen ander het effect en de reikwijdte ervan aan. Hierbij moet be-
nadrukt worden dat hlbn niet op zichzelf werkt maar een karakterisering is 
waarmee wordt aangegeven hoe een bepaalde overtreding werkt en wat de 
effecten ervan zijn. hlbn is een etiket dat duidelijk maakt hoe het principe 
dat al plaats vindt werkt. Het is nadrukkelijk niet zo dat hlbn dat effect 
veroorzaakt.  

DE SELECTIE VAN DE SCHULDIGE: JOZ. 7:16-23  

Joz. 7:16-23 valt uiteen in vier delen, selectie (Joz. 7:16-18), pressie (Joz. 
7:19), bekentenis (Joz. 7:20-21) en bewijs (Joz. 7:22-23).  

Selectie 

Joz. 7:16-18 vormen de uitvoering van de in Joz. 7:14 opgedragen selectie-
procedure. Het aantreden van de stammen wordt uitgedrukt door middel van 

 
194 Ik zal hier later nader op ingaan, p. 104-106.  
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het verbum brq.195 Voor de selectie zelf wordt evenals in Joz. 7:14 het ver-
bum dkl gebruikt.196   
Conform de aanwijzingen in Joz. 7:14 geschiedt de schifting van het grotere 
verband naar het kleinere, totdat één man overblijft. Joz. 7:17ba wijkt af van 
de in Joz. 7:14 voorgeschreven volgorde en laat het geslacht Zerach direct 
man voor man aantreden, Myrbgl.197 Uit de Myrbg wordt dan in Joz. 7:17bb 
de familie van Zavdi aangewezen. Joz. 7:18a laat daarop die familie op-
nieuw man voor man aantreden. Daarop blijft Achan over.  
In Joz. 7:18b wordt door middel van een genealogische opsomming de hele 
selectieprocedure nog eens in omgekeerde volgorde bevestigd. Hoewel 
Karmi in de selectieprocedure niet is genoemd, maakt hij wel deel uit van de 
genealogie in Joz. 7:18b. De genealogie van Achan is in Joz. 7:18b gelijk-
luidend aan die in de expositie Joz. 7:1ba. De hele procedure bouwt een 
toenemende spanning op waarbij een steeds groter deel van het volk wordt 
'vrijgepleit' totdat die ene uit het volk overblijft, tegenover de rest.198 Deze 
beweging van het collectief naar het individu en weer terug benadrukt nog-
maals de onderlinge samenhang van beiden. Hier wordt onmiskenbaar dui-
delijk dat de overtreding inderdaad begaan is door iemand die deel uitmaakt 
van het volk en niet door iets of iemand van buitenaf. 

Pressie 

Jozua moedigt Achan in Joz. 7:19 aan tot het doen van een schuldbekente-
nis. Deze aanmoediging is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel richt 
zich op de verhouding tot YHWH, het tweede deel benadrukt de persoonlij-
ke band tussen individu en de groep, vertegenwoordigd door haar leider, 
Jozua.199  

 
195 Bij de selectieprocedure van Saul als eerste koning van Israël in 1Sam. 10:20 wordt 

dezelfde combinatie van verba gebruikt (brq en dkl (nif'al)). Ook daar wordt de selectie 
vanuit het collectief stap voor stap verfijnd tot aan het individu.  

196 In tegenstelling tot Joz. 7:14 wordt in Joz. 7:16, 17 en 18 dkl nif'al gebruikt. Daar Joz. 
7:16-18 de uitvoering is van de opdracht in Joz. 7:14 is dit niet opmerkelijk. In Joz. 7:17ab 
wordt echter ook éénmaal dkl qal gebruikt, zoals eerder in Joz. 7:14. Dit wekt de indruk alsof 
Jozua zelf de keuze maakt tussen de geslachten van de stam Juda. 

197 In Joz. 7:14ba-bd wordt de volgorde stam (Juda) - geslacht (Zerach) - familie (Zavdi) - 
man voor man voorgeschreven. Joz. 7:17ba slaat de stap van de ydbz tyb over. 

198 Hawk, Joshua, p. 118. 
199 Hawk, Joshua, p. 121 ziet deze dubbele aansporing, tweemaal namens YHWH, twee-

maal vanuit Jozua als een verbeelding van de theologische consequenties van de overtreding 
enerzijds, en de sociale gevolgen ervan anderzijds. 
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Het eerste deel (Joz. 7:19ab-ac) bestaat uit twee uitdrukkingen waarin opge-
roepen wordt tot het loven en danken van YHWH; dwbk Mws 'YHWH eer 
bewijzen' in Joz. 7:19ab  en hdwt Ntn 'danken' in Joz. 7:19ac.200  
De eerste uitdrukking, dwbk Mws, komt slechts zelden voor. 201  
De uitdrukking dwbk bhy/Ntn/ Mws hangt nauw samen met de naam van  
YHWH, en in datzelfde opzicht ook met afgoderij en de volkeren. Het 'eer 
geven' aan YHWH is een getuigenis ten overstaan of ten opzichte van de 
volkeren, en bestaat uit het erkennen van YHWH als god. In Joz. 7:19 grijpt 
het gebruik van de uitdrukking terug op het verwijt van Jozua in Joz. 7:9 'en 
wat zul jij dan doen voor jouw grote naam?' en de reactie van  

 
200 Horst en Von Rad rekenen de uitdrukkingen dwbk Mws en hdwt Ntn tot de formele 

terminologie uit het taalveld van de gerichtsdoxologie. Degene die door het godsoordeel wordt 
aangewezen als de schuldige wordt aangemoedigd te bekennen door op lovende wijze de 
gerechtigheid van YHWH alsook de rechtmatigheid van de straf te erkennen. De bekentenis 
geeft YHWH eer en vormt tegelijkertijd de formele afsluiting van het proces. F. Horst, 'Die 
Doxologien im Amosbuch', in: F. Horst, Gottes Recht, Studien zum Recht im Alten Testament, 
Herausgegeben von H. W. Wolff,  München 1961, p. 155-166 en G. von Rad, Theologie des 
Alten Testaments I, München 1957, p. 369. 

201 In Ps. 66:2 wordt opgeroepen tot het 'zingen van de eer van zijn naam'; wms-dwbk rmz, 
en vervolgens tot 'geef eer aan zijn lof'; wtlht dwbk wmys. In Jes. 42:12 volgt eveneens een 
oproep (zij het niet geformuleerd met een imperfectum in plaats van een imperativus) tot het 
geven van eer aan YHWH dwbk hwhtl wmys, na een lofrede op YHWH als schepper, en een 
zelfdefinitie van YHWH in Jes. 42:8. Soortgelijke uitdrukkingen (dwbk Ntn/ bhy) komen 
echter voor in 1Sam. 6:5; 1Kron. 16:24, 28-29; Jer. 13:16; Mal. 2:2; Ps. 29:1-2; 96:3, 7-8. In 
1Sam. 6:5, waar de Filistijnen de Ark hebben meegevoerd en als straf door muizen en aambei-
en geplaagd worden, wordt aangedrongen op een schuldoffer in de vorm van gouden beeldjes 
van aambeien en muizen. Daarnaast luidt het advies om de God van Israël eer te geven  
(dwbk Ntn). De uitdrukking 'geef de God van Israël eer' lijkt dan te willen zeggen; erken dat 
hij degene is die dit heeft veroorzaakt. Het doel van deze erkenning is dat de God van Israël 
daar genoegen meeneemt en de plagen laat ophouden. In Jer. 13:16 is het doel van het 'eer 
geven aan YHWH' het voorkomen van de inname van Jeruzalem, en vooral de ballingschap. 
De oorzaak van de noodzaak tot het 'eer geven aan YHWH' ligt in de ontrouw van Juda en 
Jeruzalem (het dienen van andere goden (13:10). In 13:11 worden Juda en Israël gekozen om 
een volk en een naam voor YHWH te zijn) In Maleachi 2:2 is het verband met de naam van 
YHWH zelfs direct aanwezig, daar staat de uitdrukking; ymysl dwbk Ntn 'Mijn naam eer 
geven'. De psalm die wordt gegeven in 1Kron. 16 komt overeen met Ps. 96. In 1Kron. 16:24 
(Ps. 96:3) komt de uitdrukking wdwbk-ta rpo 'vertel zijn eer' voor. Dit wordt voortgezet in 
1Kron. 16:28 (Ps. 96:7), dwbk hwhyl bhy 'geef eer aan YHWH' en 1Kron 16:29 (Ps. 96:8); 
wms dwbk hwhyl bhy 'geef YHWH de eer van zijn naam'. Deze uitdrukkingen hebben steeds 
betrekking op de reputatie van YHWH onder de volkeren. In 1Kron. 16:26 (en Ps. 96:5) wordt 
benadrukt dat alle goden van de volkeren afgoden zijn. Hier komt een band met zowel de 
naam van YHWH als met de afgoden naar voren. Ook wordt hier sterk de indruk gewekt dat 
het 'eer geven aan (de naam van) YHWH' vooral bedoeld is als het erkennen van YHWH, of 
verheffen van YHWH ten opzichte, of in de ogen van de volkeren. Psalm 29:1 en 2 hebben 
dezelfde opbouw als 1Kron. 16:28, 29. 
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YHWH daarop in Joz. 7:12. Tegelijkertijd zet het dat aspect van de overtre-
ding recht dat in Joz. 7:11 met sxk werd aangegeven. Daarnaast blijkt uit 
1Sam. 6 en Jer. 13 dat het 'geven van eer' aan YHWH de consequenties van 
zijn woede kan wegnemen (1Sam. 6) of voorkomen (Jer. 13). In dat opzicht 
roept Jozua hier Achan ook op tot het afwenden van de gevolgen van zijn 
daad. 
De uitdrukking hdwt Ntn in Joz. 7:19ac kent een parallel in Ezra 10:11. Ook 
daar betreft het een schuldbekentenis na het zondigen tegen YHWH (vreem-
de vrouwen).  
Daarnaast moedigt Jozua Achan aan om een bekentenis af te leggen. Ook 
deze aanmoediging is tweevoudig. Het eerste deel, Joz. 7:19ba spoort aan 
tot bekentenis; tyse hm yl an-dghw 'vertel me toch wat je hebt gedaan'.  
tyse hm 'wat heb je gedaan', wordt in het Oude Testament in de meeste 
gevallen gebruikt om op te roepen tot een bekentenis van een overtreding 
die aan het licht gekomen is door de gevolgen, terwijl de overtreding zelf 
nog niet ontdekt is. Er wordt dus gevraagd naar datgene dat de oorzaak of 
reden geeft voor de situatie die ontstaan is.202  
Deze positief geformuleerde oproep wordt in Joz. 7:19bb gevolgd door een 
negatief geformuleerde raad: ynnm dxkt-la 'verberg het niet voor mij'. De 
imperativus pi'el van dxk 'verbergen'  komt niet zozeer voor in oproepen tot 
bekentenissen, als wel in nadrukkelijke verzoeken tot het openbaar maken 
(hardop vertellen van) van met name goddelijke visioenen.203 
De druk die Jozua op Achan legt om hem tot een bekentenis te bewegen lijkt 
buitenproportioneel. Door de selectieprocedure staat Achans schuld al vast. 
Dit wordt bevestigd door het gebruik van de formulering tyse hm. Duidelijk 
is dat Achan de schuldige is. Ook de gevolgen van zijn daad zijn duidelijk. 
De dubbele oproep om eer aan YHWH te bewijzen is niet slechts een forme-
le erkenning van YHWH als rechter. De overtreding heeft de verhouding 
tussen Israël en YHWH ernstig verstoord. Jozua gebruikt de dubbele ver-
wijzing naar YHWH om de ernst van die situatie nogmaals onder de aan-

 
202 Zo in Gen. 4:10; 20:9; 31:6; Num. 23:11; 1Sam. 13:11. Jer. 2:23 is de enige tekst waar-

in de uitdrukking niet voorkomt in de directe rede maar in een profetie over Jeruzalem. 
203 1Sam. 3:17, 18; Jer. 38:14, 25. 2Sam. 14:18 en Jer. 50:2 zijn weliswaar dringende ver-

zoeken, maar geformuleerd met een imperfectum. In Gen. 47:18 en Jes. 3:9 komt een  negatief 
geformuleerd gebruik van de pi'el van dxk voor, maar daar betreft het geen dringend verzoek. 
In Gen. 47:18 zeggen de Egyptenaren uit eigen beweging tegen Jozef: 'we zullen het voor mijn 
heer niet verbergen'. Het gebruik van het verbum in Job 6:10; 15:18; 27:1; Ps. 40:11; 78:4  
betreft steeds het niet verborgen houden van wijsheid, lering en loffelijke eigenschappen van 
YHWH. Daar gaat het om een ander genre. 



 

67 

dacht te brengen. Eer bewijzen aan YHWH, hem erkennen als god, vormt 
het begin van het herstel van die verhouding.  
Daarnaast is het voor Israël van belang om de overtreding precies te weten. 
Ook al is Achan de schuldige, ook zij hebben een overtreding begaan door 
het oogluikend toe te staan. Daarmee hebben zij zichzelf in gevaar gebracht. 
De consequenties daarvan hebben ze aan den lijve ondervonden bij hun 
poging Ai te veroveren. Het is van het grootste belang voor het volk dat 
duidelijk wordt waarvoor ze hun ogen precies hebben gesloten, zodat ze dit 
in de toekomst kunnen voorkomen. Dit valt terug te zien in de formulering; 
'verberg het niet voor mij'. 
Opnieuw valt op dat Jozua zichzelf nadrukkelijk voorstelt als deel van het 
volk. Hij gebruikt een bijna persoonlijke toon jegens Achan als hij hem 
probeert over te halen te bekennen.  

Bekentenis 

Zoals de pressie die Jozua op Achan uitoefent om toch vooral te bekennen 
buitengewoon sterk is, zo is de introductie op het antwoord van Achan com-
plex. Door middel van een aantal formuliere frases worden niet alleen ver-
bindingen gelegd met de eerdere beschuldigingen, maar ook de weg ge-
baand voor een verdere uitwerking. 
De inleiding op de bekentenis van Achan wordt in Joz. 7:20ba geformuleerd 
met hnma.204 De term verzekert op voorhand dat de rest van de bekentenis 
waar is. Tegelijkertijd bevestigt het de schuld van Achan. De selectieproce-
dure is correct uitgevoerd.  
In Joz. 7:20bb antwoordt Achan Jozua dan met een formele bekentenis: 
hwhyl ytajx, 'ik heb gezondigd tegen YHWH'.205 De uitdrukking komt 
behalve hier in Joz. 7:20 nog tweemaal voor in het Oude Testament, een-
maal in Ex. 10:16 (Mklw Mkhla hwhyl ytajx) en eenmaal in 2Sam. 12:13  
(hwhyl ytajx). In beide gevallen betreft het een bekentenis.206  

 
204 In Gen. 20:9 komt de term eveneens voor, in de bekentenis van Abraham tegenover 

Abimelech. Daar wordt het echter niet gebruikt om de bekentenis in te leiden. Integendeel, de 
term wordt gebruikt om te benadrukken dat Abraham niet gelogen heeft toen hij tegenover 
Abimelech beweerde dat zij zijn zuster was. 

205 Knierim typeert deze uitdrukking als de wijze waarop een indivdu zijn/haar schuld  be-
kent in een godsoordeel. Knierim, Hauptbegriffe, p. 20-28. 

206 In nog eens dertien teksten is de uitdrukking weliswaar niet hwhyl ytajx, maar 
slechts ytajx. Uit de context blijkt echter steeds dat de zonde die bekend wordt tegen YHWH 
is begaan. Dit is het geval in Ex. 9:27; Num. 22:34; 1Sam. 15:24, 30; 2Sam. 24:10, 17; 1Kron. 
21:8, 17; Job 10:14; Ps. 41:5; 51:6; Jer. 2:35; Mi. 7:9. Daarnaast komt de uitdrukking ook 



 

68 

Als de uitdrukking wordt gebruikt met betrekking op YHWH betreft het 
afgoderij of het niet erkennen van het god-zijn van YHWH.207 In enkele 
gevallen wordt de precieze aard van de zonde niet nader genoemd.208 In 
2Sam. 12:13 wordt een verband aangegeven tussen de begane zonde en de 
reputatie van YHWH.209 2Sam. 24:10, 17 en 1Kron. 21:8, 17 vertellen paral-
lel het verhaal over de volkstelling van David. Onduidelijk is waarom (de 
opdracht tot) het tellen van het volk wordt gezien als een zonde.210 
Joz. 7:20bb vertoont de meeste overeenkomst met 2Sam. 12:13; in beide 
gevallen gaat het om een bekentenis van een daad waarvan de schuldigen 
wel wisten dat het een overtreding was, maar waarvan nu pas de precieze 
consequenties duidelijk worden. In beide gevallen komt de bekentenis niet 
spontaan, maar wordt deze afgedwongen.211 De gevolgen van de bekentenis 
echter zijn zeer verschillend. In Joz. 7:20bb bezegelt de bekentenis van 
Achan zijn lot waarop hij ter dood wordt gebracht. Davids overtreding 
wordt na zijn bekentenis in 2Sam. 12:13 vergeven.212 
Joz. 7:20bb is in zoverre uniek dat de bekentenis niet wordt gevolgd door 
(een verzoek om) vergeving.213 Achan bekent, de strafmaat is in Joz. 7:15ab-
                                                                                                                           
voor als de overtreding tegen andere mensen gericht is; Gen. 20:29; 31:36; Richt. 11:27; 
1Sam. 24:1, 12; 2Sam. 19:20; 1Kon. 18:9, 14; Job 7:20; Jer. 37:18. 

207 Ex. 9:27; 10:16; Num. 22:34; 1 Sam. 15:24, 30; Jer. 2:35; Micha 7:9, Job 10:14. 
208 Ps. 41:5; 51:6. De laatste psalm wordt echter voorgesteld als een psalm van David in de 

vastenperiode die volgt op het verhaal zoals 2Sam. 12:13vv dat vertelt. Door deze achtergrond 
is dan de zonde wel weer als bekend verondersteld. 

209 2Sam. 12:13 vermeldt de zonde van David als het verleiden van Batseba en het daarna 
(laten) doden van haar echtgenoot Uria de Hethiet. 2Sam. 12:14 stelt dat de vijanden van 
YHWH hem lasteren vanwege de zonde van David. 

210 In 2Sam. 24:1 wordt gesteld dat de toorn van YHWH ontstoken bleef tegenover Israël, 
en dat hij daarom David aanzette tot het tellen van het volk. In 1Kron. 21:1 echter is het Satan 
die David daartoe aanzet. Het was niet direct het initiatief van David. Blijkbaar is het de 
bedoeling dat het volk zal lijden of gestraft wordt. David heeft weliswaar de mogelijkheid de 
straf op zich te nemen, maar kiest daar niet voor.  

211 In Joz. 7:20bb wordt Achan voor een voldongen feit gesteld door de selectieprocedure 
in Joz. 7:16-18, waarin hij wordt aangewezen als de schuldige. Daar YHWH de selectie maakt, 
is ontkennen niet mogelijk. David verraadt zichzelf door de gelijkenis die de profeet Natan 
hem voorhoudt, waarna ontkennen een onbegonnen zaak is. Hij heeft zichzelf veroordeeld. 

212 Zijn zonde mag dan vergeven zijn, de zoon die hij heeft bij Batseba moet sterven. Ook 
de kinderen van Achan worden (tegelijk met hem) ter dood gebracht. In beide gevallen gaat het 
om het afsnijden van een (biologische) toekomst. In het geval van David symboliseert de eerste 
(naamloze) zoon van hem en Batseba de toekomst die voortkomt uit de zonde die hij begaan 
heeft. In het geval van Achan sterven de kinderen eveneens als teken dat er voor hem geen 
toekomst als deel van het volk overblijft. Zie ook hieronder, p. 71vv. 

213 (Een verzoek om) vergeving volgt vrijwel altijd; Ex. 9:28; 10:17; 1Sam. 15:25, 30; 
2Sam. 12:13; 24:10, 17; 1Kron. 21:8, 17, Ps. 41:5; 51:4, 9. In Num. 22:34 zegt Bileam direct 
toe om te keren als het kwaad is in de ogen van YHWH. De twee profetische teksten, Jer. 2:35 
en Mi. 7:9 bevatten echter geen verzoek om vergeving. In Jer. 2:35 wordt Jeruzalem voorge-
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ac al bepaald, en de straf wordt voltrokken in Joz. 7:25ba-bc. De bekentenis 
dient als bevestiging van een schuld die al vast staat door de selectieproce-
dure in Joz. 7:16-18.  
Daarnaast volgt in Joz. 7:21-22 een nadere specificering van de misdaad 
terwijl in de overige teksten ytajx de hele bekentenis vormt. De in Joz. 
7:10-15 beschreven overtreding is niet zonder meer gelijk aan de overtre-
ding van Achan. In dat geval was een nadere bekentenis overbodig geweest.  
Joz. 7:20bc vormt door middel van tazkw tazkw 'zo en zo heb ik gedaan' de 
introductie op de beschrijving van de overtreding. tazkw tazkw wordt nor-
maliter gebruikt als samenvattende verwijzing naar iets dat eerder uitgebreid 
is beschreven.214 Zo vormt tazkw tazkw een samenvatting en bevestiging van 
de beschuldiging in Joz. 7:11-15, omdat het ditmaal voorafgaat aan de be-
schrijving van de overtreding. Joz. 7:20bb-bc vormt een formele bevestiging 
van de eigen schuld.  
Tegelijkertijd legt tazkw tazkw het verband tussen de daaropvolgende uitge-
breide beschrijving van de overtreding en het daaraan voorafgaande verhaal. 
Door de samenvattende formulering in Joz. 7:20bc verleent  
tazkw tazkw door middel van de daaropvolgende bekentenis van Achan 
extra diepte aan het verhaal. tazkw tazkw neemt in wezen de oplopende 
graad van precisering van de beschuldiging in Joz. 7:11 (Mgw) op, waarna 
deze geconcretiseerd wordt. De samenvattende uitdrukking refereert aan het 
voorafgaande en dit wordt dan direct daarop zeer nadrukkelijk ingevuld 
door de bekentenis die erop volgt. 
Op dezelfde wijze beantwoordt de bekentenis hwhyl ytajx de beschuldi-
ging van Israël door YHWH die in Joz. 7:11aa met ajx geformuleerd werd. 
De tweeledige inleiding in Joz. 7:20bb-bc op de eigenlijke bekentenis in 
Joz. 7:21-22, spiegelt de tweeledige vermaning tot bekennen van Jozua in 
Joz. 7:19ab-bb. Daarnaast hangt hwhyl ytajx in Joz. 7:20bb samen met 
Joz. 7:19ab-ac, terwijl  tazkw tazkw in Joz. 7:20bc ook teruggrijpt op Joz. 
7:19ba. hnma tenslotte, reageert direct op Joz. 7:19bb en verzekert dat de 
hieropvolgende bekentenis werkelijk en volledig is. 
Joz. 7 bestaat zo uit een serie toespitsingen. De beschuldiging werd steeds 
verder verfijnd (Mgw), de selectieprocedure werkte stap voor stap van de 
groep naar het individu. Het afdwingen van de bekentenis begon bij eerbe-
toon aan YHWH en eindigde bij het effect dat de overtreding op het hele 
                                                                                                                           
steld alsof zij ontkent dat ze gezondigd heeft (ytajx al) en in Micha 7:9 wordt de woede van 
YHWH verdragen als rechtvaardige straf voor het zondigen, waarna YHWH alles weer ten 
goed zal keren.  

214 2Sam. 17:15 (2x); 2Kon. 5:4; 9:12. 
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volk had. De introductie op de werkelijke bekentenis bevestigt dit alles en 
werkt uiteindelijk toe naar de werkelijke overtreding die Achan zelf begaan 
heeft. 
In Joz. 7:21aa geeft Achan toe bij de buit een renv trda te hebben gezien, 
tweehonderd sikkels zilver en (Joz. 7:21ab) een staaf (tong) goud, met een 
gewicht van vijftig sikkels.215 renv trda wordt meestal vertaald met 'Ba-
bylonische mantel'. Wat daar precies onder moet worden verstaan is niet 
duidelijk. Als een zelfstandig naamwoord wordt gebruikt als nomen rectum 
in een status constructus duidt het ofwel bezit aan, ofwel het wordt toege-
voegd om het object nader te definiëren.216 Het is echter ongebruikelijk dat 
een nomen rectum het land van oorsprong van een bepaald object aanduidt, 
zoals het geval is in Joz. 7:21aa. renv komt vijfmaal voor als plaatsbepa-
ling, viermaal in combinatie met Urab 'in het land van'.217  
trda betekent meestal 'mantel'.218 Naast Joz. 7:21aa komt trda nog 
tweemaal voor in een status constructus, beide malen met het zelfstandig 
naamwoord res 'haar/wol' als nomen rectum.219  
Pok 'zilver' en 'bhz 'goud' komen in het Oude Testament meestal in combi-
natie met elkaar voor. Naast het voor de hand liggende gebruik om rijkdom 

 
215 Voor een uitgebreide bespreking van de gewichten, zie: O. R. Sellers, 'Weights and 

Measures', in: IDB 4 (1962), p. 828-833. Vgl. ook: Y. Yadin, 'Ancient Judean Weights and the 
Date of the Samaria Ostraca', in: Scripta Hierosolymitana 8 (1961), p. 9-25, Y. Aharoni, 'The 
Use of Hieratic Numerals in Hebrew Ostraca and the Shekel Weights', in: BASOR 184 (1966), 
p. 13-19. 

216 Het is mogelijk dat rens hier een bepaald soort materiaal aanduidt waarvan de mantel 
gemaakt zou zijn, dat (bekend stond als) afkomstig was uit rens. Dit is dan wel de enige maal 
dat een dergelijk materiaal wordt genoemd. Ook door buitenbijbelse bronnen wordt Babel of 
rens nergens geassocieerd met ofwel een bepaald materiaal ofwel een bepaalde kledingstijl. 
Vgl. D. Stec, 'The Mantle Hidden by Achan', in: VT 41 (1991), p. 356-359, hier p. 357.  

217 Gen. 10:10; 11:2; Dan. 1:2; Zech. 5:11. Jes. 11:11 noemt rens in een opsomming van 
verschillende landen waaruit het 'overblijfsel van het volk' na de ballingschap zal worden 
verzameld door YHWH, echter zonder de toevoeging Ura. Gen. 14:1, 9 noemen Amrafel, de 
koning van rens. Hoewel Babel sterk geassocieerd wordt met het land van rens, zijn ze niet 
geheel gelijk. Hooguit ligt Babel in het land van rens.  

218 trda betekent 'mantel' in Gen. 25:25; Joz. 7:21, 24; 1Kon. 19: 13, 19; 2Kon. 2:8, 13, 
14; Jon. 3:6; Zech. 13:4. In twee gevallen wordt trda gebruikt in de betekenis 'heerlijkheid'; 
in Ez. 17:8 en Zech. 11:3. 

219 In Gen. 25:25 wordt de naam van Esau zo verklaard  omdat hij bij zijn geboorte bedekt 
was met rood haar. In Zech. 13:4 verwijst res trda naar de mantel die (valse) profeten 
aantrekken. Stec is van mening dat rens in Joz. 7:21aa een 'scribal error' is, waarbij de N per 
ongeluk in de tekst terecht gekomen is.  Hij wijst eveneens op het verschil  tussen de MT-tekst 
en de tekst van de Peshitta van Jes. 11:11 (Sinear/ Seir) (Stec, 'The Mantle Hidden by Achan', 
p. 357-358). Ook Gray meent dat op een 'scribal error' berust. Hij verwijst daarvoor naar de 
Ras Shamra-teksten (Gray, Joshua, Judges, Ruth, p. 88).  
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aan te duiden,220 komen beide edelmetalen significant vaak voor bij be-
schrijvingen van zowel tabernakel, altaar als tempel. Het veelvuldig gebruik 
van de edelmetalen goud en zilver voor alles wat met de eredienst samen-
hangt getuigt van de importantie van YHWH.221 Daarnaast wordt de combi-
natie van beide edelmetalen ook vaak gebruikt voor de beschrijving van 
afgodsbeelden.222  
Joz.7:21aa noemt van het zilver slechts het gewicht, tweehonderd shekel. 
Het goud wordt nader gedefinieerd met de term Nwsl, en weegt vijftig she-
kel. Nwsl betekent meestal letterlijk tong. In Joz. 15:2, 5, 18:19 wordt het 
woord gebruikt om een landtong aan te duiden. Hier in Joz. 7:21ab kan Nwsl 
in eenzelfde overdrachtelijke zin worden begrepen. In dat geval betreft het 
goud met een gewicht van vijftig sikkels in de vorm van een tong, i.e. een 
staaf.  
Aan de andere kant roepen de verba dmx 'begeren' en xql 'nemen' in com-
binatie met zilver en goud de herinnering op aan Deut. 7:25-26.223 Het ver-
bum dmx 'begeren' heeft een sterk negatieve klank. Het verbum wordt ge-

 
220 R. Kessler, 'Silber und Gold, Gold und Silber: zur Wertschützung der Edelmetalle im 

Alte Israel', in: BN 31 (1986), p. 57-69. 
221 De combinatie van beide edelmetalen (soms met nog meer metalen of andere luxegoe-

deren) met betrekking tot religieuze voorwerpen of voorwerpen die tot het domein van YHWH 
gerekend worden, komt voor in; Ex. 25:3; 26:32; Num. 7:84; Joz. 6:19, 24; 2Sam. 8:11; 1Kon. 
7:51; 15:15, 18; 2Kon. 12:14, 18; 14:14; 16:8; 25:15; 1Kron. 18:11; 22:14, 16; 28:14-18; 
29:2-5, 7; 2Kron. 2:6; 5:1; 24:14; 25:24; Ezra 1:4, 6,9, 10, 11; 2:69; 8:25-28, 30, 33; Neh. 
7:70, 71. Bovengenoemde verzen betreffen het voorkomen van de beide edelmetalen in één 
vers. Vele hoofdstukken met betrekking tot de bouw van tabernakel, altaar of tempel en toebe-
horen (in ieder geval Ex. 25, 26, 36, 37, 40; Num. 7; 1Kon. 6, 7; 2Kron. 3, 4) vormen een 
combinatie van luxematerialen om uitdrukking te geven aan de rijkdom en luxe van de tempel. 
Deze zouden dus tot bovenstaande lijst kunnen worden gerekend, al komt de combinatie dan 
niet direct in één vers voor. 

222 Zo komt de combinatie in ieder geval voor in Ex. 20:23; 32:31; Deut. 7:25; 29:16; 
1Kon. 12:28; 2Kon. 10:29; 2Kron. 13:8; Ps. 115:4; 135:15; Jes. 2:20; 30:22; 31:7; 40:19; 
46:6; Jer. 10:4, 9, Ez. 16:17; Hos. 8:4; Hab. 2:19. In Dan. 11:8, 38, 43 en Hos. 2:10 vormen 
zilver en goud (onderdeel van) het offer aan een afgod. In Zef. 1:18 kunnen zilver en goud 
worden gelezen als metafoor voor (machteloze) afgoden. Het is echter ook mogelijk deze 
laatste op te vatten als (spotten met) nutteloze rijkdom. 

223 In Deut. 7:25 staat; 'de gesneden beelden van hun goden zul je met vuur verbranden en 
het zilver en goud dat daaraan is zul je niet begeren (dmx), noch nemen (xql), opdat je 
daardoor niet verstrikt wordt want dat is een gruwel voor YHWH je God.'  De gelijkenis met 
Joz. 7 gaat nog verder. Deut. 7:26 vervolgt met; 'je zult de gruwel niet in je huis brengen, zodat 
je Mrx zult worden, je zult het zeker verafschuwen en ervan gruwen, want het is Mrx.'  Naast 
het zilver en het goud dat in Deut. 7:25 afkomstig van godenbeelden van de inwoners van het 
land en de verba dmx en xql, geeft Deut. 7:26 dus ook nog eens het verbod om dergelijke 
dingen in je huis te brengen. De reden daarvoor is Mrx. 
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bruikt om het tiende gebod uit te drukken.224 Het tiende gebod is niet zozeer 
een gebod tegen stelen,225 als wel tegen de afgunst die het bezit van een 
ander oproept.226 Het subject van het verbum kan heel concrete, materiële 
zaken betreffen. dmx wordt tenminste tweemaal gebruikt met betrekking tot 
het begeren van land.227 Het verbum wordt echter ook gebruikt voor het 
uitdrukken van begeerte voor minder materiële zaken.228  Dit gebruik betreft 
steeds zaken die in meer of mindere mate worden geassocieerd met afgode-
rij. 
Behalve in Joz. 7:21ab wordt het verbum slechts in Deut. 7:25 gebruikt voor 
het begeren van materiële kostbaarheden als zilver en goud. In Deut. 7:25 
gaat het specifiek om het zilver en goud van godenbeelden. Daarbij is niet 
het concrete materiaal, maar de functie ervan de reden voor het verbod. In 
Joz. 7:21ab heeft het verbum naast zilver en goud eveneens betrekking op 
een mantel.229  

 
224 Ex. 20:17; Deut. 5:21: 'Je zult het huis, de vrouw, de dienaar, de dienares, de os, de 

ezel, noch iets anders van je naaste begeren.' 
225 Dit is het achtste gebod, Ex. 20:15; Deut. 5:19. 
226 Voor het verbum dmx, zie ook D. Talley, dmx (#2778), NIDOTTE I, Carlisle UK 

1996,  p. 167-169. Talley benadrukt met name het materiële karakter van het verbum. Hij wijst 
erop dat het niet slechts het 'begeren' van zaken inhoudt, maar ook alle daden die erop zijn 
gericht om het begeerde in bezit te krijgen, p. 168. 

227 Ex. 34:14 maakt deel uit van de opdracht met betrekking tot de hoge feesten. De man-
nen dienen zich driemaal per jaar te verzamelen om aan YHWH te offeren, zodra het volk 
eenmaal in het land is. Ex. 34:14 geeft de verzekering dat niemand hun land zal begeren 
zolang zij aan het offeren zijn en dus hun huis en land niet kunnen beschermen. Micha 2:2 
tenslotte spreekt over 'zij die ongerechtigheden bedenken'(2:1) en akkers begeren. Ps. 68:15 
tenslotte zou ook tot deze categorie kunnen worden gerekend; de tekst vermeldt dat YHWH de 
berg (Basan? in v. 14) verlangde als woning. 

228 In Deut. 7:25; Job 20:20; Ps. 39:12; Spr. 1:22; 6:25; 12:12; Jes. 1:29; 44:29. In Deut. 
7:25 wordt nadrukkelijk verboden om het goud en zilver van de godenbeelden te begeren. Job 
20:20 duidt de zaken die de goddeloze weet te vergaren zonder ervoor te werken aan met 
wdwmx 'begeerde dingen'. Psalm 39:12 gebruikt de term om de aantrekkingskracht van een 
zondaar aan te duiden. Spr. 1:22 gebruikt de term om het verlangen van spotters/lasteraars 
naar hun spotternij uit te drukken. Spr. 6:25 waarschuwt tegen de begeerlijkheden, de verlei-
ding van een slechte/vreemde vrouw, terwijl in Spr. 12:12 het verlangen van de goddeloze naar 
het net van de boze uitdrukt. Jes. 1:29 spreekt het oordeel over diegenen die eiken begeerden, 
terwijl in 44:29 wordt gesteld dat de Mhdwmx 'begeerde dingen' van de gesneden beelden geen 
nut hebben. In Jes. 53:2 wordt van de Knecht van YHWH gesteld dat hij zo onaanzienlijk zal 
zijn dat hij niet begeerd zal worden. Ook uit deze tekst wordt duidelijk dat het subject van 
dmx niet strikt materieel van aard hoeft te zijn. Het 'begeren' van de Knecht van YHWH heeft 
te maken met volgen, aanbidden, gehoorzamen. 

229 Dat het verbum normaliter niet gebruikt wordt voor kostbare zaken, ondersteunt de idee 
dat rens als bepaling bij trda in Joz. 7:21aa geen betrekking heeft op het een of andere uit 
Babel afkomstige kostbare materiaal.  
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Het verbum Nmj 'verbergen' komt vooral voor in poëtische teksten. Het heeft 
vooral betrekking op de verborgen val of het net dat de goddelozen spannen 
voor de rechtvaardigen.230 Viermaal wordt het verbum gebruikt voor het 
verbergen van corpora delicti.231 De goederen zijn volgens Achan verborgen 
ylhah Kwtb 'in het midden van mijn tent'.232 Het verbergen van de gestolen 
goederen in het midden van Achans tent houdt verband met de beschuldi-
ging Mhylk Mws in Joz. 7:11bb.  
Het is opvallend dat Achan in zijn bekentenis nergens van Mrx rept. In het 
voorafgaande verhaal wordt de overtreding tweemaal geduid als  
Mrxh Nm xql. Die beschuldiging is eenmaal tegen Achan gericht (Joz. 
7:1ba) en eenmaal tegen de Israëlieten (Joz.7:11ba). Achan bekent echter 
slechts diefstal van (een deel van) de buit (lls).233 Twee van de drie door 
Achan ontvreemde zaken waren bovendien in Joz. 6:19 hwhyl sdq ver-
klaard en vielen toe aan de schat van YHWH.234 Door beide voorwerpen te 
stelen nam Achan niet van de Mrx, want zowel zilver als goud waren afge-
zonderd van de Mrx door hun status aparte als hwhyl sdq. Wel is de be-
schuldiging van Joz. 7: 11bb feilloos op deze beide voorwerpen toepasbaar. 
Achan heeft het goud en het zilver gestolen (Joz. 7:11bb bng) terwijl ze 
hwhyl sdq verklaard waren en behoorden tot de schat van YHWH. Daar-
door heeft hij YHWH niet de erkenning gegeven die deze verdient (Joz. 
7:11bb sxk).  

 
230 Job 18:10; 20:26; Ps. 9:16; 31:5; 35:7, 8; 64:6; 140:6; 142:4. In Jer. 18:22 slaat het 

eveneens terug op een valstrik, maar dan letterlijk. 
231 Behalve hier in Joz. 7:21ba en 7:22ba wordt het verbum nog op deze manier gebruikt in 

Gen. 35:4 waar Jakob de gestolen terafim en de oorversierselen van Lea en Rachel onder de 
eik van Sichem verbergt. In 2Kon. 7:8 vinden melaatsen het kamp van de Syriërs verlaten en 
stelen zilver, goud en kleren uit de tenten en verbergen het. Ook: S. Balentine, 'A Description 
of the Semantic Field of Hebrew Words for 'Hide'', in: VT 30/2 (1980), p. 137-153. 

232 Het feit dat de corpora delicti in de tent van Achan verborgen waren roept opnieuw de 
associatie met Deut. 7:25-26 op, waar gewaarschuwd wordt om zilver en goud van godenbeel-
den niet binnen in het huis te brengen omdat ze Mrx zijn. 

233 Kaminsky pleit voor een literair verstaan van het gebruik van de term lls hier. De 
term geeft dan Achans perceptie van zijn eigen daad weer. Achan interpreteert de diefstal niet 
als Mrx, maar als lls, buit. Hierdoor valt zijn misdaad volgens Kaminsky binnen de wet en 
is er dus vanuit Achans gezichtspunt geen sprake van een overtreding van het verbond (J. S. 
Kaminsky, Corporate Responsibility in the Hebrew Bible, JSOT.S 196, Sheffield 1995, p. 69-
70, noot 10). 

234 Jozua verklaart in Joz. 6:19 bij de verovering van Jericho alle metalen (goud, zilver, ko-
per en ijzer) die buitgemaakt worden in die stad hwhyl sdq, 'heilig voor YHWH' en claimt ze 
voor de schat van YHWH. Alle metalen zijn dus uitgezonderd van de Mrx die over de stad is 
afgekondigd.  
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Hoewel Achans bekentenis dus aansluit bij het laatste, meer geconcretiseer-
de deel van de beschuldiging in Joz. 7:11b, blijft het eerste deel van de 
beschuldiging (Mrx) onbeantwoord. 

Bewijs 

Naast de selectie van de schuldige en een uitvoerige bekentenis wordt ten-
slotte ook nog het fysieke bewijs geleverd dat Achan inderdaad de schuldige 
is en dat zijn bekentenis klopt.235  
De term Mykalm wordt over het algemeen gebruikt voor boodschappers; 
mensen die boodschappen overbrengen, hetzij woordelijk,236 hetzij schrifte-
lijk.237 In een enkel geval wordt de boodschap kracht bij gezet door middel 
van voorwerpen.238 In Joz. 6:17, 25 refereert Jozua met Mykalmh aan de 
verspieders die hij in Joz. 2 uitzond om het land te verkennen. Joz. 7:22aa is 
de enige maal dat Mykalm 'om een boodschap' worden gestuurd. Ze keren 
terug met een boodschap aan het hele volk; het bewijs van de overtreding. 
De term hnhw wordt gebruikt om nadrukkelijk te bevestigen dat iets feitelijk 
(zichtbaar) zo is als beweerd wordt. De ontdekking van de bewijsstukken 
bevestigen Achans relaas over de toedracht van de overtreding. De herha-
ling van zowel het verbum Nmj 'verbergen', en de precieze aanduiding van 
de plaats van het zilver; hytxt 'onderop' benadrukken dit nog. De plaats-
aanduiding lhah Kwtb wordt pas in Joz. 7:23aa herhaald.  
quy 'uitstorten' komt slechts driemaal voor in de hif'il, hier in Joz. 7:23ba, in 
2Sam. 15:24 en in 2Kon. 4:5. Het verbum wordt meestal gebruikt voor het 
gieten van vloeibare stoffen, zoals olie,239 water240 en bloed.241 Ook het gie-

 
235 De buitengewone zorgvuldigheid in de procedure roept Deut. 13:13-18 in herinnering. 

Daar wordt uiterste zorgvuldigheid geboden bij het onderzoek naar de beschuldiging van 
afgoderij door een stad. De consequentie van die bewezen afgoderij is Mrx.  

236 Gen. 19:1, 15; 32:4, 7; Num. 20:14; 21:221; 22:5; Deut. 2:26; Richt. 7:24; 9:31; 11:12, 
14, 17, 19; 1Sam. 6:21; 11:3, 4, 7, 9; 16:19; 25:14; 2Sam. 2:5; 3:12, 14; 12:2; 1Kon. 20:2, 5, 
9; 2Kon. 7:15; 14:8; 16:7; 17:4; 19:9; 2Kron. 35:21; Neh. 6:3; Jes. 37:9 Jer. 27:3. In 1Sam. 
19:14, 15, 20, 21; 2Sam. 3:26; 11:4; 2Kon. 1:2, 5, 16; 1Kron. 19:2, 16 en Jes. 18:2 staat de 
boodschap of de wijze van bezorgen weliswaar niet expliciet vermeld, maar mag worden 
aangenomen dat het een woordelijke boodschap betreft. In 2Sam. 5:11; 1Kron. 14:1 stuurt 
Hiram boden en cederhout, timmerlieden en metselaars naar David om een huis voor hem te 
bouwen. Aangenomen mag worden dat de boden een woordelijke boodschap overdroegen aan 
David. In Ez. 23:16 tenslotte worden boden naar Chaldea gestuurd door het verliefde Jeruza-
lem (Oholiba). 

237 2Kon. 19:14; Jes. 37:14. 
238 1Sam. 11:7 (in stukken gehouwen runderen); Jer. 27:3 (banden en jukken). 
239 Gen. 28:18; 35:14; Ex. 29:7; Lev. 2:1, 6; 8:12; 14:15, 26;21:10; Num. 5:15; 1Sam. 

10:1; 2Kon. 4:4, 5, 41; 9:36. 
240 1Kon. 18:34; 2Kon. 3:11; Job. 22:16; Jes. 44:3; Ez. 24:3. 
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ten van gesmolten metaal wordt met quy uitgedrukt.242 Het verbum wordt 
naast Joz. 7:23ba slechts tweemaal aangewend met betrekking tot niet-
vloeibare zaken; in 2Sam. 13:9 (koekjes) en 15:24 (de ark). In alle drie deze 
teksten doet de context vermoeden dat het hier gaat om een bewuste, plech-
tige tentoonstelling/-spreiding van het materiaal. Van groot belang daarbij is 
het feit dat de handeling wordt opgemerkt door de aanwezigen, waardoor de 
aandacht (nogmaals) op het materiaal (en de betekenis daarvan) wordt ge-
vestigd.  
Het 'uitstorten' van de corpora delicti hier in Joz. 7:23ba vormt op die wijze 
de (plechtige) afsluiting van een reeks bevestigingen van de bekentenis van 
Achan. De presentatie van de bewijsstukken aan Jozua en de hele vergade-
ring vormt het formele einde van de bekentenis van Achan die begon met de 
aanmoediging ynnm dxkt-la in Joz. 17:19bb. Datgene dat verborgen was is 
letterlijk aan het licht gebracht. Tegelijkertijd sluit de formele presentatie 
van het bewijs de beschuldiging van Joz. 7:11bb af; gestolen, geloochend en 
aan hun huisraad toegevoegd. Overduidelijk, voor het oog van het hele volk 
is bewezen dat de beschuldiging van YHWH inderdaad waar is.  
Ook moet hier worden gewezen op de functie van de uitdrukking  
larsy ynb-lk. Ten eerste wordt hiermee duidelijk aangegeven dat Achan en 
het collectief nu definitief tegenover elkaar staan. Na zijn selectie, bekente-
nis en het bewijs maakt Achan definitief niet langer deel uit van het collec-
tief, maar staat daar buiten. Tegelijkertijd wordt zo het collectief met hun 
neus op de feiten gedrukt; dit alles heeft onder hun ogen plaatsgevonden. De 
functie van de hele passage Joz. 7:16-23 valt samen te vatten als bewust-
wording door confrontatie.  
Hierin wordt ook de functie van Achans uitzonderlijk uitgebreide bekentenis 
duidelijk, evenals van Jozua's aanmoediging daartoe. Joz. 7 stelt niet zozeer 
de daad van Achan terecht, de geboden les is niet voor hem bedoeld. 
Veeleer is hij het middel waaraan de werkelijke les zichtbaar wordt ge-
maakt. De les is bedoeld voor het collectief. Zij moeten zich bewust worden 
van hun rol, hun aandeel in de overtreding, opdat het niet nogmaals zal 
gebeuren.  Joz. 7 is bedoeld om te voorkomen dat een dergelijke laksheid 
van het volk jegens de Mrx nooit meer zal plaatsvinden. Achan is daartoe 
het middel. 

                                                                                                                           
241 Lev. 8:15; 9:9; 1Kon. 22:35. 
242 Ex. 25:12; 26:37; 36:36; 37:3, 13; 38:5, 27; 1Kon. 7:23, 24, 30, 33, 46; 2Kron. 4:2, 3, 

17; Job 37:18 (spiegel).  
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De beide beschuldigingen gaan hier definitief uit elkaar, zoals ook de beide 
schuldigen definitief uit elkaar zijn gehaald. Doordat Achans misdrijf en de 
bewijzen daarvan openlijk tentoongespreid worden wordt Israël gewezen op 
hún aandeel in de overtreding, op het deel van de beschuldiging dat tegen 
hen gericht was. Hun aandeel wordt duidelijk; ze hebben het laten gebeuren, 
het heeft onder hun ogen plaatsgevonden en zij hebben het niet voorkomen, 
noch verhinderd, noch bestraft. 

VOLTREKKING VAN DE STRAF: JOZ. 7:24-26AB 

Nu de bekentenis van Achan is bevestigd en de overtreding voor de ogen 
van heel Israël aan het licht is gebracht, staat Achan voor het eerst buiten het 
collectief. Dit wordt duidelijk gemaakt door de minimale genealogie 'zoon 
van Zerach' waarmee Achan wordt aangeduid in Joz. 7:24aa. Nu duidelijk is 
wie de overtreding heeft begaan, is het niet langer noodzakelijk de spanning 
uit te spelen die door de lange genealogische notities werd opgeroepen. 
Sinds de bewijzen van de overtreding in de openbaarheid zijn gekomen voor 
larsy lk, 'geheel Israël', staat Achan buiten de groep.243 In Joz. 7:24bb 
wordt dit ook fysiek uitgevoerd door Achan daadwerkelijk te verwijderen 
uit het kamp.244 De uitsluiting van Achan uit het collectief door het erkennen 
van zijn overtreding en zijn daaropvolgende fysieke verwijdering uit het 
kamp vormen de uitvoering van de opdracht de 'Mrx uit je midden te ver-
wijderen', de voorwaarde die gesteld werd in Joz. 7:12bb, 13bd. 
In Joz. 7:15ab beval YHWH dat degene die zou worden aangewezen als 
Mrx, verbrand zou worden. Deze opdracht wordt uitgevoerd in Joz. 7:24-
26ab.245 De eis van YHWH in Joz. 7:15ab tot sab Prs strekte zich niet 
alleen uit tot de schuldige, maar eveneens tot wl rsa lkw, 'en alles wat hem 
toebehoort'. Dit wl rsa lkw wordt in Joz. 7:24ab uitgewerkt. Niet alleen 
Achan wordt in Joz. 24 verwijderd uit de fysieke omgeving van het collec-
tief, ook de corpora delicti.246 Het zilver, de mantel en het goud worden 
 

243 De frase wme larsy lkw komt veelvuldig voor in de grote campagne in Joz. 10:15, 29, 
31, 34, 36, 38, 43. In Joz. 7:24ab staat de frase wel ongelukkig ver van het subject Jozua af. 

244 Al wordt het kamp te Gilgal in Joz. 7 niet met name genoemd, er is geen reden om aan 
te nemen dat het verhaal zich op een andere plaats afspeelt. 

245 De Mrx wordt hier nergens meer genoemd, terwijl die in met name de rede van  
YHWH in Joz. 7:10-15 zo belangrijk was. 

246 Dat het zilver hier in Joz. 7:24ab vóór de mantel genoemd wordt vermoedelijk veroor-
zaakt door de grotere interesse in (de plaats van) het zilver in Joz. 7:21ba en 22ba. De verande-
ring van de onderlinge volgorde maakt geen verschil voor de functie die de lijst van corpora 
delicti hier in het verhaal heeft. 
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beschouwd als Achans (toegeëigend) bezit. De aantrekkingskracht van deze 
voorwerpen waren de oorzaak van de overtreding, en alles wat met die over-
treding te maken heeft dient (fysiek) verwijderd te worden uit het midden 
van Israël. 
Vervolgens wordt de invulling van de eis wl rsa lkw van Joz. 7:15ab uitge-
breid weergegeven in Joz.7:24aa. Ten eerste betreft het Achans toekomst, in 
de vorm van wytnb-taw wynb-taw ' zijn zonen en dochters'.247 De afstamming 
van Achan die door middel van de uitgewerkte genealogie steeds benadrukt 
werd, wordt hier tot een abrupt einde gebracht. Niet alleen hij, maar ook zijn 
nageslacht, zijn toekomst, worden hier buiten de groep en de toekomst van 
die groep met YHWH geplaatst. Zijn lijn, datgene dat hem deel deed uitma-
ken van het volk, wordt hier radicaal afgesneden. 
De bepaling wordt nog verder uitgebreid met wnau-taw wrmx-taw wrws-taw 
'zijn runderen, ezels en kleinvee'. Veeleer dan goud of zilver is vee in het 
Oude Testament de klassieke aanduiding voor rijkdom, bezit, voorspoed, 
vruchtbaarheid. Het vee vertegenwoordigt in deze lijst Achans economische 
zelfstandigheid en zijn mogelijkheden tot onafhankelijke voedselvoorzie-
ning. Ook duidt het bezit van vee op een wijze van levensonderhoud, een 
manier van leven, een deel van de identiteit. Dit wordt nog doorgezet in het 
feit dat ook Achans tent wordt meegevoerd. Tent en vee samen duiden dui-
delijk op de semi-nomadische levenswijze en vormen dus een deel van de 
identiteit.  
Daarnaast is de tent de meest individuele private plek. De eigenaar van de 
tent is gelijk het hoofd van de tent en verantwoordelijk voor de overige 
bewoners. Gedeelten van de tent zijn afgeschermd, verborgen. De buitenwe-
reld heeft daar niets te zoeken.248 Het feit dat Achan de corpora delicti had 
verborgen in zijn tent duidt al op de private kwaliteiten van een dergelijke 
afscherming. De tent is tegelijkertijd ook de aanduiding van bezit, een soort 
overkoepelende (letterlijk) term voor het bezit en dus de verantwoordelijk-
heden en mogelijkheden van een individu. 
De uitgebreide lijst van Achans bezittingen wordt afgerond met een samen-
vattende bevestiging wl rsa lk-taw in Joz. 7:24ab. Deze afsluiting herhaalt 

 
247 Dat Achans vrouw hier niet wordt genoemd versterkt het idee dat het hier niet gaat om 

een 'corporate punishment' van Achans gezin voor zijn daden, noch om het idee dat kinderen 
'het bezit' van hun ouders zijn. Het gaat om datgene waar die kinderen voor staan; de toe-
komst, het nabestaan.  

248 G. Dalman, Arbeit und Sitte in Palästina, Bd. VI, Zeltleben, Vieh- und Milchwirtschaft, 
Jagd, Fischfang, Gütersloh 1939, 12-59 (= Nachdruck Hildenheim 1964). 
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Joz. 7:15ab en kenmerkt de daaraan voorafgaande opsomming als invulling 
van Joz. 7:15ab.  
Executies vinden in het Oude Testament meestal buiten het kamp plaats.249 

In Joz. 7 is het zelfs van groot belang om de schuldige letterlijk uit het mid-
den van Israël te verwijderen. De plaats waarheen de schuldige wordt ge-
voerd en de executie plaatsvindt is voornamelijk vanwege de klankverwant-
schap van belang. rwke qme 'de Vlakte van Achor', de plaats waarheen 
Achan in Joz. 7:24ba wordt gevoerd, bereidt de woordspeling in Joz. 
7:25aa-ab voor.250  
De stam komt rke niet vaak voor en de context varieert sterk.251 De grond-
betekenis van de stam is: terugdringen, tegenhouden, in bredere zin ook: in 
het nauw brengen, beschadigen.252 Zo is rke ook hier in Joz. 7:25aa-ab te 
lezen: Achan heeft door zijn vergrijp Israël afgehouden, teruggedrongen van 
haar bestemming, namelijk het veroveren van het land. Achan boet met zijn 
leven voor zijn vergrijp. Daardoor wordt zijn bestemming als lid van het 
volk van YHWH tegengehouden, zoals ook al bleek uit de opsomming van 
wl rsa lkw in Joz. 7:24ab. Alle aspecten waardoor Achan deel uitmaakte 
van het volk worden afgesneden, stopgezet; zijn onderdak en manier van 
leven, zijn economische perspectieven en zelfs zijn toekomst. Doordat ook 
zijn nageslacht onder dezelfde straf valt wordt Achan inderdaad effectief 
tegengehouden; niets dat van hem is, geen enkel aspect van hem binnen het 
volk blijft voortbestaan.  
Ook speelt de bredere betekenis van rke, 'beschadigen' een rol in Joz. 
7:25aa-ab. Er wordt gezinspeeld op de beschadiging/vernietiging van de 
naam en reputatie van zowel Israël als die van YHWH in Joz. 7:9ad-ba.253 
De woordspeling van Jozua in Joz. 7:25aa-ab wijst ook terug naar Joz. 6:18 
en legt op die wijze opnieuw een verband tussen de overtreding, de straf en 
de Mrx. 

 
249 Bijvoorbeeld in Lev. 24:14, 23; Num. 5:3, 4; 12:14, 15; 15:35, 36. Ook in niet-

nomadische leefomstandigheden vinden executies vaak plaats buiten de poorten van de stad, 
zoals bijvoorbeeld in Deut. 17:5; 22:21, 24. Het gaat om de fysieke verwijdering van de te 
bestraffen persoon tot buiten de gemeenschap. 

250 hzh Mwyh hwhy Krkey wntrke hm 'zoals jij ons hebt tegengehouden, zo zal YHWH 
jou op deze dag tegenhouden'. 

251 Buiten deze tekst nog: Gen. 34:30; Joz. 6:18; Richt. 11:35; 1Sam. 14:29; 1Kon. 18:17, 
18; Spr. 11:17, 29; Spr. 15:27; 1Kron. 2:7 (en Nif'al: Ps. 39:3). 

252 R. Mosis, 'rke', in: ThWAT VI, 1989, p. 74-79. 
253 Dit aspect vertoont zeker overeenkomsten met het gebruik van het verbum in Gen. 34: 

30. 
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Joz. 7:25aa-ab speelt met de klankverwantschap tussen de N en de r, en dus 
met de klankverwantschap tussen Nke en rke.254 De Vlakte van Achor vormt 
een mooie achtergrond voor deze woordspeling. Enerzijds wordt de fysieke 
verwijdering van Achan uit het midden van Israël uitgevoerd terwijl de 
naam van de vlakte tegelijkertijd een kapstok vormt voor de etiologische 
formule in Joz. 7:26ba-bb. 
De daadwerkelijke voltrekking van de straf valt uiteen in drie delen. De straf 
wordt uitgevoerd door larsy lk 'geheel Israël'. De voortdurende nadruk op 
larsy lk in dit laatste deel van Joz. 7 geeft aan dat er geen twijfel (mag 
blijven) bestaat; Achan wordt uit het midden van Israël verwijderd. Het hele 
volk trekt één lijn en bant de Mrx uit.  
Het eerste deel van de straf wordt weergegeven door het verbum Nba Mgr 
'stenigen' in Joz. 7:25ba. Deze straf werd niet genoemd in de rede van  
YHWH in Joz. 7:11-15. Steniging is een vorm van executie waarbij de hele 
groep betrokken is. De uitvoering van dit deel van de straf bevestigt zo 
nogmaals de eensgezindheid van larsy lk tegenover schuldige die nu 
buiten de groep staat. Deze indruk wordt versterkt door het feit dat Nba Mgr 
hier slechts tegen wta, Achan, is gericht.  
Het tweede onderdeel van de voltrekking van de straf in Joz. 7:25bb, is de 
uitvoering van Joz. 7:15ac: vab Prs, 'verbranden met vuur'. De radicaliteit 
van de straf wordt nog benadrukt doordat niet alleen Achan, maar ook  
wl rsa lkw 'alles wat hem toebehoort' wordt verbrand zoals opgedragen in 
Joz. 7:15ac. Joz. 25:bb drukt dit uit door middel van Mta. Niet alleen van 
Achan blijft niets over, maar alles wat hem toebehoorde, zelfs zijn toekomst, 
wordt vernietigd door het vuur. De uitvoering van de straf zoals die in Joz. 
7:15ac werd voorgeschreven roept ook de reden van de straf weer in herin-
nering; de Mrx.  
In het derde deel van de straf is nogmaals sprake van steniging, ditmaal 
uitgedrukt met het verbum Nba lqo (Joz.7:25bc). Het verbum heeft in ver-
gelijking met het eerder gebruikte Nba Mgr een bredere toepassing. Nba lqo 
is hier in Joz. 7:25bc gericht tegen Mta 'hen', dus tegen Achan wl rsa lkw, 
in tegenstelling tot Nba Mgr in Joz. 7:25ba, dat alleen gericht was tegen 
Achan zelf.   
De door YHWH bepaalde straf sab Prs in Joz. 7:25bb wordt geflankeerd 
door  twee verschillende termen voor steniging, waardoor de aandacht nog 
sterker op sab Prs gevestigd wordt. Dat Nba Mgr alleen tegen Achan ge-

 
254 Een klankverwantschap die er vermoedelijk toe heeft geleid dat Achan in de LXX en in 

1Kron. 2:7 van MT 'Achar' genoemd wordt. 
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richt is kan erop wijzen dat dit de straf is voor zijn eigenlijke misdaad. De 
verbranding van Achan wl rsa lkw vormt de formele afsluiting van het 
fysieke verwijderen van de Mrx uit het midden van Israël. Dit is niet zozeer 
straf als wel de enige juiste manier van omgaan met de Mrx. De tweede 
steniging lijkt overbodig.255

 

Tot slot richten de Israëlieten in Joz. 7:26aa een lwdg Mynba lg, 'grote steen-
hoop', op over Achan. De oprichting van een Mynba lg komt behalve hier 
nog slechts tweemaal voor in het Oude Testament. In Joz. 8:29 wordt een 
steenhoop opgericht over het lichaam van de koning van Ai en in 2Sam. 
18:17 over het lichaam van Absalom. Evenals hier in Joz. 7:26aa wordt de 
Mynba-lg opgericht over het lijk van een 'tegenstander'.  In Joz. 8:29 gaat de 
oprichting van de Mynba-lg net als in Joz. 7:26ab vergezeld van de etiologi-
sche formule hzh Mwyh-de. De oprichting van de Mynba-lg over Achan en al 
wat hem toebehoorde heeft duidelijk tot doel de les van Joz. 7 te verankeren 
in het landschap,256 waardoor het verhaal 'levend' blijft. De Mynba-lg dient, 
zo getuigt ook de etiologische formule, tot een blijvend getuigenis.257 
De oprichting van de Mynba-lg en de daaropvolgende etiologische formule 
vormen de afsluiting van de bestraffing van Achan. De Mrx is definitief 
verwijderd uit het midden van Israël. Gezien de aard van de overtreding van 
de Israëlieten en de aard van de overtreding van Achan is juist de oprichting 
van een dergelijk 'gedenkteken' van het grootste belang. De Mynba-lg verze-
kert dat de Israëlieten hun ogen niet voor de overtreding kunnen sluiten, 
noch hem kunnen vergeten. 

SLOT: JOZ. 7:26AC-BB 

De oprichting van de Mynba-lg in Joz. 7:26aa-ab mag dan de bestraffing van 
Achan hebben afgesloten, het verhaal wordt pas werkelijk afgerond in Joz. 
7:26ac met; wpa Nwrxm hwhy bvy, 'YHWH liet zijn brandende toorn varen'. 

 
255 G. Driver, 'Affirmation by Exclamatory Negation', in: JANESCU 5 (1973), p. 107-113, 

suggereert dat Nba lqo hier bedoeld is als 'verjagen met stenen', waarbij de familie van Achan 
dus een andere strafmaat ondergaat dan Achan. Joz. 7:25bb wekt door Mta echter de indruk 
dat niet alleen Achan maar ook zijn kinderen worden verbrand. Het verjagen met stenen daar-
na is dan praktisch gezien geen optie. 

256 De keuze van de plaats van de executie, de Vlakte van Achor, dient eveneens om het 
verhaal 'levend' te houden door de klankverwantschap met zowel de naam van Achan als het 
verbum rwke. 

257 In Gen. 31:36 richten Jakob en zijn broeders een hoop stenen op ter getuigenis van het 
verbond tussen Jakob en Laban, waaruit de 'getuigende' functie van een dergelijke steenhoop 
ook duidelijk wordt. 



 

81 

Het verhaal dat in de expositie Joz. 7:1bb begon met het ontbranden van de 
toorn van YHWH vindt pas hier zijn werkelijk afronding.  
De toorn van YHWH wordt niet eenmaal genoemd bij de redenen die wor-
den aangevoerd om het verlies bij de eerste aanval op Ai te verklaren. 
Evenmin worden de maatregelen voor de  selectie van de schuldige en de 
noodzaak de Mrx te verwijderen weergegeven als een poging om de toorn 
van YHWH te doen wijken. In zoverre lijkt de toorn van YHWH niet wer-
kelijk van belang in Joz. 7.  
Tegelijkertijd is Joz. 7 de enige tekst in het Oude Testament waarin niet 
alleen het ontbranden van de toorn wordt gemeld, maar ook het wijken van 
de toorn. In dit opzicht is Joz. 7 meer en beter afgerond dan de meeste ande-
re teksten. De toorn van YHWH omarmt het verhaal en fungeert als leeswij-
zer voor de tekst. Zo wordt de toorn van YHWH ingezet om het belang van 
de uit Joz. 7 te leren les te onderstrepen. Het verhaal, die les, is dan ook pas 
werkelijk afgerond als de toorn van YHWH is geweken. 
De dubbele beschuldiging in de expositie leidde tot de toorn van YHWH. 
Pas als Achan door de Israëlieten is bestraft is de Mrx daadwerkelijk ver-
wijderd. Pas dan zijn de Israëlieten zich niet alleen volledig bewust van hun 
eigen rol in het geheel, maar hebben ze zich daar ook rekenschap van gege-
ven en hebben ze hun fout hersteld. Pas na afronding van Achans aandeel is 
ook het aandeel van de Israëlieten volledig afgerond. Pas dan wijkt de toorn 
van YHWH. 
In die zin heeft de dubbele etiologische formule in Joz. 7:26ab en Joz. 
7:26bb eenzelfde functie als de dubbele beschuldiging in de expositie Joz. 
7:1aa-ba; Joz. 7 is het verhaal over twee overtredingen, met twee verschil-
lende overtreders, die beide een afzonderlijk einde kennen. Dat einde wordt 
formeel weergegeven met twee afzonderlijke etiologische formules. De les 
aan de Israëlieten is veelomvattender en complexer dan de overtreding van 
Achan. Het is met name hun eigen rol die hier het bestuderen/herinneren 
waard is. 
Joz. 7:26bb sluit dan nogmaals af, opnieuw met de etiologische formule  
hzh Mwyh de. Ditmaal wordt de suggestie gewekt dat het zojuist in Joz. 7 
vertelde verhaal de reden is voor de naam van de Vlakte van Achor. Het 
hele hoofdstuk Joz. 7 wordt door deze formule getypeerd als een 
naamsverklaring. Joz. 7 is echter geen verhaal dat verteld wordt om de naam 
van de Vlakte van Achor te verklaren.258 Veeleer is het andersom: de 
naamsgelijkenis tussen Achan/Achor wordt aangegrepen als geografische 
 

258 Het feit dat de Vlakte van Achor al in v.24 wordt genoemd, zonder welke etiologische 
notitie dan ook spreekt dit al tegen, nog afgezien van de rest van de tekst. Ook de andere 
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nis tussen Achan/Achor wordt aangegrepen als geografische steun voor het 
geheugen van Israël. Dat de herhaling van de etiologische formule in Joz. 
7:26bb voorbijgaat aan de formele afronding van het verhaal eerder in Joz. 
7:26ba, vestigt de aandacht nog sterker op de functie van de woordspe-
ling/klankspel van de Vlakte van Achor en de steenhoop aldaar als blijvende 
herinnering aan de les van Joz. 7. 

SAMENVATTING 

De drieledige expositie geeft een korte samenvatting van het verhaal van 
Joz. 7. Het geeft een beschrijving van de stand van zaken en beschrijft het 
belangrijkste thema; de verhouding van de Israëlieten tot de Mrx. Het geeft 
op voorhand de complexe situatie in een notendop weer. Kort gezegd, de 
Israëlieten begaan (onbewust) een overtreding tegen de Mrx. Achan, die 
nadrukkelijk deel uitmaakt van het volk, neemt van datgene dat Mrx is. 
Evenals het hier verschillende actoren betreft, betreft het twee overtredin-
gen. Zoals Achan deel uitmaakt van het collectief, zo maakt zijn overtreding 
deel uit van de overtreding van het collectief, zoals later zal blijken.  
De gebruikte terminologie is van groot belang. Het verbum lem duidt ener-
zijds de aard van de overtreding; het gaat om een overtreding die de ver-
trouwensrelatie tussen YHWH en het volk beschadigt. Het gaat om een 
overtreding die het god-zijn van YHWH niet erkent. Anderzijds is het met 
name de onbewustheid van de overtreding die wordt uitgedrukt door lem 
die van groot belang is voor het verdere verloop van het verhaal van Joz. 7 
en de duiding ervan.  De uiteindelijke gevolgen van de overtreding van de 
Israëlieten, en daarbij inbegrepen die van Achan, worden gekwalificeerd 
met het ontbranden van de 'toorn van YHWH'. Samen met het verbum lem 
om de overtreding zelf aan te duiden schept de ontbrande 'toorn van  
YHWH de voorwaarden voor het verdere verloop (of het eigenlijke begin) 
van het verhaal.  
Het eigenlijke begin van het verhaal zou kunnen worden gekarakteriseerd 
als 'onwetendheid' en valt uiteen in twee delen; de nederlaag bij Ai in Joz. 
7:2-5 en de daaropvolgende rede van Jozua in Joz. 7:6-9. In tegenstelling tot 

                                                                                                                           
plaatsen in het Oude Testament waar de Vlakte van Achor wordt genoemd, lijken geen weet te 
hebben van de schaamtevolle gebeurtenissen die hier als naamgevende elementen voor de 
Vlakte van Achor aangevoerd worden. Zij benaderen 'de Vlakte van Achor' eerder positief of 
neutraal: Joz. 15:7, Jes. 65:10, Hos. 2:17. Zie ook: R. Mosis, 'rke', ThWAT VI, 1989,  p. 78, 
H. Neef, 'Die Ebene Achor- das 'Tor der Hoffnung'', in: ZDPV 100 (1984), p. 91-107. 



 

83 

de lezer zijn de Israëlieten zich niet bewust van zowel hun overtreding als 
van de achtergrond van de gevolgen ervan. Dankzij de informatie uit de 
expositie herkent de lezer de nederlaag bij Ai direct als het gevolg van het 
ontbranden van de toorn van YHWH. De toestand waarin Israël zich bevindt 
wordt pijnlijk duidelijk uit zowel de afwezigheid van de normale terminolo-
gie die de juiste verhouding van Israël tot YHWH uitdrukt, als door de ei-
genlijke nederlaag en de reactie van Israël er op. 
Nergens in Joz. 7 wordt nog teruggekomen op de nederlaag bij Ai, hooguit 
wordt er in de rede van Jozua in Joz. 7:6-9 en de godsrede in Joz. 7:10-15 
op gezinspeeld. De functie van Joz. 7:2-5 is het op indringende wijze aan 
het licht brengen van de werkelijke situatie waarin Israël zich bevindt. Dit 
gebeurt ten eerste voor Israël zelf, maar ook voor de lezer, die in de neder-
laag en de formulering daarvan de gevolgen van zowel de werking van lem 
als de toorn van YHWH duidelijk voorgeschoteld krijgt. 
De rede van Jozua (Joz. 7:6-9) spiegelt eens te meer de volstrekte onbe-
wustheid van de Israëlieten met betrekking tot hun eigen toestand. De neder-
laag bij Ai zorgt niet alleen voor een onevenredige paniek, maar vooral ook 
voor (van hun standpunt in het verhaal uit bezien een terechte) verontwaar-
diging. De Israëlieten voelen zich door YHWH bedrogen en in de steek 
gelaten. Ze klagen bij monde van Jozua YHWH aan als de oorzaak van hun 
penibele situatie. 
De godsrede in Joz. 7:10-15 valt uiteen in vier verschillende delen. Ten 
eerste wordt in Joz. 7:10 de onterechte houding van Jozua (en het volk) ten 
opzichte van YHWH aan de kaak gesteld. Joz. 7:11-12 openbaart vervol-
gens de werkelijke toedracht achter de huidige situatie aan de Israëlieten. 
Niet YHWH, maar hun eigen onbewuste overtreding jegens de Mrx is de 
oorzaak van hun nederlaag. In Joz. 7:13 staat het bevel tot heiliging letterlijk 
centraal. Joz. 7:14-15 biedt tenslotte de uitweg uit de huidige situatie aan. 
Binnen de godsrede zelf ligt de nadruk enerzijds op de oorsprong en aard 
van de overtreding. Deze wordt gedefinieerd met termen als ajx,  
hwhy tyrb rbe, Mrx, sxk en hlbn en de consequenties daarvan. Anderzijds 
wordt veel nadruk gelegd op de noodzaak tot herstel van de situatie, weer-
gegeven door verba als; sdq, Mrxh dms/rwo, dkl en sab Prs. Met name 
sdq en hlbn corresponderen met de expositie. Mrx geeft hier, evenals in de 
expositie, het werkelijke thema weer.  
De godsrede in Joz. 7:10-15 heeft als functie de Israëlieten bewust te maken 
van hun situatie. Niet alleen maakt het hen bewust van het feit dát ze een 
overtreding hebben begaan, het wijst ook op de aard en werking van die 
overtreding. Tenslotte geeft het een mogelijke remedie. De noodzaak om 
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zowel de situatie als de remedie achteraf uit de doeken te doen is kenmer-
kend voor het verhaal, omdat juist daardoor de aard en werking van de over-
treding waartegen het verhaal een waarschuwing wil zijn, zichtbaar wordt 
gemaakt. De overtreding die gekarakteriseerd wordt door verba als lem, 
hwhy tyrb rbe, sxk en hlbn is een onbewuste overtreding die niet alleen 
leidt tot afval van YHWH, maar zich eveneens verspreidt als een olievlek 
als deze niet (h-) erkend en verwijderd wordt.   
Het is deze karakteristiek van de aard en werking van de overtreding waar-
tegen Joz. 7 waarschuwt. Het verhaal vormt in zichzelf al een beeldend 
bewijs van het gevaar waartegen ze waarschuwt. De lezer is zich weliswaar 
vanaf de expositie bewust van de werkelijke toedracht, de hoofdrolspelers 
zelf niet. Juist daaraan wordt de omvang en de werking van het gevaar aan-
schouwelijk gemaakt. 
Dit blijkt ook uit het tweede deel van de godsrede, waarin precies uit de 
doeken wordt gedaan hoe dit verborgen gevaar stap voor stap aan het licht 
moet worden gebracht. De beschreven selectieprocedure maakt duidelijk dat 
niemand van het volk hier geheel en al buiten staat. Juist daarom is het van 
belang dat de selectieprocedure in handen van YHWH zelf is. Hierbij speelt 
het verbum dkl een niet te verwaarlozen rol. Het is precies deze term die in 
de overige verhalen van het boek Jozua wordt gebruikt om de inname van 
steden uit te drukken. Op dezelfde wijze wint YHWH nu als het ware het 
volk stap voor stap terug. Tegelijkertijd is ook het gebruik van de term in de 
aanduiding van de schuldige tekenend; Mrxb dklnh 'diegene die 'gevangen' 
is door de Mrx'. De schuldige is in tegenstelling tot de rest van het volk 
uiteindelijk niet ingenomen door YHWH maar door de Mrx. YHWH en 
Mrx staan hier tegenover elkaar, zoals ook al bleek uit het eerste deel van de 
godsrede, Joz. 7:11-12.  
Het bevel tot heiliging in Joz. 7:13aa-ba staat centraal, niet alleen in de 
godsrede maar in het hele hoofdstuk. Dit is letterlijk de kern van het verhaal. 
De heiliging is de werkelijke opdracht voor het volk. Het is de voorwaarde 
voor de juiste verhouding met YHWH, en daarmee onlosmakelijk verbon-
den voor de verovering van het land. sdq staat lijnrecht tegenover Mrx. 
Ofwel het hele volk heiligt zich en de oude situatie (de verhouding tot  
YHWH) wordt hersteld, ofwel het hele volk wordt Mrx. De verhouding 
tussen volk en YHWH wordt in dat geval getekend door vijandschap. De 
gevolgen daarvan werden al duidelijk gemaakt in Joz. 7:2-5. Deze samen-
hang tussen sdq en Mrx verbindt Joz. 7 eens te meer met Deut. 7. Ook daar 
is de verovering van het land enerzijds gekoppeld aan een juiste verhouding 
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tot Mrx, anderzijds aan de voorwaarde dat het volk een heilig volk is hwhyl 
'voor YHWH'. 
De bewustwording die wordt opgeroepen door de godsrede in Joz. 7:10-15 
wordt in het daaropvolgende gedeelte van Joz. 7 gerealiseerd in erkenning.  
In Joz. 7:16-23 wordt ten eerste de selectieprocedure uitgevoerd zoals Joz. 
7:14 die voorschreef. Door deze procedure kan het volk niet anders dan 
onder ogen zien dat het gevaar zich letterlijk in hun midden bevindt.  
Ook de dubbele aanmoediging die Jozua gebruikt om Achan te bewegen tot 
een bekentenis dient hetzelfde doel. Ten eerste moet Achan het god-zijn van 
YHWH erkennen. Dit is op zichzelf al een aanzet tot het herstel van de 
situatie. Ten tweede vraagt Jozua hem nadrukkelijk de overtreding die hij 
heeft begaan niet langer te verbergen. Het is de verborgen aard van de over-
treding die hier aan het licht moet worden gebracht. 
Achans bekentenis begint in Joz. 7:20 inderdaad met het erkennen van de 
overtreding tegenover YHWH. De precieze beschrijving van de overtreding 
roept opnieuw Deut. 7 in herinnering. Verba als dmx en Nmj wijzen op-
nieuw op de aard en de werking van de overtreding. De gedetailleerde be-
schrijving van het misdrijf en de precieze aanduiding van de plaats waar de 
corpora delicti verborgen zijn maken duidelijk dat ieder detail nu in de 
openbaarheid wordt gebracht. Niets blijft nog verborgen. Tegelijkertijd 
biedt de minutieuze beschrijving geen enkele ontsnappingsmogelijkheid 
meer voor de Israëlieten. Zij kunnen er hun ogen niet voor sluiten, ze moe-
ten erkennen wat er plaats heeft gevonden. De uiteindelijke ontdekking van 
de corpora delicti exact daar waar Achan aangaf dat ze verborgen waren 
dient enerzijds als bevestiging van zijn woorden en de waarheid daarvan. 
Anderzijds functioneren de ontdekking en de daaropvolgende tentoonsprei-
ding voor het aangezicht van YHWH en alle Israëlieten als de openbare 
bevestiging van het gelijk van YHWH.  
Daar waar Achan eerst nadrukkelijk deel uitmaakte van het volk, staat hij 
daar nu nadrukkelijk buiten, zoals wordt aangegeven door de uitdrukking 
larsy ynb-lk en de verkorte genealogische notitie. Het hele volk vormt een 
front tegenover Achan. Diens schuld is definitief vast komen te staan, en met 
de erkenning daarvan, erkennen de Israëlieten tegelijkertijd hun eigen aan-
deel in de overtreding. 
In Joz. 7:24-26ac wordt dan de laatste fase van de erkenning uitgevoerd; de 
fysieke verwijdering van Achan en al wat hem toebehoort uit het kamp. 
Daarop volgt de vernietiging van Achan, de door hem gestolen waar en zijn 
bezittingen. Er ligt grote nadruk op de participatie van het hele volk in zo-
wel de fysieke verwijdering als de bestraffing van Achan. Het hele collectief 
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erkent uiteindelijk zijn eigen overtreding, neemt hiervoor de verantwoorde-
lijkheid en herstelt de fout. Achan wordt bestraft voor zijn misdaad  
Nbab Mgr, en vervolgens wordt de 'gevangene onder de Mrx en al wat hem 
toebehoort' verbrand met vuur, zoals in Joz. 7:15 werd verordonneerd. Hij 
wordt letterlijk en onherroepelijk verwijderd. De steenhoop die daarop 
wordt opgericht vormt de eeuwigdurende openbare herinnering aan de zo 
verborgen overtreding. De etiologische formule benadrukt dit en sluit tege-
lijkertijd het aandeel van Achan in de overtreding en dus in het verhaal 
formeel af. 
Ten teken dat de situatie inderdaad weer hersteld is wijkt de toorn van  
YHWH. Dit is een absoluut unicum. De Israëlieten hebben hun fout recht-
gezet. De herinnering, niet alleen aan Achan, maar vooral aan de verborgen 
werking van hun eigen rol in de overtreding en de gevolgen daarvan, wordt 
verankerd in de woordspeling met de naam van de Vlakte waar Achan ein-
digde. De tweede etiologische formule sluit dan ook het aandeel van de 
Israëlieten in de overtreding en in het hele verhaal af. 
 
De uiteindelijke les van Joz. 7 wordt zeer subtiel gebracht. De hele opbouw 
van het verhaal weerspiegelt (de werking en de gevolgen van) de overtre-
ding die door de Israëlieten begaan wordt. Achans overtreding vormt zowel 
de basis, als het voorbeeld waaraan hun eigen, meer complexe overtreding 
zichtbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt in Joz. 7 zelfs letterlijk. Het verhaal 
bevat niet alleen een waarschuwing, maar is tegelijkertijd een aanschouwe-
lijke levendige verbeelding van die waarschuwing.  
Hierboven is aangetoond hoe de beide beschuldigingen, die tegen de Israë-
lieten en die tegen Achan onderling samenhangen. Ook de onderlinge sa-
menhang en het belang daarvan voor het verhaal tussen de Israëlieten en 
Achan werd duidelijk. De subtiele wijze waarop het verhaal zelf de werking 
en aard van de overtreding aanschouwelijk maakt kwam aan bod, evenals de 
rol die Achan hierin speelde. De overtreding en het gevaar van de werking 
ervan werden duidelijk, alsook het feit dat niet Achans overtreding, maar die 
van de Israëlieten de werkelijke les van Joz. 7 vormt. Wat echter open blijft, 
is de vraag naar de Mrx. 
De Mrx staat zonder twijfel centraal in Joz. 7. De waarschuwing van Joz. 7 
heeft betrekking op de omgang van de Israëlieten met de Mrx. Dit blijkt 
duidelijk uit de teksten binnen Joz. 7 waarin de Mrx voorkomt. Ten eerste 
opent het hoofdstuk met de beschuldiging aan het adres van de Israëlieten, 
die volgens de expositie een lem tegen de Mrx begaan hebben. In de gods-
rede komt vervolgens nog de beschuldiging Mrxh Nm xql voor, eveneens 
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gericht tegen het collectief (in de expositie werd diezelfde beschuldiging 
nog exclusief tegen Achan geuit). Ook stelt YHWH in Joz. 7:12 dat Israël 
dankzij hun overtreding niet langer stand zal kunnen houden tegen haar 
vijanden,  Mrxl wyh yk; ' want Israël is Mrx'. In Joz. 7:13 waarschuwt Hij 
vervolgens; larsy Kbrqb Mrx 'er is Mrx in uw midden, Israël. Tot slot 
stelt YHWH in zowel Joz. 7:12 als 13 dat Israël de Mrx uit haar midden 
moet verwijderen (dms/rwo) om de rampzalige gevolgen van hun overtre-
ding te voorkomen. 
Achan wordt slechts in de expositie in een direct verband met de Mrx ge-
noemd. In Joz. 7:1ba wordt Achan ervan beschuldigd dat hij genomen heeft 
van de Mrx; Mrxh Nm xql. Wat deze beschuldiging precies inhoudt, is 
volstrekt onduidelijk. In de godsrede wordt in Joz. 7:15 vervolgens degene 
die uiteindelijk geselecteerd wordt aangeduid als Mrxb dklnh, 'diegene die 
gevangen is door de Mrx'. Omdat de selectieprocedure nog niet heeft plaats-
gevonden en de uitkomst daarvan dus nog niet duidelijk is, wordt Achan 
hier niet met name genoemd. Als echter de selectieprocedure Achan heeft 
aangewezen, en zijn bekentenis, bewijs en bestraffing volgt, wordt de Mrx 
in het geheel niet meer genoemd. 
Hoewel de waarschuwing van Joz. 7 onmiskenbaar betrekking heeft op de 
verhouding van de Israëlieten tot de Mrx, blijkt juist degene aan wie de 
waarschuwing zichtbaar wordt gemaakt, Achan, opvallend weinig geassoci-
eerd te worden met de Mrx. Dit probleem wordt door de meeste commenta-
toren opgelost door middel van de 'corporate responsibility'. De beschuldi-
ging aan het adres van Achan in Joz. 7:1ba wordt gelezen als een toespitsing 
van de beschuldiging aan de Israëlieten. Deze laatsten zijn dan in feite on-
schuldig, maar lijden omdat één van hen wel schuldig is. 
 




