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HOOFDSTUK 4 

BAN IN DE CANONIEKE CHRONOLOGIE 
 

In dit hoofdstuk worden de Mrx-referenties in het Oude Testament bespro-
ken aan de hand van de canonieke chronologie. Daarbij vormt zich langza-
merhand een steeds scherper beeld van Mrx zoals dat in de narratieve chro-
nologie voorkomt en functioneert.  

Exodus 22:19 

Binnen het hoofdstuk Ex. 22 maakt Ex. 22:19 deel uit van een op zichzelf 
staand gedeelte; Ex. 22:17-19.435 Daar waar in de directe context van Ex. 22 
steeds genuanceerde bepalingen worden geformuleerd, bestaat Ex. 22:17-19 
slechts uit een drietal bondig geformuleerde geboden. Het eerste, Ex. 22:17, 
gebruikt een negatieve formulering; 'een tovenares' (hpskm) mag niet in 
leven worden gelaten (hyxt al). Vervolgens oordeelt Ex. 22:18 dat iemand 
die seks heeft met een dier ter dood gebracht moet worden; twmy twm. Het 
oordeel van Ex. 22:18 is niet alleen positief geformuleerd, door de parono-
mastische constructie is ze ook zeer dwingend. Een explicieter doodsvonnis 
komt in het Oude Testament niet voor.436  
Ex. 22:19 is geformuleerd als een directe strafmaatregel tegen afgoderij. Het 
vers valt uiteen in twee delen, Ex. 22:19a en Ex. 22:19b. Het vergrijp wordt 
in Ex. 22:19a uitgedrukt als Myhlal xbz 'eenieder die offert aan de goden'. 
Ex. 22:19b voegt daar een beperking aan toe; wdbl hwhyl ytlb, 'behalve 

 
435 Ex. (21:37-) 22:1-16 betreft uitvoerige instructies met betrekking tot dief-

stal/beschadiging van geleende voorwerpen. Ook Ex. 22:15-16 over het ontmaagden van 
iemands dochter valt in deze categorie. Dit wordt  beschouwd als diefstal/beschadiging, waar-
voor de vergoeding bestaat uit de bruidschat. Ex. 22:20-26 betreft regelgeving met betrekking 
tot de zwakkeren in de samenleving als armen, weduwen en wezen. Ex. 22:27-30 beschrijven 
het gewenste gedrag als volk van YHWH. 

436 Dit oordeel wordt tweemaal geveld over bestialiteit, hier en in Lev. 20:15. Lev. 18:23 
veroordeelt deze daad met awh lbt 'het is chaos', maar verbindt er geen strafmaat aan. Deut. 
27:21 stelt dat degenen die zich schuldig maken aan bestialiteit vervloekt zijn (rwre). Zie 
voor tmwy twm ook mijn opmerkingen hierover bij de behandeling van Lev. 27:29, p. 129-130. 
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aan YHWH alleen'.437 De consequentie van dit vergrijp wordt geformuleerd 
met Mrx hof'al. Formeel is Mrx hof'al niets anders dan de passieve vorm 
van Mrx.  
Ex. 22:17-19 is zorgvuldig opgebouwd. Ex. 22:17 velt een negatief gefor-
muleerd oordeel. Ex. 22:18 daarentegen formuleert het bevel tot executie 
positief, de formulering met twmy twm lijdt geen twijfel. De interne verzwa-
ring tussen Ex. 22:17 en 18 wekt de verwachting van een climax in Ex. 
22:19. De opbouw tussen de eerste twee verzen doet vermoeden dat Mrx 
hof'al een zwaardere straf is dan twmy twm. Zonder een precieze definitie of 
invulling van wat onder Mrx moet worden verstaan blijft de opbouwende 
lijn in Ex. 22:17-19 echter een zichzelf bevestigend idee. 438 
Samenvattend: Ex. 22:17-19 staat los van de directe context, zowel wat 
formulering als wat onderwerp betreft. Uit de tekst wordt duidelijk dat Mrx 
hier geldt als consequentie van een overtreding die betrekking heeft op de 
verhouding tussen YHWH en de andere goden.439 Uit de tekst valt echter 

 
437 Gewoonlijk komt in regelgeving met betrekking tot afgoderij Myrxa Myhla voor, ter-

wijl in Ex. 22:19a slechts Myhla staat. De toevoeging in Ex. 22:19b wdbl hwhyl ytlb 
'behalve aan YHWH alleen', vervangt het ontbrekende Myrxa in Ex. 22:19a. Dit komt gefor-
ceerd over. Durham citeert in zijn commentaar A. Alts Essays on Old Testament History and 
Religion (Oxford 1966 p. 112, noot 73). Alt meende dat Myrxa Myhla de oorspronkelijke 
lezing was, gevolgd door tmwy twm. MT leverde Myrxa abusievelijk over als Mrxy, waardoor 
tmwy twm overbodig werd. Dit maakte het 'vreemde' Ex. 22:19b noodzakelijk om verwarring te 
voorkomen (J. I. Durham, Exodus, Word Biblical Commentary 3, Waco Texas 1987, p. 328). 
Brekelmans wijst deze oplossing af omdat de argumentatie op veronderstellingen buiten de 
tekstkritiek steunt (Brekelmans reageert op hetzelfde standpunt van Alt, zoals verwoord in Die 
Ursprünge des israelitischen Rechts, Leipzig 1934, p. 45). Brekelmans leest in plaats daarvan 
Ex. 22:19a als Mrxy Mrxa Myhlal xbz. Ook hij voegt dus Myrxa toe. Hij beschouwt Ex. 
22:19b als een latere toevoeging en besteedt daar verder geen aandacht aan (Brekelmans, De 
�erem, p. 54-59). Houtman tenslotte, is van mening dat Myhla in Ex. 22:19a gezien de con-
text slechts kan wijzen op 'andere' goden, ook zonder de toevoeging Myrxa. Ex. 22:19b bena-
drukt dit. Houtman ziet geen reden om Ex. 22:19b als secundair te beschouwen (C. Houtman, 
Exodus, Historical Commentary of the Old Testament Vol. 3, Leuven 2000, p. 210-217).  

438 Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion', p. 273-275, leest Mrx hof'al in Ex. 
22:19 als het 'uitsluiten uit de geloofsgemeenschap'. De strafmaat van Ex. 22:19 valt dan in 
een andere categorie dan Ex. 22:17-18 (doodstraf). Deze lezing heeft als nadeel dat Ex. 22:19 
nog meer wordt losgekoppeld van haar directe context. Aan de andere kant, de samenhang 
tussen de drie verzen Ex. 22:17-19 wordt slechts gevormd door de veronderstelde opbouw in 
strafmaat. Deze is echter niet in de tekst zelf terug te vinden. Zo ook Houtman, Exodus, p. 213. 
Brekelmans ziet Ex. 22:19 als een 'banvloek', een plechtig uitroepen van de Mrx waardoor de 
gemeenschap zich van de schuldige distantieert en zich verplicht om de schuldige te doden 
(Brekelmans De �erem p. 56-57, 59). 

439 Stulman noemt Ex. 22:19 als parallel voor de ideeën van D in zijn artikel 'Encroach-
ment in Deuteronomy: An Analysis of the Social World of the D Code', JBL 109/4 (1990) p. 
613-632. Op p. 621-22 bespreekt hij overeenkomsten en verschillen. Hoewel inderdaad zowel 
Ex. 22:19 als de door hem genoemde deuteronomistische teksten ageren tegen afgoderij gaat 
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niet te concluderen dat deze overtreding ernstiger was dan de twee vooraf-
gaande en evenmin of de strafmaat in dezelfde categorie valt. 

Leviticus 27:21, 28, 29 

Lev. 27 heeft betrekking op het wijden van mensen, dieren of dingen aan 
YHWH/het heiligdom. Voor deze handeling wordt steeds het verbum sdq 
gebruikt.440 Naast de gelofte zelf en de vaststelling van de geldelijke waarde 
van een dergelijke gift,441 wordt ook het afkopen (lossen) van een dergelijke 
gelofte behandeld. De afkoopsom voor een aan YHWH gewijd bezit bestaat 
steeds uit de (door de priester vastgestelde) geldelijke waarde van het ge-
wijde, vermeerderd met een vijfde.  
In deze context maakt Lev. 27:21 deel uit van een serie bepalingen met 
betrekking tot het wijden van stukken grond aan YHWH (Lev. 27:16-25).  
Lev. 27:20 betreft het geval van een akker die aan YHWH gewijd is en 
ondertussen door de eigenaar verkocht wordt zonder dat deze eerst de af-
koopsom heeft betaald.442 In een dergelijk geval wordt volgens Lev. 27:21ab 
de akker met ingang van het jubeljaar hwhyl sdq 'heilig voor YHWH'.443 
Deze aanduiding wordt verduidelijkt door de vergelijking  
                                                                                                                           
het te ver om te spreken van een parallel. Het onderwerp afgoderij is de enige overeenkomst 
tussen beiden.  

440 Milgrom gaat uitgebreid in op het concept 'heiligen/wijden' in zijn commentaar. Zie 
daarvoor COMMENT D. Sanctifications (J. Milgrom, Leviticus 23-27. A New Translation 
with Introduction and Commentary, The Anchor Bible Vol. 3B, New York 2000, p. 2412-
2414). 

441 Hierdoor wordt sterk de indruk gewekt dat niet de gewijde persoon, dier, of ding zelf 
gewijd wordt, maar dat in plaats daarvan een geldbedrag wordt afgestaan aan YHWH/ het 
heiligdom. 

442 Voor de discussie betreffende de duiding van w in een aanvullende of contrasterende 
zin, zie Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2384. Aan het einde van de (korte) weergave van de 
discussie concludeert Milgrom terecht dat het voorliggende geval van de akker in Lev. 27:21 
wordt aangehaald juist omdát het een uitzondering betreft. De algemene regel van lossing 
wordt gevolgd door de uitzondering van de onmogelijkheid tot lossing. 

443 De aanduiding hwhyl sdq lijkt eenvoudig weer te geven dat iets aan YHWH gewijd 
is. De invulling ervan is echter zeer divers. Ex. 16:23 en 31:15 spreken over de 
hwhyl sdq tbs, de sabbat. In Ex. 28:36 en 39:50 wordt de opdracht gegeven de tekst hwhyl 
sdq te graveren in de gouden voorhoofdsplaat van de hogepriester Aäron, mogelijk om zijn 
bijzondere status aan te duiden. In Deut. 26:19 wordt gesproken van hwhyl sdq-Me, en ook 
Ezra 8:28 lijkt aan te geven dat het volk hier heilig is voor YHWH. Jes. 23:18 voorspelt dat de 
inkomsten van Tyrus ooit hwhyl sdq zullen zijn. Daarbij gaat het niet alleen om een soort 
wijgave, maar tegelijkertijd ook om de gebieds-/machtsuitbreiding van YHWH. Een op dit 
moment vijandige stad zal ooit direct tot zijn invloedssfeer behoren. In Jer. 31:40, wordt het 
'dal der lijken'  hwhyl sdq verklaard, met de uitbreiding; 'er zal niets opnieuw worden uitge-
rukt of gebroken tot in eeuwigheid'. Daarbij lijkt de aanduiding hwhyl sdq de plaats te 
beschermen, alsof het een onaanraakbare status heeft gekregen. Ez. 48:18 heeft betrekking op 
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Mrxh hdsk, 'als een akker die Mrx is.' 
Lev. 27 is het enige hoofdstuk in Leviticus waar de aanduiding hwhyl sdq 
regelmatig voorkomt, in Lev. 27:14, 21, 23, 30, 32.444 Lev. 27:21 neemt 
hierbij een bijzondere positie in. De akker die hwhyl sdq is wordt in dit 
geval gelijkgesteld aan een akker die Mrx is. De precieze status en conse-
quenties van de hwhyl sdq hdsk worden verduidelijkt aan de hand van de 
(bekend veronderstelde) status van de Mrxh hdsk.445 
Lev. 27:21 kan slechts begrepen worden in haar context. Die context wordt 
geregeerd door de aanduiding hwhyl sdq en de bepalingen daaromtrent. 
Lev. 27:16-20 maakt duidelijk dat als een akker aan YHWH wordt gewijd, 
niet de akker zelf maar (een deel van) het vruchtgebruik ervan aan de tempel 
toevalt. Dit vruchtgebruik wordt afgedragen door het betalen van een schat-
ting. Een dergelijke wijding loopt van jubeljaar tot jubeljaar. Voor ontbre-
kende jaren (als een akker jaren na het laatste jubeljaar gewijd wordt) wordt 
een evenredig bedrag in mindering gebracht op de schatting. Als de persoon 
die de akker oorspronkelijk wijdde, besluit om de akker tussentijds weer los 
te kopen, dan wordt het bedrag van de schatting plus een vijfde betaald (als 

                                                                                                                           
de bezittingen van priesters die niet verhandeld of verwisseld mogen worden omdat ze hwhyl 
sdq zijn. Zech. 14:20-21 tenslotte, beschrijft een toekomstvisioen waarbij alle paarden, en 
ook de potten en pannen in Jeruzalem hwhyl sdq zullen zijn. Het hele leven van Israël, ook 
het dagelijkse, zal als het ware aan YHWH gewijd zijn. De aanduiding dat iets hwhyl sdq is 
kan dus betrekking hebben op zeer veel verschillende zaken, van heel concreet (bezittingen 
van priesters en levieten) tot meer abstract; de hogepriester, het volk, de sabbat of  het dage-
lijkse leven. Alleen in Lev. 27 gaat het om het concrete (vrijwillige) wijden van bezittingen aan 
YHWH. Daarbij moet worden opgemerkt dat in Lev. 27 het embleem hwhyl sdq in lang niet 
alle gevallen wordt verleend (bijvoorbeeld niet bij het wijden van  mensen).  

444 In Lev. 27:14 gaat het om een huis dat gewijd wordt als hwhyl sdq. Dat hier naast het 
gebruik van het verbum sdq ook nog de status van het huis als hwhyl sdq nadrukkelijk 
vermeld wordt wijst erop dat hwhyl sdq een specifieke wijding inhoudt. Ondanks deze 
nadrukkelijke status aparte kan het huis wél losgekocht worden (lag qal) na de wijding 
hwhyl sdq. Lev. 27:23 behandelt de berekende waarde van een akker die aan YHWH gewijd 
wordt. Hierbij gaat het om een akker die niet tot het oorspronkelijke erfbezit behoorde van 
degene die de akker wijdde, om een 'aangekochte' akker. Het berekende bedrag moet dezelfde 
dag worden betaald, het is hwhyl sdq. Lev. 27:30 en 32 hebben betrekking op de afdracht 
van de tienden. Deze zijn eveneens hwhyl sdq. Opvallend genoeg staat de bepaling hwhyl 
sdq niet bij alle voorbeelden van wijgaven in Lev. 27. Mensen of dieren die aan YHWH 
gewijd worden, worden in Lev. 27 niet aangeduid als hwhyl sdq. Ook elders worden levende 
wezens niet op deze wijze aangeduid als hwhyl sdq. Deut. 26:19 en Ezra 8:28 spreken wel 
over het volk/jullie als hwhyl sdq, maar daar betreft het een abstracte voorstelling, geen 
concrete wijgave. 

445 Brekelmans neemt Lev. 27:21 als één van de voorbeelden om aan te tonen dat het no-
men Mrx allereerst  een nomen qualitatis is. Mrx drukt hier volgens hem een bepaalde eigen-
schap uit. Ikzelf zou liever kiezen voor de aanduiding 'status' of 'conditie' (Brekelmans, De 
�erem, p. 45). 
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een soort boeteclausule). Als echter de eigenaar van de akker niet wil lossen 
maar de akker met de wijding er nog op doorverkoopt, maakt hij daarmee de 
wijding permanent. Als dat het geval is, zo blijkt uit Lev. 27:21, dan komt 
het veld wel vrij in het jubeljaar, maar vervolgens valt het toe aan het erfbe-
zit (hzxa) van de priester.446  
Het belangrijkste van dit deel van Lev. 27 is dat Mrxh hdsk hier wordt 
gebruikt als een verduidelijking. Dit betekent dat de bepalingen bij die akker 
die aan YHWH gewijd is (de weggevallen mogelijkheid tot lossing) even-
eens van toepassing zijn op de Mrxh hdsk. Daarnaast wijst het gebruik van 
de Mrxh hdsk als verduidelijking erop dat de status en de bepalingen om-
trent de Mrx meer bekend geacht werden dan die omtrent de hwhyl sdq. 

Leviticus 27:28 447 
In Lev. 27:28 staat de Mrx centraal. Het initiële subject Mrx-lk wordt in 
Lev. 27:28a uitgewerkt door wl-rsa-lkm hwhyl sya  Mrxy rsa, 'datgene 
dat een man van zijn bezittingen Mrx verklaart aan YHWH'. Deze toevoe-
ging wijst erop dat het totale veld dat onder de noemer Mrx (-lk) gevangen 
kan worden breder is dan het gedeelte dat hier in Lev. 27:28 wordt behan-
deld. Hier gaat het specifiek om die gevallen waarin het eigen bezit Mrx 
verklaard wordt.  
Deze bezittingen worden vervolgens nader gespecificeerd;   
wtzxa hdsmw hmhbw Mdam, 'van mens, of vee of van een akker uit zijn (erf-) 
bezit'. Hieruit blijkt dat zowel levende als levenloze zaken Mrx aan YHWH 
kunnen worden verklaard. De formulering wtzxa hdsmw wijst erop dat het 
niet mogelijk is een aangekochte akker (zoals eerder behandeld in Lev. 
27:22) Mrx te verklaren, alleen akkers die behoren tot het erfbezit (hzxa). 
Dit vindt zijn oorzaak in de tijdsduur van Mrx. Iets dat eenmaal Mrx ge-
maakt is, blijft dat ook. Deze onomkeerbaarheid wordt versterkt door Lev. 
27:28ad; lagy alw rkmy alw 'en het zal niet verkocht of gelost worden'. De 
 

446 Vgl. L. L. Grabbe, 'Vows', Leviticus, Old Testament Guides, Sheffield 1993 (1997 
tweede druk), p. 68-69. Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2385, meent echter dat rkm (Lev.27:20) 
een pluperfect is, in plaats van een perfectum. Ik zie geen reden om af te zien van de gebruike-
lijke lezing van rkm als perfectum. De tekst zowel als de bedoeling van Lev. 27:20 zijn duide-
lijk en niet in tegenspraak met het voorafgaande deel van het hoofdstuk. Zie ook W. Houston, 
'Contrast in Tense and Exegesis. The Case of the Field Vowed and Sold, Lev. XXVII 20', in: 
VT 49/3 (1999), p. 416-420, en de reactie daarop van J. R. Porter, 'Lev. XXVII 20: Some 
Further Considerations', in: VT 50/4 (2000), p. 569-571. 

447 Zie voor een uitgebreide discussie over de tekst; J. Milgrom, Leviticus 23-27 A New 
Translation with Introduction and Commentary, p. 2365-2402,  meer specifiek over de Mrx, 
p. 2409-2421; en P. J. Budd, Leviticus, The New Century Bible Commentary, Grand Rapids 
1996, p. 378-391. 
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mogelijkheden die bij het wijden (sdq) van mens, dier en materie ter be-
schikking staan om de wijding ongedaan te maken, zijn niet van toepassing 
op iets dat Mrx verklaard is. Aangekochte akkers komen in het jubeljaar 
vrij. Dit sluit ze bij voorbaat uit voor Mrx. De Mrx is onomkeerbaar.  
In Lev. 27:28 fungeert het verbum Mrx als een nadere bepaling van  
Mrx-lk in Lev. 27:28a. Hier komt Mrx voor in een bijzondere constructie 
met hwhyl.448 Hierdoor krijgt Mrx een sterk wijdingskarakter. De context 
van de rest van het hoofdstuk Lev. 27 wijst eveneens in die richting door het 
herhaalde hwhyl sdq. Zowel hwhyl sdq als hwhyl Mrx zijn van toepassing 
op mensen, dieren en akkers.449 Beide begrippen liggen blijkbaar zo dicht 
tegen elkaar aan dat verwarring voorstelbaar was. Lev. 27:28 (-29) heeft als 
doel het verschil tussen hwhyl sdq en hwhyl Mrx aan te geven. Dit verschil 
wordt duidelijk in Lev.27:28b; lag al rkm al Mrx-lk 'alles wat Mrx is, 
mag niet verkocht of gelost worden'. Bij hwhyl sdq was lossing wel moge-
lijk, en werd steeds de berekening van de losprijs aangegeven. Iets wat 
hwhyl Mrx is mag echter niet gelost worden.  
In het tweede deel van het vers, Lev. 27:28b, is Mrx opnieuw subject. Lev. 
27:28b geeft een nadere definitie van Mrx-lk; hwhyl awh Mysdq-sdq 'is 
een heiligheid der heiligheden voor YHWH'. De uitdrukking Mysdq-sdq 
komt met name in Exodus en Leviticus voor, en heeft ofwel betrekking op 
de tabernakel/tempel of op het aandeel van de priesters in het offer.450  
Mysdq-sdq is slechts bedoeld voor priesters en afgezonderd van het gebruik 
door gewone mensen. Daar Mysdq-sdq hier ter verduidelijking van Mrx-lk 
wordt gebruikt maakt aannemelijk dat deze restrictie eveneens geldt voor 
datgene dat Mrx is.451  

 
448 hwhyl Mrx komt slechts tweemaal voor in het Oude Testament, hier en in Micha 4:13. 
449 In Lev. 27:2-8 worden de regels met betrekking tot het wijden van mensen besproken, 

in Lev. 27:9-13 betreft het aan YHWH wijden van vee, en Lev. 27:16-24 akkers/grondbezit 
(zie ook Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2380-2383). In Lev. 27:14-15 wordt het wijden van 
huizen besproken, maar deze categorie keert niet terug bij de bespreking van hwhwl Mrx.  

450 In Ex. 29:37; 30:10, 29, en 40:10 heeft het betrekking op het altaar; in Ex. 30:36 betreft 
het de heilige zalf. In Lev. 2:3, 10; 6:10; 18, 22; 7:1, 6; 10:12, 17; 14:13; 24:9 betreft het 
steeds het (overblijfsel van) verschillende soorten offers. Dit wordt het deel van de priesters 
genoemd. Zij mogen ervan eten. Dit is ook het geval in Num. 18:19 en Ez. 48:12 (ook Levie-
ten). In 1Kron. 23:13 wordt de uitdrukking gebruikt om de functie van Aäron aan te duiden 
(dat wat hij doet), terwijl Ex. 43:12 en 45:3 er de tempel mee aan duiden. De precieze invul-
ling van de term in Dan. 9:4 is onduidelijk. 

451 Volgens Milgrom heeft Mysdq-sdq in Lev. 27:28 betrekking op iets dat niet vrijge-
kocht of gelost kan worden. Het valt daarom in dezelfde categorie als het (deel van het) offer 
dat de priesters (en hun familie) mogen eten (Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2394-5). Hij rea-
geert hier op Stern (The Biblical �erem, p. 120-127), die  een poging doet om Lev. 27:28 en 
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Mrx-lk is in Lev. 27:28b geen overkoepelende term, maar grijpt terug op 
de invulling ervan in Lev. 27:28a. Het voert daarom te ver om hier Mrx-lk 
en de daaropvolgende definitie hwhyl Mysdq-sdq op te vatten als een over-
koepelende uitspraak die bepalend is voor het hele betekenisveld van Mrx. 
Tenslotte is de formulering hwhyl Mrx ongebruikelijk.452 hwhyl wordt door 
het hele hoofdstuk Lev. 27 heen steeds gebruikt in verband met het verbum 
sdq. Daar verwijst het steeds naar de godheid aan wie gewijd wordt. Dat 
hier nadrukkelijk hwhyl Mrx wordt gebruikt kan geen vergissing zijn. Beide 
begrippen bevinden zich, althans hier, in hetzelfde spectrum. Het lijkt van-
zelfsprekend om in het geval van hwhyl Mrx een synonieme betekenis als 
hwhyl sdq aan te nemen. Hierbij moet echter grote voorzichtigheid betracht 
worden. De combinatie van hwhyl Mrx met hwhyl komt slechts tweemaal 
voor. Daarnaast blijft vooral het verschil in de mogelijkheid tot lossing 
voorop staan, te meer omdat  Lev. 27:28 juist ten doel heeft dit verschil 
helder te maken. Bovendien wordt, in tegenstelling tot datgene dat Mrx is, 
iets dat gewijd is (sdq) in Lev. 27 nimmer als  
hwhyl Mysdq-sdq aangeduid. Dit wijst op zijn minst op een verschil in 
zwaarte.453 

Leviticus 27:29 
Lev. 27:29 Mdah-Nm Mrxy rsa, 'diegene van de mensen die Mrx wordt 
verklaard (hof'al)',454 hangt nauw samen met het voorafgaande vers en is in 

                                                                                                                           
Num. 18:14 met elkaar te harmoniseren zonder dat daar noodzaak toe is (zoals Milgrom 
overigens terecht opmerkt). 

452 Deze komt behalve hier nog slechts eenmaal voor, in Micha 4:13.  
453 Milgrom onderscheidt drie gradaties van heiligheid, gebaseerd op de mogelijkheid tot 

lossing. Mrx als Mysdq-sdq valt in de meest heilige categorie en is 'irredeemable' (kan niet 
worden gelost of vrijgekocht). Deze categorie wordt gevolgd door door die van de dieren die 
geschikt zijn om te offeren, ook deze kunnen niet gelost worden. Tenslotte is er dan de catego-
rie wijdingen die níet geschikt zijn voor het offer (zoals onreine dieren, land, huizen en oog-
sten). Deze kunnen wel vrijgekocht worden, behalve als ze Mrx zijn (Milgrom, Leviticus 23-
27, p. 2368). 

454 Brekelmans wijst erop dat deze hof'al opvallend is in een hoofdstuk dat uitsluitend hif'il 
gebruikt. Brekelmans koppelt op basis van de Mrx hof'al hier Lev. 27:29 los van Lev. 27:28. 
Vervolgens verbindt hij Lev.27:29 met Ex. 22:19 (en in mindere mate met Ezra 10:8), waar 
Mrx hof'al voorkomt in een juridische tekst. Hij spreekt dan over een 'straf-Mrx'. Mrx hof'al 
zou dan een 'banvloek' zijn, het plechtig uitspreken van de straf (en niet de vorm van de straf 
zelf). Lev. 27:29b dient dan om het onverbiddelijke karakter van de doodstraf weer te geven. 
Brekelmans merkt op dat er geen informatie wordt gegeven over het misdrijf, nóch over de 
wijze waarop de straf moet worden voltrokken (Brekelmans, De �erem, p. 60-65). Het voor-
komen van Mrx hof'al in zowel Lev. 27:29 als in Ex. 22:19 en Ezra 10:8 is echter een te 
kleine basis om de teksten zo sterk met elkaar te verbinden. In tegenstelling tot Lev. 27:29 is in 
zowel Ex. 22:19 als Ezra 10:8 wel degelijk sprake van een overtreding, terwijl juist in die 
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feite een uitwerking van een onderdeel van Lev. 27:28 (Mdam). Lev. 27:29a 
geeft informatie over wat níet mogelijk is voor mensen die Mrx worden 
gemaakt; zij kunnen niet worden vrijgekocht, niet gelost (hdp nif'al). Daar-
tegenover stelt Lev. 27:29b wat er wél kan, sterker nog, wat noodzakelijk is; 
tmwy twm. Diegene die Mrx verklaard wordt, moet zeker gedood worden.  
De uitdrukking tmwy twm wordt gewoonlijk slechts ingezet als 
straf/vergelding voor ernstige misdrijven.455 In die zin vormt het gebruik 
hier, als consequentie van de Mrx-status van een mens, een uitzondering. 
Het gebruik van de Mrx hof'al wijst erop dat iemand niet zichzelf Mrx kan 
verklaren, het wordt door anderen gedaan. Dit is een verschil met materiële 
zaken, waarbij Mrx hif'il wordt gebruikt. Lev. 27:29 is een nadere uitwer-
king van een onderdeel van Lev. 27:28; de mensen die Mrx verklaard wor-
den (Mdam).456 Ter aanvulling op de bepaling van Lev. 27:28 dat  
Mrx-lk niet verkocht (rkm) noch gelost (lag) mag worden, benadrukt Lev. 
27:29 nogmaals dat mensen die Mrx verklaard zijn, niet vrijgekocht mogen 
worden (hdp).457 Lev. 27:29 sluit dus naast rkm en lag ook hdp uit voor de 
mensen die Mrx verklaard zijn.  
 
Samenvattend valt over het gebruik van Mrx in Lev. 27 het volgende op te 
merken: Ten eerste bevindt het zich in hetzelfde spectrum van bepalingen 
als hwhyl sdq/ sdq; als het afstand doen van iets ten gunste van de godheid 
of de priesters/tempels. Daarnaast vallen vooral ook de verschillen op; iets 

                                                                                                                           
beide gevallen tmwy twm ontbreekt. Daarnaast komt Mrx hof'al in Lev. 27:29 niet geïsoleerd 
voor maar in samenhang met het gebruik van Mrx hif'il in Lev. 27:28. Er is geen enkele reden 
om aan te nemen dat Mrx hof'al in Lev. 27:29 níet eenvoudig de passieve vorm van Mrx hif'il 
in Lev. 27:28 is, en daarnaar terug verwijst. 

455 De uitdrukking komt voor als straf voor overspel (Gen. 26:11; Lev. 20:10), aanraking 
van de heilige berg (Ex. 19:12), doodslag (Ex. 21:12; Lev. 24:17; Num. 35:16, 17, 18, 21, 31), 
slaan en/of vervloeken van vader of moeder (Ex. 21:15, 17; Lev. 20:9), bestialiteit (Ex. 22:18; 
Lev. 20:15); schending van de sabbat (Ex. 31:14, 15; Num. 15:35) afgoderij (Lev. 20:2), 
lastering van de NAAM (Lev. 24:16), Mrx (Lev. 27:29). In Richt. 21:5 geldt het als straf voor 
het verbreken van het verbond dat de stammen van Israël bij Mispa sloten in de oorlog tegen 
Benjamin. In Ez. 18:13 geldt het als straf voor een opsomming van overtredingen waaronder 
overspel, afgoderij en het schenden van de sabbat. 

456 Stern beargumenteert uitgebreid op welke mensen Lev. 27:28-29 betrekking zouden 
kunnen hebben. Hierbij kent hij met name aan wtzxa in Lev. 27:28 groot gewicht toe. Slechts 
een mens die tot iemands 'bezit' hoort, kan Mrx verklaard worden. Dit komt volgens Stern 
neer op slaven, en dan alleen nog de buitenlandse slaven (Israëlitische slaven hebben een 
buitengewone status). Lev. 27:28-29 zou vooral als doel hebben om te voorkomen dat iemand 
een andere persoon (die niet tot zijn bezit behoort) Mrx verklaart, gezien de uiteindelijke 
consequentie van Lev. 27:29b (Stern, The Biblical �erem, p. 131-132). 

457 Over het verschil tussen hdp en lag zie J. Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2390; Bre-
kelmans, De �erem, p. 60-62. 
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dat Mrx is kan niet gelost worden, het proces is onomkeerbaar. In het geval 
van sdq is dat slechts éénmaal het geval; als een gewijde akker wordt door-
verkocht zonder lossing (+boete). Juist in dat geval wordt de vergelijking 
tussen Mrx en hwhyl sdq getrokken, waarbij de consequentie (het vervallen 
van de akker aan het bezit van de priester bij het jubeljaar) verduidelijkt 
wordt aan de hand van het voorbeeld van de akker die Mrx is.  
Daarnaast bleek, dat in tegenstelling tot het verbum (hwhyl) sdq, ook per-
sonen Mrx verklaard kunnen worden.458 Zoals bij alle overige zaken die 
Mrx zijn, is ook bij personen het proces onomkeerbaar; zij kunnen niet 
vrijgekocht worden. De consequentie daarvan is dat zij moeten sterven. Uit 
de tekst valt niet af te leiden dat het Mrx-verklaren van iemand bedoeld is 
als vonnis of straf voor een begane misdaad. De uitdrukking tmwy twm moet 
dan ook worden opgevat als een directe consequentie van de onmogelijkheid 
tot lossing. De tekst van Lev. 27 biedt geen informatie over de achtergrond 
of reden om iets of iemand  Mrx te verklaren. 

Num. 18:14 

De volgende tekst in de narratieve chronologie waarin (het nomen van) Mrx 
voorkomt betreft Num. 18:14. Opnieuw is Mrx hier subject van de zin. In 
Num. 18 wordt een overzicht gegeven van de zaken die voor de priesters 
Aäron en zijn zonen bestemd zijn.459 De opsomming begint in Num. 18:8c 
met larsy ynb ysdq-lkl 'alles wat gewijd is door de Israëlieten'. Dit alles is 
hun hxsm 'deel'.460 Hierop volgt een opsomming van verschillende offers 
waar de priesters deel aan hebben, waaronder in Num. 18:14; 
hyhy Kl larsyb Mrx-lk, 'alle Mrx in Israël zal van u zijn'.  
De directe context heeft betrekking op de offers van eerstelingen. In Num. 
18:12-13 betreft het de offers van de plantaardige eerstelingen, Num. 18:15-
18 heeft betrekking op de eerstelingen van dierlijke (en menselijke) aard, en 
het eventuele loskopen daarvan.461  

 
458 Lev. 27 gebruikt sdq nooit voor mensen. Lev. 27:1-8 heeft weliswaar betrekking op 

mensen, maar gebruikt daarvoor rdn alp. Vgl. Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2368-2375 en 
Stern, The Biblical �erem, p. 125-135, met name 127-128. 

459 L. L. Grabbe, 'Priestly Dues', Leviticus, p. 66-67. 
460 Dit alles als 'compensatie' voor het feit dat zij geen land in bezit zullen krijgen. YHWH 

zelf is hun erfdeel, Num. 18:20. 
461 Milgrom beschouwt de directe context van Num. 18:14 bepalend voor de 'identification 

of the �erem's sacred category'. Mrx valt hier onder de bepalingen die zijn ingezet in Num. 
18:11, 'the lesser holy category', zoals het voedsel dat ook door de familie van de priesters 
mag worden gegeten. Milgrom wijst Num. 18:9 af als duiding voor de Mrx hier in de allerhei-
ligste categorie, zoals Stern wel aanneemt (Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2394-5 tegen Stern 
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Num. 18:14 is een zeer kort en bondig vers. Daar waar in de directe context 
steeds nadere aanwijzingen staan bij de verschillende offers die behoren tot 
het deel van de priesters, stelt Num. 18:14 eenvoudigweg  
hyhy Kl larsyb Mrx-lk.  
De formulering larsyb Mrx-lk vertoont gelijkenis met larsy ynb ysdq-lk 
in Num. 18:8c. Dit wijst erop dat het hier gaat om een aparte categorie bin-
nen alles wat gewijd is (sdq). Gezien de bondigheid van die formulering 
behoefde deze categorie geen verdere aanwijzingen of bepalingen. 
 
Samenvattend; in Num. 18:14 wordt Mrx beschouwd als iets dat gewijd is, 
en bovendien tot de Mysdqh sdq behoort. Daarnaast behoort het tot het 
deel dat de priester rechtens toekomt. De invulling van de categorie Mrx-lk 
wordt bekend verondersteld. Evenals in Lev. 27:28-29 wordt de uitdrukking 
Mrx-lk gebruikt, ook daar werd Mrx-lk gerekend tot Mysdqh sdq. Beide 
teksten bevinden zich duidelijk in dezelfde sfeer. 

Numeri 21:2-3 

Num. 21:1-3 betreft een korte notitie over een militair treffen tussen het volk 
van de koning van Arad in het zuiden (Negev) en Israël.462 In Num. 21:1 
verneemt de koning van Arad dat Israël over de weg naar Atarim trekt. Hier-
op trekt hij ten strijde tegen Israël (Mxl) en neemt enkelen van hen gevan-
gen. Tegen deze achtergrond van agressie door een tegenstander, doet Israël 
in Num. 21:2a een gelofte aan YHWH  hwhyl rdn rdn.463  

                                                                                                                           
The Biblical �erem, p. 120-127). Snaith is van mening dat de Mysdqh sdq offers zijn die 
naar 'the holy Place', het hof van de priesters, werden gebracht en daar niet meer vandaan 
kwamen. Daarnaast mochten alleen priesters (en niet ook de familie van de priesters) er (delen) 
van eten. Snaith gaat niet in op Num. 18:14, maar de interpretatie die Snaith van  
Mysdqh sdq geeft vertoont overeenkomst met Mrx (-lk) in Lev. 27:21, 28-29.  Daar werd 
vooral benadrukt dat Mrx (-lk) niet kan worden gelost. De onomkeerbare status van Mrx(-
lk) komt overeen met die van Snaith's opvatting van de Mysdqh sdq (N. H. Snaith, 'Note 
on Numbers 18:9', VT 23/3 (1973) p. 373-375). 

462 Voor een uitgebreide bespreking van de tekst zie P. J. Budd, Numbers, Word Biblical 
Commentary 5, Waco Texas 1984, p. 29-231; B. A. Levine, Numbers 21-36. A New Transla-
tion with Introduction and Commentary, The Anchor Bible Vol. 4A, New York 2000, p. 79-
85. 

463 Brekelmans herkent in de Mrx hier in Num. 21:2-3 de 'oorspronkelijke, religieuze zin 
van heherim'. Num. 21:2-3 deelt deze 'oorspronkelijke zin' met Joz. 6:21 en 1Sam. 15:3, 8, 9, 
15, 18, 20 (Brekelmans, De �erem, p. 52). Hoewel hwhyl rdn wel vaker voorkomt in het 
Oude Testament, betreft het in de meeste gevallen een gelofte-offer. Uit de teksten waarin 
sprake is van een gelofte-offer of het betalen/nakomen van een gelofte, valt af te leiden dat een 
grote verscheidenheid aan geloftes mogelijk was. Slechts in enkele gevallen wordt echter de 
'concrete' situatie waarin een gelofte wordt uitgesproken weergegeven. Ook de precieze inhoud 
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Num. 21:1 schetst de achtergrond waartegen de gelofte van Num. 21:2a 
wordt gegeven. Num. 21:2ba-bb geven dan de gelofte zelf weer. Israël stelt 
in Num. 21:2ba de overwinning (geformuleerd met dyb Ntn) als voorwaarde 
voor hun deel van de overeenkomst in Num. 21:2bb.464 De tegenprestatie 
van Israël wordt geformuleerd met het verbum Mrx, toe te passen op de 
steden van de overwonnen tegenstanders. Uit deze tekst blijkt dat Mrx niet 
standaard is in een oorlogssituatie. 
Num. 21:3a geeft de acceptatie van de do-ut-des die in Num. 21:2a-ba werd 
voorgesteld expliciet weer; larvy lwqb hwhy ems 'en YHWH luisterde naar 
de stem van Israël'.465 Direct daarop volgt de uitvoering van de door Israël 
gestelde conditie (ynenkh-ta Ntn).466 In Num. 21:3ab levert Israël de beloof-
de tegenprestatie. De reikwijdte van het verbum Mrx wordt uitgebreid ten 
opzichte van de belofte in Num. 21:2bb; niet alleen de steden van de tegen-
standers, maar ook de tegenstanders zelf worden Mrx verklaard. Ter afslui-
ting verwijst de plaatsnaam hmrx Horma in Num. 21:3b naar de wijze 
waarop de overwinning is verkregen; Mrx in ruil voor de overwinning.  
 
Samenvattend is duidelijk geworden dat Num. 21:1-3 de enige tekst in het 
Oude Testament is waarin de Mrx door een gelofte wordt aangeboden in 
ruil voor de overwinning. Hieruit valt op te maken dat Mrx waarde heeft 

                                                                                                                           
van de gelofte wordt slechts in enkele gevallen gegeven (Gen. 28:20, Num. 21:1-3, Richt. 
11:30, 39 en 1Sam. 1:11). Uit de overige teksten met de term rdn wordt de inhoud van de 
gelofte niet duidelijk. 

464 Het verband tussen de Mrx en het offeren van mensen, waardoor Mrx gelezen wordt 
als het 'wijden van een vijand aan een godheid door de vernietiging' berust op de parallel van 
Num. 21:1-3 en Richt. 11:30, 39. Daar doet Jefta in een soortgelijke situatie een belofte in ruil 
voor de overwinning (Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 33vv.). De parallel tussen Num. 
21:1-3 en Richt. 11:30, 39 berust slechts op het gebruik de term rdn rdn in een situatie 
waarin een overwinning wordt afgesmeekt. Het voert te ver om de inhoud van de gelofte van 
Num. 21:1-3 op te vatten als een parallel van de inhoud van de gelofte van Jefta in Richt. 
11:30-39. Richt. 11 heeft betrekking op de noodzaak de gelofte hoe dan ook in te lossen. De 
crux van het verhaal van Richt. 11:30, 39 is juist dat Jefta niet met voorbedachte rade belooft 
een mens (zijn dochter) te offeren in ruil voor de overwinning. Het 'onvoorziene' offer van een 
mens wordt als afschrikwekkend voorbeeld wordt gebruikt. Nog veel verder voert het om op 
basis van één tekst (Num. 21:2) en een manke parallel (Richt. 11:30, 39) een betekenis voor de 
term Mrx te construeren, die ook zou meespelen in alle overige teksten, ook in die waar geen 
sprake is van een gelofte. 

465 Werkelijke parallellen (enkelvoud) voor larvy lwqb hwhy ems zijn er slechts in Joz. 
10:14 (een man/Jozua) en 1Kon. 17:22 (Elia). Vergelijkbaar zijn wellicht Deut. 1:34, 45; 5:28; 
26:7. Wat de context (strijd) betreft sluit alleen Joz. 10:14 aan bij Num. 21:3. Daar is echter 
geen sprake van een gelofte (Levine, Numbers 21-36. A New Translation with Introduction 
and Commentary, p. 85). 

466 ynenkh verwijst hier naar de koning van Arad en zijn onderdanen. 
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voor YHWH. Dit wordt vervolgens bevestigd doordat YHWH deze gelofte 
expliciet accepteert en zijn deel van de overeenkomst inlost.  

Deuteronomium 2:34. 

Deut. 2:34 maakt deel uit van het verslag van de verovering van het gebied 
van Sichon van Chesbon in Deut. 2:30-36.467 Het gebruik van de eerste 
persoon pluralis wil narratieve herinnering oproepen, maakt duidelijk dat het 
een hervertelling betreft.468 Dit sluit aan bij de plaats van de tekst binnen de 
narratieve chronologie.469 In Deut. 2:30-36 wordt Sichon van Chesbon voor-
gesteld als de aanvallende partij. Deut. 2:30 geeft daar een verklaring 
voor.470 YHWH liet Sichon tegen Israël optrekken om Israël de mogelijk-
heid te geven hem te overwinnen; dyb Ntn 'in jouw hand geven'.471  

 
467 Vgl. Num. 21:21-30. 
468 Dit verschilt ten opzichte van de andere teksten in Numeri en Jozua. Deut. 3:1-11, een 

hervertelling van de verovering van het gebied van Og van Basan, maakt deel uit van dezelfde 
rede als Deut. 2:30-36 en sluit daar wat stijl betreft ook op aan. 

469 
Bij het eerdere verslag van de strijd tegen Sichon van Chesbon in Num. 21:21-30 ont-

breekt het verbum Mrx. Eerder in dat hoofdstuk werd Mrx wel gebruikt (Num. 21:1-3). Door 
het ontbreken van Mrx in het eerdere verhaal krijgt het gebruik ervan in Deut. 2:34 extra 
nadruk. Voor de discussie rondom de twee verslagen van de verovering van het gebied van 
Sichon van Chesbon in respectievelijk Num. 21:21-30 en Deut. 2:30-36, zie onder andere; W. 
A. Sumner, 'Israel's Encounters with Edom, Moab, Amon, Sihon and Og according to the 
Deuteronomist', VT 18/2 (1968) p. 216-228; J. R. Bartlett, 'Sihon and Og, Kings of the Amo-
rites' VT 20/3 (1970), p. 257-277; J. Van Seters, 'The Conquest of Sihon's Kingdom: A Liter-
ary Examination', JBL 91/2 (1972) p. 182-197; D. A. Gunn, '"Battle Report": Oral or Scribal 
Convention?', JBL 93/4 (1974) 513-518; G. W. Coats, 'Conquest Traditions in The Wilderness 
Theme', JBL 95/2 (1976) p. 177-190; J. R. Bartlett, 'The Conquest of Sihon's Kingdom: A 
Literary Re-Examination', JBL 97/3 (1978) p. 347-351; J. Van Seters, 'Once Again: The 
Conquest of Sihon's Kingdom', JBL 99/1 (1980) p. 117-119. Voor de achtergrond van Deut. 2-
3, zie onder andere; L. Perlitt, 'Deuteronomium 1-3 im Streit der exegetischen Methoden' in: 
Deuteronomium, Leuven 1985, p. 149-163; en Deuteronomium V/3 en V/4, BKAT V, 
Neukirchen-Vluyn 1994 en 2006; R. Rendtorff, 'Sihon, Og und das Israelitischen 'Credo' in: 
Meilenstein, Wiesbaden 1995, p. 198-203; P. D. Miller, 'The Wilderness Journey in Deuteron-
omy: Style, Structure and Theology in Deuteronomy 1-3', Covenant Quarterly 55 (1997) p. 
50-68; S. Slater, 'Imagining Arrival: Rhetoric, Reader and Word of God in Deuteronomy 1-3', 
in: Labour of Reading, SBL Atlanta 1999, p. 107-122. Over Chesbon, zie het artikel van E. 
Knauf, 'Hesbon, Sihons Stadt', Zeitschrift des Deutschen Palästina Vereins 106 (1990) p. 135-
144. 

470 De uitdrukkingen xwr-ta hsq 'de geest verharden' en bbl-ta Uma, 'het hart ver-
stokken' worden in Deut. 2:30 gebruikt om aan te duiden dat Sichon eigenlijk geen keuze had. 
Zijn handelswijze is een gevolg van een ingrijpen van YHWH zelf. Een soortgelijke formule-
ring  
(bl qzx) biedt Joz 11:20 in de samenvatting van de verovering van het noordelijk gedeelte 
van het cisjordaanse gebied door Jozua.  

471 Of, misschien beter, om zichzelf de mogelijkheid te geven om Sichon in Israëls macht 
te geven.  
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Deut. 2:31 werkt dit nader uit in een directe rede van YHWH. Door het 
gebruik van het verbum llx wordt hier het begin van de verovering van het 
land aangeduid. In Deut. 2:31ab-ac slaat het terug op YHWH zelf. De twee-
de maal, in Deut. 2:31b, heeft het betrekking op Israël. Beide aspecten van 
de verovering worden hier in gang gezet; YHWH geeft het land, en Israël 
accepteert de gave door het in bezit te nemen. Het herhaalde llx benadrukt 
de functie van dit verhaal als start van de gave/verovering van het land. Dat 
daarbij een ander territoriaal concept gebruikt wordt als in de gebruikelijke 
geografische begrenzing van het beloofde land moet hierbij aangetekend 
worden. 
De strijd begint in Deut. 2:32 als Sichon ten strijde trekt tegen Israël. Na-
druk wordt gelegd op het feit dat zijn hele volk met hem optrekt.472 In Deut. 
2:33 volgt de bevestiging van de belofte van YHWH om Sichon voor het 
aangezicht van Israël over te geven (hnpl Ntn). Hierop volgt een opsom-
ming van de handelwijze van Israël ten opzichte van hun tegenstanders.  
De eerste handeling wordt geformuleerd met het verbum hkn en heeft be-
trekking op Sichon, zijn zonen (qere) en zijn hele volk (wme-lk-taw). hkn is 
de handeling op het slagveld en is gericht tegen de strijdmacht die Israël 
tegemoet is getrokken. In Deut. 2:33 wordt benadrukt dat het hele volk van 
Sichon verslagen werd. Het is een totale overwinning.  
Deze nadruk op totaliteit zet zich voort in Deut. 2:34aa, waar nadrukkelijk 
alle steden (wyre-lk-taw) worden ingenomen (dkl) na de zege op de vijan-
dige strijdmacht. Deut. 2:34ab vormt dan het begin van de beschrijving van 
de handelwijze van Israël nadat ze de steden van hun tegenstander hadden 
veroverd. Ten eerste wordt daar het verbum Mrx gebruikt. Opnieuw wordt 
hierbij de nadruk gelegd op de totaliteit. Mrx wordt nadrukkelijk toegepast 
op alle steden (rye-lk-ta) en de mensen (Mtm).473 Deut. 2:34ac verduide-
lijkt dit laatste; vrouwen en kinderen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 

 
472 Dit wordt uitgedrukt met wme-lkw awh. De nadruk op deze formulering komt eveneens 

voor in Num. 21:33 en Deut. 3:1 met betrekking tot Og van Basan, en in Joz. 8:14, met be-
trekking tot de koning van Ai. In alle vier de teksten komt eveneens de formulering met  
hmxlmhl tarql auy voor als begin van de vijandelijkheden. 

473 De laatste term lijkt in eerste instantie te behoren tot de opsomming; mannen, vrouwen, 
kinderen. De zinsindeling van de MT deelt Mtm echter in bij de steden, waardoor Deut. 2:34ac 
(Pjhw Mysnhw 'vrouwen en kinderen') een nadere nuancering of verduidelijking vormt ten 
opzichte van Mtm in Deut. 2:34ab. Mytm komt aanzienlijk minder vaak voor dan de gebruike-
lijke aanduiding voor man (sya) en slechts in meervoud. Ik kies ervoor om Mytm hier niet met 
mannen te vertalen, maar om evenals in de meeste teksten waar het woord voorkomt in het 
Oude Testament, het woord te vertalen met mensen. Het woord duidt van oorsprong een 
lijk/dood lichaam aan (HAL, p. 653).   
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dat de mannen in Deut. 2:33 al waren verslagen. Deut. 2:34b vestigt dan 
opnieuw de aandacht op de totaliteit, nu negatief geformuleerd;  
dyrv wnrash al 'wij lieten niemand overblijven/ontsnappen'.474 Naast het 
toepassen van Mrx op de steden en de mensen, rooft (zzb) Israël zowel vee 
als buit (lls) van de steden die ze hebben ingenomen.  
De overwinning op Sichon van Chesbon en de inname van zijn steden wordt 
afgesloten in Deut. 2:36 met een gebiedsbeschrijving. De formele afsluiting 
in Deut. 2:36b bevestigt met wnynpl wnyhla hwhy Ntn lkh-ta 'dat alles gaf 
YHWH onze God voor ons aangezicht', dat zowel overwinning als het land 
gave van YHWH zijn. 
 
Samenvattend plaatsen Deut. 2:34 en de directe context Mrx tegen een ach-
tergrond van strijd. Het betreft hier land dat een gave van YHWH is. Er is 
sprake van een directe opdracht tot verovering, maar de wijze waarop wordt 
niet nader uitgewerkt.475 De tegenstander is de aanvallende partij. 
Mrx wordt niet toegepast op de mensen van het volk van Sichon die Israël 
tegemoet waren getrokken teneinde met hen te strijden. Voor het verslaan 
van de vijand op het slagveld wordt hkn gebruikt. Mrx behoort hier tot de 
handelingen van de overwinnaar na de strijd, en wordt toegepast op steden 
en de overgebleven mensen. In die zin behoort het verbum in Deut. 2:34 tot 
dezelfde categorie als zzb, een typische handeling die het voorrecht van de 
overwinnaar is en die nadrukkelijk na de strijd wordt toegepast.476 Mrx heeft 
in Deut. 2:34 niet zozeer te maken met de strijd tegen Sichon van Chesbon 
zelf, maar met het in bezit nemen van zijn steden, zijn gebied. 

 
474 De uitdrukking komt regelmatig voor in teksten waarin ook sprake is van het verbum 

Mrx, en vrijwel nooit in een andere context. Deze uitdrukking benadrukt de (noodzaak tot) 
totaliteit van de Mrx.  

475 
Er is geen specifieke opdracht tot  Mrx, of hkn, dkl of zzb. Ook zijn er geen beper-

kingen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat al deze verba tot de gebruikelijke mogelijkhe-
den behoorden in het geval van een overwinning. Dit zou betekenen dat voor Mrx geen bij-
zondere opdracht nodig is.  

476 Om die reden kies ik ervoor om de handeling aan te duiden met Mrx toepassen. De 
causatiefstam hif'il kan met verschillende verba weergegeven worden in het Nederlands, zoals 
Mrx verklaren/maken/doen/toepassen, of zelfs voltrekken. Toepassen is de meeste neutrale 
term, die zowel handeling als verklaring in zich bergt. Tegelijkertijd sluit het enigszins aan bij 
de overige handelingen als zzb, hoewel die niet causatief van aard zijn.  
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Deuteronomium 3:6 

Deut 3:1-8 maakt deel uit van dezelfde rede als Deut. 2:34. In dit geval 
wordt de verovering van het gebied van Og van Basan opnieuw verteld.477 
De directe context van Deut. 3:6 is voor een groot deel parallel geformu-
leerd met het verslag van de strijd tegen Sichon van Chesbon. In Deut. 3:1-8 
wordt echter niet expliciet aangegeven dat de oorzaak van de strijd berust op 
een direct ingrijpen van YHWH. Evenals Sichon van Chesbon eerder wordt 
ook Og van Basan voorgesteld als de agressor.478 Ook hier wordt benadrukt 
dat het hele volk van Og van Basan met hem mee optrok.  
Deut. 3:2aa-ab wijst vooruit naar de komende strijd door middel van een 
bemoediging; wta aryt-la 'vrees hem niet', gevolgd door de verzekering 
van de overwinning door middel van dyb Ntn. YHWH geeft hier niet alleen 
Og, maar ook zijn volk en zijn land in handen van Israël.479 In Deut. 3:2ba-
bc volgt de taak van Israël. Net als in Deut 2:31 is YHWH degene die de 
overwinning tot stand brengt maar Israël moet daar vervolgens naar hande-
len.480 Deut. 3:2ba-bc is echter minder concreet;  
Nwbsx bswy rsa yrmah Klm Nxyol tyse rsak wl tysew 'doe met hem wat 
je eerder met Sichon de koning van de Amorieten, die in Chesbon woont, 
hebt gedaan'.  
Deut. 3:3 vormt met de herhaling van de uitdrukking dyb Ntn het werkelijke 
begin van de strijd. Het verslaan van de tegenstanders op het slagveld wordt 
in Deut. 3:3 uitgedrukt met het verbum hkn. Daarbij ligt de nadruk ligt op de 
totaliteit (yme-lk-taw 'en al zijn volk'). Dit wordt versterkt door de toevoe-

 
477 Zoals in Deut. 2:34 het eerdere verslag in Num. 21:20-30 opnieuw verteld wordt mét 

gebruik van het verbum Mrx, wordt ook in Deut. 3:6 Mrx gebruikt waar het in Num. 21:31-
35 ontbrak. Brekelmans ziet Deut. 2:34 en 3:6 in directe samenhang met Deut. 7:25; 20:17, 
omdat de Mrx hier 'met opzet is ingevoegd'. De reden hiervoor is volgens Brekelmans de 
politieke situatie in de tijd van Josia, waar de 'oorspronkelijke zin' van de Mrx nu evenals de 
rest van de oorlogsvoering in dienst van de zuiverheid van godsdienst staat (Brekelmans, De 
�erem, p. 74, 80-81). Hij gaat hier in tegen M. Noth, Überlieferungsgeschichtliche Studien, p. 
36. Noth was van mening dat uit oude tradities bleek dat de toepassing van de Mrx regel was 
bij de verovering van het cisjordaanse gebied. Hierop zou de auteur van het DtrG de Mrx 
hebben ingevoegd in de verhalen betreffende de verovering van het transjordaanse gebied.  

478 Dit gebeurt met dezelfde formulering als in Deut. 2:32; hmxlmhl wntarql auy 'hij 
trok ons tegemoet, ten strijde'. Ook wordt in Deut. 3:1 op dezelfde wijze als in Deut. 2:32 
benadrukt dat het héle volk van Og van Basan met hem optrok; wme-lkw awh 'hij en zijn hele 
volk met hem.' 

479 In het geval van Sichon gaf YHWH slechts Sichon en het land, niet ook het volk. 
480 In Deut. 2:31 betrof het de gave van het land; YHWH geeft het land, Israël moet het in 

bezit nemen. 
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ging; dyrs wl-ryash ytlb-de 'totdat er niemand voor hem over was geble-
ven'. De overwinning op Og van Basan is volkomen.481  
In Deut. 3:4 volgt de inname van de steden van Og van Basan  
(wyre-lk-ta). Deut. 3:4 bevestigt dat geen enkele stad niet werd ingenomen 
en benadrukt daarmee de totale overwinning. Anders dan in Deut. 2:30-36 
volgt de beschrijving van de ingenomen steden direct op de verovering 
(Deut. 3:5).  
Pas daarna volgt de beschrijving van de handelingen van de overwinnaar in 
de strijd. In Deut. 3:6aa slaat Mrx terug op de steden (Mtwa). Deut. 3:6ab-ac 
plaatst Mrx in perspectief; Nwbsx Klm Nxyol wnyve rsak 'zoals wij gedaan 
hebben met Sichon de koning van Chesbon'. Deze bevestiging wijst niet 
alleen terug naar de opdracht in Deut. 3:2, maar vergroot ook de parallellie. 
Deut. 3:6ba en bb geven een precieze beschrijving;  
Pjhw Mysnh Mtm rye-lk Mrxh 'we hebben op alle steden en de mensen, 
vrouwen en kinderen, Mrx toegepast'.482  
Deut. 3:7 rondt de verovering af met het roven (zzb) van het vee en de buit 
(lls) van de steden. Het verslag van de overwinning op Og van Basan (en 
eerder Sichon van Chesbon) wordt formeel afgesloten in Deut. 3:8;  
Ndryh rbeb yrmah yklm yns dym Urah-ta awhh teb xqnw 'zo namen wij 
toen het land uit de handen van de twee koningen de Amorieten aan de over-
zijde van de Jordaan'. YHWH, die zo prominent aanwezig was bij de 
verovering van (het land van)  Sichon van Chesbon ontbreekt in de afslui-
ting van Deut. 3:1-8 volkomen.  
 
Samenvattend is gebleken dat de overwinning op Og van Basan in Deut. 
3:1-3:8 grote overeenkomsten in formulering en opbouw vertoont met die 
op Sichon van Chesbon in Deut. 2:30-36. De nadruk op YHWH en de gave 
van het land is in Deut. 3:1-8 echter minder sterk aanwezig dan in Deut. 
2:30-36.483 Er wordt in zowel opdracht als uitvoering verwezen naar de 
overwinning op Sichon van Chesbon. Dit versterkt de parallellie. In zowel 

 
481 In het verslag van de overwinning op Sichon van Chesbon komt een soortgelijke uit-

drukking voor; dyrs rash al. Daar volgt het echter niet op de veldslag maar op het verbum 
Mrx. 

482 De zinsconstructie klopt precies met die van Deut. 2:34, tot en met het ongebruikelijke 
Mtm. Wel is het opmerkelijk dat de uitdrukking dyrs wnryash al waarmee in Deut. 2:34 de 
totaliteit benadrukt werd, hier in Deut. 3:6 ontbreekt. Temeer daar dit niet alleen bij de beves-
tiging van de handeling zelf ontbreekt, maar eveneens bij de verwijzing naar de eerdere hande-
ling in Deut. 2:34. 

483 Dit kan echter worden verklaard door het feit dat het gebied van Sichon van Chesbon 
het werkelijke startpunt van de verovering was.  
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Deut. 2:30-36 als 3:1-8 lijkt de gave van het land door YHWH en de nood-
zaak tot het toepassen van Mrx samen te hangen. Daarnaast is Mrx ook in 
Deut. 3:6 een van de stadia die volgen op de overwinning, en behoort het 
dus eerder tot de categorie van het verbum zzb dan tot de categorie van het 
verbum hkn. 

Deuteronomium 7:2  

Deut. 7:2 maakt deel uit van een serie opdrachten van YHWH aan Israël in 
Deut. 7:1-6.484 Deze opdrachten (en de redenen daarvoor) hebben betrekking 
op de noodzakelijke handelwijze van Israël ten opzichte van de volkeren 
van het land nadat ze dit in bezit hebben genomen. 485 
Deut. 7:1a schept door de inzet met yk een drieledige conditie en vormt op 
deze wijze een chronologische voorwaarde voor de opdrachten en bepalin-
gen die er op volgen. Deze voorwaarde is strikt temporeel van aard. Zodra 
aan de voorwaarde voldaan is treden de erop volgende bepalingen direct in 
werking. De conditie is drieledig. Deut. 7:1a benoemt het moment dat  
YHWH Israël in het land gebracht zal hebben als eerste deel van de voor-
waarde. Het land wordt nader gekwalificeerd als htsrl hms-ab hta-rsa 
'waar je heen gaat om het in bezit te nemen'. Deut. 7:1b scherpt de conditie 
nog aan. Het gaat niet alleen om het moment dat YHWH Israël in het land 
gebracht heeft, maar om het specifieke moment dat hij daarna vele volkeren 
voor het aangezicht van Israël verjaagd heeft (hnpl lsn).486 De volkeren die 

 
484 

Voor een uitgebreide bespreking van het hele hoofdstuk, zie F. García López, '"Un Peu-
ple Consacré" Analyse Critique de Deutéronome VII' VT 32/4 (1982) 438-463;  M. Weinfeld, 
Deuteronomy 1-11. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible 
Vol. 5, New York 1991, p. 357-384; R. H. O'Connell, 'Deuteronomy VII 1-26: Assymetrical 
Concentricity and the Rhetoric of Conquest', VT 42/2 (1992) p. 248-265; D. L. Christensen, 
Deuteronomy 1:1-21: 9, Word Biblical Commentary 6A, Nashville 2001, p. 152-167. 

485 Brekelmans, De �erem, p. 74 wijst op de vele andere woorden die 'gebruikt worden om 
de verdelging van Kanaans bevolking aan te geven.' Dit  verleent de tekst de 'indruk van 
hardheid en wreedheid die iedere lezer opvalt. Maar zij betekenen voor ons dat he�erim slechts 
één term is onder vele, en nog niet eens de meest gebruikte... Waarschijnlijk speelt hier de 
oude betekenis van �erem een rol: het woord heeft een nuance van radicalisme en godsdiensti-
ge bezieling die bij andere termen ontbreekt'. Dit laatste valt in Deut. 7:2-5 en Deut. 20:16-18 
niet te ontkennen, hoewel de 'godsdienstige bezieling' geen reden is tot het aannemen van de 
betekenis 'uitroeien, verdelgen'. Brekelmans lijkt de onmiskenbaar godsdienstige kleur van de 
Mrx in Deut. 7:2-5 en 20:16-18 te duiden als minder geciviliseerd, en 'oud', hetgeen in zijn 
ogen onmiskenbaar leidt tot wreedheden die voor de moderne mens onbegrijpelijk zijn. Dat 
deze betekenis echter niet noodzakelijk is, paste niet in zijn visie. 

486 Het verbum lsn wordt slechts hier en in Deut. 7:22 in deze context van land en volke-
ren gebruikt. In 2Kon. 16:6 komt lsn wel op soortgelijke wijze voor; daar wordt het gebruikt 
om aan te geven dat Rezin de joden uit Elath verdreef/wegjoeg/verwijderde. In Ex. 3:5 en Joz. 
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genoemd worden zijn de zeven 'klassieke' vijanden; Hethieten, Girgasieten, 
Amorieten, Kanaänieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten.487 YHWH 
handelt hier bewust. Híj jaagt de volkeren weg voor het aangezicht van 
Israël.  
Deut. 7:2a spitst de voorwaarde dan nogmaals toe;  
Mtykhw Kynpl Kyhla hwhy Mntnw 'en YHWH je God hen voor je aangezicht 
heeft gegeven en je hen hebt verslagen'. YHWH brengt Israël in het land, 
verjaagt de volkeren voor Israël en geeft ze over aan Israël. hkn is hier de 
tegenhanger van YHWH's handelen; het is het noodzakelijke gevolg voor 
Israël van het handelen van YHWH. Hij zorgt voor de overwinning; zij 
moeten hem echter wel opeisen.488 De (temporele) conditie wordt in toene-
mende mate verfijnd. YHWH is degene die alle drie voorwaarden zal ver-
vullen, tot en met de overwinning op de vijand. Deut. 7:1-2a schept zo de 
achtergrond waartegen de daaropvolgende bepalingen moeten worden uit-
gevoerd. In Deut. 7:2ba geeft YHWH de opdracht; Mta Myrxt Mrxh 'je 
zult zeker Mrx op hen toepassen'.  
Deze opdracht wordt vervolgens nader uitgewerkt in Deut. 7:2bb-3. De 
invulling van de opdracht tot de toepassing van Mrx is negatief geformu-
leerd. Deut. 7:2bb bestaat uit twee delen; tyrb Mhl trkt-al 'je zult geen 
verbond met hen sluiten' en Mnxt alw 'je zult hen geen barmhartigheid be-
wijzen'.489 Deut. 7:3a vormt dan de laatste negatief geformuleerd bepaling 

                                                                                                                           
5:15 wordt het verbum gebruikt om het uittrekken van schoenen op een heilige plaats uit te 
drukken. In Deut. 19:5 (ijzer van een bijl) en 28:40 (olijven van een boom) heeft het eerder de 
betekenis van losschieten/loslaten. Deut. 7:1b (en 22) zitten zowel wat context als betekenis 
betreft ongetwijfeld dichter bij 2Kon. 16:6. 

487 Zie hiervoor ook; T. Ishida, 'The Structural and Historical Implications of the List of 
Pre-Israelite Nations', Biblica 60 (1979), p. 461-490, Stern, The Biblical �erem, p. 89-103, C. 

Houtman, ‘Die ursprünglichen Bewohner des Landes Kanaan im Deuteronomium. Sinn und 
Absicht der Beschreibung ihrer Identität und ihres Charakters’, VT 52 (2002), p. 51-65. 

488 In Deut. 2:31 was dit tsrl sry en in Deut. 3:2 was de noodzakelijke handeling van 
Israël in antwoord op YHWH -l hse rsak -l hse. Dit bleek later in Deut. 3:6 de toepas-
sing van Mrx in te houden. 

489 Nnx al 2 plur. impf. qal in Deut 7:2 wordt meestal vertaald met: 'geen genade verlenen', 
hetgeen in een oorlogscontext een nietsontziende vernietiging aanduidt. Het is echter de vraag 
of Nnx deze betekenis heeft. De stam heeft normaliter de betekenis: iemand toegenegen, gun-
stig, genadig zijn, zich over iemand ontfermen. Dit duidt eerder op een sociale verhouding dan 
op een krijgshandeling. Ook de overige termen die hier in negatie voorkomen, hebben veeleer 
betrekking op sociale verhoudingen dan op oorlogshandelingen: tyrb trk al en Ntx al 
(hitp.). Daarom is het waarschijnlijk dat deze drie negatieve formuleringen geen oorlogshande-
lingen aanduiden, maar de houding die de Israëlieten moeten aannemen jegens de overwonnen 
volkeren van het land weergeven. Het toepassen van de Mrx houdt dan het vermijden van 
sociale betrekkingen in (Deut. 7:2-4) (hiervoor ook Schäfer-Lichtenberger, 'YHWH, Israël und 
die Völker' p. 194-218). Ook Stulman ziet het verslaan van de vijand uitgedrukt met hkn, en 



 

151 

van de opdracht in Deut. 7:2ba; Ktb Mb Ntxtt alw 'je zult niet met hen 
trouwen'. Dit wordt vervolgens in Deut. 7:3ba en bb uitgewerkt, zodat over 
de invulling geen enkel misverstand kan ontstaan. Hierdoor wordt de nadruk 
op dat gedeelte van de invulling van de oorspronkelijke opdracht gelegd.490 
In tegenstelling tot de hiervoor behandelde teksten is de toepassing van Mrx 
hier een opdracht van YHWH zelf. Daarnaast stelt hij de voorwaarden 
waaraan voldaan moet worden voor de opdracht van kracht wordt. Deut. 
7:2bb-3 bieden een negatief geformuleerde invulling van Mrx als uitwerking 
van de opdracht Mta Myrxt Mrxh. 
Deut 7:4 geeft vervolgens de achterliggende reden voor de opdracht tot 
Mrx. Hier worden oorzaak en gevolg met een toenemende spanning opge-
bouwd tot een climax. Deut. 7:4aa drukt de reden voor Mrx uit met het 
verbum rwo 'doen wijken'. De volkeren zouden de zonen van Israël doen 
wijken van YHWH. Deut. 7:4ab verduidelijkt waar het afwenden van  
YHWH toe leidt; Myrxa Myhla dbe 'het dienen van andere goden'. Deze 
afgoderij doet volgens Deut. 7:4ba de toorn van YHWH ontsteken  
(hwhy-Pa hrx). De ultieme consequentie daarvan is dat Israël haast verdelgd 
zal worden (rhm dms). Deze opeenstapeling van consequenties geven ge-
zamenlijk de noodzaak voor de opdracht tot Mrx aan. Deut. 7:4 maakt dui-
delijk dat het niet toepassen van Mrx uiteindelijk tot de vernietiging van 
Israël leidt. De weg naar die (zelf-) vernietiging is de afgoderij. De opdracht 
tot Mrx is gericht op zelfbehoud.491  
Waar Deut. 7:2-3 vooral aangaven wat Israël allemaal niet moest doen als ze 
Mrx toepasten, schetst Deut. 7:5 de handelingen die juist wel gewenst zijn 
(Mhl wvet hk-Ma-yk 'maar zo moet je hen wel behandelen'). De gewenste 
handelwijze van Israël jegens de volkeren van het land houdt in dat hun 
altaren neergehaald moeten worden (wutt Mhytxbzm), de masseben moeten 
worden gebroken (wrbst Mtbumw), de Ashera's moeten worden gekapt 
(Nwedgt Mhrysaw) en de gesneden beelden moeten worden verbrand  
                                                                                                                           
interpreteert Mrx als 'abstain' van alles wat met die volkeren te maken heeft. Daarbij ligt de 
nadruk vooral op het verbod op exogamie (L. Stulman, 'Encroachment', p. 613-632 (614)). 
Tegelijkertijd houdt het toepassen van de Mrx ook het vernietigen van de cultusplaatsen van 
de afgoden in (Deut. 7:5-6). 

490 Het is dit gedeelte dat vervolgens aan het eind van de narratieve chronologie in Ezra 
10:8 weer in de belangstelling staat. Zie ook J. S. Kaminsky, 'Did Election imply the Mis-
treatment of non-Israelites?' in: Harvard Theological Review 96/4 (2003), p. 397-425 (414). 

491 O'Connell ziet het vernietigen van de cultus van de volkeren in Deut. 7:5 door de 
Israëlieten als een noodzakelijk bewijs van hun 'covenant zeal'. Hij ziet echter de samenhang 
met Deut. 7:2-4 over het hoofd. Deut. 7:5 is evenals Deut. 7:3 een noodzakelijke 
voorzorgsmaatregel om Israël te beschermen (R. H. O'Connell, 'Deuteronomy VII 1-26: 
Assymetrical Concentricity and the Rhetoric of Conquest', VT 42/2 (1992), p. 262). 



 

152 

(sab Nwprvt Mhylyopw). Dit komt effectief neer op het vernietigen van de 
cultusplaatsen en de religieuze voorwerpen van de overwonnen tegenstan-
ders. Zoals in Deut. 7:4 een waarschuwende reden voor de noodzaak tot de 
opdracht tot Mrx wordt gegeven, geeft Deut. 7:6 tenslotte een positief ge-
formuleerde reden voor de noodzaak van diezelfde opdracht;  
Kyhla hwhyl hta swdq Me yk, 'want je bent een heilig volk voor YHWH, je 
God'.  
 
Samenvattend vormt Deut. 7:1-6 een tweeluik met betrekking tot de toepas-
sing van Mrx. De opdracht tot Mrx staat centraal en is de enige opdracht die 
hier daadwerkelijk gegeven wordt. De context is uitermate gedetailleerd. 
Ten eerste worden in een oplopende graad de voorwaarden geschetst waar-
onder de volgende opdracht geldt. Ook worden de vijanden op wie de Mrx 
moet worden toegepast geïdentificeerd. Mrx valt hier bovendien opnieuw 
onder de handelingen van de overwinnaar; de opdracht geldt na de overwin-
ning. Deut. 7:2-3 en Deut. 7:5 geven een beschrijving van wat onder de 
opgedragen handelwijze wordt verstaan. Deut. 7:4 en Deut. 7:6 geven beide 
de achterliggende reden voor de noodzaak tot die opdracht. Het eerste ge-
deelte, Deut. 7:2-4 is sterk waarschuwend van aard en schetst de valkuilen. 
Deut. 7:5-6 geven een veel actiever beeld en roept op tot (preventief) hande-
len.  
Opvallend is de sterke identiteitsbepalende kwaliteit van de eenheid. Deut. 
7:1-6 geeft de verhouding tussen YHWH en het volk en het land weer, en 
vandaaruit de noodzakelijke verhouding tot de volkeren in dat land. De 
opdracht tot Mrx is negatief noodzakelijk, uit zelfbescherming, om te 
voorkomen dat Israël onder invloed van die volkeren de juiste verhouding 
uit het oog verliest en zich afwendt van YHWH met alle gevolgen van dien. 
Tegelijkertijd is de opdracht tot Mrx ook positief noodzakelijk. Vanwege de 
verhouding tussen Israël en YHWH móet Israël zich hieraan houden. Al het 
andere zou hun identiteit verloochenen en hun verhouding tot YHWH ge-
weld aan doen. 

Deuteronomium 7:26 

De afsluitende opmerking van Deut. 7, Deut. 7:25-26, heeft betrekking op 
het omgaan met de afgodenbeelden van de volkeren.  
Deut. 7:25 heeft een duidelijke opbouw. Het eerste deel wordt gevormd 
door het positief geformuleerde gebod tot verbranding van de godenbeelden 
in Deut. 7:25a. Het tweede deel van het vers is drieledig. Deut. 7:25ba be-
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gint met een nadere, negatief geformuleerde bepaling bij het eerste deel van 
het vers; Kl txql Mhyle bhzw Pok dmx-al, 'het zilver en goud daaraan 
mag je niet begeren noch voor jezelf nemen'. De noodzaak voor deze terug-
houdendheid wordt gegeven in de waarschuwing van Deut. 7:25bb, 'opdat je 
er niet door wordt verstrikt'.492   
De werkelijke reden wordt ingeleid met yk; awh Kyhla hwhy tbewt yk, 'want 
het is een gruwel voor YHWH jullie god'. De uitdrukking hbewt heeft 
meestal betrekking op een idee, een handeling.493  In de meeste gevallen 
hangt hbewt samen met afgoderij of afval, waarbij dan een tweedeling ont-
staat tussen handelen (het concrete bedrijven van afgoderij) en de intentie 
waarmee iets gedaan wordt. In Deut. 7:25bc kan hbewt echter zowel naar 
het concrete zilver en goud van de godenbeelden verwijzen als naar de in-
tentie waarmee het wordt weggenomen.494 Deut. 7:25bb maakt duidelijk dat 
beide deel uitmaken van de strik.  
Deut. 7:26 geeft de consequentie weer van het mee naar huis brengen van 
dat wat Deut. 7:25 hbewt noemt. Ten eerste blijkt dat overtreding van het 
bovenstaande gebod er toe leidt dat de overtreder Mrx wordt. Dit wordt 
uitgedrukt door de combinatie van het nomen Mrx met het verbum hyh qal. 
Dit dient mogelijk ter vervanging van de ontbrekende qal van het verbum 
Mrx. Met deze constructie wordt een status, een toestand uitgedrukt.495 Mrx 
is niet alleen iets dat veroorzaakt wordt, maar blijkbaar ook iets dat je kunt 
 

492 Het verbum sqy komt niet vaak voor en wordt steeds als metafoor gebruikt (Ps. 124:7, 
141:9; Spr. 6:2; Pred. 9:12; Jes. 8:15; 28:13; Jer. 50:24). De context waarin het verbum voor-
komt is echter niet eenduidig. Het beeld van de strik waarin een mens gevangen kan raken 
door afgoderij wordt meestal uitgedrukt door het nomen sqwm van dezelfde stam.  

493 hbewt verwijst vrijwel nooit naar een concreet voorwerp. De enige andere tekst waarbij 
dit discutabel is, is Deut. 27:15. Weinfeld geeft aan dat hypocrisie en valse voorwendselen de 
bindende factor zijn in de teksten waarin hbewt voorkomt. In de voorliggende tekst geeft 
hbewt de 'true nature' van de God van Israël op misleidende wijze weer (M. Weinfeld, Deu-
teronomy 1-11. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor Bible 
Vol. 5, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1991, p. 357-383). Voor de legislatieve 
achtergrond van hbewt, zie; J. L'Hour, 'Les Interdits To'eba dans le Deutéronome' in: Revue 
Biblique 71 (1964), p. 481-503. 

494 Het specifieke betekenisveld van het verbum dmx wijst erop dat beiden, zowel materie 
als intentie hier samenvallen. Veijola wijst op de verbinding tussen Deut. 7:25-26 en het 
verhaal van Achan in Joz. 7 (T. Veijola, Das 5. Buch Mose. Deuteronomium, Kapitel 1,1-16, 
17, Das Alte Testament Deutsch 8,1 Göttingen 2004, p. 193-207, noot 498 en 499). Hepner 
beschouwt het gebruik van de stam rke in Joz. 7 en Gen. 34:30 als een 'echo' van Deut. 7:25-
26 (G. Hepner, 'Verbal Resonance in the Bible and Intertextuality' in: JSOT 26/2 (2001), p. 3-
27). 

495 Brekelmans ziet in Deut. 7:26 opnieuw een aanwijzing/ bewijs voor het idee dat het 
nomen Mrx in eerste instantie een nomen qualitatis was (Brekelmans, De �erem, p. 43-45). 
Voor zijn bespreking van Deut. 7:25-26; p. 74-76. 



 

154 

zijn. De Mrx-status is hier de consequentie van het binnenbrengen van het 
zilver en goud van godenbeelden. Bovendien blijkt uit whmk dat (het bege-
ren en ontvreemden van) het betreffende zilver en goud van de godenbeel-
den eveneens Mrx is. hbewt en Mrx worden hier gelijkgesteld. Het suffix 3 
m. sing. maakt duidelijk dat zowel Mrx als hbewt in hun gelijkstelling 
slechts betrekking hebben op één enkel ding. Dit wijst erop dat beide ter-
men, zowel Mrx als hbewt, vooral betrekking hebben op de intentie waar-
mee een en ander gebeurt, en niet op de concrete materie (zilver en goud) 
zelf.  
Deut. 7:26b benadrukt daarop de te volgen houding ten opzichte van Mrx. 
De dubbele paronomastische constructie, eerst met het verbum Uqs pi'el 
'verafschuwen' en ten tweede met het verbum bet nif'al 'walgen' is zeer 
indringend. Deut. 7:26b bevestigt tot slot dan nog eenmaal waarom deze 
afschuw zo duidelijk moet worden gehandhaafd; awh Mrx-yk; 'want het is 
Mrx'. 
 
Samenvattend komt uit Deut. 7:25-26 duidelijk naar voren dat Mrx hier 
samenhangt met afgoderij. De waarschuwing geldt draagbare voorwerpen, 
zoals valt af te leiden uit het feit dat ze binnen gebracht worden. Overigens 
zijn niet de afgodsbeelden zelf, maar de begeerte en de daaropvolgende 
afvalligheid die deze (of hun versierselen) opwekken, het werkelijke onder-
werp van de waarschuwing van Deut. 7:25-26.496 De gelijkstelling van Mrx 
met hbewt in Deut. 7:26ab versterkt deze indruk nog. 

Deuteronomium 13:16  

Deut. 13 behandelt verschillende maatregelen tegen mensen die proberen 
het volk te verleiden tot afgoderij.497 Daarnaast waarschuwt het hoofdstuk in 

 
496 Brekelmans beargumenteert al dat godenbeelden zelf niet zozeer als taboe werden be-

schouwd bij de 'oud-Oosterse volken' (Brekelmans, De �erem, p. 75). Stern zegt enerzijds 'as 
in Josh 7 (...) a person who encroaches with malice aforethought on objects YHWH designates 
acquires that dangerous status', terwijl hij in noot 58 (direct volgend op deze zin) zegt; 'People 
could touch the objects Achan stole with impunity, as their intent was innocent' (Stern, The 
Biblical �erem, p. 114). Stern erkent dus enerzijds dat het hier in Deut. 7:25-26 vooral gaat 
om de intentie waarmee objecten worden ontvreemd. Anderzijds blijft hij vasthouden aan de 
idee van een Mrx die 'besmettelijk' is zonder dat daar hiervoor in Deut. 7:25-26 (of elders) 
reden toe is. Daarnaast moet worden opgemerkt dat het niet YHWH zelf is die hier de afgods-
beelden Mrx verklaard. De begeerte ernaar is Mrx, is een hwhyl tbewt omdat het de inten-
tie tot afvalligheid van YHWH met zich meebrengt.  

497 Stulman biedt inzicht in de achtergrond van deze tekst, 'the social world of D' (Stulman. 
'Encroachment' p. 613-632 (626 vv)). 



 

155 

toenemende mate tegen het toegeven aan die verleiding. Binnen dit hoofd-
stuk behandelt Deut. 13:13-18 de noodzakelijke reactie van het volk op de 
afvalligheid van een stad. 498  
Deut. 13:13 benadrukt met het verbum ems 'horen' dat de beschuldiging (in 
Deut. 13:14) nog geen uitgemaakte zaak is. Het gaat om een gerucht. De 
beschuldiging is gericht tegen  
Ms tbsl Kl Ntn Kyhla hwhy rsa Kyre txab 'een van de steden die  
YHWH je God je gegeven heeft om daar te wonen'. Het gaat hier dus om 
een stad die symbool staat voor de verhouding van Israël tot YHWH en zijn 
gave. In Deut. 13:14 wordt het gerucht weergegeven. De aanstichters zijn 
nadrukkelijk mensen van binnen het volk (Kbrqm). Deut. 13:14ab beschul-
digt hen met het verbum xdn hif'il, 'wegduwen/(doen) afkeren', van het aan-
zetten tot afvalligheid. Deut. 13:15 geeft aan dat een beschuldiging alleen 
niet voldoende is. De noodzaak tot zorgvuldig onderzoek wordt benadrukt 
door het gebruik van drie verba; srd 'ondervragen', rqx 'onderzoeken' en 
btyh las 'goed navragen'. Dat de tekst niet uitgaat van een vaststaand feit 
(zoals eerder in Deut. 13) maar van een gerucht dat onderzocht moet wor-
den, geeft aan dat zowel de beschuldiging zelf als de consequenties ervan 
zeer ernstig zijn. Deut. 13:15ba heeft een dubbele bevestiging van de uit-
komst van het onderzoek waarbij de beschuldiging van Deut. 13:14 wordt 
samengevat als tazh hbweth. Opnieuw wordt benadrukt dat het om een 
interne aangelegenheid gaat.  
Deut. 13:16-17 geven dan de noodzakelijke handelingen weer in het geval 
dat de beschuldiging waar blijkt te zijn.499 De inwoners van de betreffende 

 
498 Zoals Brekelmans terecht opmerkt, wordt in Ex. 22:19 het dienen van andere goden 

Mrx verklaard, terwijl daar op andere plaatsen geen sprake van lijkt te zijn. Brekelmans 
noemt als (contextuele) voorbeelden Deut. 13:1-6 (doodstraf zonder meer), 7-12 en 17:2-7 
(steniging). Slechts hier in Deut. 13:13-19 is sprake van de toepassing van Mrx (Brekelmans, 
De �erem, p. 76-77). Dit kan te maken hebben met de opbouw van het hoofdstuk. In Deut. 
13:1-6 zijn de 'verleiders' professionals als dromers en waarzeggers, die een zekere autoriteit 
hebben op dat gebied, waardoor het risico groter is dat ze geloofd worden. Het oordeel over 
deze lieden wordt met veel uitleg omkleed (Deut. 13:6). In Deut. 13: 7-11 gaat het om iemand 
die 'na' is, een familie of vriend (die alleen al om die reden wellicht eerder geloofd wordt). De 
straf wordt al met minder redenen omkleed, maar mondt wel uit in Deut. 13:12; zodat heel 
Israël het zal horen (ems) en zal vrezen (ary). Direct hierop volgt dan het onderhavige geval 
van de stad, waar onbekenden andere onbekenden verleiden. Het onderzoek naar de geruchten 
correspondeert met Deut. 13:12. En die geruchten blijken waar. Daar waar het in de rest van 
Deut. 13 ging om de verleiding tot afgoderij, betreft het in Deut. 13:13-19 daadwerkelijke 
afgoderij. De stad en haar inwoners (of tenminste een deel daarvan) zijn meegegaan in de 
verleiding. 

499 Stulman 'Enchroachment' p. 620 onderscheidt 'capital crimes' die bestraft worden met 
de doodstraf (Deut. 13:2-6, 7-12, 13-19; 17:2-7, 8-13; 18:15-22; 19:11-13; 21:18-21; 22:13-
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stad worden eerst gedood (hkn). Door de toevoeging brx-ypl wordt ook de 
wijze waarop hkn wordt toegepast duidelijk aangegeven (Deut. 13:16a). 
Hierna wordt Mrx toegepast op de stad en hb-rsa-lk-taw 'alles wat in haar 
is'. Daarnaast wordt Mrx in Deut. 13:16 ook op het vee (htmhb) toegepast. 
Dit laatste is in de narratieve chronologie nog niet eerder voorgekomen. 
Opvallend is dat Mrx in Deut. 13:16b dezelfde toevoeging  
brx-ypl krijgt als het verbum hkn in Deut. 13:16a.500   
Deut. 13:17 zet vervolgens de noodzakelijke handelingen voort met de me-
dedeling dat alle buit uit de stad (hlls-lk-ta) verzameld moet worden en 
tezamen met de stad verbrand moet worden (sab Prs).501 De ernst van de 
situatie komt tenslotte nogmaals tot uiting in de toekomst van de stad zoals 
die in Deut. 13:17ba-bb geschetst wordt. De stad zal een Mlwe lt 'een eeu-
wige puinhoop' blijven, hetgeen er op neer komt dat niemand er ooit meer 
zal bouwen.502 
                                                                                                                           
21, 22, 23-24, 25-27; 24:7). Hij wijst erop dat slechts in Deut. 13:13-19 het verbum twm niet 
wordt gebruikt. De vraag is dan ook of het in Deut. 13:13-19 inderdaad om 'capital punish-
ment' gaat in plaats van om een voorzorgsmaatregel. 

500 Dit laatste is een zeldzame combinatie, en komt buiten Deut. 13:15 nog slechts voor in 
Joz. 6:17 en 1Sam. 15:8. Deze toevoeging leidt ertoe dat hkn en Mrx hier als twee beschrij-
vingen van dezelfde handeling worden gezien (pars membrorum). De eerdere teksten in de 
narratieve chronologie spreken dit echter tegen. In zowel Num. 21:3, Deut. 2:30-36 als 3:1-8 
vertegenwoordigden hkn en Mrx twee duidelijk van elkaar onderscheiden stadia in de verove-
ring. Er is geen reden om beiden hier in Deut. 13:16 gelijk te stellen. 

501 Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 64, ziet een sterke overeenkomst tussen Deut. 13 
en Joz. 7. Zij duidt het afzien van 'buit' drieledig: '1) the matter of imposing the ban on kin', 
(Volgens Niditch is het uitroeien van bepaalde leden van de eigen groep een teken van een 
slecht functionerende gemeenschap, of van een 'society in transition'.) '2) the matter of guilt 
and killing, in particular when killing fellow Israelites, 3) concepts of purity'. Daarbij heeft 
slechts het derde punt een mogelijk aanknopingspunt in de tekst van Deut. 13, gezien de 
verleiding tot afgoderij. De overeenkomst tussen Joz. 7 en Deut. 13 is hooguit secundair. In 
Joz. 7 wordt de Mrx niet toegepast op Achan. Stern ziet in het gebruik van lylk een aanwij-
zing dat de auteur de Mrx hier toch bewust als een 'offer' neerzet. Het betreft hier echter de 
buit van de stad, niet alles wat Mrx is. lylk wordt eerder als een technische term gebruikt 
dan dat het hier mag worden gezien als een interpretatie van Mrx (Stern, The Biblical �erem, 
p. 107-110) Zie tegen Stern ook Brekelmans De �erem p. 77-79, vergelijk echter p. 149, 
hoewel hij daar niet speciaal refereert aan Deut. 13:16. Ook: Christensen, Deuteronomy 1:1-
21:9, p. 277-280. Vasholz tenslotte beschouwt de regel dat de bezittingen van de stad verbrand 
moeten worden als een ingebouwde veiligheid om te voorkomen dat persoonlijk gewin het 
achterliggende motief vormt om een stad te beschuldigen van afgoderij. Deze voorzorgsmaat-
regel is volgens hem noodzakelijk omdat bij een dergelijke beschuldiging de bevolking van de 
stad ter dood gebracht moet worden. Met dergelijke consequenties mag niet te licht worden 
omgesprongen (R. A. Vasholz, 'A 'Legal' Brief on Deuteronomy 13:16-17' in: Presbyterion 16 
(1990), p. 128-129). 

502 De enige parallel is te vinden in Joz. 8:28, waar het echter om de grafheuvel van de ko-
ning van Ai gaat. In Joz. 6:26 spreekt Jozua een vloek uit over het veroverde en verwoeste 
Jericho, waaruit blijkt dat de stad nooit meer opgebouwd dient te worden. Hoewel de intentie 
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Deut. 13:18a sluit deze verhandeling af met een laatste waarschuwing met 
betrekking tot Mrx. Mrxh-Nm hmwam Kdyb qbdy-alw 'laat niets van de Mrx 
aan je hand blijven kleven'. Dit is noodzakelijk, zo blijkt uit het vervolg van 
Deut. 13:18, om te zorgen dat de toorn van YHWH wijkt. Het verbum qbd 
qal wordt regelmatig gebruikt om het aanhangen van een god, met name 
YHWH, uit te drukken.503 De combinatie met dyb wijst erop dat het hierbij 
om iets tastbaars gaat.  
Binnen de tekst van Deut. 13:12-19 wordt een sterke tegenstelling getrokken 
tussen afgoderij met als consequentie Mrx en trouw/gehoorzaamheid aan 
YHWH met alle bijbehorende voordelen. Hierdoor wordt sterk de indruk 
gewekt dat Mrx zich aan de verkeerde kant van dit spectrum, lijnrecht te-
genover YHWH bevindt. Tegelijkertijd fungeert Mrx hier als een soort 
etiket, dat alles dat zich tegenover YHWH bevindt als zodanig definieert. 
 
Samenvattend vertoont Deut. 13:13-18 zowel opvallende overeenkomsten 
met bijvoorbeeld Deut. 2:34 en 3:6, alsook opvallende verschillen. In plaats 
van een agressieve tegenstander die hen aanvalt, heeft Israël hier te maken 
met vijanden van binnenuit. Na het bewijs van schuld worden wel in grote 
lijnen dezelfde verba (en volgorde daarvan) gebruikt als bij Deut. 2:34 en 
3:6. Hierdoor springen ook de verschillen met beide voorafgaande teksten in 
het oog. Zo wordt hkn hif' il in Deut. 13:16 niet alleen vergezeld van de 
toevoeging brx-ypl,504 maar bovendien wordt het toegepast op de bewoners 
van de stad. In Deut. 2:34 en 3:6 was het slechts van toepassing op de 
strijdmacht. Mrx daarentegen wordt in Deut. 13:16 niet expliciet toegepast 
op vrouwen en kinderen, maar op de stad en hb-rsa-lk-taw 'en alles wat in 

                                                                                                                           
dezelfde lijkt, is er in Joz. 6:26 geen sprake van een Mlwe lt. Daarnaast is de context van 
verovering van het land een andere dan die van afvalligheid tegenover YHWH.  

503 Dit is in ieder geval zo in Deut. 4:4; 10:20; 11:22; 13:5; 30:20; Joz. 22:15; 23:8; 2Kon. 
18:6; Ps. 63:8; 119:31; Jer. 13:11; Job 31:7. Deut. 13:18 staat hier in haar waarschuwing 
lijnrecht tegenover Deut. 13:5. Ook daar wordt gewaarschuwd voor (de verleiding tot) afgode-
rij, waarbij benadrukt wordt dat YHWH 'aangehangen' (qbd) moet worden. In Deut. 13:18 
wordt benadrukt dat niets van dat wat Mrx is 'aangehangen' (qbd) mag blijven worden. Dit 
impliceert terecht dat in Deut. 13:5 de mensen weliswaar verleid worden maar nog niet tot 
afvalligheid zijn overgegaan. In Deut. 13:18 is dit echter wel het geval. Juist daarom wordt 
hier gewaarschuwd dat niets, maar dan ook niets van datgene dat Mrx is nog langer aange-
hangen mag worden. Mrx verwijst hier door middel van qbd naar het aanhangen van andere 
goden zoals ook YHWH zelf aangehangen kan worden. 

504 
Het feit dat in Deut. 13:15 opnieuw het verbum hkn voorkomt, voorafgaand aan Mrx, 

wijst erop dat de inwoners van de afvallige stad hier in feite worden gezien als vijanden. Zie 
ook Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 56-77, met name 76. 
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haar is' hetgeen in eerste instantie op immateriële zaken duidt.505 Een ander 
verschil is het feit dat ook het vee Mrx verklaard wordt. Dit zet zich door in 
de verordening dat alle buit buiten de stad verzameld en verbrand moet 
worden. In de context van Deut. 2:34 en 3:6  werden vee en buit geroofd 
(zzb). Deut. 13:18 waarschuwt tenslotte expliciet om niets van datgene dat 
Mrx is aan te blijven hangen.506 
Het gebruik van Mrx is hier van belang vanwege de context; mensen van 
binnenuit veranderen effectief in vijanden van het volk door hen te verleiden 
andere goden te dienen en zich van YHWH af te keren. Ze vormen hetzelfde 
soort gevaar als de vijanden die in Deut. 7:2 beschreven worden. Daar werd 
Mrx noodzakelijk geacht om het volk te beschermen tegen (de verleiding 
tot) afgoderij door die vijand. De maatregelen die in Deut. 13:16-17 worden 
beschreven wijzen op een zelfde noodzaak tot zelfbescherming.  

Deuteronomium 20:17 507 

Binnen het hoofdstuk Deut. 20 hebben met name Deut. 20:10-20 betrekking 
op aanwijzingen voor het veroveren van een stad.  Deut. 20:10-18 maakt een 
duidelijk onderscheid tussen twee soorten verovering.508 Tegen de regelge-
ving voor een aanvalsoorlog buiten het eigen gebied (Deut. 20:10-14) wordt 

 
505 Het is niet uitgesloten dat ook de inwoners van de stad hier onder moeten worden ver-

staan. Aan de andere kant, de inwoners van de stad zijn in Deut. 13:16a expliciet verslagen 
(hkn) waar dit in Deut. 2:33 en 3:3 slechts met de strijdmacht gebeurt. Daar worden juist de 
stad en de vrouwen en kinderen Mrx gemaakt. Er lijkt een verschil te zijn tussen de doelgroep 
van hkn en Mrx. 

506 Dit wijst er op dat de Mrx in Deut. 13:16 voltrokken wordt aan materiële zaken, niet 
aan mensen. 

507 Deut. 20:15-18 wordt vaak beschouwd als een latere toevoeging met betrekking tot de 
Mrx, binnen het grotere geheel van Deut. 20:10-20. Lohfink koppelt beide gedeelten van 
Deut. 20 aan elkaar, en stelt dat de Mrx pas mag worden voltrokken als het vredesaanbod is 
geweigerd (Lohfink, Mrx, p. 209-211). Beide gedeelten, Deut. 20:10-14 en 16-18 zijn echter 
wel degelijk van elkaar onderscheiden. Het gaat om van elkaar verschillende oorlogswetten, 
die betrokken worden op een verschillend soort vijanden. Ook: E. Noort: 'Das Kapitulati-
onsangebot im Kriegsgesetz Dtn 20:10ff und in den Kriegserzählungen', in: F. García Martí-
nez, A. Hilhorst, J. A. T. G. M. van Ruiten, A. S. van der Woude (eds.), Studies in Deutero-
nomy, in honour of C. J. Labuschagne on the occasion of his 65th birthday, Leiden 1994, p. 
197-222 en Chr. Schäfer- Lichtenberger, 'Das gibeonitische Bündniss im Lichte deuteronomi-
scher Kriegsgebote: zum Verhältnis von Tradition und Interpretation in Jos 9' in: Biblische 
Notizen 34 (1986) p. 58-81. 

508 Dit onderscheid wordt gemaakt in Deut. 20:15-16. Deut. 20:15 maakt duidelijk dat het 
voorafgaande van toepassing is op 'steden die ver weg zijn', terwijl Deut.. 20:16 de handels-
wijze tegenover de 'steden van deze volkeren' inleidt. 
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een specifieke uitzondering verduidelijkt. Het betreft dan de regelgeving 
voor de verovering van het gebied dat door YHWH gegeven 'erfbezit' is.509  
In beide gevallen is een tweedeling in de opdrachten te onderscheiden die 
nauw met elkaar corresponderen. In het geval van steden die veraf liggen 
(dus buiten het toekomstige 'eigen' gebied) geldt de regel van een vredes-
aanbod (Deut. 20:10). Deut. 20:13-14 beschrijven de te volgen procedure in 
het geval dat het vredesaanbod wordt geweigerd.510 Deut. 20:15-16a brengen 
een onderscheid aan tussen beide groepen tegenstanders. Deut. 20:16b geeft 
vervolgens het verschil ten opzichte van de regelgeving in Deut. 20:13-14. 
Voor de steden van 'deze volkeren' geldt hmsn-lk hyxt al 'je zult niets wat 
ademt laten leven'. 511 Deut. 20:17 verklaart dit verschil in behandeling door 
erop te wijzen dat op deze volkeren de Mrx moet worden toegepast.512 De 
handeling heeft een goddelijke autorisatie.513 Deut. 20:18 stelt ook hier Mrx 
voor als een beschermende maatregel tegen een concreet gevaar (afgoderij). 
 
Samenvattend laat Deut. 20:13-14 de mogelijkheid tot exogamie wijd open 
door het roven van vrouwen en kinderen toe te staan. Het is met name dat 
gedeelte van de invulling van Mrx dat eerder in Deut. 7:3 veel nadruk kreeg. 

 
509 Deut. 20:15-16 brengen een scheiding aan in de handelwijze jegens steden die ver weg 

liggen en steden die behoren tot datgene dat YHWH geeft als hlxn, als erfenis. Deut. 20:15b 
(hlah-Mywgh) en Deut. 20:16a (hlah Mymeh) spreken over de steden van 'deze volkeren'. 
Dit wordt verduidelijkt door; hlxn Kl Ntn Kwhla hwhy 'die YHWH je God je tot een erfenis 
geeft'. Dit wijst erop dat het hier gaat om volkeren die in het land woonden. In Deut. 20:17a 
volgt dan de opsomming van betreffende volken. Deze lijst is vrijwel gelijk aan de opsomming 
in Deut. 7:1. De Girgasieten, die in Deut. 7:1 ook in de lijst voorkwamen, ontbreken hier in 
Deut. 20:17. Voor een uitgebreide bespreking van de functie van deze 'vijandvolkeren', zie 
Stern, The Biblical �erem, p. 89-103; Mitchell, Together in the Land, p. 152-192.  

510 Deut. 20:10-12 stellen dat Israël een stad de mogelijkheid moet geven de strijd te ver-
mijden door vrede en schatplicht aan te bieden (Deut. 20:11b). Pas als dit geweigerd wordt, 
mag Israël de stad belegeren (Deut. 20:12). Deut. 20:13-14 behandelen dan de stappen in die 
strijd; de overwinning wordt beloofd (djb Ntn Deut. 20:13a), de mannen worden verslagen 
(brx-ypl hkn Deut. 20:13b). Vervolgens worden vrouwen, kinderen, vee en de buit van de 
stad geroofd (zzb Deut. 20:14). Daaraan wordt toegevoegd dat Israël van de buit van zijn 
vijanden zal eten.  

511 hmsn-lk komt nog driemaal voor, waarvan tweemaal in de context van Mrx; Joz 
11:11 en 11:14. Joz. 11:11 gebruikt daarbij het verbum rty nif'al, Joz. 11:14 ras hif'il. Ook 
1Kon. 15:29, de andere tekst waarin hmsn-lk voorkomt, gebruikt het verbum ras hif'il.  

512 Deut. 20:17 neemt met yk de regelgeving die in Deut. 20:10 wordt ingezet weer op en 
drukt het verschil tussen beide groepen uit. 

513 Deut. 20:17b; Kyhla hwhy Kwu rsak 'zoals YHWH, je God, je geboden heeft'. In de 
narratieve chronologie kan dit slechts terugslaan op de opdracht in Deut. 7:2. Dit beroep op 
een goddelijke opdracht versterkt de indruk van deze volkeren en hun steden als 'bijzondere 
groep'. De achterliggende reden voor deze uitzonderingspositie en -behandeling in Deut. 20:18 
komt zo nog sterker naar voren. 
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De scherpe formulering hmsn-lk hyxt al van Deut 20:16b is bedoeld om 
die mogelijkheid absoluut uit te sluiten. Deut. 20:16-18 maakt daardoor een 
veel hardere indruk dan eerdere Mrx-teksten. De rest van de invulling van 
Mrx uit Deut. 7:2-5 blijft gewoon van toepassing op deze volkeren, getuige 
Deut. 20:17. 

Jozua 2:10 

In Joz. 2:9-11 komt het verbum Mrx voor in een directe rede van Rachab tot 
de verspieders van Jozua.514 Voorafgaand aan de verovering van het land 
geeft een inwoonster van dat land aan te weten (edy) dat YHWH het land 
aan Israël heeft gegeven (Joz. 2:9ac).515 De reputatie van YHWH en Israël is 
hen vooruitgesneld en jaagt de inwoners van het land angst aan zodat zij 
machteloos zijn tegenover Israël (Joz. 2:9b). Rachab noemt twee oorzaken 
van de reputatie van YHWH en Israël (Joz. 2:10). De reputatie van YHWH 
berust op een duidelijk bewijs van zijn macht (het wonder van de rietzee). 516 
Israël staat bij de inwoners van het land bekend als degenen die de Mrx op 
Sichon en Og hebben toegepast. 517 

 
514 De rol van Rachab in het boek Jozua valt buiten de scopus van dit onderzoek. Zie hier-

voor onder andere P. Silvermann Kramer, 'Rahab: From Peshat to Pedagogy or: the Many 
Faces of a Heroine' in: G. Aichele, Culture, Entertainment and the Bible, JSOT.S 309, Shef-
field 2000, p. 156-172; F. A. Spina, 'Reversal of Fortune: Rahab the Israelite and Achan the 
Canaanite' in: BR 17 (2001), p. 24-54; D. Merling, 'Rahab: The Woman Who Fulfilled The 
Word Of YHWH' in: Andrews University Seminary Studies 41/1 (2003), p. 31-44. 

515 Over de beslissing verspieders te zenden en de plaats en functie van dit hoofdstuk in het 
boek Jozua, zie D. J. McCarthy 'Theology of Leadership in Joshua 1-9' in: Biblica 52/2 (1971), 
p. 165-175; Y. Zakovitch, 'Humor and Theology or the Successful Failure of Israelite Intelli-
gence: A Literary-Folkloric Approach to Joshua 2' in: S. Niditch (ed.), Text and Tradition; The 
Hebrew Bible and Folklore, Atlanta 1990, p. 75-98; L. D. Hawk, Every Promise Fulfilled; 
Contesting Plots in Joshua, Louisville Kentucky 1991, p. 71-72; A. Sherwood, 'A Leader's 
Misleading and a Prostitute's Profession: A Re-Examination of Joshua 2' in: JSOT 31/1 
(2006), p. 43-61. 

516 Daar waar de meeste wonderen van YHWH (manna, kwakkels, water) alleen op Israël 
gericht waren had het wonder van de rietzee ook nadrukkelijk effect op de omstanders (de 
Egyptenaren). Daarnaast demonstreert het de macht van YHWH over de natuurkrachten. Het 
is dus niet verwonderlijk dat Rachab juist aan het opdrogen van de rietzee refereert. Ook wordt 
hiermee het opdrogen van de Jordaan in Joz. 3-4 voorbereid.  

517 Rachab verwijst daarvoor naar de overwinning van Israël op Sichon en Og (2:10ba). Ze 
gebruikt -l hse om te verwijzen naar de handeling die de oorzaak is van de reputatie van de 
Israëlieten. Hetzelfde -l hse werd in Deut. 3:2 werd gebruikt in de opdracht van YHWH om 
Og te behandelen zoals Israël eerder Sichon van Chesbon had behandeld. In Deut. 3:1-8 bleek 
de opdracht tot -l hse uiteindelijk te corresponderen met Mrx in Deut. 3:6. Ook in Joz. 2:10 
leidt -l hse tot het expliciete Mtwa Mtmrxh rsa (Joz. 2:10bb). 
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In Joz. 2:11 benadrukt Rachab nogmaals de angst van de inwoners van het 
land.518 De reden voor deze angst vat zij samen als  
xtm Urah-law lwmm Mymsb Mylah awh Mkyhla hwhy yk 'want YHWH jullie 
God is de god van de hemel daarboven en de aarde beneden'.519 
 
Samenvattend is het vooral de macht van YHWH die de inwoners angst 
aanjaagt en niet de (militaire) macht van Israël. Tot drie keer toe wordt de 
macht van YHWH bevestigd (Joz. 2:9a; 10a; 11b).520 De rol van Israël is te 
verwaarlozen. Mrx verwijst hier naar de verhoudingen tussen YHWH en 
Israël bij de verovering van het land. Mrx is het (noodzakelijke) antwoord 
van Israël op de gave van het land door YHWH, hun aandeel in de verove-
ring.521 En dat wordt hier door iemand van buiten het volk bevestigd. 

Joz. 6:17, 18, 21522 

Joz. 6:17 maakt deel uit van de toespraak van Jozua vlak voor de stad Jeri-
cho valt. De Mrx komt niet voor in de Godsrede van Joz. 6:2-5 waarin 
YHWH aanwijzingen geeft voor de verovering van de stad. Jozua geeft de 
opdracht tot Mrx, uit te voeren ná de daadwerkelijke val van de stad. Ook 
hier behoort Mrx dus tot de handelingen van de overwinnaar.  
Na de verzekering van de overwinning in Joz. 6:16  
(ryeh-ta Mkl hwhy Ntn-yk) volgt Joz. 6:17;  
hwhyl hb-rsa-lk ayh Mrx ryeh htyhw 'de stad zal Mrx zijn voor YHWH, 
zij en al wat er in is'.523 In Joz. 6:17 wordt met Mrx niet iets uitgedrukt dat 

 
518 Joz. 2:11a refereert direct aan Joz. 2:10 door de opening met het verbum ems. De reac-

tie op het gerucht wordt versterkt uitgedrukt door;wnbbl omyw (letterlijk; hun hart smolt) 'ze 
werden flauw van angst', en Mkynpm syab xwr dwe hmq-alw 'niemand houdt moed voor 
jullie aangezicht'. 

519 Die uitdrukking komt behalve hier nog slechts voor in 1Kon. 8:23, in het gebed van 
Salomo bij de inwijding van de tempel. 

520 Sherwood, 'A Leader's Misleading', p. 61. 
521 Coats noemt de rede van Rachab in Joz. 2 'symbolic shorthand for the conquest' (G. W. 

Coats, 'An exposition for the Conquest Theme' in: CBQ 47 (1985), p. 47-54 (51)) Zie naast 
eerder genoemde artikelen ook D. J. McCarthy, 'Some Holy War Vocabulary in Joshua 2' in: 
CBQ 33 (1971), p. 228-230; K. M. Campbell, 'Rahab's Covenant: A Short Note on Joshua 2:9-
21' in: VT 22/2 (1972), p. 243-44; R. Culley, 'Stories of the Conquest: Joshua 2, 6, 7 and 8', 
Hebrew Annual Review, 8 (1984), p. 25-44.  

522 Zie voor een uitgebreidere bespreking van het hoofdstuk onder andere F. Gangloff, 'Jos-
hua 6: Holy War or Extermination by Divine Command (�erem)' in: Theological Review 25/1 
(2004), p. 3-23. Voor een (kritische) weergave van de discussies rondom de tekst; E. Noort, 
'De val van de grote stad Jericho: Kanttekeningen bij Synchronische en Diachronische 
Benaderingen' in: NTT 50 (1996), p. 265-279.  
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voltrokken wordt, maar een bepaalde status of toestand. Joz. 6:17 wil  de 
openbare afkondiging van de status van de stad zijn. Daarnaast is er de toe-
voeging hwhyl, die sterk doet denken aan de uitdrukking hwhyl sdq, waar-
bij het gaat om heiliging/wijding. Overigens worden beiden hier niet 
gelijkgesteld, van sdq is vooralsnog geen sprake.524  
De uitdrukking hb-rsa-lk 'al wat in haar is' komt behalve hier in Joz. 6:17 
en de uitvoering ervan in Joz. 6:24 ook voor in Deut. 13:16 waar het even-
eens in de context van Mrx functioneert.525 De uitdrukking heeft een grote 
reikwijdte; alles wat tot de stad behoort, zowel levende wezens als materiële 
zaken, wordt door de formulering hb-rsa-lk bij de status van Mrx inbe-
grepen. In het vervolg van Joz. 6:17, ingezet met qr, wordt voor Rachab 
een uitzondering op deze status gemaakt; hyxt hnwzh bxr 'slechts Rachab, 
de hoer, zal in leven blijven'. Dit impliceert dat de status Mrx inhoudt dat 
alle mensen moeten sterven.  
Dit laatste wordt echter weer teniet gedaan door het daaropvolgende vers, 
Joz. 6:18. In dit vers komt het nomen Mrx maar liefst drie keer voor en het 
verbum Mrx één keer. Joz. 6:18 is duidelijk een waarschuwing met  betrek-
king tot de Mrx. Joz. 6:18a bestaat uit een vreemde constructie;  
Mrxh-Nm wrms. 526 rms heeft normaliter geen betrekking op zaken waar Nm 
als voorzetsel betrekking op heeft. Men zou een constructie verwachten als; 
Mrx(h) wrms 'onderhoud (de) Mrx /bewaak de Mrx'. Een andere mogelijke 
vertaling waarin Nm wél tot uitdrukking komt is; 'blijf ver van de Mrx'. On-
danks de ongebruikelijke constructie blijft de waarschuwing met betrekking 
tot de Mrx echter overeind; het is van belang de Mrx te respecteren. Dit 
wordt toegespitst in het volgende deel van het vers, Joz. 6:18ba; 'opdat je 

                                                                                                                           
523 De constructie met hyh qal wordt hier gebruikt in combinatie met het nomen Mrx om 

de toestand uit te kunnen drukken die normaliter zou worden weergegeven door (de ontbre-
kende) Mrx qal. Ook deze tekst is voor Brekelmans reden om Mrx als nomen qualitatis  neer 
te zetten. Brekelmans, De �erem, p. 45. 

524 hwhyl sdq komt wel voor in Joz.6:19, waar het betrekking heeft op goud, zilver, ijzer 
en koper. Deze metalen zijn hwhyl sdq en vervallen aan de schat van YHWH.  

525 Daarnaast komt de uitdrukking hb-rsa-lk nog voor in Deut. 10:14 waar het refereert 
aan de hemel en aarde en  'al wat daarin is', en in 2Kon. 15:16. Daar heeft het betrekking op de 
verovering van Tifsa 'en al wat daarin is' door Menachem. 

526 Het verbum rms wordt gebruikt om het (onder-)houden van geboden uit te drukken, of 
behoeden (God behoedde Israël in de woestijn, Joz. 24:17) maar ook simpelweg bewaken, als 
in mensen bewaken (Joz. 10:18). De overige referenties in het boek Jozua hebben steeds 
betrekking op het onderhouden van de geboden (Joz. 1:7, 8; 22:2, 3, 5; 23:6, 11). Soggin, 
Joshua, p. 82 merkt op dat Nm + rms qal in het Oude Testament slechts hier voorkomt, en dat 
velen daarom rms nif'al lezen.  
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niet Mrx toepast  en vervolgens neemt van datgene dat Mrx is'.527 De conse-
quentie van die fout wordt weergegeven in Joz. 6:18bb. Als de Mrx niet 
wordt gerespecteerd wordt het hele kamp van Israël onder de Mrx geplaatst. 
Opnieuw komt hier een constructie naar voren die de qal van Mrx vervangt; 
Mrxl Mys 'in Mrx veranderen'.528  
Hoewel het hele verloop causatief is (het kamp van Israël wordt Mrx ge-
maakt) wordt hier nadrukkelijk geen gebruik gemaakt van de causatief-
stammen Mrx of Mrx hof'al om die verandering weer te geven. In plaats 
daarvan wordt de constructie met Mrxl Mys gebruikt. Dit impliceert dat er 
een (temporeel) verschil bestaat tussen Mrx hif'il/hof'al en het in Mrx ver-
anderen van iets, zoals het kamp.529 Mrx hif'il is blijkbaar niet de handeling 
waardoor de transformatie van niet- Mrx naar Mrx geregeld wordt.530  
Joz. 6:20-26 vormt de uitvoering van de opdrachten die gegeven zijn in Joz. 
6:16-19. Daarbinnen vormt Mrx in Joz. 6:21 de uitvoering van de opdracht 
die in Joz. 6:17 met het nomen werd gegeven.531 In Joz. 6:20 wordt de stad 
ingenomen nadat de muren tijdens het gejuich op wonderbaarlijke wijze 
ineen waren gestort. De inname van de stad wordt uitgedrukt met het ver-
bum dkl. Joz. 6:21aa vervolgt het proces na de inname met de beschrijving  
ryeb rsa-lk-ta wmyrxyw 'ze verklaarden alles wat in de stad was Mrx'. Dit 
laatste wordt nader ingevuld; hsa-dew syam 'zowel man als vrouw' (Joz. 
6:21ab) en Nqz-dew renm 'zowel jong als oud' (Joz. 6:21ac). Deze beschrij-
vingen vormen als het ware een dubbele diagonaal door de bevolking en 
onderstrepen daarmee de totaliteit waarmee de Mrx wordt uitgevoerd. 
Niemand van de bevolking van de stad ontloopt de Mrx. Joz. 6:21b vult dit 
totale beeld nog completer in; rwmxw hvw rws dew 'tot de os, het kleinvee en 
de ezel'.  

 
527 De waarschuwing in Joz. 6:18 roept die van Deut. 13:18 in herinnering. Hoewel context 

en taalgebruik afwijkend zijn wordt uit beide teksten duidelijk dat iets dat Mrx is meegeno-
men kan worden (Let wel; dus voor de verbranding kan worden ontvreemd; de verbranding 
zelf is dus niet hetzelfde als Mrx, eerder een noodzakelijke consequentie daarvan). Daarnaast 
blijkt uit de noodzaak tot waarschuwen dat het meenemen van iets dat Mrx is, een verleidelij-
ke optie is. 

528 De vertaling van Mrxl Mys in het Nederlands is niet eenvoudig. Het geeft aan dat de 
status van het kamp wordt getransformeerd in Mrx. 

529 Mrxl komt hiernaast nog voor in Joz. 7:12 waar YHWH van Israël zegt; Mrxl wyh 
'zij zullen tot Mrx zijn/worden' en in Jes. 43:28. YHWH zegt daar bij monde van de profeet 
Jesaja dat hij Jakob tot/aan Mrx zal (over-)geven; bqey Mrxl hntaw. 

530 Deze indruk wordt nog versterkt door het feit dat Mrx eerder in Joz. 6:18ba wel dege-
lijk werd gebruikt. 

531 Het verbum in Joz. 6:21 hangt dus niet samen met hetzelfde verbum in Joz. 6:18; dit 
laatste is een waarschuwing en geen opdracht. 
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Daar Joz. 6:21b geen eigen verbum heeft hangt brx-ypl ongetwijfeld samen 
met het verbum Mrx.532 Opvallend is dat in Joz. 6 het verbum hkn niet voor-
komt. De rondgangen rondom de stad nemen de plaats van de strijd in. 
Daarnaast ontbreekt een formulering waarmee wordt aangegeven dat er 
niemand ontkomen is. Dit laatste is niet verwonderlijk omdat het hier een 
belegering betreft, en geen veldslag waarbij de overlevenden zich alsnog 
konden verschansen in de stad.533 
Zoals Joz. 6:21 uitvoering is van Joz. 6:17a, is Joz. 6:22-23 een uitvoering 
van Joz. 6:17b; Rachab wordt met haar familie en bezittingen buiten de stad 
gebracht. In Joz. 6:23 wordt opnieuw een tot nu toe ongebruikelijke stap bij 
de beschrijving van de inname van een stad weergegeven;  
hb-rsa-lkw sab wprs ryeh 'en zij verbrandden de stad met vuur'.534 In Joz. 
6:23b wordt dan de uitvoering van Joz. 6:19 beschreven; alle metalen wor-
den aan de schat van YHWH toegevoegd.535  
 
Samenvattend is Joz. 6 de eerste stad die in het cisjordaanse gebied vero-
verd wordt. Mrx behoort opnieuw tot de handelingen die volgen op de in-
name van de stad. De waarschuwing met betrekking tot de Mrx roept de 
herinnering aan Deut. 13:18 (en Deut. 7:26) op. Het is van het grootste be-
lang dat de Mrx niet alleen voltrokken, maar ook gerespecteerd wordt. De 
uitvoering benadrukt de totaliteit als om te bewijzen dat deze waarschuwing 
ter harte is genomen. 

Jozua 8:26 

De verovering van Ai begint in Joz. 8:1-2 met een rede van YHWH.  Naast 
een bemoediging en de verzekering van de overwinning geeft YHWH ook 

 
532 Behalve hier in Joz 6:21 ook in Deut 13:16 en 1Sam 15:8. 
533 Joz. 6:1 geeft al aan dat de stad hermetisch gesloten was; er kwam niemand in en er 

ging niemand uit. 
534 Niet alleen is dit nog niet eerder voorgekomen in de teksten waarin Mrx gebruikt 

wordt, ook binnen de context staat Joz. 6:23a geheel op zichzelf. Daar waar Joz. 6:20-25 de 
opdrachten in Joz. 6:16-19 uitvoeren, is er geen opdracht gegeven tot het verbranden van de 
stad. Wel komt het verbranden van een stad en de buit van die stad voor in Deut. 13, maar 
daar betreft het geen verovering/inname van een stad in een oorlogssituatie.  

535 Joz. 6:19 is de enige tekst in het Oude Testament waar zilver, goud en andere metalen 
van de Mrx zijn uitgesloten omdat ze heilig zijn voor JHWH. De term hwhy ruwa 'de schat 
van JHWH' wordt meestal vertaald als 'de schatkamer(s) van YHWH' en komt met name voor 
in de context van het koninklijke hof en de tempel in Jeruzalem (1Kon. 7:51; 15:18; 2Kon. 
12:19; 14:14; 16:8; 18:15; 20:13; 20:15; Ezr. 2:69, Neh. 7:69, 70; 10:39; 12:44; 13:12, 13; 
1Kron. 9:26; 26:20, 22, 24, 26; 27:25, 27, 28; 28:12; 29:8 (enige parallel in sg.), 2Kron. 5:1; 
8:15; 16:2; 25:24; 36:18).  
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aanwijzingen met betrekking tot de strijd.536 Evenals in Joz. 6 (en bij de 
eerste poging Ai te veroveren in Joz. 7) is Israël bij de verovering van Ai de 
aanvallende partij. In Joz. 8:3-17 worden vervolgens de hinderlaag en de 
werkelijke strijd voorbereid. Als de mannen vanuit hun hinderlaag de stad 
innemen (dkl) en in brand steken (sab tuy) brandt in Joz. 8:19 de strijd 
los. In Joz. 8:21-22 worden de mannen van de tegenstander die ten strijde 
waren getrokken (de stad uit) verslagen (hkn). Joz. 8:22 benadrukt de totali-
teit van de overwinning, jylpw dyrs wl-ryash ytlb-de 'totdat niemand van 
hen overbleef of ontkwam'. De koning van Ai wordt in Joz. 8:23 gevangen 
genomen en naar Jozua gebracht. 
De omvang van de veldslag wordt duidelijk in 8:24. Drie verschillende 
uitdrukkingen (grhl hlk, brx-ypl lpn, Mmt-de) worden gebruikt om aan 
te geven dat Israël haar tegenstanders in de strijd volkomen verslagen heeft. 
Hierna keert Israël zich om naar de stad om die ook te verslaan  
(brx-ypl hkn). In Joz. 8:25 wordt de balans opgemaakt; twaalfduizend 
gevallenen, zowel mannen als vrouwen.  
In Joz. 8:18, voor het begin van de strijd, gaf YHWH Jozua de opdracht het 
kromzwaard (Nwdyk) dat hij in zijn hand had uit te strekken over Ai;  
hnnta Kdyb yk 'want Ik zal haar in je hand geven'.537 Nadat de strijd voorbij 
is wordt in Joz. 8:26a benadrukt dat Jozua zijn hand niet terugtrok tot hij 
zijn taak volbracht had. Pas nadat hij de Mrx heeft toegepast op alle inwo-
ners van Ai laat hij zijn arm zakken. Bij de opdracht in Joz. 8:18 was er 
geen sprake van de toepassing van Mrx.  
Mrx komt pas ter sprake als de strijd reeds is beslecht en de balans is opge-
maakt.538 In die zin kan Mrx ook hier tot de handelingen van de overwinnaar 
gerekend worden. De associatie met het uitstrekken van de Nwdyk suggereert 
 

536 Het meest opvallend is de aanwijzing om de koning van Ai te behandelen (-l hse) zo-
als de koning van Jericho behandeld is. In Joz. 6 wordt de verovering van de stad Jericho 
verhaald. Daar wordt de behandeling van de koning van Jericho niet apart vermeld. De koning 
van Jericho wordt genoemd in Joz. 2:3, bij aanvang van het verhaal van Rachab en de verspie-
ders. Ook wordt aan hem gerefereerd bij de behandeling van de koningen tijdens de verovering 
van het zuiden van het land in Joz. 10. Vervolgens komt hij voor op de lijst van overwonnen 
koningen in Joz. 12:9. De formulering met -l hse rsak -l hse komt echter ook voor in de 
teksten over de verovering van Og van Basan, zowel in Num. 21:34 als in Deut. 3:2 (dus 
zonder en mét Mrx). Ook in Joz. 2:9 gebruikt Rachab eenzelfde uitdrukking, ditmaal terug-
kijken op de verovering van Og van Basan (en Sichon van Chesbon).  

537 Hier lijkt de bevestiging waarmee YHWH de overwinning verzekert dus vergezeld te 
gaan van een handeling, mogelijk tegelijkertijd het sein tot de aanval. 

538 Brekelmans merkt op 'Vreemd is dat Josue ook na de strijd, als alle mannen reeds dood 
zijn, nog zijn speer uitgestrekt houdt tot alle inwoners van Ai zijn gedood. Alles bijeen is de 
situatie dus niet erg duidelijk...' (Brekelmans, De �erem, p. 100). Als Mrx echter een zelfstan-
dige betekenis wordt toegekend, anders dan 'doden', bestaat dit probleem helemaal niet.  
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echter een handeling die de strijd als het ware van begin tot einde overkoe-
pelt. Daarnaast is Mrx in Joz. 8:26b een handeling van Jozua alleen, in 
tegenstelling tot eerdere Mrx-teksten.539  
In eerdere Mrx-teksten werden steeds verschillende verba gebruikt voor de 
behandeling van de mannen op het slagveld en die van de overige bevolking 
in de stad. In Joz. 8:28 wordt voor zowel het krijgsvolk als de stad hkn ge-
bruikt. Ook worden vrouwen hier gerekend onder de gevallenen, hetgeen de 
suggestie wekt dat zij meevochten. Een overeenkomst met Deut. 2:30-36 en 
3:1-8 is dat de Israëlieten het vee (hmhbh) en de buit (lls) van de stad 
roven (zzb).540 Evenals in Joz. 6:24 wordt in Joz. 8:28 de stad door Jozua 
verbrand (Prs). Daarnaast stelt hij de stad tot een eeuwige puinhoop;  
hzh Mwyh de hmms Mlwe-lt hmysyw.541  
De rol van de koning van Ai tenslotte is enerzijds minimaal in Joz. 8. 
Evenals de koning van Jericho speelt hij tijdens de strijd geen rol van bete-
kenis. Anderzijds wordt er in Joz. 8 driemaal aan hem gerefereerd; YHWH 
geeft hem en zijn bezittingen in de hand van Jozua in Joz. 8:1-2. Daarbij 
krijgt Jozua de specifieke opdracht de koning van Ai net zo te behandelen 
als hij eerder de koning van Jericho heeft behandeld. Daarnaast worden 
zowel zijn gevangenneming als zijn executie specifiek genoemd (Joz. 8:23, 
29). Dit wijkt af van de eerdere verslagen in Deut. 2:30-36 en 3:1-8. Ondui-
delijk is of de koning van Ai nu wel of niet Mrx is. Zijn executie vindt 
plaats nadat de toepassing van Mrx is afgerond. De executie zelf vormt dus 
geen onderdeel van Mrx. Zijn gevangenneming vindt plaats voor er sprake 
is van de toepassing van Mrx. In Joz. 8 wordt door het uitstrekken van Jo-
zua's hand met de Nwdyk echter de indruk gewekt dat de toepassing van Mrx 
de hele strijd duurt. Als dit inderdaad het geval is, dan was de koning Mrx 

 
539 In eerdere gevallen als Deut. 2:34, 3:8 en Joz. 6:21 waren de Israëlieten wel degelijk be-

trokken bij het toepassen van de Mrx. 
540 In Joz. 8 is een goddelijke legitimatie nodig voor het roven van vee en buit (Joz. 8:2b, 

Joz. 8:27b). Dit hangt echter nauw samen met de praktijk in Joz. 6, waar vee en buit ook Mrx 
werden. Joz. 8:2b herstelt dit. Het voert te ver om hier in Joz. 8 te spreken over een 'gebroken' 
ban. Deze idee gaat uit van een 'oorspronkelijke' ban die de economische voordelen van een 
verovering teniet doet door af te zien van de buit (en het vee) van de stad in ruil voor de over-
winning. Joz. 8 zou dan niet geheel aan die eisen voor de ban voldoen, en daarom een godelij-
ke legitimatie nodig hebben voor het roven van vee en buit. Tot nu toe hebben we slechts in 
Joz. 6 een verslag van die volkomen ban (en juist die heeft een aparte opdracht nodig; Joz. 
6:17-19). Joz. 8:2b kan zeer goed verklaard worden als een correctie op de bijzonder omstan-
digheden betreffende Jericho (vgl. Lohfink, 'Mrx', p. 207 en de literatuurverwijzingen aldaar). 

541 De uitdrukking Mlwe lt komt behalve hier nog slechts voor in Deut. 13:17. Daar be-
trof het echter nadrukkelijk regelgeving met betrekking tot een afvallige stad, niet tot een 
vijandige stad.  
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toen hij gevangen genomen werd, en is zijn executie het noodzakelijke ge-
volg van zijn Mrx-status. 
 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat Mrx in Joz. 8 pas voorkomt nadat 
de strijd gestreden is en de gevallen zijn geteld. In die zin behoort Mrx dus 
opnieuw tot de handelingen van de overwinnaar ná de strijd. Tegelijkertijd 
wordt in Joz. 8:26 door de combinatie van Mrx met het uitstrekken van de 
Nwdyk de indruk gewekt dat Mrx een handeling is die de strijd van begin tot 
einde overkoepelt. Hierbij moet echter voorzichtigheid betracht worden. Bij 
de opdracht tot het uitstrekken van de Nwdyk in Joz. 8:18 was geen sprake 
van Mrx. Dit is de eerste (en enige) maal dat Mrx geassocieerd wordt met 
het uitstrekken van Nwdyk of hand. Ook de idee dat Mrx hier de strijd 
overkoepelt is nieuw. Aan de andere kant is Joz. 8 de enige tekst waarin een 
mogelijke beschrijving van de daadwerkelijke handeling van Mrx voorkomt. 
De wijze waarop dit in Joz. 8 beschreven wordt duidt eerder op het verkla-
ren of afkondigen van een status dan op vernietiging of doden. Vee en buit 
van de stad worden geroofd door Israël, zoals eerder in Deut. 2:35 en 3:7. 
 
Jozua 10:1, 28, 35, 37, 39, 40 
In Joz. 10 wordt het hele zuidelijke deel van het land veroverd. Het verhaal 
begint in Joz. 10:1 als Adoni-Zedek (de koning van Jeruzalem) een gerucht 
ter ore komt (ems). Joz. 10:1 deelt de rest van Joz. 10 als het ware op in 
twee delen. Beide delen beginnen met yk waardoor behalve een inhoudelijk, 
ook een formeel onderscheid wordt gerealiseerd. Het eerste deel van het 
gerucht in Joz. 10:1a bevat naast de verba dkl en Mrx hif, ook de formule-
ring met -l hse.542 Dit correspondeert met het tweede deel van Joz. 10, Joz. 
10:28-40.  
Het tweede deel van het gerucht (Joz. 10:1b) betreft de Gibeonieten die 
vrede sloten met Israël en in haar midden verkeren. De directe strijd vindt 
plaats naar aanleiding van dit tweede gedeelte van het gerucht (Joz. 10:2-
27). De tegenstanders trekken in eerste instantie onder leiding van Adoni-
Zedek op tegen Gibeon. Jozua schiet zijn bondgenoot-tegen-wil-en-dank te 

 
542 Een dergelijke formulering kwam ook al voor in Deut. 3:2; Joz. 2:10; Joz. 8:2. In Joz. 

10:1 betreft het (evenals Joz. 2:10) een gerucht, een verwijzing naar iets dat eerder gebeurd is. 
In Deut. 3:2 en Joz. 8:1 verwijst de zin zelf naar het verleden, maar schept daarmee voorwaar-
den voor de (directe) toekomst. Een kortere versie van deze formule (-lw  -l hse rsa ta), 
eveneens gecombineerd met ems was in Joz. 9:3 aanleiding voor de Gibeonieten om door list 
vrede te sluiten met Jozua en de Israëlieten. In Joz. 9:1 is ems eveneens reden voor een coali-
tie van koningen om zich te verzamelen om tegen Jozua en de Israëlieten te strijden (Mxl).  
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hulp en komt zo tegenover de samengebalde militaire macht van de konin-
gen van het zuiden van het land te staan. Zo wordt in Joz. 10 via een omweg 
een grote overmacht tegenover Jozua gecreëerd.  
Na de opzet van het strijdtoneel in Joz. 10:1-7, begint de veldslag tussen 
Jozua en zijn verzamelde tegenstanders in feite in Joz. 10:8. YHWH verze-
kert Jozua de overwinning (dyb Ntn).543 Het hele eerste gedeelte van de 
strijd, de veldslag, staat in het teken van YHWH die strijdt voor Israël. Het 
is YHWH die in Joz. 10:10-15 de tegenstander verslaat, met groot vertoon 
van (natuur- en kosmische) macht. Israël doodt slechts de reeds verslagen 
tegenstanders.  
Aan het einde van de veldslag geeft Jozua in Joz. 10:19a de opdracht om de 
vijanden te achtervolgen (Pdr). Dit is in feite de eerste maal sinds het begin 
van de strijd dat de Israëlieten daadwerkelijk zelf worden opgeroepen actie 
te ondernemen.544 Joz. 10:19ba verduidelijkt deze opdracht; 
 Mhyre-la awbl Mwntt-la 'laat hen niet in hun steden komen'. Joz. 10:19bb 
geeft vervolgens de achterliggende reden; Mkdyb Mkyhla hwhy Mntn yk 'want 
YHWH jullie God heeft hen in jullie hand gegeven'. Uit Joz. 10: 19ba-bb 
blijkt het grote belang om de tegenstander te verslaan voor zij zich kunnen 
verschansen achter de muren van hun stad. Joz. 10:19bb gebruikt de her-
haalde verzekering van de overwinning als achterliggende reden voor de 
opdracht tot achtervolging van de vijand. Zij moeten verslagen worden voor 
zij zichzelf in veiligheid kunnen brengen. De overwinning die YHWH 
schenkt is in eerste instantie beperkt tot de veldslag. De overwinning op het 
slagveld betekent niet automatisch dat ook het achterland al overwonnen is. 
Uit Joz. 10:20b blijkt na het einde van de veldslag dat de uitvoering van de 
opdracht in Joz. 10:19b mislukt is;  
rubmh yre-la wabyw Mhm wdrs Mydyrshw 'maar de overgeblevenen die 
ontsnapten bereikten de versterkte steden'.545 De strijd is nog niet gestreden. 
De veldslag is weliswaar gewonnen dankzij YHWH, maar het land is nog 
niet veroverd. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen het winnen van 
een slag, het verslaan van de tegenstander en het in bezit nemen van zijn 
land/stad/bezit. 

 
543 Dit wordt voorafgegeaan door de bemoediging aryt-la. 
544 In Joz. 10:11 en 13 wordt weliswaar melding gemaakt dat de Israëlieten mee streden, 

maar beide malen is dat niet zozeer actief als wel een reactie op het persoonlijke ingrijpen van 
YHWH. De Israëlieten worden hier neergezet als degenen die de klus afmaken.  

545 Het formele einde van de veldslag staat in Joz. 10:20a en wordt beschreven in dezelfde 
bewoordingen als het einde van de veldslag in Joz. 8:24 (Ai); hkn, 'verslaan', lhk 'eindigen',  
Mmt-de 'vervullen'. 
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De inname van het land als het laatste onderdeel van de totale overwinning 
wordt na Joz. 10:20 opgeschort tot Joz. 10:28. In Joz. 10:21-27 rekent Jozua 
eerst af met de vijf koningen die zolang waren vastgehouden in de spelonk 
waar zij zich hadden trachten te verbergen in Joz. 10:16-18. 

De campagne 
De beschrijving van de campagne in het zuiden van het land in Joz. 10 heeft 
door haar talloze malen herhaalde formuleringen een lijstachtig karakter.546 
Ik onderscheid in Joz. 10:28-40 tussen zinnen die de beweging van de cam-
pagne van de ene stad naar de volgende schetsen (Joz. 10: 29, 31, 34, 36, 
38) en zinnen die nauwgezet de handeling weergeven bij de inname van een 
stad (Joz. 10:28, 30, 32, 35, 37, 39, (40).  

Beweging 
Joz. 10:28-43 bestaat uit een lange opsomming van de campagne tegen het 
zuidelijk deel van het land. Steeds wordt daarbij in 1 á 2 verzen de hande-
lingen rondom de inname van een stad beschreven (zie hieronder). Na de 
inname van de ene stad en de beschrijving daarvan volgt steeds een korte 
tussenzin waarin wordt aangegeven tegen welke stad de campagne zich nu 
richt. Deze tussenzinnen komen vijfmaal voor (in Joz. 10:29, 31, 34, 36, 38) 
en vertonen een grote onderlinge gelijkenis.  
Jozua is steeds het subject van de zin, aangevuld met wme larvy-lkw 'en 
heel Israël met hem'. Die laatste toevoeging legt sterk de nadruk op de totali-
teit van de onderneming. Tegelijkertijd is overduidelijk dat Jozua, en 
niemand anders, de leider van de campagne is.  
De verplaatsing van de campagne van de ene stad wordt uitgedrukt door 
middel van -Nm, samengetrokken met de naam van de stad die zojuist is 
ingenomen, gevolgd door de stad waarheen de aandacht zich verplaatst, met 
op het einde een h-locativus.547 Het verbum dat de beweging uitdrukt ver-
schilt van rbe (Joz. 10:29, 31, 34), hle (Joz. 10:36) tot bws (Joz. 10:38).  
Steeds als de campagne bij een nieuwe stad aankomt, volgt er een verbum 
dat het doel van de verplaatsing weergeeft. Dit wordt zonder uitzondering in 
alle tussenzinnen uitgedrukt door middel van het verbum Mxl nif'al 'strij-
den'. In Joz. 10:31 en 34 gaat daar het verbum hnx 'belegeren' aan vooraf. 

 
546 R. David, 'Jos 10:28-39, témoin d'une conquête de la Palestine par le Sud' in: Science et 

Esprit 42 (1990), p. 209-222; K. L. Younger, 'The 'Conquest' of the South (Jos 10, 28-39) in: 
Biblische Zeitschrift 39/2 (1995), p. 255-264. 

547 Behalve in het geval van Libnah in Joz. 10:29. De naam van deze stad eindigt op h-, 
waardoor de h-locativus is weggevallen. 
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Wel is er in enkele gevallen verschil in het getal van het verbum, en dien-
tengevolge in het subject.548 
Het object van de strijd wordt verschillend weergegeven, maar verwijst 
steeds terug naar de eerder genoemde plaatsnaam. Deze verwijzing ge-
schiedt in drie gevallen (Joz. 10:34, 36, 38) met hyle 'tegen haar'. Joz. 
10:29 herhaalt de naam van de plaats waartegen gestreden wordt (hnbl). 
Joz. 10:31 verwijst met hb terug naar het eerder genoemde Lachis.549  
De beweging loopt van Makkeda, via Libnah, Lachis, Eglon, en Hebron tot 
Debir, maar wordt steeds onderbroken door een beschrijving van de hande-
lingen tijdens de inname van de stad. De campagne heeft zo een zeer lijst-
matig karakter gekregen. De regelmaat wordt slechts in Joz. 10:33 doorbro-
ken. Waar in de rest van  Joz. 10:20-40 nog slechts de steden veroverd die-
nen te worden,550 is in Joz. 10:33 ineens opnieuw sprake van agressie van de 
tegenstander. Haram, de koning van Gezer trekt op (hle) om de door Jozua 
belegerde stad Lachis te ontzetten (rzel). De strijd wordt uitgedrukt met 
hkn, gevolgd door de verzekering dyrv wl-ryash ytlb-de.551 

Inname van de steden 
Op Joz. 10:30 na wordt steeds het verbum dkl gebruikt om de inname van 
de betreffende steden uit te drukken. Joz. 10:30 drukt de overwinning van 
Israël op de stad (en haar koning) uit met dyb Ntn. De fysieke inname van de 
stad wordt niet verwoord. Joz. 10:32 heeft zowel de formulering van de 
overwinning op de stad (zonder aparte vermelding van de koning) met  
 

548 Waar de beweging binnen de veldtocht steeds wordt uitgedrukt met een singularis, 
wordt in Joz. 10:34 en 36 de strijd uitgedrukt door de pluralis van het verbum Mxl nif'al (in 
Joz. 10:34 is ook het verbum hnx pluralis, dit in tegenstelling tot Joz. 10:31, die beide verba 
in singularis weergeeft). In tenminste twee verzen, Joz. 10:34 en 36 is de intentie tot strijd dus 
niet slechts aan de leider Jozua voorbehouden. Zijn metgezellen, larsy lk 'heel Israël' 
hebben een zelfde aandeel. 

549 De verwijzing met hb is vreemd, omdat het lijkt aan te duiden dat de strijd in de stad 
plaatsvindt, waar alle overige verwijzingen de stad als een tegenstander duiden. Daarbij is de 
genoemde stad niet zozeer locatie (de indruk die Joz. 10:31 wel wekt) als een abstracte 
geografische typering van de tegenstander. 

550 De koningen en hun legers zijn reeds verslagen in de veldslag in Joz. 10:3-27. 
551 De opmerking dyrv wl-ryash ytlb-de in Joz. 10:33 komt eveneens voor in Num. 

21:35, Deut. 3:3 (in beide gevallen in een strijd gericht tegen Og van Basan), Joz. 8:22, Joz. 
11:8 en 2Kon. 10:11. In alle gevallen betreft het een slag in open veld (waarbij steeds de vijand 
Israël tegemoet trekt). De frase geeft aan dat de tegenstander geheel en al verslagen is. Ter 
vergelijking; bij de veldslag in Joz. 10 wisten wél overlevenden te ontkomen en naar de steden 
te ontvluchten. Daarna vinden we bij de beschrijving van de inname van die steden een voort-
durende nadruk op de formule dyrs ryash-al. Deze benadrukt steeds dat de vluchtelingen 
die in eerste instantie ontsnapten en zich verschansten in de steden nu ook definitief zijn 
verslagen. 
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dyb Ntn, als de beschrijving van de inname van de stad met dkl. De inname 
van een stad wordt in Joz. 10:35 en 37 toegeschreven aan Jozua en Israël. In 
de overige gevallen krijgt slechts Jozua de eer van de inname. 
Daarnaast is ook de chronologie van belang; Joz. 10:28 begint de campagne 
met de opmerking dat Jozua Makkeda inneemt 'op dezelfde dag'. Gezien het 
voorafgaande deel van het hoofdstuk moet hiermee bedoeld worden dat 
Jozua de campagne inzet bij Makkeda.552 Op die dag begint ook de campag-
ne in het zuiden. Bij de inname van de stad Libnah wordt geen tijdsbepaling 
gegeven, zodat moet worden aangenomen dat deze op dezelfde dag plaats-
vond. Dit wordt bevestigd door de tijdsaanduiding in Joz. 10:32;  
ynsh Mwyb 'op de tweede dag'. De inname van de stad Lachis vindt dus plaats 
op de tweede dag van de campagne. Daar er verder geen tijdsbepalingen 
meer volgen wordt de indruk gewekt dat de rest van de campagne plaats-
vindt op deze tweede dag.  
De volgende stap is het daadwerkelijke verslaan van de tegenstander, uitge-
drukt met het verbum brx-ypl hkn. De handeling wordt driemaal aan Jozua 
toegeschreven,553 en driemaal aan Jozua en Israël samen.554 De samenvatten-
de opmerking in Joz. 10:40 tenslotte, wijst de hele campagne toe aan het 
leiderschap van Jozua.  
Het object wordt steeds uitgebreid.555 In Joz. 10:30, 32, 35, en 37 bestaat de 
uitbreiding steeds uit hb-rsa spnh-lk-taw 'en alle ziel in haar'.556 In Joz. 
10:28 echter bestaat de uitbreiding uit 'en haar koning', terwijl Joz. 10:37 
naast hb-rsa spnh-lk-taw ook hyre-lk-taw hklm-taw 'en haar koning en 
al haar steden' toevoegt.  

 
552 De veldtocht begint dan op dezelfde dag als waarop de veldslag plaatsvond, dezelfde 

dag als waarop zon en maan stil stonden, dezelfde dag als waarop de koningen bestraft werden. 
553 Joz. 10:28, 30, 32. Formeel gezien kan in de laatste twee gevallen ook verwezen worden 

naar YHWH, daar die in het eerdere gedeelte wordt genoemd. Jozua lijkt hier als handelende 
persoon echter meer voor de hand liggend. YHWH wordt in beide gevallen genoemd in de 
formulering waarmee de overwinning wordt bevestigd (dyb Ntn). Dit is eerder een formele 
bevestiging dan dat YHWH daadwerkelijk als handelende persoon ter plaatse aanwezig is. 

554 Joz. 10:35, 37, 39. 
555 Joz. 10:39 kent die uitbreiding eveneens, maar die hangt in dat vers samen met het ob-

ject van het eerdere verbum dkl, zie hierboven. 
556 De consequenties van deze uitdrukking zijn niet duidelijk. hkn kan in principe dood-

slaan betekenen, maar ook gewoon slaan, en daarnaast ook verslaan in een strijd. De laatste 
situatie is hier duidelijk van toepassing. Maar of verslaan in een strijd ook betekent dat alle 
tegenstanders dood zijn, of dat het ook kan betekenen dat de overwinning volledig is (als in; 
volledige capitulatie, geen verzetshaarden, geen guerrilla etc.) is niet met zekerheid vast te 
stellen. Gezien de overige (nog volgende) uitdrukkingen betekent de uitdrukking hier, in 
combinatie met het verbum hkn dat inderdaad de overwinning compleet was, en niet dat alle 
levende ziel werd omgebracht. 
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In drie gevallen komt de uitdrukking dyrv ryash-al 'en hij liet geen ont-
komene overblijven' voor (Joz. 10:30, 37 en 40). Deze uitdrukking grijpt 
terug naar de opdracht die Jozua in Joz. 10:19 geeft en de vermelde misluk-
king in Joz. 10:20b. De uitdrukking dyrv ryash-al verzekert dat Jozua 
deze mislukking met de inname van de steden heeft rechtgezet.557  
Opvallend is dat in Joz. 10:37 niet alleen de stad Hebron, maar ook haar 
koning object is van brx-ypl hkn. De koning van Hebron behoorde volgens 
Joz. 10:2 en 23 samen met de koning van Jeruzalem, Jarmuth, Lachis en 
Eglon tot het vijftal dat de veldslag begon, en zich vervolgens na hun neder-
laag verschool in de grot bij Makkeda. In Joz. 10:22-27 heeft Jozua afgere-
kend met dat vijftal koningen, onder wie expliciet de koning van Hebron.  
Na de inname en de overwinning wordt in bepaalde gevallen de handeling 
uitgebreid met het verbum Mrx. In twee van de zeven verzen (Joz. 10:30, 
32) wordt het verbum Mrx niet gebruikt na de inname van de stad en het 
verslaan van de tegenstander. In alle overige gevallen bestaat de inname van 
een stad uit drie concrete handelingen, achtereenvolgens uitgedrukt door 
dkl, hkn en Mrx. Mrx is van de drie verba de afsluitende handeling. Van 
de vijf verzen waarin Mrx zo voorkomt wordt de handeling vier keer strikt 
aan Jozua toegeschreven. Slechts in Joz. 10:39 wijst de pluralis van het 
verbum erop dat de actie door zowel Jozua als Israël wordt uitgevoerd. Joz. 
10:35 en 40 geven geen object aan, hetgeen de indruk van een abstracte 
handeling wekt. Joz. 10:28 en 37 verwijzen naar de objecten van de vooraf-
gaande handelingen en breiden dit uit met de toevoeging; 
hb-rsa spnh-lk-taw 'en alle ziel in haar'. Deze laatste uitdrukking vormt 
het object van in Joz. 10:39.558 De afsluitende opmerking Joz. 10:40 heeft 
als object van Mrx; hmsnh-lk taw 'en alles wat adem had'.  
Joz. 10:28 en 39 voegen beiden aan de handeling Mrx de uitdrukking  
dyrv ryash-al 'en hij liet geen ontkomene overblijven' toe. Evenals in Joz. 
10:30, 37 en 40 waar deze uitdrukking werd gebruikt in samenhang met het 
verbum hkn verwijst het naar de eerdere opdracht van Jozua in Joz. 10:19. 

 
557 Het is ook maar zeer de vraag of deze formulering inderdaad betekent dat hij alles en 

iedereen vernietigde/ter dood bracht. De band met de eerdere opdracht in Joz. 10:19 is zeer 
sterk, en mij dunkt dat de ideale opsomming van de campagne er eenvoudigweg geen twijfel 
over wil laten bestaan dat Jozua en Israël inderdaad hun vijand volledig hebben verslagen. Er 
zijn geen mogelijke verzetshaarden meer over, en geen eventuele guerrillastrijders. De over-
winning is compleet. dyrv ryash-al duidt heel sterk op overgeblevenen van de oorspronke-
lijke strijdmacht van de verenigde koningen, op ontkomenen aan de veldslag die zich vervol-
gens verschansten in de steden. 

558 In Joz. 10:39 wordt bij Mrx niet naar de stad, noch naar de koning of de omringende 
steden verwezen (terwijl die wel object zijn van de eerdere verba) 
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Na de aanvankelijke mislukking (Joz. 10:20) volgt ook hier de verzekering 
dat de opdracht is uitgevoerd. Er zijn geen verzetshaarden meer over, de 
overwinning is volkomen. 
Tot slot wordt iedere inname van een stad tijdens de campagne in het zuiden 
afgesloten met een verwijzing naar de voorafgaande verovering, steeds 
uitgedrukt met -l hse. Waar de werkelijke inname van de steden steeds 
verba gebruikt die een specifieke handeling uitdrukken (dkl, hkn en Mrx) 
is -l hse algemener van aard.559  
 
In Joz. 10:28 ondergaat de koning van Makkeda hetzelfde lot als de koning 
van Jericho. De beschrijving met -l hse beslaat het hele derde deel van de 
drieledige zin. Dit wekt de indruk dat het hier om een zelfstandig en ge-
lijkwaardig deel van de totale inname van de stad Makkeda gaat. In Joz. 
10:30 wordt het lot van de koning van Libnah op dezelfde wijze verbonden 
met dat van de koning van Jericho. Opvallend genoeg wordt daar niet ver-
wezen naar de koning van Makkeda die toch vlak daarvoor eenzelfde lot 
onderging.  
Het lot van de koningen van Lachis en Eglon was al beslist in Joz. 10:22-27. 
In Joz. 10:32 en 35 verwijst -l hse naar de stad zelf. Daarbij wordt verwe-
zen naar het lot van de daaraan voorafgaande stad. Joz. 10:32 behandelt de 
inname van de stad Lachis en verwijst naar Libnah, de stad ervoor. Joz. 
10:35 behandelt de inname van Eglon en verwijst naar de inname van La-
chis. Hierdoor ontstaat het beeld van een doorlopende verovering waarin 
alle verschillende steden toch een eenheid vormen. De formulering met  
-l hse zorgt voor een parallellisering van de verschillende innames. Dit 
parallelle beeld is van groter belang dan de daadwerkelijke uitvoering.560 

 
559 Zowel Joz. 10:28 en 30 verwijzen met -l hse naar het lot van de koning van Jericho 

(evenals eerder Joz. 8:2 (bij de verovering van Ai) en Joz. 10:1). Er is echter niet bekend wat er 
met hem gebeurd is, Joz. 6 noemt de koning van Jericho niet. Joz. 10 hecht er belang aan dat 
de koningen van de ingenomen steden dezelfde behandeling ondergaan als de koning van 
Jericho. Hierdoor wordt benadrukt dat de verovering van het land zoals die ingezet werd bij 
Jericho nu in Joz. 10 even succesvol wordt voortgezet. Tegelijkertijd verzekert het een correcte 
uitvoering van de verovering (met Mrx). Dit is van belang na het debâcle bij Ai. Ook in Joz. 
8:2 wordt op die manier aangegeven dat de verovering ditmaal wel op de juiste wijze wordt 
uitgevoerd. 

560 Bij de inname van Hebron in Joz. 10:37 is geen sprake van Mrx. Hierdoor ontstaat een 
discrepantie bij de vergelijking met de verovering van Eglon (10:30, 32) waar Mrx wel wordt 
toegepast. Om diezelfde reden gaat ook de vergelijking tussen Debir en Hebron in Joz. 10:39 
mank. De afsluiting met -l hse houdt echter het beeld van een doorlopende, gelijke uitvoe-
ring overeind. De inname van Debir wordt in Joz. 10:39 naast Hebron ook vergeleken met die 
van Libna (Joz. 10:30). Eerder werd de inname van de stad Lachis ook al gelijkgesteld aan die 
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Door het gebruik van -l hse wordt benadrukt dat Jozua en Israël bij hun 
campagne in het zuiden geen fouten hebben gemaakt. Het nadrukkelijk 
vermelden van het lot van de koningen draagt daaraan bij.561 De verwijzing 
naar de koning van Jericho zorgt voor een brug tussen het glorieuze begin 
van de verovering van het land in Joz. 6 en de (correcte) hervatting ervan in 
Joz. 10.562  
Deze correcte uitvoering van de verovering van het zuiden wordt bevestigd 
in de afsluitende opmerking Joz. 10:40bb-bc;larvy yhla hwhy hwu rsak 
‘zoals YHWH, de god van Israël het geboden heeft’. Met deze opmerking 
wordt de hele daaraan voorafgaande campagne tegen het zuiden van het land 
gelegitimeerd. Jozua’s optreden wordt boven iedere twijfel verheven; hij 
heeft gedaan wat YHWH geboden had. Hoewel Joz. 10:40 een samenvat-
tende en afsluitende functie heeft ligt de nadruk bij deze legitimatie vooral 
op de Mrx.563 
 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat de Mrx in Joz. 10 nadrukkelijk 
behoort tot de handelingen na de inname van de steden. Het speelt geen rol 
bij de veldslag, maar heeft te maken met het in bezit nemen van het gebied 
van de overwonnen tegenstander. De nadruk op het lot van de koningen 
roept Deut. 7:3 in herinnering. De gelijkluidende formuleringen van zowel 
beweging als strijd roepen het beeld op van één vloeiende campagne (Blitz-
krieg). Dit, in combinatie met de afsluitende verzekering -l hse, benadrukt 
dat de campagne in het zuiden volgens de regelen der kunst is afgerond. Er 
zijn geen fouten gemaakt, de Mrx is correct toegepast. Het volk in het land 
is veilig.  

                                                                                                                           
van Libna (Joz. 10:32). Daarbij werd het lot van de koning niet genoemd. Het lot van de 
koning van Libna zelf wordt in Joz. 10:30 vergeleken met dat van de koning van Jericho. 
(Debir komt overigens in Joz. 2:10 voor als de eigennaam van de koning van Hebron, terwijl 
Joz. 10:39 Debir voorstelt als de stad die ná Hebron werd ingenomen. Zie hiervoor ook; J. 
Barr, 'Mythical Monarch Unmasked: Mysterious Doings of Debir King of Eglon' in: JSOT 48 
(1990), p. 55-68). 

561 Dat de koningen steeds hetzelfde lot als de stad ondergaan (en dus Mrx worden ver-
klaard) hangt samen met de invulling van Mrx in Deut. 7:3; geen verbond sluiten. De (correc-
te) behandeling van de koningen in Joz. 10 staat daarmee lijnrecht op 1Kon. 20:42, waar 
Achab wél een verbond sluit met Ben-Hadad. 

562 Joz. 10 hervat de verovering van het land na het debâcle in Joz. 7 en het herstel ervan in 
Joz. 8. 

563 Mrx behoort tot hetzelfde zinsdeel als de legitimatie. 
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Joz. 11:11, 12, 20, 21. 

De campagne in het noorden zoals die wordt beschreven in Joz. 11 is veel 
minder gericht op de inname van individuele steden dan bij de zuidelijke 
campagne in Joz. 10. Joz. 11 biedt een globaal overzicht.  
Naar aanleiding van een gerucht564 wordt opnieuw een grote overmacht 
gecreëerd.565 Deze komt samen bij het water van Merom om tegen Israël te 
strijden (larvy-Me Mxlhl Joz. 11:5).566 Na bemoediging, verzekering van 
de overwinning en instructies voor de strijd (Joz. 11:6)567 beschrijft Joz. 
11:7-9 de veldslag (hkn). Evenals in Joz. 10:19-20 wordt de achtervolging 
van de tegenstander ingezet (Pdr). Ditmaal slaagt geen van de tegenstan-
ders erin zich in veiligheid te brengen. Dit blijkt uit de verzekering;  
dyrv Mhl-ryash ytlb-de, ‘totdat hij geen ontkomene voor hen liet over-
blijven’. Deze uitdrukking is vergelijkbaar met de uitdrukking  
dyrs ryash al die in Joz. 10 van belang was tijdens de campagne in het 
zuiden. De veldslag wordt afgesloten met de bevestiging  
hwhy wl-rma rsak eswhy Mhl veyw ‘en Jozua deed aan hen wat YHWH 
tegen hem had gezegd’. 
In Joz. 11:10 begint de verovering van het achterland met de inname van de 
stad Hazor.568 In Joz. 11:10 worden zowel de beweging naar de stad toe 

 
564 Joz. 11:1 opent op gelijke wijze als Joz. 5:1, 9:1 en 10:1. Evenals in Joz. 11:1 blijven in 

Joz. 9:1 de eerdere gebeurtenissen onvermeld. In Joz. 5:1 en 10:1 echter vormt emsk de 
inleiding voor de expliciete verwijzing. Joz. 10:1 vermeldt expliciet het toepassen van Mrx én 
het lot van zowel de koning van Jericho als die van Ai. Daarmee geeft Joz. 10:1 direct de beide 
belangrijkste interesses direct in het begin al weer. In wezen doet Joz. 11:1 dat ook, door het  
in het vage te laten. Joz. 11 is geïnteresseerd in totaliteit, niet in detail. 

565 Naast de geïdentificeerde koningen van Hazor, Madon, Simron en Achsaf wordt het 
bondgenootschap in Joz. 11:2-3 uitgebreid met de koningen uit alle wind- en landstreken van 
het hele noorden. Joz. 11:3 somt de volkeren op waartoe de koningen behoren; Kanaänieten, 
Amorieten, Hethieten, Ferezieten, Jebusieten, Hevieten. Bij al deze volkeren geeft Joz. 11:3 
ook een globale plaatsbepaling in het land. Dit roept Deut. 20:16 in herinnering. 

566 Met deze expliciete uitdrukking wordt in principe voldaan aan het patroon dat de tegen-
standers degenen zijn die de vijandelijkheden openen. In feite wordt de strijd in Joz. 11 ingezet  
door Jozua en zijn hmxlmh Me-lkw. Zij overvallen de tegenstander bij verrassing  
(lpn Matp) in Joz. 11:7. 

567 In Joz. 11:6 verzekert YHWH de overwinning; larsy ynpl Myllx Mlk-ta Ntn ykna 
'Ik geef hen allen verslagen voor het aangezicht van Israël'. 

568 Hazor (en haar koning) wordt als eerste ingenomen omdat zij de ‘eerste’ (sar) onder 
de betrokken koninkrijken was. Niet alleen was zij aanstichter van de campagne tegen Jozua, 
zij was ook de meest belangrijke en invloedrijke stad. Ook de geografisch strategische ligging 
speelde hierin mee. Zie ook Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Hazor- A City State between the 
Major Powers', in: SJOT 15 (2001), p. 104-122. 
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(bws) als de inname van de stad zelf (dkl) in één keer behandeld. Jozua 
verslaat de koning van de stad (brx-ypl hkn). Daarna verslaat het volk  
hb-rsa spnh-lk-ta ‘alle ziel die in haar is’. Door de constructie van het 
verbum (brx ypl) hkn met de infinitivus absolutus van het verbum Mrx 
wordt de indruk gewekt dat het hier één en dezelfde handeling betreft. De 
uitdrukking hmsn-lk rtwn al ‘en er bleef niets over dat ademde’, komt 
alleen hier in Joz. 11:11ab voor en geeft aan dat er in Hazor niemand in 
leven werd gelaten. Tenslotte wordt Hazor verbrand (Joz. 11:11b). 
Na de verovering van Hazor vat Joz. 11:12 in één enkele frase de verovering 
van de rest van het noorden samen. Hieruit blijkt een streven naar totaliteit 
dat geen concrete identificatie van de veroverde steden en koningen behoeft. 
De steden worden ingenomen (dkl) door Jozua. Daarop volgen de hande-
lingen brx-ypl hkn en vervolgens Mrx.569 Joz. 11:12b accordeert de vero-
vering met hwhy dbe hsm hwu rsak ‘zoals YHWH geboden heeft aan zijn 
knecht Mozes’. Zowel de buit als het vee van de steden worden geroofd 
(zzb) door de Israëlieten (Joz.11:14).570  
Joz. 11:14b stelt onomwonden vast dat de Israëlieten alle mensen hebben 
gedood, waarbij opnieuw de interesse in totaliteit blijkt (Mdah-lk-ta). De 
handeling brx-ypl hkn heeft in Joz. 11:14 uitroeiing ten doel  
(Mtwa Mdmsh-de). De afsluiting van Joz. 11:14 bevestigt het belang van 
beiden met hmsn-lk wryash al ‘en zij lieten niets wat ademde overblij-
ven’.571  
In Joz. 11:15 volgt de ultieme bevestiging van de trouw van Jozua. Zijn 
daden worden enerzijds goddelijk gelegitimeerd, anderzijds geaccordeerd. 
Joz. 11:16-18 vormt de afsluitende grote beschrijving van het hele gebied 
dat door Jozua werd ingenomen (xql). Opnieuw komt hier het streven naar 
totaliteit naar voren. De koningen werden door Jozua gevangen genomen, 
verslagen en gedood (twm hif’il).572  Het verbum Mrx is opvallend afwezig 
in deze samenvattende opmerking. Joz. 11:18 geeft tenslotte het tijdspad 
waarin een en ander gebeurd weer als Mybr Mymy ‘vele dagen’.  

 
569 Hazor werd daarnaast verbrand. Joz. 11:13b geeft aan dat dit een uitzondering was, de 

overige steden werden niet verbrand. 
570 Zie hierboven bij o.a. de overwinning op Sichon van Chesbon en Og van Basan in 

Deut. 2:34 en 3:3 en de verovering van Ai in Joz. 8:27. In Joz. 10 komt het roven van vee en 
buit niet ter sprake.  

571 De uitdrukking komt behalve in Joz. 11:11 (daar in combinatie met rtwn al) en hier in 
11:14 voor in Deut. 20:16 en 1Kon. 15:29 (daar evenals hier in combinatie met wdmsh-de). 

572 dkl en hkn behoren tot de standaardhandeling ten opzichte van zowel steden als ko-
ningen, twm daarentegen komt voor het eerst voor. 
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Joz. 11:19-20 benadrukken dat de steden werden ingenomen hmxlmb ‘door 
strijd’.573 De oorzaak hiervoor lag in een direct ingrijpen van YHWH  
Mbl-ta qzxl htyh hwhy tam yk ‘en YHWH verhardde hun harten’.574 De 
achterliggende reden wordt weergegeven in Joz. 11:20a;   
hnxt Mhl-twyh ytlbl Mmyrxh Neml, ‘opdat hij hen Mrx zou verklaren en 
er voor hen geen hnxt zou zijn’.575 Het uiteindelijke doel is het uitroeien 
van de tegenstander (Mdymsh Neml). Joz.11:20b legitimeert dit met  
hsm-ta hwhy hwu rsak ‘zoals YHWH geboden heeft aan Mozes’.  

Enakieten 
In Joz. 11:21 begint een nieuwe veldtocht tegen de Enakieten.576 Het gebied 
beslaat dat van beide eerdere campagnes. Deze veldtocht is niet zozeer geo-
grafisch bepaald, maar sterk gericht op één bepaalde tegenstander. De ge-
noemde plaatsen en gebieden worden steeds voorafgegaan door –Nm. Waar 
in eerdere veldtochten de strijd zelf steeds met hkn wordt weergegeven, 
gebruikt Joz. 11:21a het verbum trk hif’il ‘(af-)snijden’. trk duidt hier een 

 
573 De noodzaak van deze nadruk lijkt te liggen in een bevestiging van de procedure zoals 

Deut. 20 voorschrijft voor de ‘steden van deze volkeren’. Joz. 11 put zich meermalen uit in 
bewijsvoering dat Jozua en Israël bij de verovering van het land voldeden aan de procedure 
zoals die werd voorgeschreven in Deut. 20. Overigens noemt Joz. 11:19a wél de vrede met de 
Gibeonieten, waardoor deze afsluiting in Joz. 11:19-20 ineens een grotere reikwijdte krijgt dan 
alleen het noorden. 

574 De uitdrukking bl-ta qzx is ongewoon in deze context. De uitdrukking wordt veel-
vuldig gebruikt in Exodus, waar het de reden aangeeft van Farao’s weigering om Israël te laten 
vertrekken. Steeds verhardde YHWH het hart van Farao, waarop hij weigerde Israël te laten 
gaan. YHWH zond dan weer een nieuwe plaag, om vervolgens Farao’s hart weer te verhardden 
om door diens weigering dan de voorwaarde voor een nieuwe plaag te creëren. De tien plagen 
dienen uiteindelijk vooral ter meerdere eer en glorie van de macht van YHWH. Farao fungeert 
dus als een speelbal om de macht van YHWH te demonstreren (Ex. 4:21; 7:11, 22; 8:15; 9:12, 
35; 10:20, 27; 11:10; 14:4, 8, 17). bl-ta qzx wordt in positieve zin gebruikt in Ps. 27:14 en 
31:24, waar van YHWH gezegd wordt dat hij het hart sterk maakt. Wel zien we een soortgelij-
ke tendens in Deut. 2:30-36 bij de strijd tegen Sichon van Chesbon. Ook daar is YHWH's 
ingrijpen de oorzaak van de aanval van Sichon op Israël. Daar worden de uitdrukkingen  
wxwr-ta hsq hif'il en wbbl-ta Uma pi'el gebruikt (Deut. 2:30). Het doel hiervan is uiteinde-
lijk het initiatief bij YHWH te leggen. 

575 Overigens is dit de enige maal dat het woord voorkomt in een context van oorlog. 
Normaliter wordt het gebruikt in de context van gebeden en smeekbeden. Het roept een echo 
van Deut. 7:2 op, waar geen Nnx mocht zijn voor de volkeren.  

576 Over de achtergrond van de Enakieten zie E. C. B. McLaurin, 'Anak/ Àna x' in: VT 15 
(1965), p. 468-474; E. Lipiński, '"Anaq-kiryat 'Arba`-Hébron et ses sanctuaires tribaux' in: VT 
24 (1974), p. 41-55; L. Perlitt, 'Riesen im Alten Testament. Ein literarisches Motiv im Wir-
kungsfeld des Deuteronomiums', in: Deuteronomium-Studien, Tübingen 1994, p. 205- 246 
(eerder gepubliceerd in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philolo-
gisch-Historische Klasse, nr. 1 (1990), p. 1-52), met name p. 232-236.  
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beweging aan. Jozua verwijdert de Enakieten uit het beschreven gebied. 
Daarna past Jozua Mrx toe; eswhy Mmyrxh Mhyre-Me ‘Jozua paste op hen 
en hun steden Mrx toe' (Joz. 11:21b). Joz. 11:22 bevestigt dat de Enakieten 
werden verdreven. Hoewel Joz. 11:22a aangeeft dat er geen Enakieten meer 
over waren in het land van de Israëlieten, geeft Joz. 11:22b aan waar er nog 
wel Enakieten waren; in Gaza, Gath en Asdod. Hier komt een geografische 
dimensie naar voren waarbij de genoemde steden niet tot het beloofde land 
werden gerekend. 
Tot slot wordt de verovering van het hele land (Urah-lk-ta) in Joz. 11:23a 
nogmaals gelegitimeerd door een goddelijke opdracht, waarbij de gehoor-
zaamheid van Jozua opnieuw bevestigd wordt. In Joz. 11:23b vervult Jozua 
een ander deel van de opdracht; hij deelt het land tot erfdeel (hlxn) aan 
Israël. Joz. 11:23c bevestigt dan eens en voorgoed dat de verovering een feit 
is; hmxlmm hjqs Urahw ‘en het land rustte van de strijd’.  
 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat Mrx in Joz. 11 een minder promi-
nente rol speelt dan bij de verovering van het zuiden in Joz. 10. Het wordt 
gebruikt in Joz. 11:11 bij de verovering van Hazor. Door de constructie 
wordt aangegeven dat Mrx samenvalt met hkn. Joz. 11:11c stelt dat dit een 
totale uitroeiing tot gevolg had.  
In Joz. 11:12 wordt Mrx genoemd als een van de handelingen tijdens de 
samengebalde verovering van het noorden. Hierbij wordt opgemerkt dat dit 
gebeurde in gehoorzaamheid aan de geboden van Mozes. In Joz. 11:20 
wordt Mrx genoemd als één van de redenen waarom YHWH het hart van de 
tegenstander verhardde zodat ze wel zouden moeten vechten. Het uiteinde-
lijke doel daarachter is uitroeiing. Tenslotte komt Mrx nog voor in Joz. 
11:21 bij de campagne tegen de Enakieten. De Enakieten werden echter 
verdreven, niet uitgeroeid. Wel verklaarde Jozua hen en hun steden Mrx. 
De nadruk op totaliteit is groter en grover. Er is nauwelijks precisering. Joz. 
11 lijkt terug te grijpen op Deut. 20, zowel in formulering, als in nietsont-
ziende vernietiging. Joz. 11:3 identificeert de koningen van het noorden 
nadrukkelijk met de in Deut. 20:16 genoemde volkeren. Hiervan was bij de 
eerdere veroveringen in het cisjordaanse gebied geen sprake.  
Evenals Joz. 10 heeft Joz. 11 belang bij de legitimatie en goedkeuring van 
de campagne. Deze komt in Joz. 11 echter veel geforceerder over en beroept 
zich bovendien op Mozes, op de geboden die YHWH Mozes gegeven heeft. 
Ook dit is een aanwijzing dat Joz. 11 bewust teruggrijpt op een gebod tot 
Mrx. Gezien het taalgebruik hangt Joz. 11 dan eerder samen met Deut. 20 
dan met Deut. 7. 
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Joz. 22:20 577 

In Joz. 22 wordt de vermoede overtreding van de overjordaanse stammen 
afgezet tegen de afval van YHWH door Israël bij Peor 578 en de overtreding 
van Achan jegens de Mrx.579 Hun altaarbouw wordt gezien als een soortge-
lijke ontrouw/afval jegens YHWH. Daarbij worden in beide gevallen, zowel 
Peor als Achan, de consequenties van die overtreding voor het hele volk 
benadrukt.  
Dit gebruik van de overtreding van Achan, in samenhang met de afval van 
YHWH en de altaarbouw door de overjordaanse stammen trekken Mrx sterk 
naar de sfeer van gehoorzaamheid/afval van YHWH toe. Dit wordt nog 
versterkt door de manier waarop de altaarbouw van de overjordaanse stam-
men wordt getypeerd.580  
Joz. 22:16 spreekt over; larsy yhlab lem lem qal 'een overtreding jegens 
de god van Israël', hwhy yrxam bws qal 'afkeren van YHWH', hwhyb drm qal 
'rebelleren tegen YHWH'. Joz. 22:18 noemt opnieuw hwhy yrxam bws qal 
'afkeren van YHWH', en hwhyb drm 'rebellie tegen YHWH' en verbindt daar 
de consequentie van de Puq qal 'toorn van YHWH' aan.581 Joz. 22:19 ten-
slotte gebruikt nog tweemaal het verbum drm qal 'rebelleren', eenmaal tegen 
God, eenmaal tegen de tien stammen. De overtreding van Achan jegens de 
Mrx vormt het laatste argument in de rede van de tien stammen. Ook deze 
overtreding moet in dezelfde sfeer gezocht worden.  
 
Samenvattend is duidelijk geworden dat Mrx in Joz. 22:20 direct terug wijst 
naar Joz. 7. De overtreding van Achan wordt hier geïnterpreteerd als een 

 
577 J. S. Kloppenborg, 'Joshua 22: the Priestly Editing of an Ancient Tradition' in: Biblica 

62/3 (1981), p. 347-371; B. E. Organ, 'Pursuing Pinehas: a Synchronic Reading' in: CBQ 63/2 
(2001), p. 203-218 (over Joz. 22 p. 212-214); J. Strange, 'The Book of Joshua- Origin and 
Dating', in: SJOT 16/1 (2002), p. 44-51; E. Assis, "For it shall be a witness between us", a 
literary reading of Josh 22', in: SJOT 18/2 (2004), p. 208-231. 

578 Num. 25. 
579 De formulering is hetzelfde als die in Joz. 7 (Mrxb lem lem). In Joz. 22:20 slaat dit 

terug op Achan, terwijl Joz. 7:1 spreekt over de Israëlieten. Joz. 22:20 grijpt terug op het 
eindresultaat van Joz. 7 waarbij Achan naar voren kwam als de schuldige. Ook stelt Joz. 22:20 
dat een dergelijk vergrijp de woede van YHWH opwekt.  

580 E. Noort, 'Der Streit um den Altar. Josua 22 und seine Rezeptionsgeschichte', in: R. Al-
bertz (Hrsg.) Kult, Konflikt und Versöhnung. Beiträge zur kultischen Sühne in religiösen, 
sozialen und politischen Auseinandersetzungen des antiken Mittelmeerraumes, Verof-
fentlichungen des AZERKAVO/SFB 493, Alter Orient und Altes Testament Bd. 285, Münster 
2001, p. 151-174; A. Knight, 'Joshua 22 and the Ideology of Space' in: 'Imagining' Biblical 
Worlds, Sheffield Academic Press, London New York 2002, p. 203-218. 

581 De consequentie daarvan treft de hele gemeenschap. 
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daad van rebellie tegen YHWH, waarbij de consequenties het hele volk 
raakten. 

Richteren 1:17582 

Anders dan in de overige Mrx-teksten tot nu toe zijn in Richteren 1:17 Juda 
en Simeon de aanvallende partij.583 Zij trekken op (hle) en verslaan hun 
tegenstanders, de Kanaänieten die in Zefat woonden (hkn). Na de strijd 
passen Juda en Simeon Mrx toe op de stad zonder dat daarbij de inwoners 
expliciet genoemd worden. De daaropvolgende opmerking  
hmrx ryeh-Ms-ta arqyw ‘en zij noemden de naam van die stad Horma’, 
herinnert aan de toepassing van de Mrx.584  

Richteren 21:11 

Richt. 21 maakt deel uit van de drie slothoofdstukken van het boek Richte-
ren, Richt. 19-21. Het verhaal vormt één doorlopend geheel en schetst aan-
leiding, verloop en afloop van een interne Israëlitische strijd, tussen Benja-
min en de overige stammen van Israël.

585
  

In Richt. 21 is de strijd tegen Benjamin voorbij. Slechts zeshonderd Benja-
minieten zijn nog in leven. Alle vrouwen zijn gedood.

586
 Richt. 21:1 maakt 

duidelijk dat de Israëlieten gezworen hebben hun dochters niet uit te huwe-
lijken aan iemand van de stam Benjamin.587 De stam Benjamin is dus in 
sociaal opzicht onbereikbaar geworden en wordt met uitsterven bedreigd. 

 
582 K. L. Younger, 'The Configuring of Juridicial Preliminaries: Judges 1.1-2.5 and Its De-

pendence on the Book of Joshua', in: JSOT 20/68 (1995), p. 75-87. 
583 Tot nu toe ligt het initiatief voor de vijandigheden steeds bij de tegenstanders. Zelfs in 

Joz. 11, waar de daadwerkelijke actie wordt begonnen door Jozua en de Israëlieten, zijn de 
tegenstanders al wel verzameld met als doel oorlog te voeren tegen Jozua en de Israëlieten.  

584 Dit kan echter ook een uitdrukking van Mrx zijn. De naam van de stad herinnert dan 
niet alleen aan het feit dat ze Mrx is, het benoemen van de stad als Mrx (Horma) zou ook een 
uiting kunnen zijn van de feitelijke invulling van Mrx zelf, van het verklaren dat iets Mrx is. 
Er is hier dan niet zo zeer sprake van een etiologische opmerking als wel van een mogelijke 
weergave van de praktijk van Mrx toepassen.  

585 Richt. 19-20 is weliswaar oorlogstekst, maar geen Mrx-tekst. Ik laat deze beide hoofd-
stukken dan ook buiten beschouwing. 

586 Dit wordt echter pas met zoveel woorden gezegd in Richt. 21:16. Dit zorgt ervoor dat 
de oorzaak van het geweeklaag in het  begin van Richt. 21 lang onhelder blijft. 

587 In de voorafgaande hoofdstukken wordt overigens nergens melding gemaakt van deze 
specifieke belofte. Deze bepaling doet denken aan de beperking in Deut. 7:3 waarbij verboden 
wordt om onderling te trouwen met de volkeren van het land, i.e. buitenstaanders. Mogelijk 
wordt de stam Benjamin hier om eenzelfde reden geschuwd.  
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Ook blijkt dat de inwoners van Jabesh-Gilead zich hebben onttrokken aan 
de gezamenlijke strijd tegen Benjamin. Hierdoor hebben ze zichzelf als het 
ware buiten het volk geplaatst. Voor het begin van de strijd is een strafmaat 
bepaald voor diegenen die geen gehoor gaven aan de oproep; tmwy twm ‘hij 
zal zeker sterven’ (Richt. 21:5). De uitvoering van die straf wordt vervol-
gens gekoppeld aan de oplossing van het probleem van de Benjaminieten. In 
Richt. 21:10 worden twaalfduizend mannen uitgezonden door de vergade-
ring (hdeh). Deze groep krijgt de opdracht mee om de inwoners van Jabe-
sh-Gilead te verslaan (brx-ypl hkn), waaronder ook de Pjhw Mysnhw ‘en de 
vrouwen en de kinderen’ (Richt. 21:10b).  
De opening wset rsa rbdh hzh ‘en dit is het wat jullie zullen doen’ leidt 
in Richt. 21:11a het volgende deel van de opdracht in. In Richt 21:11b 
vormt Mrx het tweede deel van de opdracht. Het object van Mrx is hier 
tweeledig; rkz-lk ‘al wat mannelijk is’ en rkz-bksm tedy hsa-lk ‘alle 
vrouwen die een man hebben gekend (i.e. geslachtsgemeenschap hebben 
gehad)’.  
Mrx is hier geen synoniem van hkn. Het is ook niet eenvoudigweg de vol-
gende handeling in het proces, zoals vaak bij de verovering van een stad. 
Richt. 21:10 vormt de algemene opdracht tot executie. Richt. 21:11 daaren-
tegen ziet een mogelijkheid om in één klap ook het ontstane probleem van 
de Benjaminieten op te lossen en last dus een beperking in. Richt. 21:12 
bevestigt dat dit inderdaad een (gedeeltelijke) oplossing oplevert. Hoewel de 
opdracht tot executie al in Richt. 21:10 is gegeven vindt de uitvoering ervan 
pas plaats ná de uitvoering van het tweede deel van de opdracht, Richt. 
21:11b. Richt. 21:12 laat vervolgens het verschil tussen beiden zien; vier-
honderd meisjes die uitgezonderd worden van de algehele executie. Het zijn 
deze vierhonderd vrouwen die in Richt. 21:14 worden aangeduid als  
delg-sby ysnm wyx rsa Mysnh ‘de vrouwen die zij in leven hadden gelaten 
van de vrouwen van Jabesh-Gilead’.588 Pas uit dit vers valt af te leiden dat 
alle overige inwoners van Jabesh-Gilead zijn omgekomen.589 Mrx maakt 
hier dus het verschil uit tussen degenen die ter dood veroordeeld zijn en ook 
inderdaad gedood worden (brx-ypl hkn), en degenen die ter dood zijn 
veroordeeld en gespaard worden. Mrx is daarbij niet de handeling van het 
doden zelf, maar de selectie.  
 
 

588 Zie voor de rol van vrouwen in dit hoofdstuk; A. Bach, 'Rereading the Body Politic: 
Women and Violence in Judges 21' in: Biblical Interpretation 6 (1998), p. 1-19. 

589 Daarmee is echter nog steeds niet duidelijk welk verbum dit uitdrukte. De handeling in 
Richt. 21:11 moet hier hoe dan ook aan vooraf zijn gegaan. 
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Samenvattend maakt Mrx in Richt. 21:11 geen deel uit van een oorlogscon-
text. Het grote verhaal van Richt. 19-21 is weliswaar de strijd van Israël 
tegen de stam Benjamin, maar daarbinnen maakt Richt. 21:11 deel uit van 
een executie (i.e. de uitvoering van een straf) van niet-opgekomenen binnen 
de eigen groep. Richt. 21:11 ligt in die zin meer in de lijn van Ex. 22:19 en 
Deut. 13:16. Daarnaast roept Richt. 21:11 ook de associatie op met Deut. 
7:3, waar Mrx onder andere wordt ingevuld als ‘niet verzwageren’. De in-
woners van Jabesh-Gilead zijn niet door die eed gebonden. Zij hadden zich-
zelf al buiten de groep geplaatst door niet te komen opdagen.  
Er is een verschil merkbaar tussen Benjamin en de inwoners van Jabesh-
Gilead. Benjamin beging een dwaasheid in Israël en werd daar door de hele 
groep voor gestraft. Als Benjamin ten gevolge van die bestraffing vervol-
gens met uitsterven wordt bedreigd, wordt er een oplossing gezocht. Jabesh-
Gilead onttrok zich aan zijn verantwoordelijkheid als deel van de groep 
door zich te onttrekken aan de bestraffing. Slechts de nood van Benjamin 
zorgt ervoor dat de meisjes van Jabesh-Gilead hun straf ontlopen. 
 

1Samuel 15:3, 8, 9, 15, 18, 20, 21 

In de beide boeken Samuël komt Mrx nauwelijks voor. Het speelt echter een 
significante rol in 1Samuël 15. In 1Sam. 15:1-3 geeft YHWH bij monde van 
de profeet Samuël aan Saul de opdracht Amalek te vernietigen. De reden 
voor de expeditie tegen Amalek wordt in 1Sam. 15:2a erg algemeen gehou-
den.590 Er wordt slechts verwezen naar het feit dat het Israël de weg versper-
de bij de uittocht uit Egypte.591 De belangrijkste term is dqp 'bezoeken, 
straffen' (1Sam. 15:2a). Het is dit verbum dat de komende gebeurtenissen 
schildert als een strafexpeditie tegen Amalek in opdracht van YHWH. 

 
590 A. Sagi, 'The punishment of Amalek in Jewish Tradition; Coping with the Moral Prob-

lem' in: Harvard Theological Review 87/3 (1994), p. 323-346; G. Cromer, 'Amalek as Other, 
Other as Amalek: Interpreting a Violent Biblical Narrative' in: Qualitative Sociology 24/2 
(2001), p. 191-202; L. H. Feldman, Remember Amalek! Vengeance, Zealotry and Group 
Destruction in the Bible According to Philo, Pseudo-Philo and Josephus, Wayne State Uni-
versity Press, 2004. 

591 Er wordt verwezen naar het verhaal van Ex. 17:8 vv waar Amalek Israël aanviel via Ra-
fidim. Er wordt geen oorzaak voor de vijandelijkheden gemeld. Deze oorzaak wordt wel 
gegeven in Deut. 25:17- 19. Deut. 25:18 schetst het beeld van een moe en uitgeput Israël dat 
onverhoeds in de rug wordt aangevallen door Amalek, dat het gemunt heeft op de zwakkeren. 
Deut. 25:19 stelt dat Amalek zal worden uitgeroeid nadat YHWH het land aan Israël zal heb-
ben gegeven. 
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Saul en Israël zijn de aanvallende partij. 1Sam. 15:3aa begint dan ook met 
een beweging naar de tegenstander toe (Klh). Daarop volgt in 1Sam. 
15:3ab de opdracht Amalek te verslaan (hkn) en de Mrx toe te passen op  
wl-rsa-lk-ta 'alles wat hij heeft'. Het object van Mrx is hier materieel. 
1Sam. 15:3ac geeft een negatieve opdracht met; wyle lmxt alw 'je zult hem 
niet sparen'. Het tweede deel van het vers werkt dit uit.592 Het verbum twm 
'doden, ter dood brengen', komt zelden voor in een oorlogscontext.593 Het 
wordt voornamelijk gebruikt om de dood als straf uit te drukken. De combi-
natie met het verbum dqp in 1Sam. 15:2b wijst erop dat het hier gaat om 
een opdracht tot executie.  
In 1Sam. 15:4-6 bereidt Saul de strijd voor, die in 1Sam. 15:7 begint (hkn). 
In 1Sam. 15:8 krijgt Saul Agag, de koning van Amalek levend in handen  
(yx spt qal). Vervolgens wordt  (brx ypl) Mrx wordt toegepast op het hele 
volk (Meh-lk-ta). Omdat in 1Sam. 15:8b de Mrx wordt toegepast op men-
sen ontstaat de indruk dat Mrx hier correspondeert met 1Sam. 15:3ab-b 
(wyle lmxt alw en twm) en de betekenis van 'doden', 'ter dood brengen' 
heeft.594 
Saul en het volk sparen Agag, de koning van de Amalekieten (1Sam. 
15:9).595 Dit staat lijnrecht tegenover de negatief geformuleerde opdracht in 
1Sam. 15:3 wyle lmxt al. Daarnaast sparen ze ook het beste van de bezit-
tingen van Amalek.596 Alles wat de moeite waard was weigerden ze Mrx te 

 
592 1Sam. 15:3ba-bb (van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van os tot schaap, van 

kameel tot ezel) is een uitwerking van wyle lmxt alw en niet van Mrx. Mrx heeft in 1Sam. 
15:3aa slechts betrekking op materiële zaken, terwijl 1Sam. 15:3ba-bb doelt op levende we-
zens.  

593 Slechts in 2Sam. 3:30 is er sprake van het gebruik van het verbum twm hif'il voor de 
dood op het slagveld. In 2Sam. 3:30 heeft het betrekking op Abner, die gedood wordt (grh) 
door Joab, omdat Abner eerder zijn broer doodde (twm hif'il) op het slagveld.  

594 Daarnaast is het mogelijk dat Mrx ook hier de betekenis 'ban verklaren/toepassen' 
heeft, hetgeen dan neer zou komen op het afkondigen van onaanraakbaarheid. De toevoeging 
vormt dan een aanwijzing over de uitvoering, waarbij een vergelijking kan worden getrokken 
met bijvoorbeeld Joz. 8:26, waar Jozua de Nwdyk in zijn hand uitgestrekt houdt tot de Mrx is 
toegepast op de hele stad Ai.  

595 Waar Saul in 1Sam. 15:7-8 steeds het subject was, wordt het subject hier uitgebreid met 
Meh 'het volk'. Op het moment dat níet aan de opdracht wordt voldaan, wordt de aandacht 
verlegd van Saul alleen naar Saul en het volk. Zo wordt de ongehoorzaamheid algemeen. Hier 
wordt verderop in 1Sam. 15:15, 21 handig gebruik van gemaakt door Saul. In 1Sam. 15:24 
gebruikt hij zelfs het argument: 'Ik heb gezondigd, want ik heb het bevel van YHWH en uw 
woorden overtreden, want ik heb het volk gevreesd en ik heb naar hun stem geluisterd'. De 
straf geldt echter alleen Saul, een teken dat de overtreding slechts hem wordt aangerekend 
(hierbij speelt zijn rol als vertegenwoordiger van het volk een rol). 

596 Hier wordt een mooie parallel zichtbaar tussen het beste/eerste/belangrijkste van een 
volk; de koning en het beste deel van de bezittingen; uitgelezen vee. 
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verklaren (Mrx hba qal al). Ze passen de Mrx echter wel toe op alles wat 
minder waarde heeft. Deze tegenstelling wekt de indruk dat eigenbelang de 
achterliggende reden vormt voor de ongehoorzaamheid ten opzichte van de 
opdracht in 1Sam. 15:3. Mrx komt hier voor zonder de toevoeging brx ypl 
en heeft zowel in weigering als in toepassing betrekking op de bezittingen 
van Amalek. 
Saul moet dit vervolgens verantwoorden tegenover Samuël. In zijn eerste 
weerwoord (1Sam. 15:15) verklaart Saul aan Samuël dat het volk de beste 
dieren heeft gespaard.597 Het verbum lmx correspondeert met de opdracht in 
wyle lmxt alw 1Sam. 15:3ab. De tegenstelling tussen gebod en uitvoering 
wordt zo nogmaals benadrukt, waardoor de overtreding sterker naar voren 
komt. Saul doet een poging om de duidelijke overtreding in zijn voordeel te 
laten werken met; Kyhla hwhyl xbz Neml 'om te slachten voor YHWH jouw 
God'. Nergens eerder in het verhaal is echter sprake van de intentie om de 
gespaarde dieren te offeren.  
In 1Sam. 15:15b doet Saul het voorkomen alsof de oorspronkelijke opdracht 
toch is uitgevoerd; wnmrxh rtwyh-taw 'wij hebben het overige Mrx ver-
klaard'. De wisseling in het subject is opvallend. Daar waar Saul zich in de 
verklaring van de overtreding volledig afzijdig hield, en steeds de nadruk 
legde op het volk, betrekt hij zichzelf hier in 1Sam. 15:15b wél nadrukkelijk 
bij de uitvoering van Mrx. 
Bij de tweede beschuldiging (1Sam. 15:16-19) zet Samuël de verhouding 
tussen YHWH en Saul in. YHWH heeft hem gemaakt tot wat hij is: koning 
over Israël. Zonder YHWH was Saul niets. En diezelfde YHWH heeft Saul 
op weg gestuurd met een opdracht. In de herhaling van die opdracht in 
1Sam. 15:18 wordt een verschuiving zichtbaar. Had de Mrx in 1Sam. 
15:3aa slechts betrekking op de bezittingen van Amalek, in 1Sam. 15:18ba 
moet het worden toegepast op 'de zondaren, Amalek'  
(qlma-ta Myajxh-ta). De oorspronkelijke opdracht tot executie  
(dqp, twm), wordt in 1Sam. 15:18bb omgebogen naar een oorlogscontext 
(Mxl nif'al).  
De toevoeging Mta Mtwlk de 'totdat je hen hebt beëindigd', drukt eenzelfde 
grimmigheid uit als de opsomming in 1Sam. 15:3ba. De aandacht is verlegd 
van de misdaad van Amalek en de hem toekomende straf, naar de overtre-
ding van de opdracht van YHWH door Saul. De brug tussen beiden wordt 
gevormd door de Mrx.  

 
597 Saul betrekt zichzelf niet bij de door hem beschreven daden; zij hebben ze meegebracht, 

en het volk heeft ze gespaard. 



 

185 

Uit de beschuldiging in 1Sam. 15:19 blijkt dat de ongehoorzaamheid van 
Saul nu het voornaamste onderwerp van 1Sam. 15 is. De hoofdvraag  
hwhy lwqb tems-al hml 'waarom heb je niet naar YHWH geluisterd?' 
wordt tweeledig uitgewerkt. De eerste, meest concrete vraag  
llsh-la jetw '(waarom) ben je op de buit afgevlogen?' (1Sam. 15:19ba) 
buigt de oorspronkelijke opdracht in 1Sam. 15:3aa om tot een scherpe ver-
oordeling van het gedrag in 1Sam. 15:9. Het tweede deel van de beschuldi-
ging van ongehoorzaamheid is veel minder expliciet (hwhy ynyeb erh setw 
'en (waarom) heb je gedaan wat kwaad was in de ogen van YHWH?').  
De oorzaak van de huidige situatie ligt in de ongehoorzaamheid jegens de 
opdracht van YHWH. Die ongehoorzaamheid kwam tot uiting door het 
zichzelf toeëigenen van de bezittingen van Amalek. De overtreding houdt 
het niet (volledig) toepassen van de (goddelijke opdracht tot) Mrx in.  
Daarna probeert Saul in 1Sam. 15:20-21 nogmaals Samuël van zijn on-
schuld te overtuigen (en de schuld op het volk te schuiven). Ten eerste wijst 
hij erop dat hij Agag, de koning van Amalek heeft meegebracht (1Sam. 
15:20ba). Saul brengt dit als een bewijs van zijn goede trouw. Uit eerdere 
delen van het verhaal werd echter duidelijk dat dit juist lijnrecht tegen de 
opdracht van YHWH in 1Sam. 15:3ab ingaat. Daarnaast stelt hij dat hij de 
Mrx heeft toegepast op de Amalekieten (1Sam. 15:20bb).598 Het volk echter 
(en hier schuift Saul opnieuw de schuld af) heeft het beste  
(tysar) van de Mrx gespaard om het te offeren aan YHWH.599  
Mrx houdt hier in ieder geval geen vernietiging in. Er wordt met nadruk 
gesproken over de Mrxh tysar, het 'beste van de Mrx'. Deze gespaarde 
dieren en goederen zijn dus wél Mrx, maar niet vernietigd. Integendeel, Saul 
houdt Samuël voor dat ze dit juist deden om die eerstelingen aan YHWH te 
offeren als dank. Hieruit kan worden opgemaakt dat iets dat Mrx is geofferd 
kan worden aan YHWH. Anderzijds blijkt ook dat het voltrekken van Mrx 

 
598 De opdracht in 1Sam. 15:3aa betrok de toepassing van de Mrx slechts op de bezittin-

gen van Amalek, niet op de mensen. Ook hier blijkt dat Saul niet naar YHWH geluisterd heeft. 
599 De term tysar wordt regelmatig gebruikt om de eerstelingen (van allerlei pluimage) 

die geofferd moeten worden aan te duiden (Ex. 23:19; 34:26; Lev. 2:26; 23:10; Num. 15:20; 
Deut. 18:4; 26:10; 2Kron. 31:5; Neh. 10:38; Ez. 20:40. Daarnaast gebruiken Jer. 2:3 en Amos 
6:1 het als metafoor om de band tussen YHWH en Israël aan te duiden). Ook in 1Sam. 15:21b 
is het volk volgens Saul van plan om de tysar te offeren. Gezien de context moet tysar 
hier worden opgevat in de zin van 'het eerste, het beste' van de Mrx (hierbij speelt vooral de 
parallel tussen het 'eerste van de Mrx' en Agag als eerste van zijn volk, die beide gespaard 
worden. Vgl. J. R. Bartlett, 'The Use of the Word sar as a Title in the Old Testament', in: VT 
19/1 (1969), p. 1-10.).  
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niet hetzelfde is als offeren (xbz qal. Dit werd eerder al duidelijk voor sdq, 
heiligen/wijden). 
In de rest van 1Sam. 15 komt Mrx niet meer ter sprake. Sauls verdediging 
houdt geen stand. In 1Sam. 15:22-23 legt Samuël de nadruk op het belang 
van gehoorzaamheid aan de geboden van YHWH. Samuël zegt Saul vervol-
gens het oordeel van YHWH aan; het koningschap zal van hem worden 
weggenomen (1Sam. 15:23, 28). 
 
Samenvattend is Mrx in 1Sam. 15 het middel waardoor de ongehoorzaam-
heid van Saul jegens YHWH aan het licht wordt gebracht. Tegen de achter-
grond van de oorspronkelijke strafexpeditie tegen Amalek ontvouwt zich 
een subtiel spel met de verschillende associaties van Mrx. Deze achtergrond 
biedt een uitgelezen mogelijkheid om een oorlogscontext waarin Mrx wordt 
toegepast om te buigen naar een situatie waarin (het respecteren van) Mrx 
juist een test van gehoorzaamheid wordt. De waarschuwingen van Deut. 
7:26, 13:18, Joz. 6:18 en Joz. 7 klinken door in dit verhaal als het volk 'het 
beste' van de Mrx spaart en meeneemt. Het feit dat Saul Agag spaart ver-
wijst naar Deut. 7:3 (geen verbond sluiten) en roept de voortdurende beves-
tiging van het lot van de koningen in Joz. 8, 10 en 11 in herinnering.  
Maar er speelt meer. Anders dan Joz. 7 is 1Sam. 15 geen narratieve waar-
schuwing tegen (de aard van) Mrx of de consequenties van het niet respecte-
ren ervan. Mrx is niet het onderwerp van 1Sam. 15. Het hoofdstuk gebruikt 
die associaties om de overtreding van Saul extra gewicht mee te geven. 
Tegen de achtergrond van een overtreding jegens Mrx waarbij de conse-
quenties steeds het hele volk raakten, komen hier de gevolgen geheel en al 
ten laste van Saul in zijn hoedanigheid als koning.600 Dit laat op subtiele 
wijze zien hoe ver de verantwoordelijkheid van een koning gaat. Ongehoor-
zaamheid jegens YHWH wordt hem persoonlijk aangerekend. Dit is ook te 
zien in de beschuldiging van Samuël in 1Sam. 15:16-19 waar hij Saul erop 
wijst dat deze zonder YHWH niets was en niets is. Hetzelfde gold eerder 
voor Israël. Die verhouding wordt hier op Saul als koning overgebracht. 
1Sam. 15 is niet alleen een veroordeling van Saul als persoon in zijn onge-
hoorzaamheid jegens YHWH, het biedt een les in de verantwoordelijkheden 
van een koning. De Mrx is hiervoor het ideale middel, juist omdat de ver-
antwoordelijkheid én de gevolgen van een overtreding ervan in eerdere 
teksten voor rekening van het hele volk kwamen. 

 
600 K. Van der Toorn, 'Saul and the Rise of Israelite State Religion' in: VT  43/4 (1993), p. 

519-542. 
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1Koningen 9:21 

In 1Kon. 9:15 roept Salomo een om 'herendienst' op voor de bouw van de 
tempel, het paleis en de muren van Jeruzalem en andere steden. 1Kon. 9:15 
laat in het midden wie er precies worden opgeroepen.601 Na een opsomming 
van de bouwactiviteiten van Salomo (1Kon. 9:16-19) grijpt 1Kon. 9:20-22 
met een notitie over de overgeblevenen van de volkeren (rtwnh Meh-lk) 
terug op de oproep tot de om in 1Kon. 9:15.602 
Er wordt een scherp onderscheid gemaakt tussen de Israëlieten enerzijds en 
de overgeblevenen van de volkeren anderzijds. In 1Kon. 9:20 wordt bena-
drukt dat deze nakomelingen van de genoemde volkeren niet tot de Israëlie-
ten behoren;hmh larsy ynbm-al rsa. 
1Kon. 9:21 maakt duidelijk dat de oorspronkelijke strijd tussen de voorva-
deren van deze overgeblevenen en de Israëlieten ging.603 Het betreft hier 
degenen waarop de Israëlieten de Mrx niet konden toepassen.604 Tenslotte 
wordt in 1Kon. 9:22 nadrukkelijk beweerd dat Salomo de Israëlieten niet tot 
'slavendienst' dwong; dbe hmls Ntn-al larsy ynbm 'maar van de Israëlieten 
maakte Salomo niemand tot slaaf'.605 Uit de opsomming in 1Kon. 9:22 blijkt 
dat de betere functies waren voorbehouden aan de Israëlieten.606 
In 1Kon. 9:15, 20-22 is er een duidelijk onderscheid tussen slaven en ver-
antwoordelijke posities, tussen de overgeblevenen van de volkeren en Israël. 
Mrx functioneert als een nadere identificatie van de groep die door de tekst 
wordt aangewezen voor het zware werk. Ze worden geplaatst in de tijd van 
de verovering van het land.607 Sterker dan in de parallelle tekst 2Kron. 8:8 

 
601 In 1Kon. 5:27-28 wordt eveneens melding gemaakt van een om die door Salomo wordt 

opgeroepen. Daar betreft het duidelijk mensen uit het volk; larsy lkm 'uit heel Israël'. 
602 Vijf van de karakteristieke vijandvolkeren worden genoemd; de Amorieten, Hittieten, 

Perizieten, Chawieten en de Jebusieten (1Kon. 9:20a). 
603 W. Vogels, 'The Literary Form of 'The Question of The Nations', in: Église et Theologie 

11 (1980), p. 159-176. 
604 Onder de bouwactiviteiten van Salomo in 1Kon. 9:15 worden ook de steden Gezer en 

Megiddo genoemd. Het zijn precies deze steden waarvan de bewoners in het boek Jozua 
worden genoemd met betrekking tot de term om. De Israëlieten zijn er niet in geslaagd de 
inwoners van Gezer (Joz. 16:10) en Megiddo (Joz. 17:20) te verdrijven (sry hif'il). Wel wordt 
van beiden gemeld dat de bewoners dbe-oml 'slavendienst' vervulden. Dit is dezelfde term 
die ook hier in 1Kon. 9:21c wordt gebruikt. De term wordt in Joz. 16:10 en 17:20 gebruikt om 
aan te geven dat de volkeren weliswaar niet geheel verslagen waren, maar zich wel degelijk 
onder de Israëlitische knoet bevonden. 

605 Overigens wordt hier de term om vermeden. 
606 wyslsw wyrsw wydbew hmxlmh ysna wysrpw wbkr yrsw 'gewapende mannen, diena-

ren, (hoge) ambtenaren, adjudanten, wagenmenners en ruiters. 
607 Uit Jesaja 31:8, Klaagliederen 1:1 valt af te leiden dat overwonnen volkeren gedwongen 

werden tot dwangarbeid/herendienst. Het inzetten van overwonnen volkeren voor die taken is 



 

188 

wordt in 1Kon.9:20 door de verwijzing naar de Mrx duidelijk gemaakt dat 
het hier gaat om volkeren ín het land.608 Dit laatste is van belang om de 
oproep tot dwangarbeid subtiel van Israël af te wentelen. Dat het hier gaat 
om overwonnen volkeren maakt aannemelijk dat zij worden ingezet voor het 
zware werk. Daarnaast worden zij specifiek in het land neergezet, te midden 
van Israël.  
 
Samenvattend maakt de verwijzing naar de Mrx een lichte verschuiving 
mogelijk in de interpretatie van de oproep tot herendienst in 1Kon. 5:27 (en 
de verwijzing daarnaar in 1Kon. 9:15a) larsy lkm 'uit heel Israël'. De 
noodzaak om Salomo vrij te pleiten van de indruk van uitbuiting van het 
eigen volk vormt de achtergrond voor het optreden van de overgeblevenen 
van de volkeren hier. 

1Kon. 20:42 

In 1 Kon. 20 wordt het verhaal verteld van de strijd van koning Achab tegen 
de Syriër Ben Hadad.609 Die strijd kent twee grote momenten, ten eerste de 
belegering van Samaria door Ben Hadad (1Kon. 20:1-22), en een jaar later 
de veldslag op de vlakte bij Afek (1Kon. 20:26-30). In beide gevallen wordt 
de enorme overmacht van het leger van Ben Hadad ten opzichte van Israël 
benadrukt.610 Voor YHWH speelt bij deze strijd tussen Achab en Ben Hadad 

                                                                                                                           
dus zeker niet zonder precedent. Naast de eerder genoemde Joz. 16:10 en 17:13 wordt ook in 
Richt. 1:28 (oml Mys), 30, 33, 35  (oml hyh) melding gemaakt van volkeren die onder de 
om komen. Deut. 20:11 noemt herendienst als handelswijze tegenover steden die zich zonder 
strijd overgeven aan Israël. Deut. 20:11 wordt echter door Deut. 20:15 verbonden met steden 
die ver weg, buiten het land liggen. Volgens Deut. 20:16-18 gelden andere regels voor de 
volkeren in het land. Deut. 20:18 (Mmyrxt Mrxh-yk) noemt expliciet de toepassing van Mrx 
op de volkeren binnen het land. 1Kon. 9:20 combineert verschillende zaken rondom overwon-
nen volkeren; zowel de plicht tot herendienst als teken dat ze overwonnen zijn, als het besef 
dat Mrx zou moeten zijn toegepast op de volkeren in het land. 

608 In de parallelle tekst 2Kron. 8:7-8 ontbreekt in 2Kron. 8:8ab niet alleen de verwijzing 
naar de Mrx, maar eveneens de toevoeging dbe- aan de term om in 2Kron. 8:8ba. In 2Kron. 
8:9a wordt de verzekering 'dbe Ntn-al' verwoord door 'wtkalml Mydbel Ntn-al', hetgeen 
weliswaar op dezelfde manier kan worden uitgelegd als 'dbe Ntn-al', maar niet dezelfde 
intensiteit meedraagt. 

609 Een uitgebreide bespreking van het hoofdstuk is te vinden in het artikel van B. O. Long 
'Historical Narrative and the Fictionalizing Imagination', VT 35/4 (1985) p. 405-416. Hij pleit 
daarnaast voor ruimte voor de verhalende kant bij de bestudering van de zgn. 'historische' 
boeken. 

610 1Kon. 20:1 vermeldt dat Ben Hadad zijn hele leger verzamelt (wlyx-lk-at Ubq), dat 
32 koningen zich bij hem voegden, met paarden en strijdwagens (bkrw owow). Bij het tweede 
treffen heeft Ben Hadad op aanraden van zijn dienaren de koningen vervangen door twxp 
'opzichters', maar voor het overige heeft hij man voor man het hele leger vervangen. Het is dus 



 

189 

een persoonlijk belang mee; de drang naar erkenning. Als YHWH Achab de 
overwinning verzekert (dyb Ntn) doet hij dit beide malen 'opdat jij/jullie 
zullen weten dat ik YHWH ben'  
(hwhy yna-yk edy, 1Kon. 20:13, 28).611  
Het tussenstuk 1Kon. 20:23-25 verscherpt de persoonlijke betrokkenheid 
van YHWH nog. De Syriërs verklaren hun eerste nederlaag door te stellen 
dat de Israëlieten hebben gewonnen omdat de goden van de Israëlieten 
berggoden zijn. Zij waren bij de strijd om Samaria duidelijk in het voordeel. 
Dit is de reden dat de strijd zich de tweede maal op de vlakte van Afek af-
speelt. Op de vlakte zouden de goden van de Syriërs sterker moeten zijn dan 
YHWH. YHWH neemt de uitdaging aan; ook op de vlakte zal hij tegenover 
een enorme overmacht Israël de overwinning bezorgen. Ten eerste om te 
bewijzen dat hij overal god is, zowel op de bergen als op de vlakte, ten 
tweede opdat Israël weet dat hij YHWH is (1Kon. 20:28).  
Na de nederlaag smeekt Ben Hadad op aanraden van zijn dienaren om zijn 
leven (1Kon. 20:32-34). Achab noemt hem 'mijn broeder', trekt hem naast 
zich op de strijdwagen en sluit een verbond met hem (tyrb trk). Achab 
ontneemt daarmee YHWH zijn genoegdoening. Door Ben Hadad als gelijke 
te behandelen,612 ontneemt hij YHWH de absolute overwinning.  
In 1Kon. 20:35-42 roept YHWH Achab tot de orde. Een profeet laat Achab 
door middel van een gelijkenis een oordeel over zichzelf vellen. De verkla-
ring van de gelijkenis wordt ingeleid met de formule voor een profetische 
godsspraak, hwhy rma hk 'zo spreekt YHWH' (1Kon. 20:42). Zo wordt de 
verklaring direct een oordeel van YHWH over Achab.  
De precieze formulering in 1Kon. 20:42ab; dym xls (pi'el) Ney 'omdat je uit 
de hand weg hebt laten gaan',613 wijst opnieuw naar het belang van YHWH 
in deze zaak. YHWH zelf gaf Ben Hadad in de hand van Achab omdat zijn 

                                                                                                                           
even groot als de eerste keer. In 1Kon. 20:13 en 28 wijst YHWH (bij monde van een profeet) 
Achab op de hzh lwdgh Nwmhh-lk-ta 'heel deze grote menigte'. Ter vergelijking, bij de 
eerste slag voerde Achab 232 jongelingen en 7000 Israëlieten aan. Bij de tweede slag wordt het 
leger van Israël omschreven als Myze ypsx ynsk 'twee kleine kuddes geiten' tegenover de volle 
sterkte van het leger van Ben Hadad, dat het hele land vulde (Urah-ta walm). 

611 Zimmerli spreekt over een 'Erkenntnisformel' (W. Zimmerli, Ezechiel 1-24, BKAT, 
Neukirchen-Vluyn 1969, p. 56 vv, en Gottes Offenbarung. Gesammelte Aufsätze zum Alten 
Testament, München 1969, p. 41-119).  

612 Dit blijkt o.a. uit yxa 'mijn broeder', maar ook uit de symbolische handeling van het tot 
gelijke hoogte optrekken van Ben Hadad (naast zich in de strijdwagen) en het sluiten van een 
verbond (tyrb trk), waarbij gelijkwaardige gunsten worden uitgewisseld. 

613 dyb xls (pi'el) is hier bewust gebruikt. Als het eenvoudigweg 'ontsnappen' bedoeld 
werd, dan zou een verbum als own qal of rty hif'il meer voor de hand liggen, zeker omdat die 
eerste reeds eerder in de tekst voorkwam (1Kon. 20:30). 
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goddelijke macht in het geding was. Toen Achab vervolgens een verbond 
sloot met Ben Hadad gaf hij de door YHWH verkregen macht over Ben 
Hadad op en behandelde hem als een gelijkwaardige.  
De aanduiding ymrx-sya 'de man van mijn Mrx' als verwijzing naar Ben 
Hadad is opvallend. Er is in een eerder stadium van dit verhaal in 1Kon. 20 
geen enkele sprake geweest van Mrx, noch van een specifieke veroordeling 
van Ben Hadad zelf.614 Het gebruik van het suffix trekt Mrx in de persoon-
lijke sfeer van YHWH.  
Het gebruik van Mrx plaatst de hele voorafgaande geschiedenis in een ander 
licht. Het gebruik van het verbum rms in de gelijkenis (1Kon. 20:39) roept 
in retrospect de waarschuwing van Joz. 6:18 in herinnering. Ineens staat de 
behandeling van Ben Hadad in schril contrast tot de nadruk op het lot van de 
koningen in Joz. 8, 10 en 11. De fout die Saul maakt in 1Sam. 15 door 
Agag, de koning van Amalek, te sparen staat de lezer weer levendig voor 
ogen. Ook de verantwoordelijkheid die Achab hier heeft als koning vindt 
een dreigende gelijkenis in de geschiedenis van Saul in 1Sam. 15. 
Het oordeel in 1Kon. 20:42b; 'jouw leven voor zijn leven, jouw volk voor 
zijn volk' versterkt dit.615 Achabs fout betekent Mrx voor het volk. En dát 
staat lijnrecht op de inzet van YHWH's bemoeienis met de strijd;  
hwhy yna-yk edy 'opdat je zult weten dat ik YHWH ben'. Één enkel woord, 
Mrx, verandert de inzet van het hele verhaal. 
 
Samenvattend vormt de rivaliteit tussen YHWH en de goden van de Syriërs 
hier de achtergrond voor Mrx. Het gebruik van Mrx in 1Kon. 20:42 grijpt 
direct terug op de invulling ervan in Deut. 7:2-5, en dan met name op het 
gebod geen verbond te sluiten. Waar Deut. 7:2-5 Mrx voorstelt als een 
maatregel om Israël te beschermen tegen het dienen van andere goden, 
wordt het in 1Kon. 20:42 ingezet in een machtstrijd tussen YHWH en ande-
re goden zelf.  
In deze machtstrijd is YHWH de uitgedaagde partij (zeker bij de slag op de 
vlakte van Afek). Het verbond dat Achab sluit met Ben Hadad ontneemt 
Hem echter de absolute overwinning en trekt zijn tegenstanders op tot gelij-

 
614 Het sluiten van een verbond in de context van Mrx roept wel herinneringen op aan 

Deut. 7: 4. Het gebruik van het verbum rms echoot  Joz. 6:17 op, waar hetzelfde verbum 
gebruikt werd in een waarschuwing met betrekking tot de Mrx. 

615 O'Brien trekt deze omkering zelfs zover door dat vanaf dit moment de Syriërs onder de 
bescherming van YHWH vallen in plaats van Israël (D. P. O'Brien, 'Is this the Time to Accept? 
(2Kings V26B): Simply Moralizing (LXX) or an Ominous Foreboding of Yahweh's Rejection 
of Israel (MT)?', in: VT 46/4 (1996), p. 448-457 (455)).  
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ke hoogte. Daarnaast ontkent Achabs eigenmachtige handelen YHWH zelf. 
YHWH geeft hem de overwinning, en Achab laat die overwinning bewust 
uit zijn handen glippen. En dat terwijl erkenning door Achab en Israël de 
eigenlijke inzet van YHWH was.   

2 Koningen 19:11, Jesaja 37:11, 2Kron. 32:14616 

Alleen in 2Kon. 19:11 en de parallelteksten 2 Kron. 32:14 en Jesaja 37:11, 
komt het voor dat het verbum Mrx in de mond van een vijand van Israël 
wordt gelegd (Sanherib, de koning van Assur). In eerste instantie volg ik het 
verhaal zoals 2Kon. 18-19 dat vertellen. Dit is de eerste versie in de narra-
tieve chronologie.617 
2Kon. 19 vormt samen met 2 Kon. 18 één samenhangend verhaal, dat begint 
met de troonsbestijging van Hizkia.618 De val van het noordrijk en de daar-
opvolgende ballingschap van de inwoners van Samaria vormen de achter-
grond voor de directe aanleiding van het verhaal. Ontrouw aan  
YHWH en zijn geboden wordt als reden voor de val van het Noordrijk ge-
geven (2Kon. 18:12). Dit trekt een scheidslijn tussen de goede Hizkia, en 
het 'slechte' Noordrijk. Hierdoor ontstaat ten eerste het idee dat het Noord-
rijk haar val aan zichzelf te wijten heeft. Ten tweede is de verwachting dat 
een dergelijk lot Hizkia nooit zal kunnen treffen. 
Deze achtergrond zorgt voor een schokeffect als Sanherib in 2Kon. 18:13 
optrekt tegen de steden van Juda en ze inneemt. De geschiedenis die het 
noordrijk trof lijkt zich te gaan herhalen in het zuidrijk, terwijl dat zo even 
nog volslagen onmogelijk leek. 
In 2Kon. 18:17 stuurt Sanherib drie van zijn generaals (de tartan, rabsaris en 
rabsake) met een grote legermacht naar Jeruzalem. Deze drie treffen de drie 

 
616 Zie voor de achtergrond van deze teksten W. R. Gallagher, Sennacherib's Campaign to 

Judah, Studies in the History and Culture of the Ancient Near East Vol. 18, Leiden 1999. 
617 Vanwege de grote overeenkomst tussen deze drie teksten behandel ik Jes. 37:11 en 

2Kron. 32:14 direct volgend op 2Kon. 19:11. 
618 Hizkia wordt vanaf het begin voorgesteld als een voorbeeldige koning. In 2Kon. 18:3-8 

wordt met name aandacht besteed aan de zuiveringsacties van Hizkia; hij deed wat recht was 
in de ogen van YHWH, zoals zijn vader David voor hem (v.3), hij deed de hoogten weg en 
verbrak de godenbeelden, vernietigde het beeld van Aschera en zelfs de koperen slang 
Nechushtan (v.4), hij vertrouwde op YHWH, zodat er voor hem noch na hem zo'n koning was 
als hij (v.5), hij hing YHWH aan en week niet af, hield de geboden die YHWH aan Mozes 
geboden had (v.6), hij wist het juk van Assur te ontwijken (v. 7) en versloeg de Filistijnen 
(v.8). Het oordeel over Hizkia is onvermeend positief. Op één na alle elementen van dit oor-
deel komen terug in het verhaal van 2Kon. 18-19 (behalve de Filistijnen). 
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vertegenwoordigers van Hizkia bij de muur.619 De rabsake breekt in zijn 
rede in 2Kon. 18:19-35 achtereenvolgens het vertrouwen af in de vertegen-
woordigers van de koning, de koning zelf, en in YHWH.620 Tegelijkertijd 
stelt hij de koning van Assur voor als het vervangende antwoord, compleet 
met zegen en landbelofte.621 
Als Hizkia YHWH oproept te reageren op deze laster (2Kon. 19:1-4)622 
schetst YHWH de werkelijke situatie (2Kon. 19:5-7). Er is geen sprake van 
strijd, maar van een steekspel met woorden. YHWH speelt het spel met 
dezelfde wapens.623  
In 2Kon. 19:10-13 volgt het laatste offensief van de rabsake. De boodschap 
is ditmaal persoonlijk aan Hizkia gericht en bedoeld om hem ervan te over-
tuigen dat YHWH machteloos staat. In 2Kon. 19:11 komt Mrx voor in een 
gerucht (ems) dat de koningen van Assur de Mrx hebben toegepast op alle 
landen (Mmyrxhl hse). 2Kon. 19:12 benadrukt nogmaals dat geen van de 
andere goden van hun volkeren hebben kunnen redden.624 Tenslotte, om 
Hizkia nog meer onder druk te zetten, sluit hij af met een lijst van verslagen 
koningen. 
Het gebed van Hizkia in 2Kon. 19:15-19 maakt eens te meer duidelijk waar 
het in dit verhaal om gaat. De opening met de verwijzing naar de Cherubim 
als concrete objecten wijst enerzijds vooruit naar het lot dat de andere goden 
(-beelden) hebben ondergaan.625 Anderzijds benadrukt het de unieke eigen-

 
619 De vertegenwoordigers van Hizkia, Eljakim de hofmeester, Sebna de schrijver en Joah 

de kanselier, hebben geen van drieën een militaire functie. De legermacht van Sanherib voor 
Jeruzalem dient om de dreiging op te voeren. Er is geen sprake van werkelijke strijd, slechts 
van psychologische oorlogsvoering.  

620 De rabsake benadrukt dat geen van de andere goden in staat was zijn volk te redden en 
somt vervolgens een lijst van verslagen goden (!) en landen op. Tot slot wordt verwezen naar 
het recente trauma van de val van Samaria (2Kon. 18:33-35). 

621 Mkurak Ura-la 'gelijk aan uw land'. 
622 Hierbij valt op dat YHWH wordt voorgesteld als de yx Myhla 'de levende god'. Dit be-

nadrukt dat Hizkia althans niet twijfelt aan de macht en kracht van deze god, ondanks de 
woorden van de rabsake dat YHWH ten dode is opgeschreven tegenover de koning van Assur. 

623 YHWH kondigt aan dat hij Sanherib naar zijn eigen land terug zal lokken met een xwr 
'geest' (2Kon. 19:7aa) en een hewms 'gerucht' (2Kon. 19:7ab). Daar zal Sanherib door het 
zwaard geveld worden. YHWH draait de machteloosheid waarvan hij beschuldigd wordt om. 
Niet alleen is hij bij machte deze vijand in zijn eigen gebied te verslaan, sterker nog, hij zal er 
voor zorgen dat de vijand in diens eigen land door het zwaard wordt verslagen. De macht van 
YHWH reikt tot in het thuisland van de koning van Assur zelf. 

624 Dit gaat opnieuw vergezeld van een opsomming van verslagen volkeren. 
625 In de aanhef spreekt Hizkia YHWH aan als de 'god van Israël, die zetelt op de Cheru-

bim'. Dit is een ongebruikelijke aanspreekvorm voor YHWH. De reden waarom Hizkia hier 
refereert aan de Cherubim wordt duidelijk uit het vervolg van het gebed. De Cherubim maken 
deel uit van YHWH's 'troon'. Hier wordt naar een concreet object verwezen, de plaats waar 
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schappen van YHWH, eigenschappen die in het daaropvolgende deel bena-
drukt worden. YHWH is de 'enige god', schepper van hemel en aarde, le-
vende god, enige god over alle koninkrijken op aarde. Dit alles staat lijn-
recht tegenover de beschrijving van de teloorgang van de andere goden (en 
daarbij hun volken en landen). Deze konden eenvoudig vernietigd worden 
omdat zij slechts van hout en steen zijn.626 In 2Kon. 19:19 verzoekt Hizkia 
kort maar krachtig om hulp. YHWH is degene die gelasterd en uitgedaagd 
wordt. Als YHWH niet ingrijpt toont hij zich net zo machteloos en vals als 
de goden van de volkeren die reeds vernietigd zijn door de koningen van 
Assur.627 
In 2Kon. 19:23-34 pareert YHWH de uitdaging van Sanherib en maakt 
duidelijk dat deze geen enkele kans maakt om Jeruzalem in te nemen.  
YHWH zal de stad beschermen en redden. Dit wordt werkelijkheid als een  
hwhy Kalm dood en verderf zaait in het vijandelijke kamp (2Kon. 19:35). 
Daarop trekt Sanherib zich terug. In Nineve wordt hij door zijn eigen zoons 
om het leven gebracht, terwijl hij geknield lag in de tempel van zijn god 
Nisroch.  
 
Samenvattend kan worden opgemerkt dat 2Kon. 18-19 duidelijk maakt dat 
oorlogen tussen volkeren in feite oorlogen tussen de goden van die volkeren 
zijn. De 'wereldheerschappij' van YHWH wordt neergezet door de onmacht 
van de overige goden aan te tonen. In dit steekspel van woorden en psycho-
logische oorlogsvoering zijn Hizkia en het volk slechts figuranten. 
De achtergrond is van groot belang voor de rol en de betekenis van de Mrx 
in dit verhaal. De Mrx wordt ingezet als argument om de onmacht van de 

                                                                                                                           
YHWH zetelt. ((In vrijwel alle teksten waar deze Cherubim genoemd worden wordt verwezen 
naar objecten, gemaakt om het verzoendeksel te sieren (Ex. 25:19, 20,22; 37:8, 9; Num. 7:89, 
1Sam. 4:4, 2Sam. 6:2). Later worden dezen in de tempel geplaatst (1Kon. 6:25, 27; 1Kon. 8:7; 
1Kron. 28:18). Slechts in drie gevallen verwijst 'Cherubim' niet naar objecten (Gen. 3:4; Ez. 
10:1, 7). Jes. 37:16 tenslotte vormt een parallel met het gebed van Hizkia hier in 2Kon. 19:15). 
Deze verwijzing naar de Cherubim, die weliswaar concrete objecten zijn, maar nadrukkelijk 
géén beeld van YHWH, is een inleiding op de 'andere' aard van YHWH ten opzichte van de 
overige goden.  

626 Met deze verklaring geeft Hizkia direct een verklaring voor de teloorgang van al die 
volkeren (en het succes van Assur), én hij wijst daarmee tegelijkertijd opnieuw op het verschil 
tussen YHWH en deze reeds overwonnen en vernietigde goden van de volkeren. Daarnaast 
refereert hij zo aan talloze teksten waarin YHWH zelf deze handelingen gebiedt (onder andere 
Deut. 7:2-5), juist omdat het valse goden betreft. Zelfs klinken hierin zijn eigen zuiveringsac-
ties door (2Kon. 18:4). Dit brengt zijn trouw aan YHWH opnieuw subtiel onder de aandacht. 

627 De oproep van Hizkia wordt kracht bij gezet door het argument 'opdat alle volkeren van 
de aarde weten YHWH de enige god is' (Kdbl Myhla hwhy hta yk). De strijd speelt zich af 
voor de ogen van de wereld. De reputatie van YHWH staat op het spel. 
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goden van de volkeren aan te tonen. De rabsake voert de Mrx in 2Kon. 
19:11 als ultiem voorbeeld van deze onmacht aan. Mrx komt in feite neer op 
het vernietigen van de goden (-beelden). Als Hizkia in zijn gebed het ver-
haal van de rabsake samenvat geeft hij een interpretatie van Mrx en de bete-
kenis daarvan door te wijzen op het verbranden van goden (-beelden). Tege-
lijkertijd benadrukt hij dat dit mogelijk is omdat het hier geen echte goden 
betreft, maar slechts beelden van hout en steen. Hizkia wendt de dreiging 
dat ook YHWH een dergelijk lot te wachten staat af door voortdurend te 
wijzen op de andere, 'levende', aard van YHWH. Het is ondenkbaar dat 
YHWH een dergelijk lot te wachten staat, dat Mrx op hem wordt toegepast. 
Als íets YHWH heeft bewogen tot actie, dan is het de insinuatie dat hij net 
als de goden van de volkeren onder Mrx zou vallen en vernietigd zou wor-
den. 
Mrx wordt hier gebruikt als terminus technicus voor het vernietigen van een 
god, godenbeeld, cultus. Mrx staat voor absolute victorie van de ene god 
over de andere. En mét die goden, voor absolute victorie van het ene volk 
over het andere. Als Mrx hier moet worden opgevat als strijdterm, dan in de 
zin van een kosmische strijd tussen goden waarbij de overwinnaar de ander 
en zijn cultus van de aardbodem wegvaagt. Mrx is hier onherroepelijk en 
nietsontziend, maar volledig gericht op de cultus en de strijd tussen YHWH 
en de goden van de volkeren. 

Jesaja 36-37 
De tekst van Jesaja 36-37 is grotendeels parallel aan die van 2Koningen 18-
19. De verschillen tussen de tekst van 2Kon. 18-19 en die van Jes. 36-37 
zijn voor de betekenis en functie van Mrx in deze tekst niet van belang. In 
2Kon. 18-19 ligt de nadruk sterker op de YHWH-cultus dan in Jes. 36-37.  

2Kronieken 32:1-23 
De tekst van 2Kron. 32 verschilt daarentegen aanmerkelijk van de vrijwel 
parallelle teksten van 2Kon. 18-19 en Jesaja 36-37. 2Kron. 32:1-23 grijpt 
het verhaal van de bedreiging van Jeruzalem door Sanherib aan om een heel 
ander verhaal op indringende en aanschouwelijke wijze te vertellen. De 
situatie van een mogelijke bedreiging en zelfs belegering van Jeruzalem 
wordt gebruikt om eventuele onvrede en wantrouwen tegen de hervormin-
gen van Hizkia en de centralisering van de cultus te Jeruzalem op doeltref-
fende wijze aanschouwelijk te maken. Alle eventuele argumenten en twijfels 
daaromtrent worden in de mond van de tegenstander, Sanherib, gelegd. De 
interne tegenstand wordt 'gespeeld' door een externe tegenstander. Doordat 
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Sanherib daadwerkelijk een vijand is, wordt het eenvoudiger om zijn positie 
ook zo neer te zetten. Hizkia en zijn hervormingen worden door Sanheribs 
gezanten nietsontziend zwartgemaakt. Ook de rol van Hizkia wordt uitver-
groot (2Kron. 32:20-21).  
De strijd die hier werkelijk gaande is, is die tussen de cultus in Jeruzalem en 
die in het land (en wellicht zelfs die tussen YHWH en de eventuele andere 
goden van het land). In die zin verschilt de wijze waarop de toepassing van 
de Mrx hier een rol speelt ten opzichte van de beide andere versies. De 
toepassing van de Mrx is hier zaak van de goden. Hun falen dan wel 
overwinnen wordt er aan afgemeten. De wíl om in te grijpen bij de 
toepassing van de Mrx wordt afhankelijk gemaakt van de juiste cultus. 
Hierbij moet de achtergrond van 2Kron. 32, (de interne discussie over de 
juiste cultus en de juiste plaats voor die cultus) worden meegenomen. Het 
vernietigen van de cultushoogten etc. buiten Jeruzalem wordt hier sterker 
verbonden met Mrx dan in de beide andere verhalen. Niet de macht van de 
god, maar de juiste manier van aanbidden zijn hier de inzet van het verhaal.  

Jesaja 34:2, 5 

Jes. 34:1 roept alle volkeren (zowel Mywg als Myma), de hele aarde en 'al wat 
daar in is' (hlamw Urah) én de wereld en 'al wat daaruit voortkomt' 
(hyauau-lkw lbt) op om getuige te zijn van de woede van YHWH ten 
opzichte van de volkeren.628 Jes. 34:2aa en ab kondigen de 'toorn van 
YHWH' aan tegen de volkeren (Puq) en hun legers (hmx).  
De consequenties van die toorn worden in Jes. 34:2b weergegeven. Mrx 
gaat hier vooraf aan de tweede handeling (hbjl Mntn) van YHWH in Jes. 
34:2b. YHWH trekt zich terug van deze volkeren en hun legers (en hun 
goden). Zonder zijn bescherming zijn zij overgeleverd (machteloos) aan 
slachting. YHWH speelt zelf dus geen actieve rol in de slachting, maar le-
vert ze eraan over. Mrx geeft hier het terugtrekken van YHWH als be-
schermheer aan. Dit wordt verduidelijkt door hbjl Mntn. Dit wordt in Jes. 
34:3 beeldend uitgewerkt waarna Jes. 34:4 vervolgens de aandacht ver-
plaatst van de volkeren en hun legers naar de goden achter hen  
(Mymsh-ebu-lk).629 

 
628 De verba die gebruikt worden voor de oproep zijn brq (qal), ems (qal), bsq (hif),  

ems (qal).  
629 De Mymsh-ebu-lk worden steeds voorgesteld als de tegenstanders van YHWH, be-

halve in 1Kon. 22:19 en 2Kron. 18:18. Daar worden ze voorgesteld alsof ze de troon van 
YHWH omringen. Ze hebben daar een duidelijk ondergeschikte rol ten opzichte van YHWH. 
In alle overige teksten waar gesproken wordt van de Mymsh-ebu-lk (Deut. 4:19; 17:3; 2Kon. 



 

196 

Jes. geeft dit in omgekeerde volgorde nogmaals weer. Jes. 34:5a correspon-
deert met Mymsh-ebu-lk van Jes. 34:4. Edom in Jes. 34:5ba is een concreti-
sering van de eerder genoemde volkeren (Jes. 34:2).630 In Jes. 34:5bb ver-
wijst ymrx Me naar de status die die volkeren (nu Edom) in Jes. 34:2b kre-
gen, en naar de gevolgen daarvan. Het suffix drukt een persoonlijke betrok-
kenheid van YHWH bij de Mrx uit.631 Er wordt geen oorzaak voor Mrx 
aangegeven.632 
Het gebruik van het suffix roept 1Kon. 20:42 in herinnering. Ook in Jes. 
34:5 speelt een persoonlijke rivaliteit tussen YHWH en de (goden van de) 
volkeren. De allesomvattende oproep tot getuigen in Jes. 34:1 maakt duide-
lijk dat de reputatie van YHWH als machtigste bewezen wordt.  
 
Samenvattend wordt Mrx in Jes. 34:2, 5 gebruikt om aan te geven dat  
YHWH zich terugtrekt van de volkeren en hun legers. Zonder hem zijn ze 
overgeleverd aan slachting. De reden voor Mrx is onduidelijk. 

Jes. 43:28 

In een hoofdstuk waar de lof van YHWH wordt gezongen vormt Jes. 43:22-
28 een korte onderbreking waarin de overtredingen van Israël jegens  
YHWH worden beschreven.633 Jes. 43:28 beschrijft de reactie van YHWH 
op die ontrouw.  
Jes. 43:28a spreekt over llx pi'el 'ontheiligen' van de sdq yrs.634 Deze 
handeling staat lijnrecht tegenover datgene waar priesters ten diepste voor 

                                                                                                                           
17:16; 21:3, 5; 23:4, 5; 2Kron. 33:3, 5; Jer. 8:2; 19:3) wordt steeds de nadruk gelegd op (of 
gewaarschuwd voor) de afval van YHWH ten gunste van de Mymsh-ebu-lk. 

630 Voor een beknopt beeld van de discussie omtrent de vijandigheid jegens Edom in (met 
name) de profetische boeken, zie; E. Assis, 'Why Edom? On the Hostility towards Jacob's 
Brother in Prophetic Sources', VT 56/1 (Leiden 2006), p. 1-20, met name p. 1-9.  

631 Ook hier herkent Brekelmans het nomen als nomen qualitatis (Brekelmans, De �erem, 
p. 45). 

632 Watts ziet echter jpsml in Jes. 34:5b als de reden voor het toepassen van Mrx. Het is  
'the equivalent of: for reasons of justice' (J. D. W. Watts, Isaiah 34-66, Word Biblical 
Commentary Vol. 25, Waco Texas, 1987, p. 10). Dicou echter meent dat het hier om volkeren 
gaat die eerder geholpen hebben om Israëls val te veroorzaken (A. Dicou, Edom; Israel's 
Brother and Antagonist. The Role of Edom in Biblical Prophecy and Story, JSOT.S 169, 
Sheffield 1994, p. 108). 

633 K. Baltzer, 'Schriftauslegung bei Deuterojesaja? - Jes 43, 22-28 als Beispiel', in: Väter 
Israels, Stuttgart 1989, p. 11-16; J. Goldingay, 'Isaiah 43:22-28', in: ZAW 110/2 (1998) p. 173-
191. 

634 De term komt sdq yrs hiernaast nog slechts voor in 1Kron. 24:5, waar het gelijkge-
steld wordt aan Myhlah yrs. Deze laatste term komt overigens alleen maar in 1Kron. 24:5 
voor. Beide termen verwijzen daar terug naar de priesters (afstammelingen van zowel Eleazar 
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bestemd zijn. Juist zij zouden heilig moeten zijn. YHWH zelf neemt hen die 
status af. Zo worden zij effectief tot niets gereduceerd. Het meest centrale 
aan hun priester-zijn is hen ontnomen. 
Jakob en Israël in Jes. 43:28ba-bb zijn synonieme aanduidingen voor het 
volk die terugvoeren op de eponieme voorouder aan wiens naam en bijnaam 
het volk Israël het zijne ontleend.635 Jes. 43:28ba en bb delen hetzelfde ver-
bum; Ntn. YHWH levert Jakob over aan Mrx, en Israël aan Mypwdg.  
Mypwdg 'beschimpingen/laster' wijst op het beschadigen of vernietigen van 
iemands reputatie. Israëls reputatie is in grote mate (zo niet geheel) afhanke-
lijk van die van YHWH. De stelling dat YHWH zelf Israël overlevert aan 
Mypwdg is veelbetekenend.636 Niet alleen is Israël zonder YHWH nergens, 
YHWH maakt tegelijkertijd duidelijk dat alles wat er gebeurd is door hem 
veroorzaakt is. Zijn handelwijze vormt een retributie voor de ontrouw van 
Israël. Hierdoor blijft zijn eigen reputatie overeind. Israël is niet door de 
onmacht van YHWH aan Mypwdg overgeleverd, integendeel, het is zijn eigen 
keuze. 
In Jes. 43:28ba komt het nomen Mrx voor in samenhang met een ander 
verbum (Ntn). Hierdoor wordt een bepaalde toestand of conditie weergege-
ven.637 YHWH levert Jakob over aan de status Mrx, als reactie op de on-
trouw die in de voorafgaande verzen werd beschreven. Gezien de parallellie 
tussen Jes. 43:28ba en bb is het effect van Mrx hier synoniem aan die van 
Mypwdg. Mrx drukt hier een toestand uit van het volk zónder (bescherming 
van) YHWH.  
Daarnaast is het resultaat van Jes. 43:28b vergelijkbaar met dat van Jes. 
43:28a. Mrx drukt hier het tegenovergestelde uit van wat Jakob zou moeten 
zijn. Dat YHWH zelf hier de hand in heeft wijst opnieuw op een persoonlijk 
belang van YHWH bij Mrx. Dit wordt bevestigd door de wijdere context; 
Jes. 43:28 is een reactie van YHWH op de nalatigheid en ontrouw van Isra-
el. 
 

                                                                                                                           
als Ithamar). Er mag worden aangenomen dat ook hier in Jes. 43:28a met de term sdq yrs 
priesters (al dan niet van de Aäronitische lijn) bedoeld zijn. 

635 Ook zinspelen beiden op de beschuldiging in Jes. 43:27 Nwsarh Kyba, 'je eerste 
voorouder'. 

636 Voor het effect hiervan op de reputatie van YHWH zelf zie K. L.  Wong; 'Profana-
tion/Sanctification'. Ook; D. A. Glatt-Gilad; 'Yahweh's Honor at Stake: A Divine Conundrum', 
in: JSOT  98 (2002), p. 63-74. 

637 Jes. 43:28ba kent hier eenzelfde soort constructie als Joz. 6:18 (Mrxl Mys) en 7:12 
(Mrxl hyh), waar eveneens door een combinatie van het nomen Mrx + l met een ander 
verbum een conditie/status wordt uitgedrukt. 
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Samenvattend duidt Mrx in Jes. 43:28 de toestand aan waarin het volk zich 
bevindt zónder YHWH. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat Mrx het tegen-
overgestelde is van datgene dat het volk zou móeten zijn. Daarnaast is Mrx 
hier retributie voor de ontrouw van het volk jegens YHWH. 

Jeremia 25:9 638 

In het eerste deel van Jer. 25, Jer. 25:1-11, richt de profeet Jeremia zich met 
een felle aanklacht tegen het volk van Juda en de bewoners van Jeruzalem.  
Daarbij haalt Jeremia in Jer. 25:3-7 niet alleen zijn eigen profeteren, maar 
ook die talloze andere door YHWH gezonden profeten aan.639 Zij waar-
schuwden Israël al eerder YHWH niet te provoceren (oek) met hun onge-
hoorzaamheid.640 Provocatie leidt tot persoonlijke repercussie door YHWH; 
Mkl era alw 'opdat Ik jullie geen kwaad doe'. De samenvatting van de 
boodschap van de eerdere profeten door Jeremia wordt omsloten door een 
herhaalde nadruk op het feit dat het volk niet heeft geluisterd.641 
Dit is het vertrekpunt van de oordeelsprofetie van Jeremia zelf in Jer. 25:8-
11. In Jer. 25:9ca-cb begint de beschrijving van de daadwerkelijke conse-
quenties van de ongehoorzaamheid van het volk. YHWH zal hen Mrx ver-
klaren en onder schande en verachting plaatsen, tot een 'eeuwige verlaten-
heid'.  
Het gebruik van Mrx in dit vers hangt nauw samen met hqrslw hmsl Mys. 
Beiden behoren hier tot dezelfde categorie; smaad, schande en verlaten-

 
638 Zie voor de achtergrond van de tekst L. Stulman, 'The Prose Sermons as Hermeneutical 

Guide to Jeremiah 1-25: The Deconstruction of Judah's Symbolic World' in: A. R. P. Dia-
mond, K. M. O'Connor en L. Stulman (eds), Troubling Jeremiah, JSOT.S 260, Sheffield 1999, 
p. 34-63; R. P. Carrol, 'Halfway through a Dark Wood: Reflections on Jeremiah 25' in: Trou-
bling Jeremiah, p. 73-86; J. Hill, 'The Construction of Time in Jeremiah 25 (MT)', in: Trou-
bling Jeremiah, p. 146- 160. Voor de functie ervan M. Kessler, 'The Functions of Chapters 25 
and 50-51 in the Book of Jeremiah' in: Troubling Jeremiah, p. 64-72. Een uitgebreide bespre-
king is te vinden bij M. Kessler, 'Jeremiah 25:1-9: Text and Context. A Synchronic Study', in: 
ZAW 109 (1997), p. 44-70. 

639 A. Berlin, 'Jeremiah 29:5-7: A Deuteronomic Allusion' in: Hebrew Annual Review 8 
(1994), p. 3-11. 

640 Die ongehoorzaamheid houdt vooral het dienen van afgoden en godenbeelden in (Jer. 
25:6). 

641 emsl Mknza-ta Mtyjh-al Mtems alw, 'maar jullie luisterden niet, jullie keerden je 
oren niet om te luisteren' in Jer. 25:4. Dit wordt in Jer. 25:7 weer opgenomen en omgebogen 
tot een beschuldiging. Het slot van dit vers (Mkl erl 'tot jullie eigen schade') correspondeert 
enerzijds met Jer. 25:6bb en wijst op die manier opnieuw naar YHWH als degene die schade 
berokkent. Aan de andere kant wordt alle verantwoordelijkheid voor deze schade van YHWH 
afgewenteld. Hij heeft hen gewaarschuwd, zij hebben niet geluisterd. 
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heid.642 Het effect hiervan wordt beeldend uitgewerkt in Jer. 25:10-11. Alle 
zaken die het leven licht en aangenaam maken neemt YHWH weg.643 Het 
land zal hmsl hbrxl 'een verlatenheid en schande' zijn (Jer. 25:11a).644 
Nebukadnezar en de twxpsm van het noorden fungeren als werktuig van 
YHWH (Jer. 25:9a).  
Mrx geeft de omslag aan in de houding van YHWH tegenover het volk. 
Zoals eerder waar Mrx geïsoleerd voorkwam roept dit ene woord een scala 
van associaties op. YHWH zelf verklaart het volk Mrx in reactie op het 
dienen van afgoden. Dit grijpt terug op Ex. 22:19. Tegelijkertijd hangt het 
ook samen met Deut. 7:2-5, met dien verstande dat het volk zich aan de 
zijde van de volkeren heeft geschaard in hun afgodendienst en nu dus het-
zelfde lot ondergaat. Het land als gave van YHWH speelt hier op de achter-
grond mee (Jer. 25:5, 11). De status die YHWH over het volk afkondigt in 
Jer. 25:9 roept ook de herinnering op aan Joz. 7. Daar kon het volk geen 
stand houden tegenover hun vijanden vanwege hun Mrx-status. Hier wordt 
het volk onder de voet gelopen door Nebukadnezar en de twxpsm van het 
noorden. Effectief heeft het volk zichzelf ondanks herhaalde waarschuwin-
gen van YHWH afgekeerd. Nu keert YHWH zich van het volk af, met alle 
gevolgen van dien.  
 
Samenvattend vat het gebruik van Mrx in Jer. 25:9 in één woord de hele 
situatie (aanleiding en gevolg) samen. Door de ontrouw van het volk keert 
YHWH zich van hen af en levert hen over aan smaad en schande. Mrx heeft 
door eerdere associaties een afschrikwekkende kracht die nog versterkt 
wordt door het feit dat het YHWH zelf is die het volk Mrx verklaard. De 
beeldende beschrijving van Jer. 25:10-11 van het effect hiervan is des te 
indringender omdat het in de persoonlijke sfeer geplaatst wordt. 
 

 
642 Dit roept Jes. 43:28 in herinnering. 
643 YHWH zal de stem van de vreugde en de blijdschap weg nemen, de stem van bruide-

gom en bruid, de stem van molenstenen en het licht van de kaars. 
644 Jer. 25:11a herhaalt de terminologie van Jer. 25:9c. Jer. 25:11b slaat vervolgens een 

brug naar Jer. 25:12vv, door te stellen dat het volk zeventig jaar de koning van Babel zal 
dienen. In Jer. 25:12-38 keert de profetie zich uiteindelijk tegen alle volkeren. 
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Jeremia 50:21, 26 (51:3) 

Jer. 50 maakt deel uit van een profetie van YHWH gericht tegen Babel.645 
Nadat Babel als werktuig van YHWH de straf over Israël en met name Juda 
heeft uitgevoerd, zal ook zij gestraft worden. Onheilsprofetieën tegen Babel 
(Jer. 50:9-18; 50:21-33; 50:36-51:4) worden steeds afgewisseld met de 
belofte dat Israël niet alleen naar het land maar vooral ook naar YHWH zal 
terugkeren (Jer. 50:4-8; 33-35). De persoonlijke betrokkenheid van YHWH 
komt duidelijk naar voren.646 Mrx komt tweemaal voor in de tweede profetie 
in Jer. 50:21-33 (Jer. 50:21, 26)647 en éénmaal in de derde profetie in Jer. 
50:36-51:4 (Jer. 51:3). 
Jer. 50:21a roept op om tegen het land van Merathaïm en de inwoners van 
Pekod op te trekken.648 Jer. 50:21ba geeft een concrete opdracht  
Mhyrxa Mrxhw brx 'verwoest en pas Mrx toe achter hen'. 649 Dit wekt de 
indruk van een tactiek van verschroeide aarde. Jer. 50:21bb deze oproep 
nogmaals versterkt met Kytywu rsa lkk hsew 'doe alles dat ik (YHWH) je 
geboden heb'.  

 
645 Zie voor een uitgebreide bespreking van de tekst W. Brueggemann, 'At The Mercy of 

Babylon: A Subversive Rereading of the Empire', in: JBL  110/1 (1991), p. 3-22; M. Kessler, 
Battle of the Gods; the God of Israel versus Marduk of Babylon: A Literary/ Theological 
Interpretation of Jeremiah 50-51, van Gorcum, Assen 2003; P. J. P. van Hecke, 'Metaphorical 
Shifts in the Oracle against Babylon (Jeremiah 50-51)', in: SJOT  17/1 (2003), p. 68-88. 

646 In Jer. 50:11 wordt Babel aangeduid als; ytlxn yos 'plunderaars van mijn erfenis'. Jer. 
50:13 spreekt over het ontsteken van de toorn van YHWH (hwhy Puq), 50:14b stelt dat Babel 
hajx hwhyl yk 'gezondigd heeft tegen YHWH'. In Jer. 50:15b volgt dan een duidelijke 
uitspraak ayh hwhy tmqn yk 'want dit is de wraak van YHWH', gevolgd door een oproep;  
hb wmqnh 'wreek je op haar', versterkt door; hl-wse htse rsak 'en doe (aan) haar wat zij 
heeft gedaan'. Jer. 50:18 sluit deze eerste aanzegging van een oordeel over Babel af met;  

rwsa Klm-la ytdqp rsak wura-law lbb Klm-la dqp ynnh, 'zie, ik zal de koning 
van Babel straffen zoals ik de koning van Assur gestraft heb'.  

647 In Jer. 50:21-53 is de rol van YHWH zelf als degene die tegen Babel strijdt veel sterker 
verwoord dan eerder in Jer. 50:9-18. Met name Jer. 50:25 drukt dit plastisch uit door te spre-
ken over het openen van de wruwa 'armoury' en wmez ylk 'wapens van verachting'. Jer. 50:25b 
benadrukt dit door; Mydsk Urab twabu hwhy yndal ayh hkalm-yk 'want het is een werk 
van de Heer YHWH Zebaoth in het land van de Chaldeeën'. 

648 Beiden worden hier vermoedelijk gebruikt als synoniem/metafoor voor Babel. Het land 
Merathaïm komt alleen hier in Jer. 50:21 voor. Pekod wordt ook genoemd in Ez. 23:23. 

649 Meestal wordt brx qal in dit specifieke vers geduidt als brx II 'afslachten'. Hier moet 
echter enige voorzichtigheid betracht worden. brx II komt slechts in twee teksten voor, zowel 
hier in Jer. 50:21 als in Jer. 50:27 (direct volgend op Mrx in Jer. 50:26). Een bepaalde invul-
ling van Mrx kan hier geleid hebben tot het bedenken van brx II.  brx I 'verwoesten' kwam 
eerder voor in combinatie met Mrx, in Jer. 25:9, 11 (hbrx). Ik geef de voorkeur aan de 
lezing brx I voor Jer. 50:21, zeker ook door de toevoeging Myrxa 'na hen', direct volgend op 
beide verba in Jer. 50:21ba. 
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In Jer. 50:26 geldt opnieuw de oproep tegen Babel op te trekken (vanaf de 
buitenste grens) en haar graansilo's open te breken. Jer. 50:26ab vervolgt 
met 'werp haar op hopen en verklaar haar Mrx'. Tot slot spoort Jer. 50:26b 
aan; 'Laat niets voor haar overblijven'. De voltrekking van Mrx hier slaat 
terug op (de inhoud van) de graansilo's. Dit wordt bevestigd door Jer. 50:27 
(veestapel). Het gaat hier nadrukkelijk niet om mensen, maar om de eerste 
levensbehoeften van Babel; graan (en in 27 vlees). Alles moet Mrx ver-
klaard worden, zodat er niets over blijft voor Babel zelf. Of hier het graan 
nu daadwerkelijk vernietigd wordt (en op welke wijze dan) is onduidelijk.  
In Jer. 51:3 is de directe context van Mrx duidelijk gericht op strijd; boog-
schutters, harnas. De oproep in Jer. 51:3ba om ook de jonge mannen niet te 
sparen, lijkt er op te wijzen dat Mrx in Jer. 51:3 daadwerkelijk wordt be-
doeld als het vernietigen van het leger. 
 
Samenvattend kent de context van Mrx in Jer. 50:21, 26, 51:3 een sterk 
taalveld van zonde en overtreding. Ook hier speelt de betrokkenheid van 
YHWH, zij het minder persoonlijk dan in 1Kon. 20:42, Jes. 34:2, 5 en Jer. 
25:9. Hoewel ook in Jer. 50 de formulering -l hse in de context van Mrx 
voorkomt is de verbinding tussen beiden aanmerkelijk losser dan in eerdere 
teksten.650 De oproep in Jer. 50:21bb (Kytywu rsa lkk hsew 'doe alles dat ik 
(YHWH) je geboden heb') direct volgend op Mrx roept veel sterkere asso-
ciaties op. In Joz. 10 en 11 werd de correcte toepassing van Mrx steeds op 
soortgelijke wijze bevestigd. Hoewel Mrx in Jer. 50-51 wordt gebruikt in 
een oorlogscontext is de overeenkomst met de andere teksten met een oor-
logscontext klein. Het land als gave van YHWH, andere goden, de volkeren 
ontbreken in de context van Jer. 50-51. De beschrijvingen van de verschil-
lende objecten van Mrx zijn veel specifieker dan in eerdere teksten. In Jer. 
50:26 en 51:3 is het beoogde effect in ieder geval dat het object vernietigd 
wordt. Mrx is hier een instrument van de wraak van YHWH.  

Ezechiël 44:29  

Ez. 44:15-30 behandelt verschillende regels betreffende reinheid, onreinheid 
en heiligheid van priesters.651 In het slot van dit deel van het hoofdstuk 

 
650 -l hse komt voor in Jer. 50:15. Vgl. Deut. 3:1-8, Joz. 8, 10, 11. 
651 Het voorafgaande deel van het hoofdstuk kan grofweg in drie delen worden opgesplitst. 

Het visioen met betrekking tot het hwhy tyb (Ez. 44:1-4), de reprimande jegens het volk 
vanwege hun nalatigheid en overtredingen (Ez. 44:6-9), en een felle terechtwijzing van de 
Levieten die het volk daartoe zouden hebben aangezet (Ez. 44:10-14). De bepalingen van Ez. 
44:15-30 hebben dan ook betrekking op de getróuwe priesters, de Zadokieten. Aan hen alleen 
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wordt uitgewerkt wat de priesters toekomt in ruil voor hun dienst (Ez. 
44:28-30).652 Ez. 44:28 benadrukt dat de priesters geen deel van het land in 
bezit zullen krijgen.653 YHWH zelf is hun erfdeel (Mlxn yna/ Mtzxa yna). 
Ez. 44:29aa-ab geven aan dat de priesters daarnaast mogen eten van de 
spijsoffers, zondoffers en schuldoffers. Ez. 44:29b voegt hieraan toe dat  
larsyb Mrx-lk 'al datgene dat Mrx is in Israël' van hen zal zijn.  
Ez. 44:29 heeft eenzelfde achtergrond als Num. 18:14. Beiden gebruiken 
dezelfde formulering larsyb Mrx-lk. Mrx-lk roept ook de herinnering 
aan Lev. 27:28-29 op. Uit Lev. 27:21 kan worden afgeleidt dat een akker die 
Mrx is toevalt aan het bezit van een priester. Hoewel uit geen van deze 
teksten de werkelijke praktijk duidelijk wordt, hangt Ez. 44:29 er ongetwij-
feld mee samen.654  

Micha 4:13 

Het eerste deel van het vierde hoofdstuk van Micha (Micha 4:1-8) bestaat 
uit een visioen vol gelukzaligheid en vrede. De omslag komt in Micha 4:9-
10. Micha 4:10 voorspelt dat het volk de stad zal moeten verlaten (Jeruza-
lem) en in het veld zal moeten wonen. Ze zullen zelfs naar Babylon moeten 
gaan. 
De schokkende mededeling van Micha 4:9 wordt uitgewerkt in Micha 4:11-
12. Nederlaag en ballingschap hebben een doel. Terwijl hun vijanden genie-
tend toekijken zijn ze zich er niet van bewust dat YHWH hen bewust 
rondom de ellende van Juda verzamelt hnrg rymek 'als schoven op de dors-
vloer'. 
Micha 4:13aa slaat direct terug op de 'dorsvloer' van Micha 4:12. YHWH 
heeft de volkeren verzameld, de Nwyu-tb 'dochter van Zion' moet ze dorsen. 
Hier is sprake van een samenwerking tussen YHWH en het volk. Dit zet 
zich voort in Micha 4:13ab en ac, waar YHWH de 'dochter van Zion' de 
middelen verstrekt zodat zij vele volkeren kan 'verpulveren'.  

                                                                                                                           
valt nu de offerdienst toe. De (overige) Levieten zijn gedegradeerd tot ondersteunend perso-
neel. 

652 L. L. Grabbe, Leviticus, p. 66-67 'Priestly Dues'. 
653 Beide termen voor erfbezit in het land, hlxn en hzxa, worden gebruikt. 
654 Indirect, door de vergelijking van de akker die Mrx is met de akker die gewijd is aan 

YHWH. 
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In Micha 4:13b is er sprake van Urah-lk Nwdal /hwhyl Mrx.655 Deze con-
structie roept de sfeer op van hwhyl sdq. Het feit dat het hier tweemaal om 
materiële (waardevolle) zaken gaat, versterkt deze indruk.656  
 
Samenvattend maakt Mrx in Micha 4:13 deel uit van een zorgvuldig voor-
bereid en meesterlijk opgezette list om de vijanden van Israël hun verdiende 
loon te laten krijgen. Zo meesterlijk zelfs, dat Israël er voor in ballingschap 
moest. Toch keert alles ten goede. Israël krijgt haar wraak; zij mag volkeren 
dorsen. YHWH krijgt hun onterecht verkregen rijkdom. 

Zecharja 14:11 

Zech. 14:1 kondigt de nadere komst van de hwhyl Mwy, de dag van YHWH 
aan. Voordat die dag aanbreekt zal YHWH echter eerst alle volkeren  
(Mywgh-lk) verzamelen in een strijd tegen Jeruzalem (Zech. 14:2). De stad 
zal worden ingenomen (dkl), de huizen geplunderd, de vrouwen verkracht 
en de helft van de stad zal worden weggevoerd in ballingschap.657 Vervol-
gens zal YHWH zich tegen die volkeren keren (Zech. 14:3-5). 
Pas nadat dit alles heeft plaatsgevonden komt de hwhyl Mwy. Dan keert alles 
uiteindelijk ten goede voor Jeruzalem (Zech. 14:6-11).658 Het nomen Mrx 
komt voor in de afsluitende zin van dit deel van het hoofdstuk, Zech. 14:11.  
Zech. 14:11aa vormt een resultaatgerichte samenvatting van Zech. 14:7-
10,659 die in Zech. 14:11b versterkt herhaald wordt.660 Daartussenin staat 

 
655 In Micha 4:13bb ontbreekt een verbum. Mrx (Micha 4:13ba) geldt ook voor dit zins-

deel. In Micha 4:13bb gaat het om  Mrx Urah-lk Nwdal 'aan de heer van het hele land'. Het 
object is de lyx 'welvaart' van de verzamelde volkeren. 

656 Aangezien YHWH hier de spreker is (bij monde van de profeet) is hij ook subject. 
657 Het overige deel van het volk zal nadrukkelijk niet worden weggevoerd zoals blijkt uit 

Zech. 14:2cb ryeh-Nm trky al Meh rtyw ' het overblijfsel van het volk zal niet van de stad 
worden afgesneden'.  

658 Vervolgens volgt nog een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop YHWH afre-
kent met de volkeren (Zech. 14:12-15). Het overblijfsel van de volkeren keert zich naar Jeruza-
lem, om YHWH te aanbidden en het feest van het tabernakel te vieren (Zech. 14:16). Diegenen 
die niet naar Jeruzalem keren wacht straf, getuige Zech. 14:17-19 (met name droogte). Het 
hoofdstuk sluit glorieus af met Zech. 14:20-21; alles zal heilig zijn voor YHWH.  

659 In Zech. 14:7-10 vindt de omslag in het oordeel over Jeruzalem plaats en gloort er hoop. 
De herhaalde verzekering dat Jeruzalem weer (veilig) bewoond zal worden is een verwoording 
van die hoop. 

660 Zech. 14:11b voegt xjbl 'veiligheid' toe. C. L. Meijers en E. M. Meijers stellen dat 
xjbl in het Oude Testament wordt gebruikt met betrekking tot zowel Israël, Jeruzalem, als de 
teruggekeerde ballingen. Jeruzalem zou hier dan ook moeten worden begrepen als; 'symboli-
zing all Israël' (C. L. Meijers en E. M. Meijers, Zechariah 9-14. A New Translation with 
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Zech. 14:11ab dwe hyhy al Mrxw, 'en Mrx zal nooit meer zijn'. Zech. 
14:11ab vormt een tegenstelling tot de beide andere versdelen.  
Zech. 14:11aa en b verwijzen naar de situatie ná de hwhyl Mwy. Zech. 
14:11ab daarentegen verwijst naar de situatie vóór de hwhyl Mwy. In Zech. 
14:2a keerde YHWH zelf zich tégen Jeruzalem, aan de zijde van de volke-
ren. De gevolgen daarvan waren plundering, verkrachting en ballingschap. 
Mrx verwijst naar de ramp die zich voltrok toen YHWH zélf zich tegen 
Jeruzalem keerde. Zech. 14:11ab verzekert dat die situatie niet nogmaals zal 
voorkomen. 
 
Samenvattend schetst Zech. 14:11 niet alleen een eindtoestand na de 
 hwhyl Mwy, maar vormt in zichzelf een kernachtige verzekering; mensen 
zullen in Jeruzalem wonen, nooit meer zal YHWH zich tegen haar keren, er 
zal in veiligheid in Jeruzalem gewoond worden. Mrx geeft in één woord niet 
alleen weer dat YHWH zich van Jeruzalem afkeerde, maar weet ook alle 
gevolgen op te roepen. Eenzelfde gebruik van Mrx kwam ook voor in Jer. 
25:9. 

Maleachi 3:24 

Het laatste hoofdstuk van Maleachi werkt toe naar de komst van de hwhy Mwy, 
de dag van YHWH. Grofweg vallen vier delen te onderscheiden; ten eerste 
de aankondiging van de komst van YHWH die zal oordelen (Mal. 3:1-5). 
Vervolgens wordt in Mal. 3:6-15 steeds een overtreding door het volk je-
gens YHWH geschetst, gevolgd door een oproep terug te keren. Dit gaat 
vergezeld van de belofte dat YHWH de overtreding in geval van bekering 
niet zal aanrekenen. Het volk wijst dit echter af. In Mal. 3:16-21 wordt een 
oordeel aangekondigd over de getrouwen en de trouwelozen waarbij de 
getrouwen gespaard zullen worden. 
Mal. 3:22-24 vormt in feite de climax van het hele hoofdstuk. Mal. 3:22 
wijst met nadruk op de wet van Mozes en roept op deze te 'herinneren' 
(rkz). In Mal. 3:23 stuurt YHWH Elijah vóór de komst van de hwhy Mwy. 
Elijah heeft tot taak kinderen en vaders wederzijds tot elkaar terug te bren-
gen, vóór de hwhy Mwy.661 De inzet van Mal. 3:24ba, awba-Np 'opdat Ik niet zal 

                                                                                                                           
Introduction and Commentary, The Anchor Bible Vol. 25c, New York-London-Toronto-
Sydney-Auckland 1993, p. 449). Jeruzalem geldt hier dan als pars pro toto.  

661 Deze 'taak' van Elijah is cryptisch. Mogelijk wordt hier gezinspeeld op de uitspraak van 
YHWH dat hij de zonden van de vaders zal vergelden aan de kinderen, tot in het derde en 
vierde geslacht (Ex. 20:5, 34:7, Num. 14:18, Deut. 5:9). Dit dreigement van YHWH heeft 
steeds betrekking op het dienen van afgoden. Deze achtergrond is ook denkbaar voor Mal. 
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komen', onderstreept de intentie van het hoofdstuk: bekering. De noodzaak 
tot bekering wordt duidelijk gemaakt door het vervolg in Mal. 3:24:bb  
Mrx Urah-ta ytykhw 'ik het land niet Mrx zal slaan '. 662 663 
 
Samenvattend wordt Mrx in Mal. 4:23 gebruikt als een op zichzelf staand 
iets dat lijnrecht tegenover de redding van de getrouwen op de hwhy Mwy 
staat. Mrx is de ultieme consequentie van een voortgezette ontrouw, van de 
afwijzing van de oproep tot ommekeer die uit het hele hoofdstuk spreekt. 
Niet (alleen) de mensen die de overtredingen begingen, maar het land zelf 
(de ultieme gift van YHWH aan zijn volk) wordt Mrx. Zeker in het slot van 

                                                                                                                           
3:24a. In ieder geval blijkt uit de context dat Elijahs taak bestaat uit het bekeren van zoveel 
mogelijk mensen voor de dag van YHWH. D. L. Petersen, Zechariah 9-14 and Malachi, p. 
231, stelt dat het hier gaat om: 

'...reflection about Israel's covenant traditions (...) a curse could, according to normative 
covenant traditions (e.g. Ex. 20:5-6), extend over several generations. If one links this 
understanding to Israel's experience in the late sixth and early fifth centuries B.C.E., 
namely, of living a disrupted existence because of the 'sins' of the fathers, one can 
imagine that the issue involves nothing less than Judean Yahwist's relationship to their 
ancestors'. 

 
Stern daarentegen is van mening dat het verblijf in het land hier afhankelijk wordt gemaakt 
van de harmonieuze relaties tussen vaders en zonen. (Hij wijst daarbij op de overeenkomst 
tussen Mal 3:24 en Gen. 32:12). Dit heeft te maken met het feit dat land normaliter overgaat 
van vader op zoon. Stern ziet hierin een terugkeer van de driehoek land-god-volk (Stern, The 
Biblical �erem, p. 206). Hij gaat daarmee echter voorbij aan de notie van bekering die Mal. 3 
zo sterk kleurt. Vgl. ook M. M. Faierstein, 'Why Do The Scribes Say That Elijah Must Come 
First', in: JBL 100 (1981), p. 75-86; D. C. Allison 'Elijah Must Come First', in: JBL 103 
(1984), p. 256-258; W. L. Michel, 'I Will Send You Elijah', in: BiTod 22 (1984), p. 217-222; 
J. A. Fitzmeyer, 'More About Elijah Coming First, in: JBL 104 (1984), p. 295vv.; A. Mein-
hold, Maleachi, BKAT XIV/8, Neukirchener-Vluyn 2006, p. 417-428. 

662 Vaak wordt Urah vertaald met 'de aarde'. Dit is uiteraard een correcte vertaling. Ik 
geef echter de voorkeur aan het meer specifieke 'land', omdat de verbinding tussen Mrx en het 
land in de overige teksten opvallend sterk aanwezig is. Zie ook A. Meinhold, Maleachi, p. 
429. 

663 Mal. 3:24 bestaat uit een nieuwe verbale zin, met het verbum hkn, 'slaan'. YHWH 
dreigt het land Mrx te slaan. hkn komt vaker voor in combinatie met een nomen, waarmee 
dat normaliter het instrument wordt aangeduid waarmee wordt toegepast (Vgl. de veelvuldig 
voorkomende constructie brx-ypl hkn '(ver-) slaan met de punt van het zwaard'). Het nomen 
wordt dan echter steeds voorafgegaan door een voorzetsel, waardoor een logische verbinding 
tot stand wordt gebracht tussen het werkwoord en het werktuig waarmee dat wordt uitgevoerd. 
Brekelmans stelt voor om Mrx hkn als een 'soort causatief' bij Mrx hyh te behandelen, om te 
voorkomen dat Mrx hkn hier gelijk wordt getrokken met die teksten waarin combinaties met 
hkn 'met het zwaard slaan' of 'met de pest slaan' betekent. Brekelmans kent hier aan Mrx 
eenzelfde betekenis toe als in het geval van in Joz. 6:17, zij het schoorvoetend (Brekelmans, 
De �erem, p. 46-47). 
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het hoofdstuk klinkt (met het inzetten van Elijah) een desperate noodzaak tot 
bekering door.664 Mrx versterkt dat alleen nog maar. Mal. 3:24 is het zinde-
rende slotstuk van dit hele hoofdstuk dat opbouwt naar dit ene punt; beke-
ring is belangrijker dan wat er eerder fout ging. Iedereen moet zondevrij 
zijn, om te voorkomen dat YHWH zelf zijn eigen land en daarmee zijn 
eigen volk, de rug toedraait.   

1Kronieken 2:7 

1Kron. 2:7 betreft een verwijzing naar Achan. In het geslachtsregister van 
de zonen van Juda, worden in 1Kron. 2:6 de zonen van Zerach genoemd. In  
1Kron. 2:7 is dan ineens sprake van de yrmk ynbw 'de zonen van Karmi', 
terwijl Karmi eerder nog niet is genoemd.665 Ook de pluralis wekt ver-
vreemding, omdat er slechts één zoon vermeld wordt; Achar, de larsy rkwe 
'verstoorder van Israël'.666 Deze toevoeging vat de hele episode van Joz. 7 in 
één interpreterende frase samen. Dit wordt aangevuld door 1Kron. 2:7bb; 
Mrxb lem rsa 'die een overtreding beging in de zin van Mrx'. 
In 1Kron. 2:8 volgt het geslachtsregister de oorspronkelijke lijn met de 
zonen van Ethan. 1Kron. 2:7 vormt een knappe samenvatting van Joz. 7. Het 
nomen Mrx heeft hier geen ander doel dan de overtreding en de consequen-
ties daarvan te verankeren in de herinnering van het volk.  

1Kronieken 4:41 

De genealogische lijsten aan het begin van 1Kronieken worden hier en daar 
onderbroken door korte notities betreffende eerder genoemde personen. Zo 
wordt in 1Kron. 4:34-37 een groep mannen expliciet (met naam en toenaam) 
naar voren gehaald uit de grotere groep afstammmelingen van Simeon. De 
families van deze mannen waren sterk gegroeid zodat ze naar Gedor trekken 

 
664 Hill stelt dat Np hier niet kan terugslaan op de komst (epiphany) van YHWH, want die 

is onafwendbaar. De Mrx kan echter nog wel afgewend worden; YHWH kán zich bedenken 
(A. E. Hill, Malachi. A New Translation with Introduction and Commentary, The Anchor 
Bible Vol. 25D, New York-London-Toronto-Sydney-Auckland, 1998, p. 388). Voor een goede 
bespreking zie ook: A. Meinhold,  Maleachi, p. 399-429.  

665 Voor een uitgebreidere bespreking van de problemen van deze genealogie; S. Japhet, I 
Chronik, Herders Theologische Kommentar zum Alten Testament, Freiburg-Basel-Wien 2002, 
p. 103-104. Zie ook G. A. Rendsburg, 'The Internal Consistency and Historical Reliability of 
the Biblical Genealogies', in: VT 40/2 (1990), p. 185-206; G. N. Knoppers, 'Intermarriage, 
Social Complexity and Ethnic Diversity in the Genealogy of Judah', in: JBL 120/1 (2001), p. 
15-30. 

666 De naam is onder invloed van de woordspeling met het verbum rke veranderd van 
Achan (in Joz. 7 en 22:20) in Achar. 
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op zoek naar nieuwe weidegrond (1Kron. 4:38b-40).667 Dit speelde in de 
dagen van Hizkia (1Kon. 4:41a). Daar aangekomen versloegen deze mannen 
(hkn) de tenten en de Meünieten die daar gevonden werden en pasten de 
Mrx toe, hzh Mwyh-de.668  
1Kron. 4:41bb sluit de handeling af met de opmerking Mhytxt wbsyw 'en zij 
woonden daar in hun plaats'. Dit is de enige maal dat expliciet vermeld 
wordt dat degenen die Mrx toepasten de oorspronkelijke bevolking vervan-
gen. Dit wijst erop dat de oorspronkelijke bewoning ofwel weggetrokken 
ofwel dood is. Dit is echter in tegenspraak met het feit dat de Mrx tot op 
deze dag wordt toegepast, hetgeen een voortdurende handeling suggereert. 
Driemaal wordt benadrukt dat de aanval een economische reden had.669 
Deze driedubbele legitimatie van de actie, de expliciete identificatie van de 
daders670 en de bepaling van de tijd waarin een en ander zich afspeelde, 
wijzen erop dat deze actie niet boven iedere twijfel verheven was.  
Deze mannen begaven zich buiten het aan hen toegewezen gebied, mogelijk 
zelfs buiten het land. Dit roept twijfels op over hun gehoorzaamheid aan 
YHWH. Daarom wordt erop gewezen dat zij, ook al zijn ze weggetrokken, 
wél gehandeld hebben volgens de regels; ze hebben Mrx toegepast. De 
aanvulling hzh Mwyh-de versterkt deze verzekering. 
De uitgebreide identificatie van de daders en de tijd waarin het plaatsvond 
dient om de rest van de afstammelingen van Simeon vrij te pleiten van even-

 
667 Gedor (1Kron. 4:39) wordt genoemd in Joz. 12:13 (rdg) in de lijst van de overwonnen 

koningen. De schrijfwijze wijkt daar echter af (Geder). Ook maakt het in Joz. 15:58 (Gador) en 
Joz. 15:58 deel uit van de gebiedsbeschijving van Juda (rwdg). Daarnaast komt de naam nog 
tweemaal voor in de genealogie van Juda in 1Kron. 4:4 (Penüel, vader van Gedor) en 1Kron. 
4:18 (Jered, vader van Gedor). In beide laatste gevallen kan het om een eigennaam gaan, maar 
het kan ook terugverwijzen naar een plaats waar deze personen een belangrijke rol vervulden. 
Tot slot noemt 1Kron. 12:8 Joël en Zebadja, de zonen van Jerocham uit Gedor, onder de 
helden die David bijstonden na zijn verwijdering van het hof van Saul. Hoewel de identificatie 
niet boven iedere twijfel verheven is, wordt Gedor meestal geassocieerd met Juda of het gebied 
van Juda, en nooit met vreemden of buitenstaanders. Dit zou kunnen betekenen dat betreffende 
zonen van Simeon zich hebben gevestigd op een plaats die eigenlijk bezet was door een ander 
deel van Israël. Dit is des te interessanter omdat Simeon later opgaat in Juda. 

668 Het land behoorde volgens 1Kron. 4:40b eerst toe aan de Chamieten (Mx-Nm), maar 
wordt op het moment van de aanval bewoond door de Meünieten. Deze Meünieten zorgen voor 
enige verwarring. Zowel in Ezra 2:50 als in Neh. 7:52 komen de Meünieten voor als deel van 
het volk. Ze worden opgesomd in de lijst van de teruggekomen ballingen, onder de tempel-
knechten. 2Kron.26:7 noemt de Meünieten echter in één adem met de Filistijnen en Arabieren, 
de vijanden van Uzzia.  

669 Deze reden wordt genoemd in 1Kron. 4:39, 40 voor de actie, en in 1Kron. 4:41c als 
afsluitende opmerking ná de actie. 

670 Er wordt behalve in 1Kron. 4:34-37 nogmaals specifiek naar hen verwezen in 1Kron. 
4:41a, voorafgaand aan de aanval. 
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tuele twijfels die deze actie opriep. Tegelijkertijd wordt door de toepassing 
van Mrx benadrukt dat deze mannen wel degelijk gehoorzaam waren aan 
YHWH. Opnieuw zijn land, gehoorzaamheid aan YHWH en Mrx sterk met 
elkaar verbonden. 

2Kronieken 20:23 

In 2Kron. 20:1 trekt een overmacht (br Nwmh) van Moabieten en Ammonie-
ten ten strijde (hmxlmh awb) tegen Josafat.671 Josafat raadpleegt YHWH, en 
kondigt een vasten aan. Het hele volk verzamelt zich om YHWH's hulp te 
zoeken. 2Kron. 5-12 bestaat uit een gebed van Josafat tot YHWH. Het hele 
gebed is opgebouwd als een juridische verdediging. De situatie wordt ge-
schetst, de daders worden geïdentificeerd, er wordt gespeeld op het gevoel 
voor rechtvaardigheid en trots van YHWH. Tenslotte wordt er een 'charac-
terwitness' gegeven van Israël. Het volk valt niets te verwijten, zij zijn trouw 
en gehoorzaam geweest. Als ze nu verslagen worden, dan zal iedereen dat 
opvatten alsof YHWH zelf niet machtig genoeg is om zijn trouwe volk te 
beschermen. De trouw en de gehoorzaamheid van het volk worden gebruikt 
om YHWH tot actie te dwingen.672 
In 2Kron. 20:15bb trekt YHWH de strijd naar zich toe;  
Myhlal yk hmxlmh Mkl al-yk 'want de oorlog is niet aan jullie, maar aan 
God.' YHWH overwint de tegenstanders door middel van hinderlagen 
(2Kron. 20:22). 2Kron. 20:23 legt uit hoe; de Ammonieten en Moabieten 
keren zich tegen de bewoners van het gebergte Seïr, passen de Mrx op hen 
toe en vernietigen hen (dms). Vervolgens keren de Ammonieten en de Moa-
bieten zich tegen elkaar en storten elkaar in het ongeluk  
(tyxsml wherb-sya wrze). YHWH richt (op slinkse wijze) tegenstander 
tegen tegenstander; zij verslaan zichzelf. Het bondgenootschap dat voor de 
grote overmacht zorgde wordt door henzelf verbroken.  
Als Juda aankomt op het slagveld zien ze niets dan lijken. De episode wordt 
in 2Kron. 20:29 afgesloten met de mededeling dat alle koningen van de 

 
671 De tegenstanders worden beschreven als; Mynwmehm Mhmew Nwme ynbw bawm-ynb, 

Moabieten, Ammonieten en met hen van de Ammonieten. Dit laatste lijkt vreemd dubbel, daar 
de Nwme ynb ook al genoemd worden. Verderop in het verhaal (2Kron. 20:10a) betreft het niet 
alleen de Moabieten en de Ammonieten, maar ook de bewoners van het gebergte Seïr. De 
Mynwmehm Mhmew komen dan niet meer voor. 

672 De frase Mb-jpst alh wnyhla ' onze god, zul je hen niet berechten?' maakt Josafats 
standpunt overduidelijk; hier wordt onrecht begaan. De tegenstanders begaan een misdaad 
door de gehoorzaamheid van Israël aan haar God te beantwoorden met oorlog. Zie ook R. M. 
Good, 'The Just War in Ancient Israel', in: JBL 104/3 (1985), p. 385-400; Y. Amit, 'The Dual 
Casuality Principle and Its Effects on Biblical Literature', in: VT 37/4 (1987), p. 385-400. 
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volkeren YHWH vreesden (dxp) toen zij hoorden (ems) dat YHWH tegen 
de vijanden van het volk gestreden had. De reputatie van YHWH, zo handig 
gebruikt door Josafat om zijn hulp af te dwingen, is niet alleen gered, maar 
nog toegenomen. 
 
Samenvattend is 2Kron. 20:23 de enige keer in het Oude Testament dat twee 
tegenstanders van Israël Mrx toepassen op elkaar. Mrx vormt hier een deel 
van de hinderlaag die YHWH voor de tegenstanders legt. Het is een instru-
ment van YHWH om de tegenstanders tegen elkaar op te zetten. Zo wordt 
niet alleen hun overmacht gebroken, maar vernietigen ze zichzelf. 
De gehoorzaamheid van Juda én de reputatie van YHWH vormen de achter-
grond voor het gebruik van Mrx. De tekst heeft verbindingen met Jer. 50:21, 
26, 51:3 waarin Mrx eveneens het instrument van YHWH is tegen buiten-
staanders. 

Daniël 11:44 

Dan. 11:40-45 vormen de afsluiting van een politiek-historische eenheid  
van Daniël waarin voortdurend wordt gesproken over (met name) de koning 
van het noorden en de koning van het zuiden. In Dan. 11:44 komt Mrx voor, 
naast dms. Beiden zijn hier synoniem. De koning van het Noorden reageert 
op geruchten (twems) uit het oosten en noorden, trekt op in grote woede om 
vervolgens Mybr Myrxhlw dymshl 'velen uit te roeien en te vernietigen'.673 

Ezra 10:8 

In Ezra 10:8 komt Mrx hof'al voor tegen de achtergrond van het probleem 
van de 'vreemde vrouwen' in de gemeenschap van teruggekeerde ballin-
gen.674 Nadat het probleem uitgebreid aan het licht is gebracht in Ezra 9:1,675 

 
673 Wel kan worden meegenomen dat in het voorafgaande deel van de profetie (Dan. 

11:29-39) deze 'koning van het noorden' wordt afgeschilderd als iemand die zichzelf gode 
gelijk acht, die tegen het 'heilig' verbond ten strijde trekt, het heiligdom ontwijd, de offers 
afschaft, en een afgodsbeeld opricht in de tempel. Daarnaast vervolgt hij de trouwe aanhangers 
van het 'heilig verbond'. Hij is hoogmoedig, stelt zich boven alle goden, lastert zelfs de god der 
goden, en neemt zijn eigen goden, de goden van zijn voorouders niet serieus. In plaats daarvan 
vereert hij een vreemde god, die zijn voorouders niet kenden, een god van versterkte plaatsen. 
Hij overlaadt degenen die hem erkennen met eerbewijzen, maakt hen heerser over velen en als 
beloning geeft hij ze grond. 

674 W. Horbury, 'Extirpation and Excummunication' in: VT 35/1 (1985), p. 13-38; D. L. 
Smith-Christopher, 'The Mixed Marriage Crisis in Ezra 9-10 and Nehemia 13: A Study of the 
Sociology of the post-Exilic Judean Community' in: T. Eshkenazi en K. Richards (eds), Sec-
ond Temple Studies Vol. 2: Temple and Community in the Persian Period, JSOT.S 175, 
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worden in Ezra 10 maatregelen getroffen. Het volk belijdt schuld in Ezra 
10:1-5. Vervolgens wordt er in heel Juda, Jeruzalem en in de gemeenschap 
van ballingen opgeroepen tot een bijeenkomst om de zaak uit te zoeken 
(Ezra 10:7). Ezra. 10:8 kondigt repressailles aan tegen diegenen die niet 
komen opdagen. Ten eerste worden de bezittingen van de wegblijvers Mrx 
verklaard,676 ten tweede worden zijzelf van de gemeenschap van ballingen 
afgezonderd.677 Beide delen van de straf hebben hetzelfde effect. Zowel de 
bezittingen als de personen zelf worden afgezonderd van de gemeenschap 
van ballingen. 
Op de achtergrond spelen twee aspecten mee. Ten eerste kan worden bear-
gumenteerd dat de persoon die niet komt opdagen feitelijk schuld bekent, 
maar deze niet publiekelijk onder ogen wil zien. Aan de andere kant is dit 
een probleem dat in zijn totaliteit moet worden opgelost. Degenen die niet 
naar de bijeenkomst komen onttrekken zich aan de noodzakelijke algemene 
aanpak van het probleem.678 
 
Samenvattend komt Mrx hof'al ook hier voor in een context van een over-
treding679 die samenhangt met het land en de volkeren van dat land en hun 
tbewt. De situatie grijpt sterk terug op Deut. 7:2-5, en dan met name op het 
verbod op exogamie (Deut. 7:3). De repressaille wordt van te voren afge-
kondigd om iedereen er van te overtuigen dat deze bijeenkomst hoogst ern-
stig is. Daarnaast benadrukt Mrx zowel de aard van het probleem als de 

                                                                                                                           
Sheffield 1994, p. 243-265; en 'Between Ezra and Isaiah: Exclusion, Transformation and 
Inclusion of the 'foreigner' in Post-Exilic Biblical Theology' in: Ethnicity and the Bible, Leiden 
1996, p. 117-142; T. Eshkenazi en E. Judd, 'Marriage to a Stranger in Ezra 9-10' in: Second 
Temple Studies Vol 2, p. 266-285. 

675 Hierbij worden sterke verbindingen gelegd met Deut. 7:2-5, met name op het verbod op 
exogamie. Ezra 9:1 noemt zelfs een nóg uitgebreidere lijst met volkeren; Kanaänieten, Hittie-
ten, Ferezieten, Jebusieten, Amonieten, Moabieten, Egyptenaren en Amorieten. Het probleem 
wordt in Ezra 9:1 voor het eerst benoemd. Daarnaast zijn er verwijzingen naar Deut. 7:2-5 in 
Ezra 9:2, 11-12. Ook de term tbewt die sterk samenhangt met afgodendienst wordt hier 
genoemd in verband met het probleem van de 'vreemde vrouwen'. 

676 Hier komt voor de derde maal Mrx hof'al voor. Anders dan in Ex. 22:19 en Lev. 27:29 
heeft het hier strikt betrekking op materiële zaken. 

677 ldb nif'al, hetzelfde verbum dat gebruikt wordt om de noodzakelijke actie tegen de 
vreemde vrouwen uit te drukken. Degenen die zichzelf aan de bijeenkomst onttrekken wacht 
hetzelfde lot als de vrouwen. 

678 Overigens wordt er geen uitvoering van een van de vooraf aangekondigde repressailles 
genoemd in Ezra 10. Daaruit valt af te leiden dat alle opgeroepenen aanwezig waren en dat dus 
de consequenties voor het negeren van de oproep dreigend genoeg waren. 

679 Ezra 10:2 kenmerkt het probleem als een wnyhlab lem 'een overtreding tegen onze 
god'. 
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noodzaak om dit probleem met zijn allen aan te pakken. Dat de repressaille 
zélf uit Mrx bestaat versterkt dit nog. 




