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HOOFDSTUK 5 

ANALYSE VAN HET GEBRUIK EN DE FUNCTIE 
 
De context van Mrx in het Oude Testament loopt sterk uiteen, en daarmee 
ook de functie en betekenis van Mrx. Toch zijn er zeker verbindende ele-
menten. Daarnaast verandert in de narratieve chronologie het beeld van Mrx 
met iedere nieuwe referentie. Na de bespreking van verbindende elementen 
tussen de teksten wordt het beeld van Mrx zoals dat ontstaat in de canonieke 
chronologie besproken. Tot slot wordt aandacht besteed aan de functie van 
Joz. 7 in de context van Joz. 6-11 en ten opzichte van de overige referenties. 

VERBINDENDE ELEMENTEN 

Categorie 1:Mrx als wijding, gelofte  

Lev. 27:21, 28, 29; Num. 18:14; Ez. 44:29; (Joz. 6:17; Micha 4:13 en Num. 21:1-3) 

In ieder geval onderscheidt één groep teksten zich duidelijk van de overi-
gen. Daar bevindt Mrx zich in dezelfde sfeer als sdq, en valt binnen de 
categorie van het heilige. Hieronder versta ik datgene dat afgezonderd is van 
het gewone gebruik door het volk, maar dat is voorbehouden aan priesters 
(en het heiligdom), aan diegenen die zélf zijn voorbehouden aan YHWH en 
hem in die zin representeren. Mrx is de afkondiging van die status.  
Vier van de vijf teksten in deze groep delen de uitdrukking Mrx-lk. In 
Num. 18:14 en Ez. 44:29 wordt deze uitdrukking aangevuld met larsyb.  
larsyb Mrx-lk functioneert in beide teksten als een vaststaand gegeven 
waarvan de inhoud en betekenis blijkbaar zo bekend worden verondersteld 
dat het geen verdere uitwerking behoeft. Uit Num. 18:8c, 9a valt af te leiden 
dat Mrx-lk hier wordt beschouwd als iets dat gewijd is en (daarnaast) tot 
Mysdqh sdq behoort. In de context van Ez. 44:29 ontbreken dergelijke 
etiketten. In beide gevallen behoort larsyb Mrx-lk tot het deel dat de 
priesters rechtens toekomt. Ook in Lev. 27:28, 29 komt de uitdrukking  
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Mrx-lk voor. Lev. 27:28, 29 behoren tot een hoofdstuk dat vrijwel geheel 
bestaat uit bepalingen met betrekking tot verschillende vormen van wijding, 
uitgedrukt met het verbum sdq.   
In Lev. 27:21 komt strikt genomen de term Mrx-lk niet voor, maar het vers 
bevindt zich op dezelfde wijze in de periferie van sdq. In Lev. 27:21 wordt 
een uitzondering op de normale bepalingen rondom sdq uitgelegd aan de 
hand van Mrx. Uit dit voorbeeld kan worden opgemaakt dat een akker die 
Mrx is, behoort tot het eigendom van de priester. Omdat deze tekst behoort 
tot hetzelfde hoofdstuk als Lev. 27:28, 29, kan worden aangenomen dat ook 
daar datgene dat Mrx is als bezit aan de priester toevalt. Zo slaat Lev. 27:21 
een brug tussen Num. 18:14 en Ez. 44:29 enerzijds en Lev. 27:28, 29 ander-
zijds. Het gaat in al deze gevallen om levende dan wel levenloze materie die 
nadat of omdat het Mrx verklaard is, toevalt aan de priester.  
De teksten geven geen informatie over de achterliggende reden waarom iets 
of iemand Mrx gemaakt/verklaard wordt. Evenmin geven de teksten duide-
lijkheid over de wijze waarop iets of iemand Mrx wordt ge-
maakt/verklaard.680 Wel is door het gebruik van de hof'al in Lev. 27:28 dui-
delijk geworden dat een mens zichzelf niet Mrx kan maken/verklaren. 
De toevoeging hwhyl aan de Mrx in Lev. 27:28 moet worden meegelezen in 
het daarmee samenhangende vers Lev. 27:29. Dit vers geeft een aanvulling 
op Lev. 27:28. Ook Lev. 27:21 wijst door de directe vergelijking met  
hwhyl sdq op eenzelfde invulling. De referenties in Num 18:14 en Ez. 
44:29 verwijzen naar het resultaat van hwhyl Mrx. Het is deze toevoeging in 
Lev. 27:28 die een brug slaat van deze scherp onderscheiden categorie Mrx-
teksten naar enkele andere teksten. 
In Joz. 6:17 wordt met hwhyl Mrx verwezen naar de status van de stad na de 
inname (met hyh). Joz. 6:17 is een daadwerkelijke uitvoering van het ver-
bum Mrx; het afkondigen dat iets of iemand (in dit geval de stad) Mrx is. 
Ook de onherroepelijke aard van Mrx komt in die tekst tot uiting als de stad 
geheel verbrand wordt. Daarnaast is er in Joz. 6 opnieuw een verbinding 
tussen hwhyl Mrx en hwhyl sdq (Joz. 6:19). 
In Micha 4:13 wordt onterecht verkregen rijkdom van de tegenstanders door 
YHWH zelf hwhyl Mrx verklaard.  
Tenslotte moet ook Num. 21:2-3 als uitzondering worden overwogen voor 
deze categorie. Het gebruik van rdn rdn laat zien dat Mrx hier deel uit-
 

680 Overigens geldt hetzelfde voor sdq of rdn, of andere termen in dezelfde sfeer. Con-
crete beschrijvingen zijn ons helaas niet overgeleverd. Om Milgrom te citeren; 'Unfortunately, 
no actual case is recorded in scripture', Milgrom, Leviticus 23-27, p. 2393 (daar over de 
uitdrukking  hwhyl Mrx). 
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maakt van een gelofte. Dit trekt het gebruik van Mrx in Num. 21:2-3 in de 
sfeer van de bovenstaande categorie. Num. 21:1-3 wijkt qua gebruik, functie 
en context af van de overige Mrx-teksten in een oorlogscontext.  
 
De teksten in deze categorie vertonen sterke onderlinge overeenkomsten en 
een aannemelijke samenhang. Ten opzichte van de overige teksten wijken 
zij juist af, zowel in context als in functie en zelfs invulling van de term 
Mrx. Zoals hierboven is aangetoond betekent dit niet dat zij geheel los staan 
van het beeld dat in de overige teksten naar voren komt. Met name twee 
aspecten van deze categorie spelen een rol in andere teksten. Ten eerste 
komt de onomkeerbaarheid van de status Mrx naar voren. Ten tweede is iets 
dat de Mrx-status heeft, afgezonderd van (gebruik door) het volk. De ver-
binding tussen Mrx en sdq speelt ook in andere teksten een rol, al wordt die 
anders ingevuld dan in bovenstaande categorie. Tot slot kan Mrx ook in de 
overige teksten op zowel levende als levenloze materie worden toegepast. 

Categorie 2: Regelgeving met betrekking tot de toepassing van Mrx 
Ex. 22:19; Deut. 7:2-5; 13:16; 20:17 

Er zijn vier teksten die opdracht geven tot de toepassing van Mrx. Twee van 
deze teksten, Deut. 7:2-5 en 20:16-18 geven ook de reden achter die op-
dracht. Bij Deut. 13:16 laat de waarschuwing die in Deut. 13:18 volgt, de 
achterliggende reden doorschemeren. 
Ex. 22:19 en Deut. 13:16 zijn reactief en hebben betrekking op afgoderij 
bínnen het volk. Ex. 22:19, de eerste referentie binnen de narratieve chrono-
logie, identificeert Mrx als maatregel tegen afgoderij. Iemand (binnen het 
volk) die aan andere goden dan YHWH offert moet Mrx verklaard/gemaakt 
worden. Deut. 13:13-18 neemt deze functie op en breidt de concrete aanwij-
zingen uit.681  
Deut. 7:2-5 en 20:16-18 zijn daarentegen preventief van aard en gericht op 
de bescherming van Israël tegen afgoderij. De uitvoering van Mrx is hier 
van toepassing op de volkeren in het land dat nadrukkelijk gave van YHWH 
is.  Mrx behoort tot de handelingen ná de overwinning. In beide teksten 
geldt de toepassing van Mrx als een noodzakelijke maatregel om het volk 
tegen de verleiding van de afgoderij van die volkeren te beschermen.  

 
681 Hoewel Deut. 13:13-18 inderdaad een reactie op afgoderij binnen het volk is in het ver-

lengde van Ex. 22:19, speelt ook de idee van Mrx als beschermende maatregel mee. Dit blijkt 
uit de waarschuwing in Deut. 13:18. 
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Deut. 7:2-5 geeft daarbij de meest uitgebreide beschrijving van de invulling 
van Mrx. Sociale afzondering, met nadruk op het verbod op exogamie en 
het vernietigen van de cultus van de volkeren moeten het volk in het land 
beschermen. De reden hiervoor is enerzijds het risico van verleiding tot 
afgoderij, anderzijds het feit dat het volk hwhyl swdq Me 'heilig voor 
YHWH' is. Het laatste sluit het eerste uit. Wil het volk heilig blijven, dan is 
de uitvoering van Mrx noodzakelijk.  
Zo trekt Deut. 7:2-6 Mrx opnieuw in de sfeer van sdq. In tegenstelling tot 
categorie 1 echter gebruikt Deut. 7:2-6 Mrx om heiligheid af te grenzen. 
Mrx geeft de scheidslijn aan tussen het volk van YHWH en de volkeren van 
andere goden. Daardoor wordt Mrx een definitie van alles dat níet bij  
YHWH hoort. De notie dat de Mrx afgezonderd is van (gebruik door) het 
volk wordt in Deut. 7:2-5 omgezet in isolationistische regelgeving. De vol-
keren worden Mrx en dus afgezonderd van Israël. Alles dat niet bij YHWH 
hoort wordt letterlijk aangeduid als Mrx. De opdracht tot het vernietigen 
van de cultus van de volkeren in Deut. 7:5 gaat nog verder. In Deut. 7:2-6 
bevindt Mrx zich opnieuw in de context van cultus en heiligheid. De manier 
waarop Mrx wordt ingezet is totaal anders dan in categorie 1. Hier is Mrx 
een identificator van afgoderij en het gevaar van verleiding tot afgoderij. 
Deut. 20:17 zet de noodzaak van het toepassen van Mrx bij de verovering 
van het land op scherp. De meer algemene oorlogswetten in Deut. 20:10-14 
laten de mogelijkheid tot exogamie open. Daar dit een groot risico op afgo-
derij met zich meebrengt, onderstreept Deut. 20:16-18 dat de regels met 
betrekking tot de volkeren in het land anders zijn. Het incorporeert de regel-
geving en achterliggende reden van Deut. 7:4-5 (Deut. 20:17-18). Tegelij-
kertijd scherpt Deut. 20:16 in reactie op Deut. 20:10-14 de isolationistische 
regels van Deut. 7:3 aan tot hmsn-lk hyxt al 'je zult niemand in leven 
laten'. 
Van Ex. 22:19 en Deut. 13:13-18 wordt geen uitvoering vermeld in het 
Oude Testament. Deut. 7:2-6 en 20:16-18 worden uitgevoerd bij de verove-
ring van het cisjordaanse gebied in Jozua. 
Daarnaast komen verschillende aspecten van de regelgeving met betrekking 
tot de Mrx in geïsoleerde referenties aan bod. Het verbod op exogamie 
(Deut. 7:3) speelt op de achtergrond van Richt. 21:11 en vormt de kern van 
de context van Ezra 10:8.  
Naast het verbod op exogamie speelt ook het verbod op het sluiten van een 
verbond (Deut. 7:2) een rol. In 1Sam. 15 wordt een verbond niet letterlijk 
ter sprake gebracht. Het speelt op de achtergrond mee als Saul Agag, de 
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koning van Amalek, spaart. In 1Kon. 20:42 sluit Achab een verbond met 
Ben Hadad, die daarna door YHWH wordt aangemerkt als ymrx sya. 

Categorie 3: Waarschuwingen met betrekking tot het respecteren van Mrx 

Deut. 7:25-26; 13:18; Joz. 6:18, Joz. 7. 

De toepassing van Mrx is na Deut. 7:2-6 een zelfbeschermende maatregel 
om het volk heilig te houden. Mrx moet voorkomen dat zij zich van YHWH 
afkeren. De waarschuwingen met betrekking tot de Mrx benadrukken de 
noodzaak van deze maatregel. Er wordt gewaarschuwd tegen de verleidelij-
ke aard van alles waarop Mrx wordt toegepast. De waarschuwingen zijn alle 
gericht tot het volk zelf.  
Deut. 7:25-26 verwijst naar datgene dat eerder in het hoofdstuk onder de 
Mrx viel (Deut. 7:5). In Deut. 13:18 en Joz. 6:18 hangt Mrx samen met de 
handeling Mrx in de context (respectievelijk Deut. 13:16 en Joz. 6:21). In 
Joz. 7 is het (los) verbonden met dezelfde handeling in Joz. 6:21. 
Deut. 7:25-26 vormt de meest concrete waarschuwing. Er wordt gewaar-
schuwd voor de aantrekkingskracht van concrete objecten, het zilver en 
goud aan de afgodenbeelden van de volkeren. De achterliggende reden voor 
de waarschuwing is dat deze objecten Mrx zijn. In de drie overige waar-
schuwingen wordt niet specifiek verwezen naar (het zilver en goud van) 
afgodenbeelden. In zowel Deut. 13:18 als Joz. 6:18 wordt echter gewaar-
schuwd niet van de Mrx te nemen. Dit wijst op draagbare (of althans ver-
wijderbare) objecten. In de verhalende waarschuwing van Joz. 7 is inder-
daad iets weggenomen van datgene dat Mrx is. Daarnaast wijst de gebruikte 
terminologie in Deut. 13:18 (dyb qbd) en Joz. 7 (dmx, gelijk aan Deut. 
7:25) op afgoderij. Dit wordt in Deut. 13:18 nog versterkt omdat Mrx daar 
wordt afgeroepen over een stad die werkelijk is overgegaan tot afgoderij. In 
Joz. 7 wordt hetzelfde verbum gebruikt als in Deut. 7:25-26. Daarnaast 
betreft het zilver en goud (en een mantel) die binnen in een tent gebracht 
zijn. Dit is een duidelijke toespeling op Deut. 7:25-26. Het is aannemelijk 
dat het in Deut. 13:18, Joz. 6:18 en Joz. 7 om hetzelfde soort objecten gaat 
als in de concrete waarschuwing van Deut. 7:25-26. 
Hoewel de formulering verschilt komt de waarschuwing van Deut. 13:18 
overeen met die van Joz. 6:18. In beide gevallen wordt benadrukt dat de 
Mrx intact moet blijven. De enige manier om te voorkomen dat (iemand 
van) het volk de status Mrx krijgt, is het gebod op Mrx strikt te respecteren. 
Dit heeft niets te maken met een fysiek besmettelijke werking van Mrx. Het 
is de overtreding van het gebod op Mrx die de status Mrx afroept over de 
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overtreder. Deze plaatst zichzelf aan de kant van datgene waarop de Mrx 
van toepassing is en wordt zo onderwerp van datzelfde gebod.  
Binnen de canonieke chronologie is een ontwikkeling merkbaar binnen de 
waarschuwingen. Deut. 7:25-26 gaat uit van een correct toegepaste Mrx en 
wijst (slechts) op het gevaar van een overtreding. Deut. 13:13-18 wijst voor-
uit naar een situatie waarin reeds sprake is van afgoderij. De rest van het 
volk moet dat erkennen en er afstand van nemen om zichzelf te beschermen. 
De waarschuwing van Deut. 13:18 wijst op het belang hiervan. Anders zal 
de toorn van YHWH niet wijken. Dit impliceert dat de toorn van YHWH al 
jegens het volk ontstoken is. De toepassing van Mrx is het enige antwoord. 
Joz. 6:18 waarschuwt op voorhand, voordat Mrx is toegepast. Als de Mrx 
wordt overtreden dan zal het hele kamp van Israël onder de Mrx komen.  

Joz. 7 neemt alledrie deze waarschuwingen op en werkt de gevolgen van de 
overtreding verhalend uit. In Joz. 7 betreft de overtreding het meenemen en 
binnenbrengen (in een tent) van concrete objecten van zilver en goud. Hier-
mee wordt direct teruggegrepen op Deut. 7:25-26. Dit leidt tot de toestand 
van Deut. 13:13-18; de toorn van YHWH is al onstoken over het volk, ook 
al is het zich daar nog niet van bewust. Zo wordt ook de waarschuwing van 
Joz. 6:18 binnengebracht in het verhaal. Tijdens de toepassing van Mrx op 
Jericho is de Mrx niet in acht genomen. Nu is Mrx in het midden van het 
volk, en de gevolgen ervan treffen hen.  
Joz. 7 incorporeert de eerdere waarschuwingen en buigt ze om naar een 
concrete situatie; het ís al te laat. Ondanks alle waarschuwingen is de Mrx 
ongemerkt overtreden en de gevolgen worden pas achteraf duidelijk. Daar-
naast geeft Joz. 7 door de nederlaag bij Ai aan dat de status Mrx ook gevol-
gen heeft als men zich niet eens bewust is van die status. De trouw en ge-
hoorzaamheid van het volk worden aangetast, en dat leidt tot de nederlaag. 
Zo trekt Joz. 7 de oorspronkelijk op concrete objecten gerichte waarschu-
wingen naar het bredere veld van ongehoorzaamheid jegens YHWH en de 
gevolgen daarvan. 
De toenemende veralgemenisering van de waarschuwingen binnen de cano-
nieke chronologie scheppen de mogelijkheid tot de wending die Joz. 7 uit-
eindelijk neemt. Mrx wordt daar een omineuze term die de gevolgen van 
ieder veronachtzamen van de geboden van YHWH op onheilspellende wijze 
illustreert. Vanuit de waarschuwingen om een bepaalde regel (ter zelfbe-
scherming) vooral toe te passen, groeit Mrx tot een term die in zichzelf al 
alarmerend is. Na Joz. 7 staat Mrx vooral voor de gevolgen van een over-
treding, en niet meer voor de oorspronkelijke notie van Deut. 7:2-6. 
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Dit komt terug in 1Sam. 15. Daar spelen de eerdere waarschuwingen om 
vooral niet van de Mrx te nemen een subtiele rol. Er wordt geen moment 
aan een van de waarschuwingen gerefereerd. Het verhaal laat niet eens door-
schemeren dat er een overtreding begaan is totdat Samuël het zo benoemt. 
Maar vanaf het moment dat Saul en het volk Agag en het beste van de Mrx 
sparen, weet de lezer dat een uiterst gevaarlijke grens is overschreden. De 
herinnering aan het omineuze Joz. 7 verhoogt zo de spanning van het ver-
haal. Niet alleen is Joz. 7 door haar verhalende vorm de meest indringende 
waarschuwing, Saul en het volk zijn zich bovendien van geen kwaad bewust. 
Dat is het cruciale element dat Joz. 7 toevoegt aan de door haar samenge-
voegde eerdere waarschuwingen; het effect van een overtreding van Mrx 
sijpelt zo onmerkbaar door dat men zich er pas van bewust wordt als het te 
laat is. 
Eenzelfde effect is merkbaar in 1Kon. 20:42 waar pas door de aanduiding 
ymrx sya duidelijk wordt dát en wát er mis is gegaan. 
 

Categorie 4: Mrx als uitvoering van Deut. 7:2-5 en 20:17. 

Joz. 6:21; 8:26; 10:28, 35, 37, 39; 11:11, 12, 21; Richt. 1:17 (Deut. 2:34; 3:6). 

De regelgeving van Deut. 7:2-5 en 20:16-18 wordt uitgevoerd in een scala 
aan teksten, die allen betrekking hebben op de verovering van het land. Het 
zijn deze teksten waarin Mrx nadrukkelijk een handeling in het proces van 
de verovering is.  
De teksten kennen een grote mate van overeenkomst in opbouw en termino-
logie. In vrijwel alle gevallen zijn de tegenstanders de aanvallende partij.682 
Daarbij ligt de nadruk op de totaliteit. Steeds trekken alle mannen met hun 
leiders mee ten strijde. De overwinning wordt verzekerd door YHWH  
(dyb Ntn). Er zijn twee onderscheiden momenten in de strijd; de veldslag en 
de inname van de steden. Deze scheiding wordt steeds groter in de narratie-
ve chronologie. Dit wordt zichtbaar in Joz. 10 (en in mindere mate in Joz. 
11) waar de (gegarandeerde) overwinning op het slagveld niet automatisch 
betekent dat ook het achterland al gewonnen is. Beide fases van de strijd 
hebben hun eigen verba. De strijd tijdens de veldslag wordt beschreven met 
het verbum hkn. Nadat de veldslag gewonnen is, worden de steden van de 
tegenstanders ingenomen (dkl). Mrx luidt fase drie in, het in bezit nemen 
van het veroverde gebied. Pas als zowel slagveld als achterland onder con-

 
682 Behalve in Joz. 8 (de aanval op Ai) en Richt. 1:17. Deze teksten wijken verder ook het 

meest van het stramien af. 
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trole zijn volgen de handelingen na de strijd; Mrx wordt toegepast (vaak op 
vrouwen en kinderen, omdat de mannen al verslagen zijn op het slagveld) en 
vee en buit worden geroofd (zzb).683 In geen van de teksten wordt daarbij 
verduidelijkt wat de toepassing van Mrx inhoudt. De invulling ervan wordt 
blijkbaar bekend verondersteld. In de narratieve chronologie wijst dit terug 
naar de regelgeving van Deut. 7:2-5 en 20:16-18. 
Jozua geldt als de daadwerkelijke uitvoering van Deut. 7:2-5 en Deut. 
20:17. In Jozua ligt er een voortdurende nadruk op het correct uitvoeren van 
de Mrx. De term is verbonden met dreiging. Hoewel het nergens met name 
genoemd wordt, speelt de achterliggende reden voor Mrx (Deut. 7:4 en 
20:18) een grote rol in Jozua. Het niet uitvoeren van Mrx levert gevaar op 
voor het volk en het land. De parallelle formuleringen en de voortdurende 
nadruk op de correcte uitvoering versterken dit. Bij de verovering van het 
land in Jozua 6-11 is veel, zo niet alles, afhankelijk van de (correcte) toe-
passing van de Mrx.  
Het gebruik van Mrx in een oorlogscontext concentreert zich op de verove-
ring van het land. In de overige oorlogsteksten speelt Mrx geen rol. Daarom 
is hier niet zozeer sprake van een oorlogs-Mrx (een aparte vorm van Mrx 
die toegepast wordt in oorlogssituaties)684 maar van Mrx-oorlog (een aparte 
vorm van oorlog waarbij het gebied en de tegenstander gedefinieerd worden 
door Mrx). Daarbij komt dat de toepassing van Mrx een duidelijke functie 
heeft. Het is een serie voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen een 
concreet gevaar dat gevormd wordt door de tegenstander. Daarbij gaat het 
niet om militaire macht, maar om het gevaar van verleiding tot afgoderij. 
Enkele teksten, zoals Joz. 6:17, doen vermoeden dat het bij Mrx om een 
(formele) afkondiging van een bepaalde status gaat. Enerzijds wordt het 
specifieke gevaar van de tegenstander gedefinieerd, anderzijds worden een 
serie voorzorgsmaatregelen van kracht als noodzakelijke bescherming tegen 
dat gevaar. 
Bij de verovering van het land in Richteren wordt nauwelijks aandacht be-
steed aan het toepassen van Mrx. Slechts in Richt. 1:17 wordt Mrx toege-
past, en daar hangt het samen met de naamgeving Horma.  
De verovering van het transjordaanse gebied in Deut. 2:34 en 3:6 vertoont 
grote overeenkomsten met de beschreven verovering in Jozua. In de narra-

 
683 Behalve in Joz. 6. Daar vallen ook vee en buit onder de Mrx. 
684 Zoals Brekelmans, Lohfink, Stern e.a. hanteren. Zie daarvoor hoofdstuk 3 van dit on-

derzoek. 
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tieve chronologie gaan zij echter vooraf aan de regelgeving van Deut. 7:2-5 
en 20:16-18.  
Hoewel Mrx in Joz. 7 niet wordt toegepast in de strijd maakt het hoofdstuk 
wel dankbaar gebruik van de context van de strijd. Het maakt op het 
scherpst van de snede, met de nederlaag op de achtergrond, duidelijk dat 
Mrx letterlijk een zaak van leven of dood is.  
Eenzelfde gebruik van strijd als achtergrond maken 1Sam. 15, 1Kon. 20:42, 
de Sanheribteksten, Jer. 25:9, 50:21, 26, 51:3, Micha 4:13, Zech. 14:11. In 
Dan. 11:4 is Mrx niet meer of minder dan een synoniem van dms in de 
strijd. 2Kron. 20:23 gebruikt Mrx als wapen van YHWH.  

Categorie 5: Referenties aan de toepassing van Mrx. 
 Joz. 2:9; 10:1, 40; 11:20; 1Kon. 9:21 

Dit is in feite een subcategorie van de voorafgaande. In deze teksten wordt 
in een terugblik gerefereerd aan de toepassing van Mrx. Joz. 2:9 betrekt bij 
monde van Rachab de toepassing van Mrx op Sichon van Chesbon en Og 
van Basan op de aanstaande verovering van het land. Mrx is daarbij een 
middel om de samenhang tussen de verovering van beide gebieden te ver-
groten. Het transjordaanse gebied wordt zo stevig verankerd in de verove-
ring van het land.  
In Joz. 10:1 vormt het gerucht over de eerdere toepassing van Mrx de aan-
leiding om een grote legermacht op de been te brengen tegen Jozua en Isra-
el. Joz. 10:40 en 11:20 zijn afsluitende opmerkingen waarbij benadrukt 
wordt dat de Mrx correct is toegepast bij de verovering van het land door 
Jozua. 
In 1Kon. 9:21 identificeert de referentie aan de Mrx een groep binnen Israël 
als oorspronkelijk niet-Israëlitisch. Deze referentie plaatst de toepassing van 
Mrx nadrukkelijk in de (vertelde) tijd van de verovering van het land. 

Categorie 6: Mrx en het land. 

Deut. 2:34; 3:6; 7:2-5; 20:16-18; Joz. 2:9; 6:17, 18, 21; 7; 8:26;10:28, 35, 37, 39; 11:11, 12, 

21; Joz. 22:20; Richt. 1:17; Jer. 25:9; Zech. 14:11; Ezra 10:8; Mal. 4:3;1Kron. 4:41. 

Er is een sterke samenhang tussen de toepassing van Mrx en de verovering 
van het land. Deut. 7:2-5 en 20:16-18 stellen deze regel in, waarbij de ach-
terliggende reden bescherming tegen de verleiding tot afgoderij is. Bij de 
werkelijke verovering van het land in Joz. 6-11 wordt Mrx steeds toegepast, 
zo ook in Richt. 1:17. Feitelijk komt Mrx buiten het land niet in een oor-
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logscontext voor.685 Het transjordaanse gebied wordt door de toepassing van 
Mrx in Deut. 2:34; 3:6 retrospectief tot het land gerekend. 
Joz. 7 legt het verband tussen onvoorwaardelijke trouw aan YHWH en de 
mogelijkheid tot het in bezit nemen van het land. Het land als gave van 
YHWH hangt vanaf Joz. 7 samen met de toepassing van Mrx als teken van 
de gehoorzaamheid aan YHWH. Dit wordt ten eerste duidelijk uit de her-
haalde verzekering van de correcte uitvoering van de Mrx in de rest van de 
veroveringshoofdstukken. Daarnaast brengt Joz. 22:20 de dubieuze status 
van het transjordaanse gebied onder woorden door te twijfelen aan hun 
trouw aan YHWH. Ook in de context van Jer. 25:9 wordt de gave van het 
land door YHWH afgezet tegen de ontrouw van Israël, hetgeen uiteindelijk 
leidt tot Mrx. In Zech. 14:11 staat Jeruzalem pars pro toto voor het land, als 
er verzekerd wordt dat er na de hwhy Mwy geen Mrx meer zal zijn. Ook in de 
context van Ezra 10:8 worden land en ongehoorzaamheid gekoppeld.686 De 
verbinding tussen land en Mrx bereikt een climax in Mal. 4:3, waar YHWH 
dreigt het hele land Mrx te slaan in reactie op de ongehoorzaamheid van het 
volk. 1Kron. 4:41 gebruikt Mrx ten eerste om het nieuwe gebied te claimen 
als behorend tot het land. Tegelijkertijd verzekert de toepassing van Mrx de 
trouw van de Simeonieten, ook al zijn zij weggetrokken uit het hen toege-
wezen deel van het land.  
Tot slot is er nog een zeer losse verbinding tussen Mrx en land in de eerste 
twee Sanheribteksten (2Kon. 18-19 en Jes. 36-37). De rabsake stelt Sanherib 
daar als een tegengod voor, compleet met de belofte van land. Als Hizkia en 
het volk daarop zouden zijn ingegaan, dan zou dat hebben geleid tot het 
toepassen van Mrx op YHWH.687 
Binnen de verbinding Mrx en land is het Joz. 7 dat (behoud of verlies van) 
het land afhankelijk maakt van Mrx. Voor Joz. 7 was Mrx een maatregel ter 
zelfbescherming. Ná Joz. 7 wordt ongehoorzaamheid of ontrouw jegens 
YHWH een directe reden voor de Mrx-status van het volk, met als conse-
quentie het verlies van het land.  

 
685 1Sam. 15 betreft een strafexpeditie die een aparte opdracht tot de toepassing van Mrx 

nodig heeft, juist omdat Amalek en zijn gebied niet onder de regelgeving van Deut. 7:2-5 en 
20:16-18 vallen. 

686 Ezra 9:11-12 grijpt direct terug op het verbod op exogamie als invulling van Mrx in 
Deut. 7:3. 

687 Daarbij zou dan de regelgeving van Deut. 7:5 omgekeerd van toepassing zijn geworden 
op YHWH en zijn cultus. 
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Categorie 7: Mrx  toegepast bij een strafexpeditie 

 Richt. 21:11; 1Sam. 15:3, 8, 9, 15, 18, 20, 21; Jer. 50:21, 26; 51:3 (Ezra 10:8) 

In Ex. 22:19 wordt Mrx genoemd als straf voor afgoderij. Het idee dat Mrx 
als straf kan worden gebruikt zet zich voort. Deut. 13:16 lijkt deel uit te 
maken van een straf. De toepassing van Mrx is daar echter bovenal bedoeld 
als bescherming van de rest van het volk tegen de invloed van de afgoderij. 
In Joz. 7 maakt de Mrx geen deel uit van de straf van Achan en geldt dus 
niet als strafmaatregel. In die zin buigt Joz. 7 de idee van Mrx als straf om. 
De overtreding van Mrx wordt zelf reden tot bestraffing.  
In Richt. 21:11 wordt Mrx toegepast tijdens een strafexpeditie. Er is geen 
sprake van afgoderij, of overtreding van de Mrx. De strafexpeditie is gericht 
tegen een deel van het volk dat zijn verantwoordelijkheid heeft ontlopen in 
een zaak waarin het hele volk één lijn had moeten trekken.688 Mrx functio-
neert hier als een selectiemiddel. Degenen op wie de Mrx wordt toegepast 
maken niet langer deel uit van het volk (en horen niet langer bij YHWH). 
In 1Sam. 15 geeft YHWH bevel tot een strafexpeditie tegen Amalek. Mrx 
zet het verhaal hier direct op scherp door de associaties die de term in de 
narratieve chronologie inmiddels heeft meegekregen. Op het moment dat 
Mrx wordt verordonneerd is al duidelijk dat deze gehouden móet worden. 
Op het moment dat Saul daarvan afwijkt is dan ook direct duidelijk dat de 
gevolgen groot zullen zijn. 1Sam. 15 speelt met diverse aspecten van Mrx. 
De waarschuwingen niet van de Mrx te nemen en de door Joz. 7 uitgewerkte 
gevolgen daarvan vormen de achtergrond van het gebruik van Mrx. 1Sam. 
15 neemt de kennis vanuit de canonieke chronologie op om door middel van 
het gebruik van Mrx de spanning te verhogen. Tegelijkertijd wijst de tekst 
door middel van Mrx op de verantwoordelijkheid van de functie van de 
koning. Daar waar het respecteren van Mrx in eerste instantie de verant-
woordelijkheid van het hele volk was wordt die verantwoordelijkheid hier 
overgedragen op Saul. De consequenties daarvan komen dan ook geheel 
voor zijn rekening. Mrx is hier bij uitstek het middel om én de spanning te 
verhogen én het daadwerkelijke punt (de veranderde verantwoordelijkheid 
nu het volk een koning heeft) door te drijven, omdat beide aspecten nauw 
met het begrip Mrx verweven zijn. 
In Jer. 50:21, 26; 51:3 wordt opgeroepen tot een strafexpeditie tegen Babel, 
het eerdere werktuig van YHWH. Mrx is daar een onderdeel van. 

 
688 De oorspronkelijke overtreding wordt in Richt. 20:6 een larsyb hlbn 'schanddaad in 

Israël' genoemd. De overtreding van Achan wordt in Joz. 7:15 met dezelfde term gekenmerkt. 
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In Ezra 10:8 wordt Mrx evenals in Richt. 21:11 ingezet als maatregel tegen 
diegenen die hun verantwoordelijkheid niet nakomen. In de Tweede Tem-
pelperiode is er geen koning meer voor Israël, en dus valt de verantwoorde-
lijkheid terug aan het hele volk. Daarnaast geeft het gebruik van Mrx in 
Ezra 10:8 zowel de aard (exogamie, een van de invullingen van Mrx in 
Deut. 7:2-5) als de ernst van de overtreding aan. 
Bij geen van de teksten in deze categorie is afgoderij de reden voor de toe-
passing van Mrx. Daarentegen speelt de notie van de gezamenlijke verant-
woordelijkheid in zowel Richt. 21:11, 1Sam. 15 en Ezra 10:8 een rol. Deze 
notie is sinds Joz. 7 nauw (en omineus) verbonden met Mrx. De invulling 
van (de consequenties van) Mrx in Joz. 7 draagt in hoge mate bij aan de 
spanning in met name 1Sam. 15 en Ezra 10:8.  

Categorie 8: Mrx en (on-)gehoorzaamheid 

Ex. 22:19; Deut. 7:2-6, 25-26; Deut. 13:18; 20:16-18; Joz. 6:18; Joz. 7; 8:26; 10:28, 35, 37, 

39; 11:11, 12, 21; 22:20; 1Sam. 15: 3, 8, 9, 15, 18, 20, 21;1Kon. 20:42; Jer. 25:9; Mal. 4:3; 

Ezra 10:8; 1Kron. 2:7; 4:41; 2Kron. 20:23. 

Afgoderij, het onderwerp van Ex. 22:19 en Deut. 13:13-18, is op zichzelf al 
een teken van ongehoorzaamheid of ontrouw jegens YHWH. Na Deut. 7:2-5 
en 20:16-18 vormt Mrx bij de verovering van het land de scheidslijn tussen 
datgene dat bij YHWH hoort en datgene dat nadrukkelijk niet bij YHWH 
hoort. De toepassing van Mrx op de (steden van de) volkeren in het land 
kenmerkt hen als iets dat lijnrecht tegenover YHWH staat. Zij vormen een 
gevaar voor de aanhangers van YHWH. De waarschuwingen in Deut. 7:25-
26 en 13:18 bevestigen dit. Hierbij gaat het niet zozeer om fysiek gevaar 
(hoewel dit de uiteindelijke consequentie kán zijn) maar om het gevaar van 
verleiding tot afgoderij.  
Deze focus op afgoderij wordt vanaf Joz. 6:17 en vooral Joz. 7 breder ge-
trokken. Iedere vorm van ongehoorzaamheid of eigenmachtig handelen 
jegens YHWH kan de status Mrx over het volk afroepen. De overige refe-
renties in Jozua leggen dan ook grote nadruk op de gehoorzaamheid van 
Jozua en het volk. In Joz. 22:20 is de verbinding met afgoderij en ongehoor-
zaamheid nog zeer sterk. Deze wordt allengs losser. In 1Sam. 15 is er geen 
sprake meer van afgoderij, wel van (onbewuste) ongehoorzaamheid. Het-
zelfde geldt voor 1Kon. 20:42. Het eigenmachtige handelen van Achab 
wordt duidelijk aan de hand van het gebruik van de term Mrx. Ook de con-
text van Jer. 25:9 trekt afgoderij naar een bredere opvatting van ongehoor-
zaamheid. In Mal. 4:3 vormt Mrx een reactie op de ongehoorzaamheid van 
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het volk. In de canonieke chronologie verandert Mrx langzaam van een 
teken van gehoorzaamheid aan YHWH in de consequentie van ongehoor-
zaamheid. Het keerpunt in de verandering van dit beeld van Mrx ligt in Joz. 
7. 
De associatie van Mrx met (on-)gehoorzaamheid jegens YHWH komt ver-
der naar voren in Ezra 10:8, 1Kron. 2:7, 1Kron. 4:41, 2Kron. 20:23. In de 
Sanheribteksten speelt trouw aan YHWH een grote rol. De dreiging van 
Mrx is daar echter niet gericht tegen het volk, maar tegen YHWH en zijn 
cultus. De Sanheribteksten grijpen in die zin terug op de invulling van Mrx 
in Deut. 7:2-5. Mrx houdt dan de vernietiging van de cultus van een god in. 
In de Sanheribteksten dreigt die Mrx voor YHWH als het volk het vertrou-
wen in hem zou verliezen. 

Categorie 9: Mrx en de betrokkenheid van YHWH. 

Ex. 22:19; Num. 21:1-3; Deut. 7:2-6, 25-26; Deut. 13:18; 20:16-18; Joz. 7; 1Sam. 15: 3, 8, 9, 

15, 18, 20, 21; 1Kon. 20:42; Jes. 34:2, 5; 43:28; Jer. 25:9; 50:21, 26; 51:3; Micha 4:13; 

Zech. 14:11; Mal. 4:3; 2Kron. 20:23. 

Uit Num. 21:1-3 wordt duidelijk dat Mrx waarde heeft voor YHWH. De 
gelofte die het volk aflegt is voldoende om YHWH te doen ingrijpen in hun 
voordeel. Ook in alle teksten waar Mrx wordt verbonden met afgoderij 
speelt op de achtergrond het belang van YHWH mee. Het gaat om de trouw 
van zijn aanhang, zijn volk. Zijn eigen reputatie en zijn eigen belang zijn in 
het geding. Dit wordt het duidelijkst in Deut. 7:2-5. Deze tekst richt zich 
met de opdracht tot de vernietiging van de cultus van de volkeren ook direct 
tegen de goden van de volkeren. De tekst is weliswaar sterk gericht op de 
bescherming van Israël tegen de afgoderij van de volkeren, het persoonlijk 
belang van YHWH is echter onmiskenbaar. Het is een strijd tussen de goden 
en YHWH om de aanhang van het volk.  
Deze betrokkenheid van YHWH wordt in de loop van de canonieke chrono-
logie niet alleen duidelijker, ook persoonlijker. Deut. 7:25-26 is al veel 
feller en persoonlijker van toon; het binnenbrengen van goud en zilver is een 
gruwel voor YHWH. Ook Deut. 13:18 laat een meer persoonlijke betrok-
kenheid zien, de toorn van YHWH wijkt alleen als de Mrx volkomen in 
stand gehouden wordt. De directe rede van YHWH in Joz. 7 toont eveneens 
een persoonlijke betrokkenheid. Het volk is tot niets in staat als YHWH niet 
met hen is. Dezelfde verhouding speelt ook in 1Sam. 15, met betrekking tot 
Saul.  
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1Kon. 20:42 is een krachtmeting tussen YHWH en de goden van de Syriërs. 
Het suffix bij ymrx sya maakt duidelijk hoe persoonlijk YHWH bij die 
strijd betrokken is. Ditzelfde is het geval in Jes. 34:2, 5 waar YHWH zich 
meet met de volkeren en de goden van die volkeren. De persoonlijke be-
trokkenheid van YHWH kan zich ook tegen het volk keren, zoals uit Deut. 
13:18 en later Joz. 7 bleek. In Jes. 43:28 is het YHWH zelf die Jakob en 
Israël overlevert aan Mrx en laster. Hetzelfde gebeurt in Jer. 25:9, Zech. 
14:11 en Mal. 4:3 (het land). Daarnaast kan YHWH Mrx ook tegen zijn 
(voormalige) werktuigen richten, zoals blijkt uit Jer. 50:21, 26; 51:3, Micha 
4:13.  
In 2Kron. 20:32 toont YHWH zijn persoonlijke betrokkenheid door voor 
Israël te strijden als antwoord op hun trouw. Daarbij gebruikt hij Mrx als 
middel. De Sanheribteksten tenslotte tonen de betrokkenheid van YHWH 
het scherpst. YHWH zelf wordt uitgedaagd en met Mrx bedreigd, zijn 
macht wordt in twijfel getrokken. Uiteindelijk is hij degene die overwint. 
Een andere kant van de persoonlijke betrokkenheid van YHWH is zijn repu-
tatie. YHWH heeft belang bij zijn (goede) reputatie. De reputatie van  
YHWH wordt bevestigd door buitenstaanders,689 en in twijfel getrokken 
door buitenstaanders.690 Als Israël verslagen wordt, wekt dit de indruk dat 
YHWH niet machtig (genoeg) is. De reputatie van YHWH kan worden 
beschadigd door het gedrag van het volk en de gevolgen daarvan.691 Daarom 
wordt steeds als de reputatie van Israël beschadigd raakt benadrukt dat dit 
door het toedoen van YHWH zelf gebeurt. Het is zijn eigen beslissing, en 
géén teken van onmacht.692 Daarnaast kan zijn reputatie ook worden aange-
wend om zijn ingrijpen te forceren.693 
Joz. 7 is de eerste tekst in de narratieve chronologie die de reputatie van 
YHWH koppelt aan Mrx. Jozua doet na de nederlaag bij Ai een beroep op 
de reputatie van YHWH om hem tot ingrijpen te bewegen. Pas uit het ant-
woord van YHWH blijkt hoe de situatie werkelijk in elkaar zit. De Mrx is 
overtreden, en dus is YHWH niet langer met het volk. Het overschrijden van 
de grens die door Mrx wordt aangeduid is onacceptabel voor YHWH, onge-
acht zijn eigen reputatie in de ogen van de volkeren. Mrx en YHWH zijn 
 

689 Zoals bijvoorbeeld door Rachab in Joz. 2, of het 'gerucht' in Joz. 6-11 dat steeds aanlei-
ding is tot het vormen van een grote militaire macht tegenover Jozua. Daarnaast is er de op-
roep tot de volkeren getuige te zijn in Jes. 34:1 en de grotere reputatie van YHWH na zijn 
ingrijpen in 2Kron. 20:23. 

690 1Kon. 20; de Sanheribteksten. 
691 Joz. 7; 1Kon. 20:42. 
692 Jes. 43:28; Jer. 25:9; Micha 4:13 en in omgekeerde zin ook Zech. 14:11. 
693 Joz. 7:9; 2Kron. 20:23; de Sanheribteksten. 
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onverenigbaar in het midden van het volk. In Joz. 7 grijpt YHWH persoon-
lijk in om de situatie te (helpen) herstellen.  
 
In vrijwel alle Mrx-referenties speelt de betrokkenheid van YHWH een rol. 
In de eerste categorie betreft het wijdingen aan YHWH en is het YHWH die 
bepaalt dat een bepaald deel daarvan aan de priesters toevalt. In weer andere 
teksten gaat het om de verovering van het land dat hij beloofd heeft, om 
rivaliteit met andere goden en hun aanhangers, om zijn verhouding met het 
volk of hun representant. Slechts Dan. 11:4 valt volkomen buiten de in-
vloedssfeer van YHWH. 

Categorie 10: Mrx als instrument van YHWH 

Jes. 34:2, 5; 43:28; Jer. 25:9; Micha 4:13; Zech. 14:11; Mal. 4:13; 2Kron. 20:23 

In het begin van de narratieve chronologie is Mrx voornamelijk het instru-
ment van het volk. In de eerste categorie is Mrx een vorm van wijding aan 
YHWH, duidelijk in de handen van het volk. Vanaf Deuteronomium is Mrx 
het antwoord op de gave van het land door YHWH. Het is hét teken van 
trouw aan YHWH. Joz. 7 opent echter andere mogelijkheden. Het volk zelf 
kan ook Mrx worden, YHWH kan zich van het volk terugtrekken. Zo wordt 
Mrx een instrument van dreiging. Dit zet zich (binnen de narratieve chrono-
logie) in latere teksten voort en breidt zich uit.694 Het meest indringende 
voorbeeld is wel Mal. 4:3, waar YHWH er vrijwel alles aan doet om te 
voorkomen dat hij Mrx zal (moeten) inzetten tegen het land zelf. 
Mrx is ook het instrument van YHWH tegen andere volkeren (en hun go-
den).695 In Micha 4:13 wijdt YHWH de onterecht verkregen rijkdom van de 
volkeren aan zichzelf door middel van Mrx. Daarmee wordt Mrx zoals die 
in de eerste categorie naar voren komt ook tot het instrument van YHWH. 
Tot slot kan YHWH Mrx zelfs aanwenden als instrument om vijanden zich-
zelf te laten vernietigen (2Kron. 20:23). 
 

 
694 Jes. 43:28; Jer. 25:9; Zech. 14:11. 
695 Jes. 34:2, 5. 
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BEELDVORMING VAN Mrx IN DE NARRATIEVE CHRONOLOGIE 

1. Opbouw 

In de narratieve chronologie ontstaat in eerste instantie een tweeledig beeld 
van Mrx. Ten eerste is er de associatie met afgoderij. Mrx is een straf voor 
het offeren aan andere goden. Daarnaast is er een beeld van Mrx dat zich in 
dezelfde sfeer bevindt als sdq. Daar is Mrx een vorm van wijding aan  
YHWH. Het resultaat van Mrx behoort tot het deel van de priesters. Mrx 
speelt zo een rol in de cultus. Datgene dat Mrx is is daarmee afgezonderd 
van (het gebruik door) het volk. De status Mrx is onherroepelijk. Als Mrx 
voor het eerst in een oorlogssituatie wordt toegepast in Num. 21:1-3, be-
vindt het zich nog steeds in diezelfde sfeer. De Mrx wordt beloofd (rdn) in 
ruil voor de overwinning.  
Daar waar Num. 21:1-3 een schermutseling onderweg was die werd ingezet 
door de tegenstander, geeft YHWH in Deut. 2:34 en 3:6 zelf de opdracht tot 
verovering van het gebied. Het is nadrukkelijk het begin van de verovering 
van het land. Er is geen sprake van een gelofte. Deut. 2:34 en 3:6 vormen 
een breuk met de beide eerdere lijnen. Er is geen sprake van afgoderij, en 
Mrx ligt ook niet (aanwijsbaar) dicht bij sdq. Mrx is hier een handeling bij 
het in bezit nemen van de steden van de overwonnen koningen. 
Deut. 7:2-5 neemt het eerste beeld van Mrx als maatregel tegen afgoderij 
weer op. Daar waar Ex. 22:19 reactief is, is Deut. 7:2-5 echter duidelijk 
preventief. Mrx is niet bedoeld om de afgoderij van de volkeren te bestraf-
fen, maar om afgoderij door het volk te voorkomen. Mrx is een voorzorgs-
maatregel om te zorgen dat het volk een hwhyl swdq Me 'een heilig volk 
voor YHWH' blijft (Deut. 7:6). Daarmee neemt Deut. 7:2-5 ook het andere 
thema weer op, waarbij Mrx dicht tegen sdq aanligt. Deut. 7:2-5 brengt 
echter een scheiding aan tussen Mrx en sdq. Mrx is gevaarlijk voor de 
aanhangers van YHWH omdat het kan verleiden tot afgoderij en verlies van 
de status sdq. Mrx identificeert daarmee alles wat lijnrecht tegenover  
YHWH staat. Weer is datgene dat Mrx is afgezonderd van (het gebruik 
door) het volk. De isolationistische regelgeving en het vernietigen van de 
cultus van de volkeren houden datgene dat Mrx is, strikt gescheiden van 
datgene dat van YHWH is. Daarmee wordt de toepassing van Mrx niet 
alleen een duiding van de aard en het gevaar van de tegenstanders, maar ook 
een teken van trouw aan YHWH. Dit wordt overigens niet expliciet uitge-
werkt. De nadruk ligt op de noodzaak tot bescherming tegen afgoderij. 
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Met de nadruk op het vernietigen van de cultus van de volkeren als invulling 
van Mrx trekt Deut. 7:2-5 Mrx opnieuw in de sfeer van de cultus. Dit ge-
beurt echter op een andere wijze dan eerder in de narratieve chronologie. 
Mrx wordt een wapen in de strijd tussen de ene god en de andere, tussen de 
ene cultus en de andere. De trouw van de aanhang wordt gekenmerkt door 
de toepassing van Mrx. 
Deut. 7:2-5 bepaalt de toepassing van Mrx heel nauwkeurig op de volkeren 
in het land dat door YHWH gegeven wordt. Daarbij is Mrx evenals in Deut. 
2:34 en 3:6 een handeling bij het in bezit nemen van het veroverde ge-
bied.696 Het beeld dat Deut. 7:2-5 neerzet van Mrx blijft overeind in de rest 
van het boek Deuteronomium. Deut. 20:17 scherpt de isolationistische re-
gelgeving aan. De noodzaak van de toepassing van Mrx wordt benadrukt 
door twee verschillende waarschuwingen (Deut. 7:25-26 en Deut. 13:13-18). 
In Joz. 6 wordt bij de eerste verovering in het cisjordaanse gebied de Mrx 
nadrukkelijk toegepast. Ook de waarschuwing de Mrx te respecteren ont-
breekt niet. Daarnaast is er opnieuw nabijheid tussen hwhyl Mrx en  
hwhyl sdq. De achterliggende reden voor de toepassing van Mrx op de 
volkeren van het land, de verleiding tot afgoderij, wordt niet meer ter sprake 
gebracht. 
Tegen de achtergrond van de glorieuze overwinning op Jericho enerzijds en 
de rampzalige nederlaag bij Ai anderzijds, maakt Joz. 7 inzichtelijk wat de 
gevolgen van de status Mrx zijn voor het volk. YHWH zal niet langer bij 
hen zijn, en zonder hem zullen zij niet kunnen standhouden tegen hun vijan-
den. Niet alleen hun reputatie, maar vooral ook het land als ultiem symbool 
voor hun verbondenheid met YHWH staan op het spel. Joz. 7 geeft het volk 
een keuze; YHWH of Mrx. Als geen ander schildert Joz. 7 het effect van 
een eventuele Mrx-status. Het is alles of niets.  
Het werkelijke venijn van Joz. 7 zit in de subtiele werking van Mrx. Het 
volk had nog niet door wat er aan de hand was, maar het had al wel effect op 
hun trouw jegens YHWH. Joz. 7 maakt duidelijk dat in het geval van Mrx 
het hele volk één lijn moet trekken. Het is de verantwoordelijkheid van het 
hele volk om de Mrx te respecteren, omdat het hen anders zonder dat ze 
zich daarvan bewust zijn aantast, met alle gevolgen van dien.  
Joz. 7 neemt de notie van Deut. 7:2-6 op. Mrx is inderdaad de scheidslijn 
tussen mét YHWH of zonder YHWH. Alleen buigt Joz. 7 de gevolgen daar-
 

696 In retrospect heeft dit een duidelijke invloed op de toepassing van Mrx in Deut. 2:34 en 
3:6. Het transjordaanse gebied wordt nadrukkelijk aangemerkt als het begin van de verovering 
van het door YHWH gegeven land. Mrx is daar met terugwerkende kracht een identificator 
voor het land. De gebieden waar tijdens de bezetting Mrx is toegepast behoren tot het land. 
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van om naar het volk; het is het volk dat dreigt te worden afgezonderd van 
YHWH. In die zin neemt Joz. 7 ook de notie heiligheid weer op. Het volk 
moet heilig zijn. Het moet het volk van YHWH zijn om de Mrx in stand te 
kunnen houden en te voorkomen dat zijzelf onder die onherroepelijke status 
vallen. Joz. 7 verhoogt de inzet van Deut. 7. Niet alleen afgoderij maar 
iedere ongehoorzaamheid, ieder eigenmachtig handelen leidt tot de Mrx-
status. 
Joz. 7 neemt de eerdere waarschuwingen van Deut. 7:25-26, Deut. 13:18 en 
Joz. 6:18 op en voegt ze samen tot één zinderend verhaal. De specifieke 
kenmerken van de eerdere waarschuwingen (zoals afgodenbeelden in Deut. 
7:25-26, een afvallige stad in Deut. 13:18) worden afgevlakt zodat de bood-
schap algemener wordt en de reikwijdte des te groter. Door de verhalende 
vorm van Joz. 7 is de waarschuwende boodschap veel indringender dan bij 
de eerdere waarschuwingen. Het volk is aan een groot gevaar ontsnapt. Het 
hele volk heeft nu de verantwoordelijkheid om zich voortdurend bewust te 
zijn van dat gevaar. Na Joz. 7 is duidelijk wat er precies op het spel staat. 
Mrx betekent zonder YHWH. En zonder YHWH is het volk niets. Zonder 
YHWH is er geen land, geen volk. Alleen nog maar Mrx. Was Mrx eerst 
vooral een maatregel als bescherming tegen afgoderij, na Joz. 7 wordt het 
een omineuze term die de daadwerkelijke vernietiging van het volk kan 
behelzen. 
In Joz. 8, 10, 11 kent Mrx niet die kracht die het in Joz. 7 heeft. In die 
hoofdstukken wordt Mrx slechts toegepast op de volkeren in het land. De 
nadruk ligt daar op de correcte toepassing van Mrx, in reactie op Joz. 7. 
Steeds weer wordt de toepassing van Mrx benadrukt, steeds wordt bevestigd 
dat Jozua en het (hele) volk alles deden wat YHWH geboden had. De les 
van Joz. 7 is goed geleerd. 
 
Samenvattend: Aanvankelijk komen drie verschillende beelden van Mrx 
naar voren in de narratieve chronologie; Mrx als wijding, Mrx als maatregel 
tegen afgoderij en Mrx als handeling bij de verovering van het (transjor-
daanse) land. Deut. 7:2-6 neemt (elementen van) alledrie deze beelden over 
en incorporeert ze in regelgeving ter bescherming van het volk. Mrx wordt 
dan een (noodzakelijke) handeling bij de verovering van het door YHWH 
beloofde land. De reden achter deze handeling is bescherming tegen afgode-
rij zodat het volk heilig voor YHWH blijft. Deut. 7:2-5 spitst Mrx specifiek 
toe op het land en de volkeren van het land en beperkt daarmee de reikwijd-
te van het beeld van Mrx. Mrx functioneert dan als een aanduiding van het 
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gevaar dat de volkeren in het land belichamen voor Israël. Dit beeld wordt 
in de rest van Deuteronomium bevestigd en versterkt. 
De uitvoering van deze invulling van Mrx is beperkt tot de verovering van 
het land in Jozua 6-11. Joz. 7 werkt het beeld van Mrx verder uit en inter-
preteert het zodanig dat het een omineuze term wordt die met name op het 
eigen volk is gericht.  Daarmee breekt Joz. 7 de invulling en reikwijdte van 
Mrx wijd open.  

2. Versplintering en samenhang 

Nadat de verovering van het land in Joz. 11 een feit is, is het beeld van Mrx 
zoals Deuteronomium dat schetste niet langer van toepassing. De regelge-
ving van Deuteronomium was specifiek toegespitst op de situatie waarin 
deze in Jozua wordt uitgevoerd. Het door Deut. 7:2-6 opgebouwde beeld 
van Mrx versplintert dan ook na de verovering van het land. Tegelijkertijd 
is er (in de meeste gevallen) toch ook sprake van een onderlinge samenhang, 
die gebaseerd is op (elementen van) de interpretatie die Joz. 7 van Mrx 
geeft.  
In vrijwel iedere context van de geïsoleerde referenties ná Jozua komen 
elementen voor die hun oorsprong hebben in Joz. 7. Joz. 7 buigt de notie 
van afgoderij als reden voor Mrx om naar ongehoorzaamheid tegen 
YHWH's gebod. Joz. 7 maakt duidelijk dat de status van heiligheid van het 
volk onverenigbaar is met Mrx in haar midden. Daarnaast maakt Joz. 7 
inzichtelijk dat de status Mrx betekent dat YHWH zich afkeert van het volk. 
Joz. 7 legt ook de verbinding tussen Mrx en de reputatie van YHWH. In 
Joz. 7 wordt voor het eerst de persoonlijke betrokkenheid (het belang) van 
YHWH bij Mrx duidelijk. Joz. 7 wijst er eveneens als eerste op dat het de 
verantwoordelijkheid van het hele volk is om te zorgen dat Mrx gerespec-
teerd wordt. Joz. 7 verbindt een overtreding van Mrx met het verlies van het 
land. Joz. 7 maakt duidelijk dat Mrx ongemerkt kan binnensluipen, zodat 
het effect ook doorsijpelt als men zich van geen kwaad bewust is. Joz. 7 
maakt Mrx los van de achtergrond van de verovering van het land, en van 
de context van afgoderij en transformeert het tot een terminus technicus die 
aangeeft dat het volk door eigen toedoen in de kern van haar zijn wordt 
bedreigd.  
Na Joz. 7 roept het gebruik van de term Mrx ogenblikkelijk een worst case 
scenario op, waarbij het volk op het randje balanceert. Mrx maakt in één 
enkel woord duidelijk wat er op het spel staat; alles of niets. Ook in de 
teksten waar Mrx tegen andere volkeren (of goden) gericht is ademt Mrx die 
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onheilspellende sfeer.697 Mrx is meer dan afzondering, meer dan vernieti-
ging. Mrx is de (zelf veroorzaakte) status zonder YHWH, mét alle gevolgen 
van dien. 
Enkele teksten staan los van de transformatie van Mrx door Joz. 7. Ez. 
44:29 (en Micha 4:13) grijpen terug op de notie van Mrx zoals die in Lev. 
27 voor het eerst naar voren kwam. Dan. 11:4 deelt hooguit de achtergrond 
van strijd met sommige andere referenties.  
 
Samenvattend: hoewel het beeld van Mrx na de verovering van het land 
versplintert, blijft met name de dreiging die sinds Joz. 7 deel uitmaakt van 
het beeld van Mrx overeind in de overige referenties. Verschillende contex-
ten en toepassingen gebruiken elementen die Joz. 7 aan het beeld van Mrx 
toevoegde. De associatie van Mrx met rampzalige en onherroepelijke ge-
volgen die de kern van het bestaan aantasten (zonder YHWH!) zorgt voor 
samenhang binnen de versplintering van het beeld van Mrx.  

BETEKENIS 

Het is niet eenvoudig een eenduidige betekenis van Mrx te geven die recht 
doet aan de wijze waarop Mrx in de verschillende referenties functioneert. 
De context en de wijze waarop Mrx gebruikt wordt in die context bepalen 
voor een groot deel de betekenis van de term. 
Tot nu toe is in dit onderzoek gekozen voor Mrx 'toepassen' als meest neu-
trale weergave van de causatieve hif'ilstam. Daarmee wordt weliswaar aan-
gegeven dat het om een actieve handeling gaat, maar de precieze invulling 
ervan blijft obscuur. In het Oude Testament wordt geen nadere informatie 
gegeven over hóe Mrx precies werd toegepast, welke handeling Mrx in-
houdt. Zelfs in de eerste categorie, waar een cultische handeling aannemelijk 
is, wordt de precieze uitvoering bekend verondersteld en dus niet nader 
toegelicht. Hetzelfde geldt voor de toepassing van Mrx bij de verovering 
van het land. Er is aangetoond dat Mrx werd toegepast nadat de strijd ge-
streden was en de steden zijn ingenomen.698 Het toepassen van Mrx is in 
ieder geval het openbaar maken van de status Mrx, waarmee de afzondering 
van kracht wordt. Het is ook denkbaar dat de toepassing van Mrx een be-

 
697 Zelfs in de Sanheribteksten, die veeleer terug grijpen op Deut. 7:5 (de vernietiging van 

de cultus), ontleent Mrx zijn omineuze kracht aan Joz. 7. 
698 Er is geen bewijs voor de invulling van Mrx als het doden van alles dat adem haalt. 

Slechts Joz. 11:11 kan eventueel zo worden opgevat.  
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paalde handeling inhield. De belangrijkste aanwijzing daarvoor geeft Joz. 
8:26, waar Jozua zijn hand met het kromzwaard uitgestrekt houdt tot de Mrx 
is toegepast op alle inwoners van Ai. Er zijn echter te weinig tekstuele gege-
vens om hier bindende uitspraken over te doen. 
De notie van Mrx als 'wijden aan de vernietiging' moet worden afgewezen. 
Behalve in de teksten die behoren tot de eerste categorie vindt er geen aan-
toonbare wijding (cultische handeling) plaats bij de toepassing van Mrx. 
Deze teksten onderscheiden zich door hun context echter zo sterk van de 
overige referenties dat deze notie van wijding niet zomaar kan worden aan-
genomen voor de overige teksten.699 Daarbij is de notie van 'vernietiging' als 
invulling van Mrx vooral gebaseerd op een interpretatie van Deut. 20:16. 
Deut. 20:16 geeft echter een correctie op Deut. 20:10-14, die de mogelijk-
heid tot exogamie wijd openlaat. Deut. 20:17 grijpt vervolgens terug op 
Deut. 7:2-5. Hoewel niet kan worden uitgesloten dat de status Mrx (in be-
paalde gevallen) tot vernietiging leidt, betekent dit niet dat Mrx zelf de 
handeling tot die vernietiging in zich draagt. Behalve in Dan. 11:44 is dit 
voor geen enkele tekst aantoonbaar.700  
Ook de interpretatie van Mrx als het wijden van de vijand aan de godheid in 
ruil voor de overwinning moet worden afgewezen. Slechts in Num. 21:2-3 
wordt Mrx beloofd in ruil voor de overwinning. Die referentie wijkt echter 
zodanig af van alle overige referenties dat het te ver voert om de interpreta-
tie van de basisbetekenis van Mrx daarop te baseren. 
De veronderstelde besmettelijke eigenschappen van Mrx zijn evenmin terug 
te vinden binnen de canonieke chronologie. Deuteronomium benadrukt 
weliswaar dat datgene dat Mrx is een verleidelijke invloed heeft op haar 
omgeving, dit heeft echter niets te maken met een fysieke besmetting. Die 
verleidelijke invloed is juist de reden om Mrx toe te passen, zodat het ge-
vaar ervan voor iedereen herkenbaar is. Mrx zélf is niet verleidelijk, datgene 
waarop de  Mrx wordt toegepast heeft verleidelijke eigenschappen. En dát is 
precies de reden dat Mrx wordt toegepast. De functie van de status Mrx is 
juist het indammen van het gevaar van verleiding. 

 
699 Bovendien komt slechts in die categorie nadrukkelijk hwhyl Mrx voor, alsook de notie 

van Mrx als Mysdqh sdq. Num. 21:2-3 vormt meestal de brug tussen de notie van 'wijden' 
en de toepassing van Mrx in een oorlogscontext. Num. 21:2-3 vormt echter een uitzondering 
die eerder in de eerste categorie thuishoort. 

700 Joz. 11:11 grijpt sterk terug op Deut. 20:16-18. Het is de enige referentie waarin duide-
lijk wordt gesteld dat niemand in leven wordt gelaten. Deze bevestiging grijpt echter eerder 
terug op hkn dan dat het een invulling van Mrx is. Ook in 2Kron. 20:23 kan Mrx worden 
ingevuld als 'vernietigen'. 
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Tot slot is het idee van afzien van de buit als achterliggende reden voor de 
toepassing van Mrx niet duidelijk herkenbaar in de canonieke chronologie. 
Het is mogelijk om de belofte om Mrx toe te passen in Num. 21:2-3 zo te 
lezen. Deze referentie wijkt echter sterk af van alle overige referenties. 
Daarnaast is slechts bij de verovering van Jericho sprake van een 'volkomen' 
toepassing van de Mrx. Het voert te ver om op basis van deze twee teksten 
uit te gaan van een oorspronkelijke idee van 'afzien van de buit', zeker als 
vervolgens de notie van de 'gebroken' ban moet worden ingevoerd om alle 
overige referenties te kunnen verklaren.  
 
Uit de canonieke chronologie werd duidelijk dat Mrx een bepaalde status 
aanduidt, die van dezelfde orde is als sdq. De basisbetekenis van Mrx is 
afzondering. Datgene dat de status Mrx heeft is afgezonderd van gebruik 
door het volk. Dit geldt voor de zaken die in de eerste categorie Mrx wor-
den, maar ook bijvoorbeeld voor de volkeren in het land nadat de Mrx op 
hen is toegepast. De isolationistische regelgeving van Deut. 7:2-5 (en de 
uitvoering ervan in Jozua) bewerkstelligt die afzondering van het volk van 
de volkeren in het land. Als het volk zelf de status Mrx heeft (of dreigt te 
krijgen) betekent dit dat het volk afgezonderd is van haar eigenlijke doel, 
volk van YHWH zijn. Het volk is afgezonderd van YHWH zelf. Als YHWH 
zelf het volk, andere volkeren of zelfs het land overgeeft aan Mrx, betekent 
dit dat hij zich afzondert, terugtrekt. 
 
Mrx bevat vanaf het begin van de canonieke chronologie een notie van 
wijden, wijding. In de eerste categorie duidt Mrx op een cultische hande-
ling, waarbij iets (of iemand) aan YHWH gewijd wordt (hwhyl Mrx). Dit 
cultische aspect is niet aantoonbaar bij de overige referenties. Daar speelt 
eerder het concept van toewijding, een bepaalde god toegewijd zijn of aan-
hangen. Daarbij geldt steeds de keuze tussen YHWH en de andere goden. In 
Ex. 22:19 betreft het het offeren aan andere goden dan YHWH. Degene die 
dat doet is blijkbaar een andere god dan YHWH toegewijd. De consequentie 
van deze toewijding aan een andere god is de status Mrx. Ook voor de vol-
keren in het land geldt dat Mrx op hen wordt toegepast vanwege hun toe-
wijding aan andere goden. Deze verbinding tussen de toewijding aan andere 
goden en Mrx vervlakt later in de canonieke chronologie. Mrx betekent dan 
vooral níet toegewijd zijn aan YHWH, bijvoorbeeld door het overtreden van 
zijn geboden. Dit kan samenhangen met het dienen van andere goden, maar 
ook met ongehoorzaamheid jegens YHWH's geboden (1Sam. 15, 1Kon. 
20:42, Mal 4:3 etc.). Mrx geeft de scheidslijn aan tussen datgene dat  
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YHWH is toegewijd (in de breedste zin van het woord) en datgene dat lijn-
recht tegenover YHWH staat.701 
 
Mrx identificeert zo datgene dat YHWH niet toegewijd is. Mrx wordt toe-
gepast op alles en iedereen die niet YHWH maar andere goden is toegewijd. 
Dit heeft met name vanaf Deuteronomium een sterk waarschuwende functie. 
De achterliggende reden van het toepassen van Mrx is daar juist het in stand 
houden van de toewijding van het volk aan YHWH. Om die reden moet het 
volk zich afzijdig, afgezonderd houden van alles wat Mrx is. In het verleng-
de daarvan wordt het correct toepassen en respecteren van de afzondering 
die met Mrx wordt uitgedrukt juist een teken van toewijding aan YHWH. 
Zo wordt het land (als gave van YHWH) gedefinieerd door Mrx. Die gebie-
den waar Mrx is toegepast op de volkeren behoren tot het land. Deze functie 
van Mrx reikt tot het einde van de canonieke chronologie, in 1Kron. 4:41.  
Op dezelfde wijze definieert Mrx in een oorlogscontext de tegenstander en 
de oorlog zelf. Er is geen sprake van een aparte vorm van Mrx in een oor-
logssituatie, een zogenaamde oorlogs-Mrx. Het is eerder zo dat er sprake is 
van een aparte vorm van oorlog, waarbij tegenstander en doel geïdentifi-
ceerd worden door Mrx, een Mrx-oorlog. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de basisbetekenis van Mrx afzonde-
ring is. Mrx duidt een status aan. Op de eerste categorie na, waar Mrx na-
drukkelijk hwhyl is, duidt Mrx datgene aan dat van YHWH is afgezonderd. 
Afhankelijk van de context kan Mrx functioneren als waarschuwing voor het 
volk om zich afzijdig te houden van datgene dat Mrx is, of als aanduiding 
dat YHWH zelf zich afzondert, afzijdig houdt. Mrx heeft een sterk identifi-
cerende kwaliteit. De term wordt gebruikt om de scheidslijn aan te geven 
tussen datgene dat aan YHWH is toegewijd en dat wat niet aan YHWH is 
toegewijd.  
De toepassing van Mrx wordt door de teksten bekend verondersteld. De 
precieze uitvoering van Mrx kan niet worden afgeleid uit de teksten zelf. 
Mrx toepassen is de meest neutrale weergave van Mrx hif'il. Mrx houdt in 
ieder geval het openbaar maken van de status in. Op basis van de tekstuele 
gegevens kan een bijpassende handeling worden in- noch uitgesloten. 
 
 

701 In die zin vertoont Mrx in de canonieke chronologie meer overeenkomsten met de 
bevindingen uit Brekelmans onderzoek naar in de overige semitische talen dan Brekelmans 
zelf herkend heeft. Daar betekende Mrx afgrenzing van heiligheid of het verbodene. Mrx 
functioneert op de zelfde wijze in het Oude Testament. 
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FUNCTIE EN PLAATS VAN JOZ. 7 TEN OPZICHTE VAN DE REST VAN HET BOEK 

JOZUA. 

Het hoofdstuk Joz. 7 heeft een zeer duidelijke functie binnen het boek Jozua 
zelf. Daar waar Deut. 7:2-5 en 20:16-18 duidelijk de noodzaak tot het toe-
passen van Mrx in het land hebben aangetoond, maakt Joz. 7 aanschouwe-
lijk hóe groot die noodzaak is en wat de gevolgen voor het volk zijn als het 
níet gebeurt. Joz. 7 neemt daartoe alle waarschuwingen met betrekking tot 
het respecteren van de Mrx en voegt deze samen tot een zinderend voor-
beeld.  
Direct na de euforische overwinning in Joz. 6 pareert Joz. 7 met een neder-
laag. Zo maakt Joz. 7 op het scherpst van de snede duidelijk wat het bete-
kent om aan de andere kant van de lijn te staan, om zelf Mrx te zijn. Daar 
waar de toepassing van Mrx tot dan toe gericht was tegen de volkeren, laat 
Joz. 7 het effect zien van een overtreding van Mrx. Ineens is duidelijk dat 
het volk zelf onderwerp van Mrx kan zijn, en vooral ook hoe gemakkelijk 
en ongemerkt dit kan gebeuren.  
Joz. 7 grijpt terug op de status van het volk als hwhyl swdq Me in Deut. 7:6 
en stelt daar de status Mrx tegenover.702 De tegenstelling is duidelijk; een 
correcte uitvoering van Mrx betekent een vlekkeloos verlopende verovering, 
land, YHWH, succes, zegen. Als het volk daarentegen de Mrx niet respec-
teert dan vervalt het tot dezelfde status als de volkeren; Mrx. En dat houdt in 
dat YHWH niet langer met het volk is, dat ze geen stand kunnen houden 
tegen hun vijanden, dat hun reputatie geheel verloren gaat. De uiteindelijke 
consequentie daarvan is het verlies van het (nog niet) veroverde land.  
Niet alleen wijst Joz. 7 op de consequenties van een overtreding van Mrx, 
het laat ook zien hoe gemakkelijk een overtreding aan de aandacht ontsnapt 
en hoe snel en subtiel het effect van zo'n overtreding zich verspreidt. Het 
eigenmachtige optreden van Jozua en het volk bij de eerste poging Ai te 
veroveren is daar een voorbeeld van. Daarnaast wijst Joz. 7 erop dat het 
respecteren van Mrx een verantwoordelijkheid van het hele volk is. Als ook 
maar één van hen zich onttrekt aan die verantwoordelijkheid heeft dat uit-
eindelijk effect op het hele volk.  

 
702 Het bevel tot heiliging in Joz. 7:13 is een herstel van de oorspronkelijke status van het 

volk. 
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Na Joz. 7 vertoont de rest van de verovering in Jozua een grote interesse in 
het (bijna programmatisch) toepassen van Mrx. Daarnaast ligt grote nadruk 
op de verzekering dat Jozua (en het hele volk) alles gedaan heeft wat  
YHWH geboden heeft. De trouw en gehoorzaamheid van het volk staan 
buiten kijf. De reactie op de boodschap van Joz. 7 kleurt de verovering van 
het land tot een programmatisch bewijs van gehoorzaamheid. De verovering 
van het land in Joz. 6-11 kan het best worden beschreven als een Mrx-
oorlog. Niet alleen de aard en het gevaar van de tegenstander worden gede-
finieerd door Mrx, maar ook de status van het volk zelf. Hier is Israël na-
drukkelijk niet-Mrx.  
Joz. 7 heeft op het scherpst van de snede duidelijk gemaakt dat het land en 
Mrx onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het volk kan slechts in het 
land zijn als volk van YHWH, als een volk dat anders is dan andere volke-
ren. De status van het volk in het land is nadrukkelijk niet-Mrx door een 
correcte toepassing van Mrx op de volkeren in het land. 
 

FUNCTIE EN PLAATS VAN JOZ. 7 TEN OPZICHTE VAN DE OVERIGE TEKSTEN. 

Afgezien van de eerste categorie teksten rondom Lev. 27 (zie hierboven) 
wordt Mrx in de narratieve chronologie in eerste instantie bepaald door de 
geboden in Deuteronomium.703  Mrx is daar een beschermende maatregel 
tegen het gevaar van de verleiding tot afgoderij, die vertegenwoordigd 
wordt door de volkeren in het land. Mrx is in die zin strikt gericht op de 
verovering van het land.  
Joz. 7 toont aan de ene kant het belang van de regelgeving in Deut. 7:2-5 en 
20:16-18 aan. Ook verwerkt het de waarschuwingen uit Deut. 7:25-26, 
13:13-18 en Joz. 6:18 tot een aangrijpend voorbeeld. Het maakt duidelijk 
hoe belangrijk een correcte uitvoering van het gebod op Mrx is bij de vero-
vering van het land. Maar Joz. 7 doet meer. Vóór Joz. 7 is de Mrx een maat-
regel met een zeer beperkte reikwijdte; zowel object (de volkeren) als situe-
ring (de verovering van het land) als doel (bescherming tegen afgoderij) zijn 
specifiek. Joz. 7 opent de mogelijkheid voor een gebruik en begrip van Mrx 
over de horizon van de verovering van het land heen. Na Joz. 7 is het met 

 
703 Er zijn evenwel duidelijk verbindingen tussen de eerste categorie en de geboden van 

Deuteronomium. Elementen als de afgezonderde status en de onherroepelijkheid van Mrx 
blijven ook in de rest van de canonieke chronologie een rol spelen. De verbinding tussen Mrx 
en sdq die in de eerste categorie duidelijk wordt blijft eveneens van belang. 
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name de status van het volk zelf die ter discussie staat. Mrx wordt een term 
die als geen ander aangeeft hoeveel er op het spel staat en hoe precair de 
balans tussen alles of niets is.  
De verschillende contexten waarin Mrx na het boek Jozua wordt gebruikt 
zorgen voor een versplintering in beeldvorming. Steeds worden echter een 
(of meer) elementen die door Joz. 7 met het beeld van Mrx verbonden zijn 
in de context gebruikt.704 Zo overheerst toch het idee van een onderlinge 
samenhang. Joz. 7 vormt de verbinding tussen een zeer specifieke toepas-
sing van Mrx naar een wijd uitwaaierend gebruik van dezelfde term. Het 
gebruik ná Joz. 7 is sterk door Joz. 7 zelf gekleurd. 
De manier waarop Joz. 7 de werking van Mrx aan het licht brengt en de 
gevolgen ervan schetst bekleedt de term met een enorme zwaarte en een 
onheilspellende kracht. Het is dit voorbeeldverhaal dat er voor zorgt dat in 
(canoniek) latere teksten één enkel woord, Mrx, voldoende is om de hele 
scopus van een tekst te veranderen. Het 'spaarzame' gebruik van Mrx in 
latere teksten vergroot deze kracht nog. Áls Mrx gebruikt wordt, dan is het 
direct een zaak van leven of dood. 
 
 
 
 
 

 
704 Dan. 11:44 staat als enige tekst ver af van Joz. 7. Daar wordt Mrx gebruikt als syno-

niem van dms 'vernietigen'.  




