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HOOFDSTUK 6 

CONCLUSIES 
Aan het huidige Joz. 7 liggen twee onafhankelijke verhalen ten oorsprong. 
Het verhaal van de verovering van Ai begint in Joz. 7:2-9 en wordt vervolgd 
in Joz. 8:1-29. Joz. 7:2-9 vormt de noodzakelijke verbinding tussen Joz. 6 
en Joz. 8. In dit verhaal van de verovering van Ai is het verhaal van Achan 
ingevoegd (Joz. 7:10-26ab). Joz. 7:1 en Joz. 7:26b bakenen het samenge-
voegde verhaal af ten opzichte van de directe context. Ingebed in landname-
verhalen waaruit onconditionele verbondsvoorstellingen spreken, biedt de 
finale gestalte van Joz. 7 een conditionele interpretatie van het verbond met 
YHWH. De verovering van het land wordt verbonden met de gehoorzaam-
heid aan YHWH, meer specifiek met de trouw aan de Mrx. De finale gestal-
te van Joz. 7 is een scherpe waarschuwing met betrekking tot Mrx. 
Joz. 7 is tegelijkertijd een aanschouwelijke levendige verbeelding van die 
waarschuwing. De expositie Joz. 7:1 schetst de situatie zoals deze is voor 
het verhaal aanvangt. Er worden twee verschillende overtredingen geïdenti-
ficeerd die zijn begaan door twee verschillende actoren. De eerste overtre-
ding is begaan door de Israëlieten als collectief. De tweede overtreding is 
begaan door een individu, Achan. Beide overtredingen zijn begaan jegens 
de Mrx. Daarmee introduceert de expositie direct het werkelijke thema van 
Joz. 7. De gevolgen van de overtreding worden in de expositie gekarakteri-
seerd met het ontbranden van de 'toorn van YHWH'. 
Het belangrijkste element van de expositie is het verbum lem. Dit verbum 
geeft enerzijds aan dat de overtreding van de Israëlieten de verhouding 
tussen YHWH en Israël beschadigt. Anderzijds kenmerkt lem de overtre-
ding van de Israëlieten als een onbewuste overtreding. Het is deze karakte-
ristiek van de aard en werking van de overtreding waartegen Joz. 7 waar-
schuwt. Het verhaal vormt in zichzelf een beeldend bewijs van het gevaar. 
De expositie brengt twee verschillende niveaus van beleving in het verhaal 
aan. De lezer is zich door de expositie bewust van de werkelijke situatie, de 
Israëlieten als hoofdrolspelers niet. Juist door gebruik te maken van dit 
verschil in (voor-) kennis wordt de omvang en de werking van het gevaar 
waartegen Joz. 7 waarschuwt aanschouwelijk gemaakt.  



 

239 

In de finale gestalte van Joz. 7 dient de nederlaag bij Ai en de daaropvol-
gende paniekreactie van de Israëlieten om de gevolgen van de 'toorn van 
YHWH' duidelijk te maken. De terminologie die de juiste verhouding tussen 
YHWH en Israël uitdrukt bij de verovering van het land ontbreekt hier. 
Daarnaast wordt er in de rest van Joz. 7 niet meer gerefereerd aan de neder-
laag bij Ai. De nederlaag heeft als functie de werkelijke situatie waarin 
Israël zich door haar overtreding bevindt op indringende wijze aan het licht 
te brengen. 
Het verhaal speelt zich op verschillende niveaus af. Vanuit het standpunt 
van de hoofdrolspelers zelf gelden hun daden als alleszins redelijk. De aan-
val op Ai was vanuit hun optiek niet overmoedig. De strijdmacht was sa-
mengesteld op basis van de zorgvuldig door de verspieders verzamelde 
informatie. Onbewust als zij zijn van hun werkelijke situatie hadden de 
Israëlieten geen reden om te twijfelen aan de overwinning. Hun paniek en 
verontwaardiging na de nederlaag, hun twijfel aan YHWH is op dat niveau 
volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd. 
De lezer echter kent door de expositie de werkelijke situatie. Op dat niveau 
worden de tactische beslissingen van Jozua en het volk een teken van het 
effect van de onbewuste overtreding. Het ontbreken van de normale termi-
nologie waarmee de juiste verhouding tussen YHWH en Israël tijdens de 
verovering van het land wordt uitgedrukt is net als de nederlaag een teken 
van het ontbranden van de 'toorn van YHWH'.  
De aanklacht van Jozua in Joz. 7:6-9 wordt op dat niveau een teken dat het 
effect van de onbewuste overtreding doorsijpelt. Jozua trekt niet alleen de 
macht van YHWH in twijfel, maar twijfelt zelfs openlijk aan de wijsheid 
van de trouw van het volk aan YHWH.  
Zo is iedere stap en handeling van Israël en Jozua vanuit hun standpunt 
gezien volkomen logisch. Vanuit de lezer gezien zijn diezelfde stappen 
echter angstaanjagend en onheilspellend. Door de wijze waarop het verhaal 
gebruikt maakt van de voorkennis van de lezer wordt enerzijds de spanning 
opgevoerd. Anderzijds wordt de werkelijke aard van de overtreding heel 
natuurlijk onder de aandacht gebracht.  
De godsrede in Joz. 7:10-15 openbaart de werkelijke situatie aan de Israëlie-
ten. De overtreding wordt stap voor stap toegespitst. Deze steeds fijnere 
toespitsing van de overtreding correspondeert met de selectieprocedure in 
het tweede deel van de godsrede. Daar wordt eveneens vanuit het algemene 
naar het bijzondere gewerkt, vanuit het collectief (het volk) stap voor stap 
naar de enkeling.  
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Naast de overtreding zelf worden in de godsrede ook de gevolgen van die 
overtreding geopenbaard. In zowel overtreding als in de gevolgen ervan 
staat Mrx centraal. Op het niveau van de Israëlieten is Mrx een nieuw ele-
ment in het verhaal, terwijl voor de lezer nu onomwonden vaststaat dat het 
werkelijke probleem hier aan de kaak wordt gesteld. Door hun overtreding 
jegens Mrx, krijgt het volk zelf de status Mrx. Mrx is in hun midden. Dit 
betekent dat YHWH niet langer in hun midden is. En dat heeft tot gevolg dat 
zij machteloos staan tegenover hun vijanden. De nederlaag bij Ai wordt 
daarmee slechts een voorafschaduwing van wat hen nog te wachten staat.  
Het centrale bevel van de godsrede is het bevel tot heiliging. Daarmee krijgt 
het volk een kans, een keuze. Als het volk zich heiligt kan het de eerdere 
verhouding tot YHWH herstellen. Zo niet, dan is het volk Mrx en zonder 
YHWH. Het volk is óf heilig, óf Mrx.  
De heiliging herstelt de status van het volk als volk van YHWH. Het volk is 
YHWH opnieuw toegewijd, is zich bewust geworden van het gevaar van de 
overtreding van Mrx. Vervolgens wordt in de godsrede een uitweg geboden 
uit de huidige situatie.  
De noodzaak om zowel de situatie als de remedie achteraf uit de doeken te 
doen is kenmerkend voor het verhaal. Op die wijze worden de aard en wer-
king van de overtreding waartegen het verhaal een waarschuwing wil zijn 
zichtbaar gemaakt. 
De selectieprocedure van de schuldige maakt stap voor stap duidelijk dat de 
overtreding letterlijk in het midden van het volk plaatsvond. Evenals de 
bekentenis van Achan, en het overleggen van de bewijsstukken wordt het 
volk zo gedwongen te erkennen wat zich al die tijd onder hun ogen afspeel-
de. Het volk kan niet anders dan de overtreding erkennen.  
Het verhaal legt door middel van genealogische opsommingen grote nadruk 
op het feit dat Achan deel uitmaakt van het volk. Pas nadat hij uitgeselec-
teerd is als schuldige verandert dit. De selectieprocedure bewijst het volk 
dat Mrx inderdaad letterlijk in hun midden is, deel van hen uitmaakt. Tege-
lijkertijd wordt het volk zich stap voor stap bewust van haar eigen overtre-
ding. Na de selectieprocedure trekt het hele volk één lijn, tegenover Achan. 
Vanaf dat moment wordt Achan ook niet meer door genealogische opsom-
mingen met het volk verbonden. Achan is tot buitenstaander geworden. Na 
de bekentenis van Achan ligt de nadruk juist op 'heel Israël' tegenover de 
enkeling, Achan. Dat het hele volk Achan wegvoert uit het kamp en hem 
bestraft maakt de nieuwe, herstelde situatie duidelijk. Het volk is zich be-
wust geworden van haar overtreding en heeft deze hersteld. Het wijken van 
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de 'toorn van YHWH' in Joz. 7:26b vormt de werkelijke afsluiting van het 
verhaal.  
Het ontbranden en vervolgens wijken van de 'toorn van YHWH' bakenen 
Joz. 7 af van haar context. Tegelijkertijd karakteriseert de 'toorn van 
YHWH' de ernst van de waarschuwing van Joz. 7. Joz. 7 is het enige verhaal 
in het Oude Testament waarin de 'toorn van YHWH' niet alleen ontbrandt, 
maar ook weer wijkt. Dit vergroot de waarschuwende functie van het ver-
haal. Niet alleen laat Joz. 7 op indringende wijze zien wat de gevolgen van 
het overtreden van zijn, Joz. 7 geeft ook aan hoe deze overtreding voorko-
men (of in het ergste geval hersteld) kan worden. Het effect van dit herstel 
wordt uitgedrukt door het wijken van 'de toorn van YHWH'. 
 
De overtreding van Achan is een bewuste overtreding, die ook bewust door 
Achan verborgen wordt gehouden. De overtreding van het volk is onbewust 
en is juist daardoor verborgen voor de Israëlieten, al ondervinden zij wel de 
gevolgen ervan.  
Achan nam van de Mrx, een overtreding waar in de narratieve chronologie 
meerdere malen tegen gewaarschuwd wordt. Uiteindelijk wordt hij voor die 
overtreding bestraft. De werkelijke waarschuwing van Joz. 7 is echter ge-
richt op het volk. Ook zij overtraden de Mrx, door de diefstal van Achan te 
negeren of te ontkennen. Het volk was zich er niet van bewust dat de Mrx 
was overtreden. Joz. 7 maakt duidelijk hoe gemakkelijk, hoe onbewust de 
Mrx wordt veronachtzaamd. Een moment van onoplettendheid, van vermin-
derde collectieve waakzaamheid en de effecten van Mrx sijpelen door het 
hele volk heen. 
Door gebruik te maken van precies dat element van onbewustheid, schetst 
Joz. 7 op weergaloze wijze de gevolgen van het veronachtzamen van Mrx. 
De overmoed van het volk, de nederlaag bij Ai, het wantrouwen jegens 
YHWH zijn gevolgen van het niet in standhouden van Mrx. De godsrede 
maakt aan de hand van die aan den lijve ondervonden voorbeelden duidelijk 
wat de uiteindelijke gevolgen zijn. YHWH en Mrx staan lijnrecht tegenover 
elkaar. Zolang in het midden van het volk is, is het volk zelf Mrx. Dan staan 
volk en YHWH lijnrecht tegenover elkaar. 
 
De grote kracht van Joz. 7 als waarschuwing tegen de schending van de Mrx 
ligt in het spaarzame gebruik van de term zelf. Het eerste deel van Joz. 7 
maakt de werking en de gevolgen van die schending inzichtelijk, zonder dat 
de hoofdrolspelers zich ervan bewust zijn wat er werkelijk aan de hand is. 
Van Mrx is tot aan de openbarende godsrede geen sprake. Het tweede deel 
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van Joz. 7 brengt de ware toedracht alsnog aan het licht en dwingt het volk 
letterlijk tot waakzaamheid en actie. Opnieuw is van Mrx geen sprake. 
Slechts in de godsrede, de kern van Joz. 7, is sprake van Mrx. De rest van 
het verhaal ontwikkelt zich letterlijk om de Mrx heen.  
De godsrede identificeert de situatie, de status van het volk als Mrx. Uit de 
godsrede wordt duidelijk dat deze status inhoudt dat YHWH niet langer met 
het volk is onder deze status, en dat het volk daardoor niet langer stand zal 
kunnen houden tegen hun vijanden. Het voorafgaande deel van Joz. 7 vormt 
daar achteraf een illustratie van.  
Zoals Mrx centraal staat in Joz. 7 zelf, staat in de godsrede het bevel tot 
heiliging centraal. De verhouding tussen Mrx en sdq met betrekking tot het 
volk is dan ook de werkelijke inzet van Joz. 7. Het volk heeft de keuze tus-
sen de status 'heilig voor YHWH' of de status Mrx. Joz. 7 laat zien dat het 
niet in standhouden van de Mrx automatisch leidt tot verlies van de status 
'heilig voor YHWH', met alle gevolgen van dien. Daarnaast maakt Joz. 7 
door de subtiele opbouw en het spelen met verschillende niveaus duidelijk 
hoe ongemerkt en onbewust dit statusverlies (of beter gezegd de statusver-
andering) kan plaatsvinden. Joz. 7 opent letterlijk de ogen voor het gevaar. 
Niet alleen worden de Israëlieten in het tweede deel van het verhaal ge-
dwongen hun overtreding onder ogen te zien, ook de lezer wordt er zich 
door het subtiele spel tussen de niveaus van bewust hoe groot het risico is en 
hoe gemakkelijk de Mrx kan worden overtreden.  
De instandhouding van Mrx wordt in Joz. 7 de absolute voorwaarde voor 
het voortbestaan van het volk als volk van YHWH. Het idee dat het volk 
zélf Mrx kan worden en dus lijnrecht tegenover YHWH kan staan is 
verpletterend, zeker in het licht van de zojuist geleden nederlaag bij Ai. 
Tegen de achtergrond van de context van de verovering van het land houdt 
dit in dat het land zelf verloren gaat voor de Israëlieten.  
 
Uit het onderzoek naar de toepassing van het concept van de 'corporate 
personality/responsibility' bij de verklaring van Joz. 7 bleek dat er een wild-
groei aan terminologie is ontstaan. Daarnaast heeft een verschuiving in het 
gebruik van het concept plaatsgevonden. Enerzijds verschoof het gebruik 
van het concept 'corporate personality/responsibility' voor de verklaring van 
Joz. 7:25, via Joz. 7:5, 12, naar de verklaring van Joz. 7:1. Anderzijds volgt 
de notie van de besmettelijke eigenschap van Mrx het idee van 'corporate 
personality/responsibility' op als verklaring van diezelfde problematiek.  
Het concept van de 'corporate personality/responsibility' is niet van toepas-
sing op Joz. 7:25 (de executie van de kinderen van Achan). De kinderen van 
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Achan staan in Joz. 7 symbool voor zijn toekomst als lid van het volk. Die 
toekomst wordt stopgezet.  
Ook de overtreding van het volk zoals die wordt voorgesteld in de expositie 
is niet te verklaren door gebruik te maken van de theorie van de 'corporate 
personality/responsibility'. De boodschap van Joz. 7 voert verder dan de 
verantwoordelijkheid van het volk voor de daden van de enkeling. Het gaat 
in Joz. 7 om twee onderscheiden overtredingen, begaan door twee onder-
scheiden actoren. De Israëlieten begaan een daadwerkelijke, éigen, overtre-
ding door hun verantwoordelijkheid jegens de instandhouding van de Mrx te 
negeren. De consequenties van die overtreding, zoals de nederlaag bij Ai 
hebben zij dan ook aan zichzelf te danken. Zij worden níet gestraft voor de 
overtreding van Achan. De gevolgen van het negeren van hun verantwoor-
delijkheid om de Mrx in stand te houden hangen samen met Mrx en komen 
niet voort uit het concept van de 'corporate responsibility'. 
Dit onderzoek toonde eveneens aan dat de veronderstelde besmettelijke 
eigenschappen van Mrx geen verklaring bieden voor Joz. 7. Integendeel, het 
schept een nieuwe problematiek, waardoor verschillende gradaties van be-
smetting moeten worden aangebracht om Joz. 7 alsnog te kunnen verklaren. 
 
In het tweede deel van dit onderzoek bleek dat de context en daarmee de 
functie en de betekenis van Mrx in het Oude Testament uiteenlopend is. Een 
analyse van onderling verbindende elementen leidde tot een indeling van de 
teksten in tien categorieën. 
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 (transjordaanse) land. Deut. 
7:2-6 neemt (elementen van) deze beelden over en incorporeert ze in isolati-
onistische 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 afgoderij 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 reikwijdte van 
het beeld van Mrx. Mrx functioneert als een aanduiding van het 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 
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eigen volk is gericht.  Daarmee breekt Joz. 7 de invulling en reikwijdte van 
Mrx wijd open.  
Na de verovering van het land versplintert het beeld van Mrx. De dreiging 
die sinds Joz. 7 deel uitmaakt van het beeld van Mrx blijft overeind in de 
overige referenties. Verschillende contexten en toepassingen gebruiken 
elementen die Joz. 7 aan het beeld van Mrx toevoegde. De associatie van 
Mrx met rampzalige en onherroepelijke gevolgen die de kern van het be-
staan aantasten (zonder YHWH!) zorgt voor samenhang binnen de versplin-
tering van het beeld van Mrx. 
 
De basisfunctie van Mrx is afzondering of afgrenzing. Mrx duidt een status 
aan. Op de eerste categorie na, waar Mrx nadrukkelijk hwhyl is, duidt Mrx 
datgene aan dat van YHWH is afgezonderd. Mrx waarschuwt het volk zich 
afzijdig te houden van datgene dat Mrx is, of het geeft aan dat YHWH zelf 
zich afzondert (zich afzijdig houdt) van datgene dat Mrx is. Dit is afhanke-
lijk van de context. Mrx heeft een sterk identificerende 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.  
Mrx toepassen is de meest neutrale weergave van Mrx hif'il. De handelwijze 
die met de toepassing van Mrx gepaard gaat wordt door de meeste teksten 
bekend verondersteld, slechts Deut. 7:2-5 geeft een nadere invulling. De 
status Mrx wordt openbaar gemaakt. In de context van de verovering van 
het land treden de voorzorgsmaatregelen na de afkondiging in werking. Als 
YHWH zelf de status afkondigt over Israël of andere volkeren dient dit om 
de situatie te identificeren als zijn eigen keuze, en nadrukkelijk niet als on-
macht.  
 
Er is geen tekstuele ondersteuning voor de interpretatie van Mrx als 'wijden 
aan de vernietiging' in de narratieve chronologie. Hoewel niet kan worden 
uitgesloten dat vernietiging een consequentie kan zijn van de status Mrx, is 
Mrx niet die vernietiging zelf. De referentie in Dan. 11:44 vormt hierop de 
enige mogelijke uitzondering. Ook de interpretatie van Mrx als het wijden 
van de vijand aan de godheid in ruil voor de overwinning moet worden 
afgewezen. De veronderstelde besmettelijke eigenschappen van Mrx zijn 
evenmin terug te vinden binnen de narratieve chronologie. Mrx zélf is niet 
verleidelijk, datgene waarop Mrx wordt toegepast heeft verleidelijke eigen-
schappen. En dat is precies de reden voor het toepassen van Mrx. 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. 
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De functie van Joz. 7 binnen het boek Jozua is het benadrukken van de 
noodzaak van het toepassen van Mrx. Daarnaast wordt duidelijk wat de 
gevolgen voor het volk zijn als Mrx níet correct wordt toegepast. Tegen de 
achtergrond van de wonderbaarlijke overwinning in Joz. 6 maakt de neder-
laag bij Ai in Joz. 7 op het scherpst van de snede duidelijk wat het betekent 
om aan de andere kant van de grens te staan die wordt gevormd door Mrx. 
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. Daar-
naast wijst Joz. 7 erop dat het in acht nemen van Mrx een verantwoordelijk-
heid van het hele volk is.  
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. 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. Die status 
houdt in dat YHWH niet langer met het volk is. Het volk kan niet langer 
stand houden tegen hun vijanden en hun reputatie gaat verloren. De uitein-
delijke consequentie daarvan is het verlies van het (nog niet) veroverde land.  
De reactie op de boodschap van Joz. 7 vormt de rest van de verovering van 
het land in Joz. 8-11 om tot een programmatisch bewijs van gehoorzaam-
heid. De verovering van het land in Joz. 6-11 kan het best worden beschre-
ven als een Mrx-oorlog. Zowel de aard en het gevaar van de tegenstander 
als de status van het volk zelf worden gedefinieerd door Mrx. Na Joz. 7 is 
Israël nadrukkelijk niet-Mrx.  
Joz. 7 maakt op het scherpst van de snede duidelijk dat het land als gave van 
YHWH en de toepassing van 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 volkeren. De status van het volk in het land is nadruk-
kelijk niet-Mrx door een correcte toepassing van Mrx op de volkeren in het 
land. 
Ten opzichte van de overige referenties binnen de canonieke chronologie 
opent Joz. 7 de mogelijkheid voor een gebruik en begrip van Mrx buiten de 
context van de verovering van het land. Joz. 7 vormt Mrx om tot een term 
die als geen ander aangeeft hoeveel er op het spel staat. Daarbij is de drei-
ging die Mrx behelst vaak op het volk zelf gericht. 
Joz. 7 vormt de verbinding tussen een zeer specifieke toepassing van Mrx 
naar een wijd uitwaaierend gebruik van dezelfde term. De interpretatie van 
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Mrx binnen de canonieke chronologie is na Joz. 7 sterk gekleurd door de 
specifieke invulling die Joz. 7 zelf geeft. 
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. Hierdoor 
is in (canoniek) latere teksten het gebruik van de term Mrx voldoende om 
impact van een tekst te veranderen. Het 'spaarzame' gebruik van Mrx in 
latere teksten vergroot dit effect nog. Áls Mrx gebruikt wordt, dan is het 
direct een zaak van leven of dood. 
 




