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WOORD VOORAF 

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, 
 laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,  

want waar je ook gaat,  
de HEER, je God, staat je bij. 

(Joz. 1:9 NBV) 
 
Op het moment dat YHWH deze opdracht aan Jozua geeft, staat deze aan 
het begin van een groots project, de verovering van het land. Jozua heeft 
nog geen idee wat hem allemaal te wachten staat. Zal hij de overkant van de 
Jordaan met droge voeten halen? Welke beren (of liever: coalities) zal hij op 
zijn weg vinden? etc. Hij kan zo'n bemoediging van YHWH wel gebruiken. 
Wees vastberaden en standvastig! Die tekst schreef ik aan het begin van 
mijn onderzoek op een post-it memo en plakte het op mijn beeldscherm. Per 
slot van rekening zou ik Jozua jarenlang op de voet gaan volgen, dus die 
opdracht tot vastberadenheid en standvastigheid gold ook mij, vond ik. Mijn 
project was weliswaar minder groots, maar toch.  
Het schrijven van een proefschrift heeft, zo weet ik nu, wel iets weg van de 
verovering van het land. Soms maak je dagenlang rondtrekkende bewegin-
gen, om dan in één keer tot de kern door te dringen (Joz. 6), een andere keer 
neem je met gemak in één grote zwiep het hele noorden in (Joz. 11). Soms 
heb je een hele tijd nodig om bij te komen van de pijn van het inkorten van 
de tekst (Joz. 5), een andere keer sta je bewust stil om je te heroriënteren op 
dat wat werkelijk van belang is (Joz. 8:30-35). Je doet je best om je keurig 
aan de regels te houden, maar soms word je toch pijnlijk op de vingers ge-
tikt omdat er ongemerkt 'iets' tussendoor is geglipt (Joz. 7). Er zijn de afge-
lopen  jaren heel wat veldslagen geleverd... 
Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen... Menig keer heb ik, net als 
Jozua zelf willen schreeuwen: 'Waarom o Heer, heb je mij die Jordaan laten 
oversteken?'  (Joz. 7: 7). Ontmoedigen, dat kan ik heel goed zelf. Bemoedi-
gen, daar had ik anderen voor. En die waren er, in alle soorten en maten! 
Van het ultieme het-kan-altijd-nog-erger-lied 'Andries Knevel' van Brigitte 
Kaandorp, dat mij door een bemoedigende collega werd toegestuurd, tot het 
twee maanden lang ter beschikking stellen van een heel huis, zodat ik mijn 
studieverlof kon benutten zonder afgeleid te worden door kinderen of werk. 
En allen en alles daar tussenin. Zonder alle mensen om mij heen was dit 
proefschrift nooit afgekomen. Dank jullie wel!  
De Neoemieten die niet alleen mijn studeren, maar ook mijn promoveren 
met dispuutsavonden hebben veraangenaamd: dank jullie wel! 



 

6 

Ferdi, Suus, Geartsje, Leo, Anke, Mladen, Yvette, Annelies en Anna, voor 
vriendschap en collegiaal overleg, voor discussies en ongezouten meningen: 
dank jullie wel! 
 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan mijn promotor prof. dr. Ed Noort. 
Niet alleen was hij een uitermate deskundig begeleider, hij heeft me in de 
loop van de vele jaren een liefde voor de tekst bijgebracht die me draagt, 
vormt en vooral: die me bij de les houdt. Het enthousiasme waarmee hij 
tekst en mens weet te verbinden inspireert mij en door mij hopelijk ook weer 
anderen.  
Ook de leden van de beoordelingscommissie, prof. dr. F. García Martínez, 
prof. dr. K. Spronk en prof. dr. H. G. L. Peels wil ik hartelijk bedanken voor 
het lezen en beoordelen van het manuscript. 
 
Zonder de gulle hulp van 'bevriende zijde' was dit project niet eens van start 
gegaan. Dank, Vrienden, dank! Ook wil ik mijn broeders en zusters van de 
doopsgezinde gemeente Barsingerhorn- Zijpe Noord- Zijpe Zuid-
Wieringermeer en Medemblik bedanken voor hun geduldig en geïnteres-
seerd meeleven met het wel en wee van de afronding van dit proefschrift. 
Zonder het zo genereus verleende studieverlof was het een 'gebed zonder 
end' geworden, weet ik.  
 
Tot slot wil ik mijn ouders, mijn broers en de 'moide' bedanken. Op de ach-
tergrond vormen zij al jaren het veilige, gemoedelijke, en vooral humorrijke 
nest waarin mijn 'joôsies' liefdevol worden opgenomen als 'je moeder weer 
eens iets heeft'.  
 
 
Wieteke van der Molen 
Schagen,  mei 2008. 
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INLEIDING 
Tegen de achtergrond van de verovering van het land in het boek Jozua 
(Joz. 6-11) vertelt Joz. 7 over de eerste en enige nederlaag van de Israëlieten 
tijdens die overigens succesvolle verovering. Deze nederlaag vindt zijn 
oorsprong in een (dubbele) overtreding jegens de Mrx. In tegenstelling tot 
de overige hoofdstukken in Jozua hangt Mrx in Joz. 7 niet samen met een 
oorlogscontext. In Joz. 7 is Mrx tegen het volk gericht, en niet tegen de 
volkeren in het land. In de tweede helft van Joz. 7 wordt Achan aangewezen 
als de schuldige (hij bekent diefstal en verbergen van de buit). Daar is echter 
geen sprake meer van Mrx. 
In het onderzoek naar Jozua wordt over het algemeen minimaal aandacht 
besteed aan Joz. 7 en daarbij speelt Achan steeds een hoofdrol.1 Het is ech-
ter niet Achan, maar de Mrx die centraal staat in Joz. 7. Het is diezelfde 
Mrx die het hoofdprobleem vormt in de exegese van Joz. 7, juist omdat de 
functie en de context van Mrx in Joz. 7 zo totaal anders is dan in de omrin-
gende hoofdstukken.  
Joz. 7 is scherp afgebakend van zijn context en vormt nadrukkelijk één 
verhaal. Er zijn minimale verbindingen met de context. De eerste verbinding 
wordt gevormd door de poging Ai te veroveren. Dit lukt bij een hernieuwde 
poging in Joz. 8 wél. Daarnaast lijkt de diefstal van Achan terug te verwij-
zen naar de buit van de verovering van Jericho in Joz. 6, al wordt dit ner-
gens met zoveel woorden gezegd. 
Het eerste deel van dit onderzoek vraagt naar de rol van Mrx in de finale 
gestalte van Joz. 7. Na een korte schets van de diachrone posities volgt in 
het eerste hoofdstuk een exegese van Joz. 7. Vervolgens zal in hoofdstuk 
twee aandacht worden besteed aan het concept van de 'corporate persona-
lity', daar de complexe situatie tussen de verschillende overtredingen in Joz. 
7 vaak wordt uitgelegd met behulp van dit concept.  
Omdat de Mrx centraal staat in Joz. 7 is het van belang helder te krijgen wat 
Mrx precies inhoudt en hoe het begrip functioneert. Na een weergave van de 
onderzoeksgeschiedenis met betrekking tot Mrx in hoofdstuk 3, volgt een 
bespreking van de oudtestamentische teksten waarin Mrx voorkomt.  
Tot nog toe is in de vakliteratuur het onderzoek naar Mrx steeds volgens een 
min of meer vaststaand stramien verlopen. Eerst wordt gepoogd vast te 

 
1 Behalve in de commentaren is er voornamelijk aandacht voor delen van het verhaal. Zo 

wordt gewezen op de functie van Achan als tegenpool van Rachab (Joz. 2). Niditch ziet in  
Achan een voorbeeld van het zondebok-principe dat René Girard ontwikkelde (Violence and 
the Sacred, Baltimore 1977). S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of 
War, Oxford- New York, 1993, p 58-61.  
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stellen of er een verwantschap van het lexeem met de overige Semitische 
talen aanwezig is. Daarbij wordt allereerst vastgesteld dat tussen een Mrx I 
en Mrx II moet worden onderscheiden.2 Vervolgens wordt aandacht ge-
schonken aan een eventuele verbinding tussen Mrx I en Mrx II,3 waarna 
geprobeerd wordt de 'oorspronkelijke' betekenis van de wortel Mrx aan te 
geven. De oudtestamentische teksten worden vervolgens in een gereconstru-
eerd literair-historisch schema geplaatst, dat daarna weer aan de hand van de 
wortel wordt beoordeeld.  
Toch bevredigt deze toegang tot het concept van Mrx niet, omdat niet alleen 
de linguïstische, maar juist ook de literair-historische reconstructie met 
vergaande hypotheses werkt. Door deze literair-historische hypotheses en 
hun terugkoppeling op de gereconstrueerde betekenis van de wortel, is het 
risico groot dat beide hypotheses elkaar sterk beïnvloeden. Hierdoor is er 
een grote kans aanwezig dat de literair-historische hypotheses uiteindelijk 
vooronderstellingen worden die al bij voorbaat de duiding van de wortel 
beïnvloeden. Dit heeft dan omgekeerd weer zijn gevolgen voor de plaatsing 
van teksten binnen het gereconstrueerde literair-historische schema. Een 
goed voorbeeld hiervan is Num. 21:1-3, dat als enige referentie in een oor-
logscontext Mrx in een gelofte (rdn) aan YHWH aanbiedt in ruil voor de 
overwinning en de conclusies die daaruit zijn getrokken.4  
 

2 HAL 339-340. 
3 Heintz, J. G. 'Oracles prophétiques et 'guerre sainte' selon les archives royales de Mari et 

l'Ancien Testament', Congress Volume Rome 1968/69, VT.S 17, Leiden 1969, p. 112-138. 
4 Von Rad ging er bijvoorbeeld van uit dat de oudste vorm van Mrx werd toegepast in op-

dracht van YHWH. Hij ziet Num. 21:1-3, waar het volk zelf de Mrx belooft in ruil voor de 
overwinning dan ook als een latere, mildere vorm (Von Rad, Der Heilige Krieg im alten 
Israel, ATHANT 20, Zürich 1951, p. 13). Brekelmans echter wijst dit van de hand. Hij maakt 
onderscheid tussen een historische toegepaste Mrx (Num. 21:1-3, Joz. 6 en 1Sam. 15) en een 
deuteronomistisch ideaal dat nooit daadwerkelijk is uitgevoerd. Hij ziet in navolging van 
Num. 21:1-3 de Mrx als gelofte als de enige historische vorm van Mrx, en ziet deze gelofte in 
ruil voor de overwinning ook terug in Joz. 6 en 1Sam. 15 (Brekelmans, De �erem in het Oude 
Testament, Nijmegen 1959, p. 153-154, 179). De beide laatste teksten kennen echter een 
duidelijk opdracht tot Mrx. In Joz. 6 wordt die opdracht door Jozua verwoord (als uitvoering 
van de opdracht die YHWH geeft in Deut. 7:2-5 en 20:16-18). In 1Sam. 15 is het YHWH zelf 
die Saul de opdracht geeft Mrx te voltrekken aan de Amalekieten. In geen van beide gevallen 
is er sprake van Mrx in ruil voor de overwinning. Stern voert de lijn van Brekelmans nog 
verder door. Hij meent dat de Mrx als gelofte in ruil voor de steun van YHWH in de strijd 
feitelijk praktijk was in het oude Israël. Hij ziet Num. 21:1-3 als van doorslaggevend belang 
voor het begrip en de geschiedenis van Mrx in de Bijbel (Stern, The Biblical �erem. A Win-
dow on Israel's Religious Experience, Brown Judaic Studies 211, Atlanta GA 1991, p. 138). 
Niditch tenslotte, ziet in de gelofte van Num. 21:1-3 het aanbieden van mensen als offer aan 
YHWH in ruil voor de overwinning. Zij baseert haar ideologie van de 'ban als offer' in feite op 
Num. 21:1-3. Zij herkent in o.a. Deut. 2:34-35; 3:6-7; Joz. 6:17-21; Joz. 8:2, 24-28; Joz. 
10:28-40 en Joz. 11:11, 14 deze ban als offer. Daarnaast breidt zij deze ideologie uit met 
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Daarnaast doorloopt het Oude Testament narratief een chronologisch tijds-
frame van Genesis tot aan de tijd van de tweede tempelperiode. Ongeacht de 
ontstaanstijd van de verschillende bijbelboeken worden ze gepresenteerd 
met een interne, narratieve chronologie. Zo wordt een doorlopende 
geschiedenis van YHWH en zijn volk, van de schepping van de aarde tot 
aan de tweede tempelperiode geboden.  
Een gewone roman ontstaat in fases. Het is mogelijk dat de romanschrijver 
op aanraden van zijn redacteur of corrector zijn eerste hoofdstuk nog aan-
past als het laatste al is geschreven. Het is het eindproduct dat van voor naar 
achter één geheel vormt en ook als zodanig gelezen wil worden. Zo is ook 
het Oude Testament, ongeacht verschillende bronnen en redacties, uiteinde-
lijk één doorlopend verhaal.5  
Begrip van bepaalde concepten, herkenning van bepaalde themata in het 
Oude Testament ontwikkelt zich gaandeweg. De invulling van de betekenis 
en functie van Mrx in bijvoorbeeld 1Sam. 15 hangt samen met dat wat er tot 
dan toe in de narratieve chronologie duidelijk is geworden over de betekenis 
en het gebruik van Mrx. Zo spelen onder andere de regelgeving van Deut. 
7:2-6 en de waarschuwingen in Deut. 7:25-26; 13:18; Joz. 6:18 en Joz. 7 op 
de achtergrond mee als in 1Sam. 15 een aparte opdracht wordt gegeven om 
Mrx toe te passen op Amalek.   
Dit onderzoek wil de groei van het concept Mrx door de oudtestamentische 
teksten heen volgen aan de hand van de canonieke volgorde. Het vraagt niet 
naar een ontstaans- of ontwikkelingsgeschiedenis van het begrip en poogt 
ook niet deze te reconstrueren. Om de beeldvorming van Mrx zoals deze 
zich binnen de narratieve chronologie ontwikkelt zo helder mogelijk weer te 
geven worden alle teksten waarin de Mrx voorkomt in eerste instantie zo 
veel mogelijk los van elkaar besproken.6 Daarbij zal de context van de ver-
schillende referenties steeds worden meegenomen.  
Zeker in het begin geeft dit een mager, verbrokkeld beeld, omdat er dan nog 
nauwelijks beeldvorming is. Daarnaast geldt dat de eerste teksten (Ex. 

                                                                                                                           
teksten waarin geen sprake is van Mrx, zoals Richt. 11:30-39. De reden hiervoor is het feit dat 
het leven van een mens wordt beloofd in ruil voor de overwinning (Niditch, War in the He-
brew Bible, p. 31-37). 

5 De tendens om het Oude Testament als doorlopend geheel te beschouwen wordt al zicht-
baar in de Septuaginta. In die vroege vertaling worden niet alleen de boeken 1 en 2 Samuël en 
1 en 2 Koningen ingedeeld als 1-4 Koningen, ook plaatst de Septuaginta 1 en 2 Kronieken 
daar direct achter. 

6 Jes. 11:15 wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De argumentatie voor de 
lezing zoals de LXX die voorstaat (e,mhrw ,s ei heb. byrxh in plaats van Myrxh) is overtui-
gend. Zie ook Brekelmans, De �erem, p. 118-120, Stern, The Biblical �erem, p. 192.  
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22:19, Lev. 27:21, 28, 29 en Num. 18:14) legislatief van aard zijn. Er valt 
uit de context van deze referenties weinig op te maken over invulling en 
toepassing van Mrx.  
De eindtekst die gevolgd wordt is die van de MT zoals die is overgeleverd 
in de Codex Leningradensis.7 Dit is de oudst bekende volledig overgelever-
de tekst van het Oude Testament en stamt uit 1008 na Christus. De afstand 
tussen ontstaan van de tekst en de gebruikte versie van de eindtekst is groot. 
De keuze voor de Codex Leningradensis geeft niettemin het voordeel dat 
slechts van één corpus (een aaneengesloten overgeleverde eindtekst) gebruik 
hoeft te worden gemaakt. Dit maakt het mogelijk om de ontwikkeling van 
het concept Mrx aan de hand van de narratieve chronologie te volgen bin-
nen één eindtekst. 
 
Als alle teksten besproken zijn volgt in hoofdstuk vijf een analyse van de 
verschillende elementen van Mrx. Vervolgens wordt het beeld van de Mrx 
zoals het naar voren komt uit de narratieve chronologie weergegeven. Dit 
beeld wordt toegespitst op de betekenis en functie van Mrx in Joz. 7. Daar-
op aansluitend zal de functie van Joz. 7 in haar directe context besproken 
worden.  Tot slot zal de functie van Joz. 7 in de beeldvorming van Mrx 
binnen de narratieve chronologie aan bod komen. 
 
 

 
7 Hierbij wordt gebruik gemaakt van de tekst zoals die is weergegeven in de Biblia Hebrai-

ca Stuttgartensia, (4e editie 1990). De BHS plaatst 1&2Kronieken echter achteraan, waar in de 
Codex Leningradensis en de Codex Aleppo 1&2Kronieken voor de Ketubim en na de Kleine 
Profeten staat. Dit onderzoek houdt de volgorde van de Codex Leningradensis aan en plaatst 
de referenties in 1&2 Kronieken direct na de Kleine Profeten. 
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 HOOFDSTUK 1 

JOZUA 7 
 

VERTALING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YHWH tot de avond,15 

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

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

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

15 De LXX geeft slechts: 'voor de Heer'. Nwra 'ark' is mogelijk door verwarring van r en d 
gelezen als Nwda, 'Heer'. 
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6ac hij en de oudsten van Israël 
6b en zij strooiden as op hun hoofden. 
 
7aa En Jozua zei: 'Ach heer YHWH! 
7ab Waarom heb jij dit volk de Jordaan doen oversteken,16 
7ac om ons in de hand van de Amorieten te geven  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noth 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alfrink 

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

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

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

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

Gray 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soggin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boling/Wright 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

82 Idem, p. 82-83. 
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Fritz 

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

Nelson 

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

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

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

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

Sicre 

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

Positiebepaling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXPOSITIE: JOZ. 7:1 

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

De overtredingen 

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

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

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

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

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

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

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

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

Achan als deel van het volk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

116 1Sam. 9:1-2. 
117 Karmi ontbreekt echter in Joz. 7:17. 
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1Kron. 2:7 vermeldt Karmi als de vader van Achar,118 met een referentie 
naar de woordspeling van Joz. 7. Daar wordt Achar voorgesteld als de man 
die ongeluk bracht over Israël door zijn Mrxb lem.119 De referentie maakt 
deel uit van een genealogie van Juda en lijkt bekend met de geschiedenis (en 
genealogie) van Joz. 7.  
Tegelijkertijd vormt 1Kron. 2:7 ook een breuk in die genealogie. De lijst 
loopt van Juda via Zerach naar Zimri, steeds met gebruikmaking van de 
genealogische aanduiding Nb, zoon. 1Kron. 2:7 echter stelt Karmi echter niet 
voor als de zoon van een der voorafgaande personae. Hij wordt voorgesteld 
als de vader (ba) van de ongeluksbrenger Achar. In 1Kron. 2:8 herneemt de 
lijst zijn oude profiel met de zonen van Ethan, een zoon van Zerach.120 
Zavdi, vertegenwoordigt in Joz. 7 de daaraan voorafgaande generatie. Be-
halve in Joz. 7:1, 17-18 wordt Zavdi nog genoemd in een genealogische 
opsomming van de Benjaminieten in 1Kron. 8:19. De naam komt eveneens 
voor in 1Kron. 27:27 en Neh. 11:17. Geen van de overige vermeldingen van 
Zavdi kunnen in verband worden gebracht met zijn voorkomen in de genea-
logie van Achan hier in Joz. 7. 
Zerach tenslotte, is de meest bekende van de voorvaders van Achan en 
wordt van de drie ook het meest met Achan geassocieerd. Behalve in Joz. 
7:1, 17-18 wordt hij in Joz. 7:24 en 22:20 genoemd als (voor-) vader van 
Achan: Achan, zoon van Zerach. Gen. 36:13, 33; 1Kron. 1:37, 44 noemen 
(een)  Zerach als een zoon van Rehuël, de zoon van Ezau. Zerach staat daar 
in dezelfde graad van afstamming als in Joz. 7. Hij wordt daar echter ge-
noemd als een kleinzoon van Ezau, en niet als een kleinzoon van Jakob. Dat 
er iets bijzonders aan de hand is met de afstamming van Zerach (en zijn 
tweelingbroer Perez) blijkt uit het geboorteverhaal waarin Tamar, de 
schoondochter van Juda hem een tweeling baart (Gen. 38:30; 1Kron. 2:4). 
Gen. 46:12; Num. 26:113, 20; 1Kron. 2:6; 9:6 en Neh. 11:14 noemen 

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

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

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

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

De toorn van YHWH 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE NEDERLAAG: JOZ. 2-5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

136 Alfrink rekent voor dat op een inwonertal van twaalfduizend (Joz. 8:25 meldt dat Ai 
twaalfduizend inwoners heeft) ongeveer twee á drieduizend weerbare mannen zijn. De inschat-
ting van de kracht van de tegenstander door de verkenners in Joz. 7:3 levert een één-op-één-
gevecht op. Dit is volgens Alfrink realistisch. Jozua neemt dan met het uitzenden van driedui-
zend man geen onnodig risico. Alfrink meent wel dat de Israëlieten na het onverwachte succes 
bij de verovering van Jericho teveel zelfvertrouwen hebben. Deze overmoed heeft echter eerder 
betrekking op het gebied van hun eigen krijgskunst dan op het uitgezonden aantal strijders 
(Alfrink, Josue,  p. 43). 



 

43 

wordt de aanval in Joz. 7:2-5 opnieuw afwijkend voorgesteld ten opzichte 
van de overige campagnes. Het feit dat Jozua hier niet met name genoemd 
wordt aan het hoofd van de strijdmacht legt haast ongemerkt de aandacht 
nog sterker op de Israëlieten. De Israëlieten zijn de belangrijkste spelers 
hier, het gaat in Joz. 7:1a om hún Mrxb lem lem, in Joz. 7:2-5 om hún 
aanval op Ai. Het uitzenden van een (geringe) strijdmacht zonder specifieke 
vermelding van de aanvoerder van die strijdmacht draagt bij aan het over-
moedige beeld dat hier van de Israëlieten geschetst wordt. Ook het op zich-
zelf geringe aantal van ongeveer zesendertig slachtoffers draagt bij aan dit 
beeld;138 de paniek die uitbreekt onder de Israëlieten naar aanleiding van het 
sneuvelen van deze ongeveer zesendertig is onevenredig groot.139 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanklacht; verleden, heden, toekomst. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heiliging 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure 

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

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

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

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

zoals in Joz. 7:15-18, 1Sam. 10:20 (aanwijzing Saul) en 1Sam. 14:41-42 (godsoordeel tussen 
Saul en Jonathan). In het laatste geval, 1Sam. 14:42 komt ook het verbum lpn hif'il voor. Dit 
heeft geleid tot de aanname dat het verbum dkl verband houdt met het werpen van het lot. 
Nu wordt het werpen van het lot inderdaad als een godsoordeel beschouwd. Dit lot wordt 
uitgedrukt door middel van de term lrwg, meestal samen met het verbum lpn hif'il, soms met 
ddy qal. Soms ook worden andere uitdrukkingen als het 'opkomen' of  'uitkomen' van het lot 
gebruikt, met verba als hle en auy. Nergens in het Oude Testament echter wordt het verbum 
dkl geassocieerd met het godsoordeel door middel van het werpen van het lot. De overeen-
komsten tussen 1Sam. 14:42-44 en Joz.7:2-5 zijn zo minimaal dat deze geen basis kunnen zijn 
voor het aannemen van een associatie van het verbum dkl met het godsoordeel door het 
werpen van het lot. Tegen Miller/Tucker, (The Book of Joshua, p. 63) en Boling/Wright (Jos-
hua, p. 226), die hier dkl wel interpreteren als het werpen van het lot. Kitz heeft uitgebreid 
aandacht besteed aan de diverse vormen en terminologie voor het werpen van het lot; A. M. 
Kitz, 'The Plural Form of 'Urim and Tummim', in: JBL 116/3 (1997), p. 401-410; 'Hebrew 
Terminology of Lot Casting and its Ancient Near Eastern Context', in: Catholic Biblical 
Quarterly 62/2 (2000), p. 207-214 en 'Undivided Inheritance and Lot Casting in the Book of 
Joshua', in: JBL 119/4 (2000), p. 601-618. Vgl. ook: J. Lindblom, Lot-Casting in the Old 
Testament, in: VT 12 (1962), p. 164-178. J. C. De Vos, Das Los Judas, VT.S 95, Leiden 2003, 
p. 103-106.  
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oplossing van het probleem, of misschien beter; het herstel van de situatie 
ligt eveneens in Israëls eigen handen. 
Joz. 7:15aa gebruikt het part. nif. (+ lidwoord) van het verbum dkl om de 
schuldige aan te duiden. De nif'al van het verbum wordt behalve in het gods-
oordeel in 1Sam.10:20; 14:41-42 bij Jesaja en Jeremia gebruikt om het lot 
van de goddelozen en afvalligen aan te duiden.187 Hierbij worden steeds 
metaforen van verstrikking en vangen gebruikt. Dit gebruik van het verbum 
speelt mee in de godsrede. Joz. 7:15aa (Mrxb dklnh) betekent 'diegene die 
door de Mrx verstrikt/gevangen is'. Dit brengt de tegenstelling tussen 
YHWH en de Mrx opnieuw tot uitdrukking. YHWH neemt het volk (op-
nieuw) in. YHWH maakt het volk opnieuw het zijne, tot aan degene die 
door de Mrx genomen/gevangen blijft. Diegene maakt de verkeerde keuze; 
niet YHWH maar Mrx. 
De straf die YHWH uitvaardigt tegen diegene (vab Prs) in Joz. 7:15ac is 
de zwaarste vorm van doodstraf die het Oude Testament kent. Door het 
verbranden blijft er geen lijk meer over om te begraven. Deze straf wordt 
normaliter slechts gebruikt voor zware seksuele vergrijpen.188 Daar is echter 
in Jozua 7 geen sprake van. Bij Jeremia en Ezechiël wordt sab Prs regel-
matig gebruikt in een oordeel van YHWH over het volk en de stad Jeruza-
lem.  
sab Prs is dan onderdeel van de inname van de stad door Nebukadnezar. 
In de gerichtsspreuken wordt deze verovering steeds voorgesteld als straf 
van YHWH voor goddeloosheid en afvalligheid, waarbij Nebukadnezar het 
werktuig van YHWH is.189 Ook wordt de term sab Prs in het Oude Testa-
ment gebruikt om attributen die als afgoderij worden beschouwd te vernieti-
gen.190 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Selectie 

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

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

Pressie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zoeken, maar geformuleerd met een imperfectum. In Gen. 47:18 en Jes. 3:9 komt een  negatief 
geformuleerd gebruik van de pi'el van dxk voor, maar daar betreft het geen dringend verzoek. 
In Gen. 47:18 zeggen de Egyptenaren uit eigen beweging tegen Jozef: 'we zullen het voor mijn 
heer niet verbergen'. Het gebruik van het verbum in Job 6:10; 15:18; 27:1; Ps. 40:11; 78:4  
betreft steeds het niet verborgen houden van wijsheid, lering en loffelijke eigenschappen van 
YHWH. Daar gaat het om een ander genre. 
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dacht te brengen. Eer bewijzen aan YHWH, hem erkennen als god, vormt 
het begin van het herstel van die verhouding.  
Daarnaast is het voor Israël van belang om de overtreding precies te weten. 
Ook al is Achan de schuldige, ook zij hebben een overtreding begaan door 
het oogluikend toe te staan. Daarmee hebben zij zichzelf in gevaar gebracht. 
De consequenties daarvan hebben ze aan den lijve ondervonden bij hun 
poging Ai te veroveren. Het is van het grootste belang voor het volk dat 
duidelijk wordt waarvoor ze hun ogen precies hebben gesloten, zodat ze dit 
in de toekomst kunnen voorkomen. Dit valt terug te zien in de formulering; 
'verberg het niet voor mij'. 
Opnieuw valt op dat Jozua zichzelf nadrukkelijk voorstelt als deel van het 
volk. Hij gebruikt een bijna persoonlijke toon jegens Achan als hij hem 
probeert over te halen te bekennen.  

Bekentenis 

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

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

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

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

206 In nog eens dertien teksten is de uitdrukking weliswaar niet hwhyl ytajx, maar 
slechts ytajx. Uit de context blijkt echter steeds dat de zonde die bekend wordt tegen YHWH 
is begaan. Dit is het geval in Ex. 9:27; Num. 22:34; 1Sam. 15:24, 30; 2Sam. 24:10, 17; 1Kron. 
21:8, 17; Job 10:14; Ps. 41:5; 51:6; Jer. 2:35; Mi. 7:9. Daarnaast komt de uitdrukking ook 
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Als de uitdrukking wordt gebruikt met betrekking op YHWH betreft het 
afgoderij of het niet erkennen van het god-zijn van YHWH.207 In enkele 
gevallen wordt de precieze aard van de zonde niet nader genoemd.208 In 
2Sam. 12:13 wordt een verband aangegeven tussen de begane zonde en de 
reputatie van YHWH.209 2Sam. 24:10, 17 en 1Kron. 21:8, 17 vertellen paral-
lel het verhaal over de volkstelling van David. Onduidelijk is waarom (de 
opdracht tot) het tellen van het volk wordt gezien als een zonde.210 
Joz. 7:20bb vertoont de meeste overeenkomst met 2Sam. 12:13; in beide 
gevallen gaat het om een bekentenis van een daad waarvan de schuldigen 
wel wisten dat het een overtreding was, maar waarvan nu pas de precieze 
consequenties duidelijk worden. In beide gevallen komt de bekentenis niet 
spontaan, maar wordt deze afgedwongen.211 De gevolgen van de bekentenis 
echter zijn zeer verschillend. In Joz. 7:20bb bezegelt de bekentenis van 
Achan zijn lot waarop hij ter dood wordt gebracht. Davids overtreding 
wordt na zijn bekentenis in 2Sam. 12:13 vergeven.212 
Joz. 7:20bb is in zoverre uniek dat de bekentenis niet wordt gevolgd door 
(een verzoek om) vergeving.213 Achan bekent, de strafmaat is in Joz. 7:15ab-
                                                                                                                           
voor als de overtreding tegen andere mensen gericht is; Gen. 20:29; 31:36; Richt. 11:27; 
1Sam. 24:1, 12; 2Sam. 19:20; 1Kon. 18:9, 14; Job 7:20; Jer. 37:18. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bewijs 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

SLOT: JOZ. 7:26AC-BB 

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

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

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

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

257 In Gen. 31:36 richten Jakob en zijn broeders een hoop stenen op ter getuigenis van het 
verbond tussen Jakob en Laban, waaruit de 'getuigende' functie van een dergelijke steenhoop 
ook duidelijk wordt. 
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Het verhaal dat in de expositie Joz. 7:1bb begon met het ontbranden van de 
toorn van YHWH vindt pas hier zijn werkelijk afronding.  
De toorn van YHWH wordt niet eenmaal genoemd bij de redenen die wor-
den aangevoerd om het verlies bij de eerste aanval op Ai te verklaren. 
Evenmin worden de maatregelen voor de  selectie van de schuldige en de 
noodzaak de Mrx te verwijderen weergegeven als een poging om de toorn 
van YHWH te doen wijken. In zoverre lijkt de toorn van YHWH niet wer-
kelijk van belang in Joz. 7.  
Tegelijkertijd is Joz. 7 de enige tekst in het Oude Testament waarin niet 
alleen het ontbranden van de toorn wordt gemeld, maar ook het wijken van 
de toorn. In dit opzicht is Joz. 7 meer en beter afgerond dan de meeste ande-
re teksten. De toorn van YHWH omarmt het verhaal en fungeert als leeswij-
zer voor de tekst. Zo wordt de toorn van YHWH ingezet om het belang van 
de uit Joz. 7 te leren les te onderstrepen. Het verhaal, die les, is dan ook pas 
werkelijk afgerond als de toorn van YHWH is geweken. 
De dubbele beschuldiging in de expositie leidde tot de toorn van YHWH. 
Pas als Achan door de Israëlieten is bestraft is de Mrx daadwerkelijk ver-
wijderd. Pas dan zijn de Israëlieten zich niet alleen volledig bewust van hun 
eigen rol in het geheel, maar hebben ze zich daar ook rekenschap van gege-
ven en hebben ze hun fout hersteld. Pas na afronding van Achans aandeel is 
ook het aandeel van de Israëlieten volledig afgerond. Pas dan wijkt de toorn 
van YHWH. 
In die zin heeft de dubbele etiologische formule in Joz. 7:26ab en Joz. 
7:26bb eenzelfde functie als de dubbele beschuldiging in de expositie Joz. 
7:1aa-ba; Joz. 7 is het verhaal over twee overtredingen, met twee verschil-
lende overtreders, die beide een afzonderlijk einde kennen. Dat einde wordt 
formeel weergegeven met twee afzonderlijke etiologische formules. De les 
aan de Israëlieten is veelomvattender en complexer dan de overtreding van 
Achan. Het is met name hun eigen rol die hier het bestuderen/herinneren 
waard is. 
Joz. 7:26bb sluit dan nogmaals af, opnieuw met de etiologische formule  
hzh Mwyh de. Ditmaal wordt de suggestie gewekt dat het zojuist in Joz. 7 
vertelde verhaal de reden is voor de naam van de Vlakte van Achor. Het 
hele hoofdstuk Joz. 7 wordt door deze formule getypeerd als een 
naamsverklaring. Joz. 7 is echter geen verhaal dat verteld wordt om de naam 
van de Vlakte van Achor te verklaren.258 Veeleer is het andersom: de 
naamsgelijkenis tussen Achan/Achor wordt aangegrepen als geografische 
 

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

SAMENVATTING 

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

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



 

83 

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

JOZ. 7 EN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PERSONALITY' 
 

De invloed van het concept van de 'corporate personality' op de exegese van 
Joz. 7 sinds het oorspronkelijke commentaar van Wheeler Robinson in 1907 
is groot.259 Hoewel velen sindsdien kritiek hebben gegeven op Wheeler 
Robinsons oorspronkelijke idee,260 blijft de idee van de 'corporate persona-
lity' in de interpretatie een rol spelen. Hieronder wordt het concept 'corpora-
te personality' zoals dat door Wheeler Robinson en daarna Porter en Ka-
minsky werd uitgewerkt besproken.261 Vervolgens wordt een beknopt over-
zicht geboden van de toepassing van het concept door de verschillende 
commentaren om de invloed en reikwijdte ervan binnen de exegese van Joz. 
7 te demonstreren. Tot slot zal de bruikbaarheid van het concept bij de exe-
gese van Joz. 7 aan bod komen. 
 

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING VAN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PER-

SONALITY'. 

Zoals al eerder gesteld wordt Joz. 7 sinds het commentaar van H. Wheeler 
Wheeler Robinson veelvuldig gelezen als een oudtestamentisch voorbeeld 
van de zogenaamde 'corporate personality'.262 Wheeler Robinson verstond 

 
259 Hoewel Wheeler Robinson pas in 1911 zijn Christian Doctrine of Man publiceerde 

waarin hij het concept van de 'corporate personality' en de toepassing ervan op het Oude 
Testament introduceert, zinspeelt hij er al op in zijn commentaar op Deuteronomium en Jozua 
uit 1907. Hij spreekt daar nog over 'corporate responsibility'. H. Wheeler Robinson, Deuteron-
omy and Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 300. 

260 Met name J. R. Porter, 'The Legal Aspects of the Concept of  "Corporate Personality" in 
the Old Testament', in: VT 15 (1965), p. 361-380, en J. W. Rogerson, 'The Hebrew Conception 
of Corporate Personality: A Re-Examination', in: JTS NS 21 (1970), p. 1-16. 

261 Porter en Kaminsky schrijven beiden uitgebreid over Joz. 7 in hun bespreking van de 
'corporate personality'. Bovendien bieden beiden naast Wheeler Robinson een mooi voorbeeld 
van hoe men in de loop der tijd met het concept van de 'corporate personality' is omgegaan bij 
de exegese van Joz. 7. 

262 H. Wheeler Robinson, The Christian Doctrine of Man, Edinburgh 1911, p. 8. Vgl. ook 
zijn latere artikel 'The Hebrew Conception of Corporate Personality', in: Corporate Personal-
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onder 'corporate personality' dat de groep, ongeacht de omvang ervan, (psy-
chologisch) als eenheid werd ervaren.263 Wheeler Robinson was sterk beïn-
vloed door de theorieën van onder andere Lévy-Bruhl en Durkheim. Beide 
antropologen hielden zich aan het begin van de twintigste eeuw bezig met 
onderzoek naar 'primitive psychology' onder stammen met een totemistische 
religie. Hoewel de religie van het oude Israël niet totemistisch kan worden 
genoemd, nam Wheeler Robinson de ideeën van Durkheim en Lévy-Bruhl 
met betrekking tot het primitieve bewustzijn over. Dit primitieve bewustzijn 
maakte volgens hen geen onderscheid tussen de individu en de groep. 
Wheeler Robinson zegt daarover:  
 

'We find men dealt with, in primitive legislation and religion, 
not on the basis of the single life which consciousness binds 
together for each one of us, but as members of a tribe, a clan, or 
a family. (...) the idea that the sin of one (e.g. Achan) can prop-
erly be visited upon the group to which he belongs, and into 
which his own personality, so to speak, extends.'264 

 
De oorspronkelijke idee van Wheeler Robinson, waarbij de 'corporate  per-
sonality' inhoudt dat het individu zichzelf ervaart als deel van een groep 
maakt niet langer deel uit van de verschillende theorieën die eruit voortge-
komen zijn. Ook kent de gebruikte terminologie inmiddels vele variaties en 
nuances.265  
                                                                                                                           
ity in Ancient Israel, Philadelphia 1980 (herziene editie), p. 25-44 (oorspronkelijk gepub-
liceerd in P. Volz, F. Stummer, J.Hempel (eds.), Werden und Wesen des Alten Testaments: 
Vorträge gehalten auf der Internationalen Tagung alttestamentlicher Forscher zu Göttingen 
vom 4.-10. September 1935, BZAW 66, Berlin 1936, p. 49-62.)  Voor een beknopte bespre-
king van de receptiegeschiedenis met betrekking tot het concept van de 'corporate personality' 
sindsdien, zie: J. S. Kaminsky, Corporate Responsibility in the Hebrew Bible, Sheffield 1995, 
p. 16-29. Vgl. ook J. Mol, Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid. Een beschrijving 
van de corporate personality naar Ezechiël 18 en 20, Veenendaal 2002. 

263 Wheeler Robinson heeft nergens een precieze definitie gegeven van de term 'corporate 
personality'. Bovenstaande invulling valt onder andere af te leiden uit zijn artikel 'The Hebrew 
Conception of Corporate Personality', p. 25-26. 

264 Wheeler Robinson, Christian Doctrine, p. 8. 
265 Wheeler Robinson zelf gebruikte in zijn vele artikelen ook al verscheidene uitdrukkin-

gen en nuances, afhankelijk van de behandelde oudtestamentische teksten. Zo sprak hij bi-
jvoorbeeld ook over 'corporate representation' (in: 'The Psychology and Metaphysic of "Thus 
said Yahweh"', in: ZAW 41 (1923), p. 1-15) en 'corporate responsibility' (in: Deuteronomy and 
Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 300.) Voor een overzicht van het gebruik van en 
de ideeën achter de terminologie in het werk van Wheeler Robinson, vgl. Rogerson, 'A Re-
Examination', p. 2-10. Porter spreekt bijvoorbeeld over 'corporate personality' en noemt 'com-
munal responsibility' als aspect daarvan. Verderop in zijn artikel spreekt hij echter over 'group 
responsibility' en 'communal guilt', waarbij het onderlinge onderscheid minimaal is. Het is dit 
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Volgens Wheeler Robinson spiegelde Joz. 7 'the non-individualistic or cor-
porate idea of personality'. Wheeler Robinson zag dit met name terug in de 
vernietiging van het gezin van Achan, en daarnaast in het feit dat heel Israël 
leed door de overtreding van Achan.266  
 
Zowel Porter als Kaminsky wijzen het psychologische aspect van de door 
Wheeler Robinson toegepaste theorie af.267 Beiden zien echter wel een be-
paalde waarde in de idee van een 'corporate personality' voor het verstaan 
van 'theologisch problematische' teksten in het Oude Testament.268  

Porter en corporate personality 

Porter hanteert in zijn kritiek op Wheeler Robinson eveneens de term 'cor-
porate personality'.269 Hij ontkent echter dat er geen besef van onderscheid 
tussen groep en individu is in het oude Israël, zoals Wheeler Robinson be-

                                                                                                                           
door Porter herkende aspect van de oorspronkelijke 'corporate personality' bij Wheeler Ro-
binson dat Kaminsky uitwerkt in zijn idee van 'corporate responsibility'. Hoewel de terminolo-
gie dus verandert en ook de inhoud verschuift vallen alle verschillende uitwerkingen nog 
steeds onder dezelfde noemer van de 'corporate personality', al staat een enkele theorie erg ver 
van de oorspronkelijke af. Dat de verschillende theorieën toch steeds onder één noemer ge-
plaatst worden, is ten eerste inherent aan de artikelen zelf, waarin steeds de doorgaande lijn 
sinds Wheeler Robinson geschetst en benoemd wordt. Ten tweede betreft het in alle gevallen 
een soortgelijke vraag-/ probleemstelling. Steeds wordt het concept van de 'corporate persona-
lity' ingezet als antwoord op het blijkbaar onverteerbare probleem dat niet alleen de schuldige, 
maar ook 'onschuldigen' worden bestraft. De verschillen in terminologie en de daaruit voort-
vloeiende nuances in de toepassing van het concept van de 'corporate personality'  blijken ook 
uit de commentaren. 

266 Wheeler Robinson, Deuteronomy and Joshua, Century Bible, Edinburgh 1907, p. 266, 
300. 

267 Hetgeen overigens geheel in lijn is met hetgeen er binnen de antropologie is gebeurd 
met de theorieën over 'corporate personality', van Lévy-Bruhl en Durkheim. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld; E. E. Evans-Pritchard, Nuer Religion, New York 1956, p. 123-43. Vgl. ook 
Rogerson, 'Re-Examination', p. 1-16.  

268 Porter en Kaminsky zijn positiever over de (mogelijkheden van de) term dan Rogerson, 
die ervoor pleit de term (vanwege de ambiguïteit die eraan kleeft) niet langer te gebruiken. 
Rogerson, 'Re-Examination', p. 14. 

269 Porter begint zijn artikel met een waarschuwing; de term 'corporate personality' is vol-
gens hem verworden tot een 'commonplace'. Het gevaar daarvan is dat de werkelijke betekenis 
en impact van de term naar de achtergrond verdwijnt, en dat het gebruik van de term de plaats 
inneemt van werkelijk kritisch onderzoek. Ook is volgens Porter het gevaar groot dat de term 
gemakshalve wordt toegepast op teksten waarop ze eigenlijk niet van toepassing zijn. Termen 
als 'corporate personality' dreigen dan te verworden tot 'portmanteaux words' of zelfs 
'pantechnicons'. Porter, 'Legal Aspects', p. 361. Porter waarschuwde inderdaad niet voor niets. 
In vele commentaren op bijvoorbeeld Jozua 7 lijkt de term zonder al te veel principiële studie 
te worden overgenomen. Overigens treft de correctie van Porter op Wheeler Robinsons 
gedachtegang hetzelfde lot. 
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weerde. Integendeel, men was zich er wel degelijk van bewust dat degene 
die een overtreding beging daar zelf schuldig aan was. Daarentegen was de 
idee dat een mens het eigendom van een ander mens kan zijn van groot 
belang. Daarnaast speelden 'early religious beliefs' over de besmettelijke 
aard van bloed, heiligheid, zonde en onreinheid een rol.270 In zijn artikel 
bespreekt Porter enkele teksten waarin Wheeler Robinson het concept van 
de 'corporate personality' herkende.271 Hij komt tot de conclusie dat die niet 
voldoen aan het concept van een 'corporate personality'.  
Porter wijst erop dat zorgvuldig moet worden onderscheiden tussen het 
bestraffen van een persoon binnen een erkende wetgeving (of gewoonte-
recht) en de consequenties van de overtreding van iemand voor andere men-
sen. Dit laatste is geen straf. 
Porter onderscheidt twee groepen in de teksten die als voorbeeld van 'group 
responsibility' of 'communal guilt' worden gegeven. Beide groepen vallen 
buiten de reguliere wetgeving. 
De eerste groep betreft overtredingen waarbij een of ander oud religieus 
taboe wordt geschonden.272 De overtreding wordt weliswaar begaan door 
een individu, de hele groep lijdt echter onder de gevolgen ervan.273 De 
tweede groep wordt gevormd door die gevallen waarbij de overtreding door 
het individu moord, overspel of afgoderij betreft. Dit waren precies die 
overtredingen waar de wetgeving in het Oude Testament volgens Porter 
geen grip op had omdat de overtreder zichzelf door zijn overtreding buiten 
de gemeenschap plaatste. Hierdoor was toepassing van de reguliere wetge-
ving niet mogelijk.274 Deze voorbeelden voldoen volgens Porter dus niet aan 
een correcte interpretatie van het concept van een 'corporate personality'. 

Porter over Joz. 7 
Porter interpreteert Joz. 7 als een zaak die buiten de wet valt. Hoewel de 
aspecten van 'communal guilt' en 'group responsibility' wel aanwezig zijn, 

 
270 Dit laatste slaat met name op de executie van Achans huishouding in Joz. 7, waar het 

bestaan van de 'corporate personality' in Joz. 7 voor het eerst werd vermoed. Porter, 'Legal 
Aspects', p. 379-380. 

271 Porter verwijt Wheeler Robinson dat deze de aanwezigheid van de 'corporate persona-
lity' in bepaalde teksten zo evident vond, dat hij niet de moeite nam ze uit te werken. Joz. 7 is 
daar één van. Porter, 'Legal Aspects', p. 362. 

272 Idem, p. 363. 
273 Hier gaat het om voorbeelden als Achan (Joz. 7), het lot van de nakomelingen van Saul 

tegenover de Gibeonieten (2Sam. 21:1-14) en de volkstelling door David (2Sam. 24/1Kron. 
21). 

274 Idem, p. 366. 
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valt het verhaal (en dan met name de overtreding van Achan) volgens hem 
niet onder de 'corporate personality'.  
In zijn bespreking van Joz. 7 trekt Porter in eerste instantie een vergelijking 
met 1Sam. 14, waar eenzelfde combinatie van persoonlijke schuld en collec-
tieve straf voorkomt. Het feit dat heel Israël lijdt onder de gevolgen van 
Achans misdaad kan volgens Porter zeer wel worden verstaan als 'corporate 
personality'. Er is echter een groot verschil met 1Sam. 14. Als door middel 
van een selectieprocedure de schuldige is aangewezen wordt die in 1Sam. 
14 gespaard. In Joz. 7 wordt niet alleen Achan, maar ook zijn hele huishou-
ding gestraft. 
De reden hiervoor hoeft volgens Porter niet de idee van de 'corporate perso-
nality' te zijn. In het Oude Testament zijn gevallen bekend waarin de patri-
arch, het hoofd van de huishouding ook werkelijk 'eigenaar' is van degenen 
voor wie hij verantwoordelijk is. In dit geval behoren de kinderen van 
Achan in Joz. 7 eenvoudig tot 'al wat hem toebehoort'. Zij worden gerekend 
tot zijn bezittingen.275  
De meest waarschijnlijke verklaring voor dit probleem ligt volgens Porter 
echter in de aard van de overtreding van Achan. Achan heeft voorwerpen 
gestolen die vallen onder het oudtestamentische concept van 'heiligheid'.276 
Heiligheid kan zich fysiek verspreiden. Bovendien is iets dat heilig is slechts 
weldadig als het op de juiste wijze wordt behandeld. Deze beide eigen-
schappen van heiligheid leiden tot het drama in Joz. 7. Achan maakt de fout 
heilige voorwerpen te ontvreemden en in zijn huishouding te verbergen. De 
heiligheid van de voorwerpen heeft zich daardoor fysiek verspreid over de 
hele huishouding. Bovendien is die heiligheid ook nog eens kwaadaardig 
geworden doordat er niet op de juiste wijze mee omgegaan is. De straf kan 
dus worden opgevat als het zuiveren van de hele natie. Het nauwe verband 
tussen individu en groep in Joz. 7 komt voort uit de gedeelde betrokkenheid 
bij de schending van een algemeen taboe.277 
Porter beschouwt de executie van Achans familie dus niet als voorbeeld van 
'corporate personality', maar als een radicale maatregel om een bedreiging 
voor het hele volk in te dammen. Deze bedreiging wordt gevormd door het 
negatieve en besmettelijke verspreiden van 'heiligheid'. Porter gaat in zijn 
artikel verder niet in op de overige mogelijke voorbeelden van 'corporate 

 
275 Porter, 'Legal Aspects', p. 367-368. 
276 De voorwerpen die Achan gestolen heeft zijn volgens Porter in Joz. 6:19 heilig ver-

klaard. Dat dit slechts voor metalen geldt en niet voor de mantel, lijkt hij over het hoofd te 
zien. Porter, 'Legal Aspects', p. 369. 

277 Porter, 'Legal Aspects', p. 371-372. 
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personality', zoals de nederlaag bij Ai in Joz. 7:5 of het feit dat de toorn van 
YHWH in Joz. 7 over het hele volk ontbrandt. 

Kaminsky en corporate responsibility 

Kaminsky spreekt in tegenstelling tot Porter niet over 'corporate personality', 
maar over 'corporate responsibility'.278 Dit laatste wordt door hem gedefini-
eerd als de wijze waarop de hele gemeenschap aansprakelijk is voor de 
daden van haar individuele leden. Dit belangrijke concept van 'corporate 
responsibility' komt voort uit het fundamentele principe dat God zich in het 
oude Israël verhoudt tot het volk als geheel, en niet tot het individu. Dit 
betekent dat God mensen niet alleen verantwoordelijk houdt voor hun eigen 
daden, maar ook dat zij overtredingen van anderen actief moeten voorko-
men.279 

Kaminsky over Joz. 7 
In tegenstelling tot Porter, die in Joz. 7 geen toepassing van de 'corporate 
personality' ziet, meent Kaminsky dat er in ieder geval wel duidelijk sprake 
is van 'corporate responsibility'. Kaminsky behandelt Joz. 7 om de 'corporate 
notions' achter de idee van (goddelijke) vergelding aan te tonen.280 Kamins-
ky herkent in zowel Joz. 7:5, 12, als 24-25 de problematiek van de 'corpora-
te responsibility'. 
Achans misbruik van de Mrx leidde niet alleen tot de executie van zijn huis-
houding maar ook tot de dood van de zesendertig man tijdens de nederlaag 
bij Ai in Joz. 7:5. Daarnaast meent Kaminsky dat ook Israëls tijdelijke ex-
communicatie in Joz. 7:12 veroorzaakt wordt door Achans overtreding. 
Beide zaken zijn volgens Kaminsky met elkaar verbonden. Dat God Israël 
verliet leidde (in-) direct tot de dood van de zesendertig man.281 Zoals uit 

 
278 Ook Wheeler Robinson gebruikte soms de term 'corporate responsibility' (zie noot 256 

en 262). Hij verstond daar echter iets anders onder dan Kaminsky. Bij Wheeler Robinson 
wordt individuele verantwoordelijkheid in het Oude Testament gezien in werking met de 
'corporate personality'; 'The individualism of the Old Testament is usually, if not always, 
conceived as realised in and through the society which is based upon it.' 'Corporate responsibi-
lity' betekent bij Wheeler Robinson dat een lid van een groep, ook al is hijzelf onschuldig, 
volledig verantwoordelijk kan worden gehouden voor de daden van die groep, omdat hij niet 
wordt beschouwd als individu. Wheeler Robinson, Christian Doctrine, p. 34. Bij Kaminsky 
werkt het begrip eerder anders om. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor de daad 
van de enkeling. De groep heeft de taak de individuele leden tot de orde te roepen en te hou-
den. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 11. 

279 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 11. 
280 Idem, p. 94. 
281 Idem, p. 73. 
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bovenstaande blijkt heeft 'corporate responsibility' bij Kaminsky steeds 
betrekking op het lijden van onschuldigen door de overtreding van een indi-
vidu.  
Volgens Kaminsky speelt (de besmettelijke aard van) het sacrale karakter 
van de Mrx een rol in Joz. 7.282 Hij ziet in Joz. 7:12 het bewijs dat heel 
Israël nu (tijdelijk) Mrx is geworden. Uit Joz. 7:15 blijkt dat de Mrx zich 
verspreid heeft onder Achans familie en bezittingen. Kaminsky wijt de exe-
cutie van Achans familie en vee voornamelijk aan het idee dat de taboe-
status (Mrx) van de door hem ontvreemde en verborgen voorwerpen is 
overgedragen op zijn hele huishouding. Toch kan hij ook andere factoren 
niet geheel buiten sluiten.283  
In Joz. 7 speelt naast de Mrx ook het concept van heiligheid in het Oude 
Testament een rol.284 Volgens Kaminsky wordt in het Oude Testament 
steeds opnieuw gesteld dat Israël een staat van heiligheid moet hebben; 
Israël is heilig want God is heilig.285 Deze heiligheid is de basis van het 
Israëlitische idee van 'communal responsibility'. Daarbij zijn alle Israëlieten 
in principe verantwoordelijk voor de daden van iedere andere Israëliet. 
Israël is als gemeenschap verantwoordelijk voor het creeëren van een omge-
ving waarin God zichzelf kan manifesteren. Dit betekent volgens Kaminsky 
dat de gemeenschap moet vermijden zichzelf of het land te verontreinigen. 
In het geval van een overtreding is het dan ook de verantwoordelijkheid van 
de gemeenschap na te gaan welke overtreding precies is begaan en door wie. 
Tot slot is de gemeenschap er ook verantwoordelijk voor dat de overtreding 

 
282 Kaminsky besteedt uitgebreid aandacht aan de rol van de Mrx die ten grondslag zou 

liggen aan het probleem van de 'corporate responsibility' in Joz. 7. De besmettelijkheid van de 
status van Mrx, die Kaminsky als oorzaak van de 'corporate responsibility' in Joz. 7:24-25 
neemt, brengt hem echter ook in de problemen. Hij stelt zich de vraag hoe Israël überhaupt 
ooit de Mrx voltrokken heeft als men al bij het voltrekken in aanraking komt met de voorwer-
pen (en mensen en dieren) die besmet zijn. Hij lost dit op door te stellen dat het niet zozeer 
gaat om het in aanraking komen met iets dat Mrx is, maar om het verkeerd omgaan met Mrx. 
Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 86-87. Kaminsky herkent dus eenzelfde soort besmet-
telijkheid die ook Porter constateerde. Porter sprak echter van de besmettelijkheid van 'heilig-
heid' en niet van Mrx. Overigens speelt ook bij Kaminsky de notie van heiligheid een rol, zij 
het op een andere wijze dan bij Porter, zie hierboven. 

283 Kaminsky merkt op dat de auteurs van de oudtestamentische teksten nu eenmaal geen 
systematische theologen waren die precies hadden uitgedacht welke factoren in welke omstan-
digheden een rol spelen. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 87. 

284 De Mrx is hier volgens Kaminsky als verklaring alleen niet afdoende, omdat de be-
smetting van het volk met Mrx blijkens de godsrede in Joz. 7:11-15 wél verwijderd kon 
worden, in tegenstelling tot die van Achan. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 88. 

285 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 88. 
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op passende wijze wordt geboet (atone).286 Hiertoe dienen offer, boete, 
schuldbelijdenis en in ernstige gevallen zelfs verbanning of executie. 
Het is deze notie van heiligheid en de daaruit voortkomende 'corporate res-
ponsibility' die volgens Kaminsky de dood van de zesendertig man bij de 
slag om Ai in Joz. 7:5 veroorzaakt. Dit is eveneens de achterliggende reden 
voor de (dreigende) excommunicatie van Israël in Joz. 7:12. Het hele volk 
wordt verantwoordelijk gehouden voor Achans overtreding tot ze hem heb-
ben bestraft. 
Tenslotte vraagt Kaminsky naar het verband tussen de Mrx en het verbond. 
Kaminsky ziet het verbond als een bindmiddel dat alle juridische en religi-
euze wetten verbindt met de notie van heiligheid. Hierdoor zijn de wetten 
niet langer menselijk, maar door God gegeven. De overtreding van een regel 
wordt zo direct een zonde.287 Hoewel de idee van het verbond pas later is 
opgekomen uit eerdere concepten als Mrx en heiligheid, eindigt het uitein-
delijk als een raamwerk voor deze eerdere noties. 
Het huidige verhaal van Joz. 7 staat binnen het DtrG, dat van een verbonds-
theologie uitgaat. De (oudere) religieuze ideeën van Mrx en heiligheid heb-
ben de wijze waarop het verbond de relatie tussen Israël en haar god be-
grijpt sterk beïnvloed.288 De basis van deze relatie wordt gevormd door de 
verantwoordelijkheid van de gemeenschap om een passende omgeving voor 
YHWH te creeëren en in stand te houden. Dit houdt in dat de hele gemeen-
schap verantwoordelijk is voor de daden van al haar individuele leden. Om-
gekeerd kan een individueel lid de hele gemeenschap door zijn/haar daden 
schade toe brengen als de regels van de correcte rituele procedure worden 
geschaad.289 
  

DE INVLOED VAN HET CONCEPT VAN DE 'CORPORATE PERSONALITY' OP DE 

EXEGESE VAN JOZ. 7. 

Behalve Alfrink, Noth, Gray en Fritz refereert bijna ieder commentaar in 
meer of mindere mate aan het concept van de 'corporate personality' binnen 
Joz. 7. Het is blijkbaar voor de meeste commentatoren behulpzaam bij de 
verklaring van Joz. 7. Aan het zo veelvuldig toepassen van het concept van 

 
286 Idem, p. 89-90. 
287 Idem, p. 92. 
288 Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 93. 
289 Idem, p. 93-94. 
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de 'corporate personality/responsibility' in Joz. 7 ligt een diepgeworteld 
ongemak ten grondslag. Dit ongemak wordt opgeroepen doordat in Joz. 7 
'onschuldigen' sterven door toedoen van één iemand.290  

Kroeze; solidariteit in schuld 

Kroeze interpreteert de expositie als een voorbeeld van 'solidariteit in 
schuld'. Volgens Kroeze ziet God het volk als één geheel. Hierdoor is de 
hele gemeenschap schuldig, en gaat als één man gebukt onder de zonde die 
door één van hen gepleegd is. Kroeze ziet Joz. 22:20 als een bevestiging van 
het feit dat Israël de solidariteit in schuld ook zelf erkend heeft.291 Ook in de 
godsrede in Joz. 7:10-15 herkent Kroeze de solidariteit in schuld.292 Daaren-
tegen vat Kroeze de executie van de huishouding van Achan in Joz. 7:25 
niet op als een voorbeeld van 'solidariteit in schuld'. Hij legt de executie uit 
met behulp van Deut. 13:18vv.293 Hij wijst erop dat Achan zelfs niet mag 
voortleven in zijn nageslacht. Bij Kroeze maakt de executie van de huishou-
ding van Achan deel uit van zijn straf.294 

Soggin; collective guilt 

Soggin gebruikt de term 'collective guilt' om het principe aan te duiden dat 
hij in Joz. 7:1 herkent. Volgens Soggin betekent dit in het geval van Joz. 7 
dat de daad van een enkeling gevolgen heeft voor de hele groep. Deze 'col-
lective guilt' kan slechts verwijderd worden door de identificatie en berech-
ting van de werkelijke schuldige.295 Bij Soggin is de toepassing van het 
concept dus sterk voorlopig. Totdat de groep erin slaagt de werkelijke dader 
te bestraffen lijden zij allen onder zijn daad en is er sprake van 'collective 
guilt'.  
Soggin meent dat de huishouding van Achan niet tegelijkertijd met hem 
werd terechtgesteld, maar dat zij werden meegevoerd om getuige te zijn van 
de executie om vervolgens te worden verbannen. Deze verbanning werd 

 
290 Kaminsky spreekt zelfs van 'innocent soldiers' met betrekking tot de zesendertig 

slachtoffers in Joz. 7:5. Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 72. 
291 Kroeze, Het Boek Jozua, p. 89. 
292 Idem, p. 95. 
293 Kroeze wijst er hierbij op dat de ernst van de overtreding wordt veroorzaakt doordat de-

ze betrekking heeft op de Mrx. Hij wijt de executie van de huishouding van Achan echter niet 
aan de 'besmettelijkheid' van de Mrx. Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100. 

294 Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100. 
295 Soggin, Joshua, p. 97. 



 

97 

genoodzaakt door hun besmetting met de Mrx, niet omdat zij verantwoorde-
lijk werden gehouden voor de overtreding van Achan.296 

Miller/Tucker; corporate guilt 

Miller/Tucker zien evenals Kroeze en Soggin al in de expositie een aankon-
diging van het thema van Joz. 7, de 'corporate guilt'. Daarbij wordt dan de 
hele gemeenschap gestraft voor de overtreding van een enkeling. In het 
geval van Joz. 7 wordt dit principe versterkt omdat er verband is met de 
Mrx. Door die Mrx  raakt het hele kamp besmet. 297 
Miller/Tucker beschouwen ook de zesendertig slachtoffers die vallen bij de 
eerste poging Ai te veroveren in Joz. 7:5 als een gevolg van Achans mis-
daad. In die zin zien zij ook in Joz. 7:5 een voorbeeld van de 'corporate 
guilt'.298 Zij gaan niet nader in op de executie van de huishouding van 
Achan. 

Woudstra; corporate guilt 

Woudstra ziet de beschuldiging in de expositie als een toepassing van 'the 
healthy principle of solidarity'.299 Dit principe geeft volgens Woudstra weer 
dat een individu slechts functioneert binnen de groep waartoe hij behoort. 
Zo worden zijn daden betrokken op die gemeenschap; 'Corporate guilt and 
individual responsibility go hand in hand in this story'.300 Woudstra ziet 
overigens af van de noodzaak van het concept van 'corporate responsibility' 
zoals dat ontwikkeld werd door Wheeler Robinson.301 Over de executie van 
de familie van Achan in Joz. 7:25 is Woudstra onduidelijk. De executie kan 
volgens hem voortkomen uit medeplichtigheid; zij moeten op zijn minst van 
de overtreding hebben afgeweten, daar Achan de corpora delicti in de tent 
verstopte. Toch kan het element van 'corporate guilt'  hier niet worden uitge-
sloten. Woudstra wijst er op dat dit 'corporate element' niet slechts als een 
overblijfsel uit vroegere, primitievere tijden moet worden gezien.302 
 

 
296 Idem, p. 105. 
297 Miller/Tucker, The Book of Joshua, p. 62. Zij lijken hier de besmettelijke eigenschap-

pen van zowel heiligheid als Mrx door elkaar te gebruiken. 
298 Idem, p. 62. Zij zeggen daarover; 'Achan was indirectly guilty of murder'. Zie ook mijn 

eerdere opmerking hierover, noot 137. 
299 Woudstra, The Book of Joshua, p. 120. 
300 Idem, p. 121.  
301 Idem, p. 120, noot 6. 
302 Idem, p. 130-131. 
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Boling/Wright 
Boling/Wright maken geen vermelding van het concept van de 'corporate 
personality' in Joz. 7:1. Ze ontkennen dat de executie van de huishouding 
van Achan kan of moet worden uitgelegd met het concept van de 'corporate 
personality'. Overigens ontkennen ze niet dat dit concept wel degelijk een 
rol speelt in het Oude Testament, sterker nog, ze waarschuwen ervoor Joz. 7 
niet te gebruiken om aan te tonen dat het hele concept niet bestaat. In Joz. 7 
betreft het eenvoudig een besmetting die veroorzaakt werd door Achans 
misdaad.303 

Butler; community solidarity 

Butler refereert pas bij de executie van Achans huishouding aan het concept 
van de 'community solidarity'. Hij ziet het weliswaar als mogelijke uitleg 
maar gaat toch liever mee in de uitleg die Porter uiteindelijk geeft in zijn 
artikel 'Legal Aspects'.304 

Hess; corporate punishment 

Hess daarentegen herkent het concept al in de expositie Joz. 7:1, en spreekt 
over 'corporate punishment'.305 Hess meent dat God het hele volk beschouw-
de als 'devoted things' (Mrx), zolang het volk er niet in slaagde zich te dis-
tantiëren van de werkelijk schuldige en de door hem ontvreemde voorwer-
pen. Zodra echter de schuldige was geïdentificeerd werd het volk niet langer 
beschouwd als Mrx. Slechts de schuldige en alles dat hem toebehoorde was 
daarna Mrx. De dood van de huishouding van Achan wordt volgens Hess 
veroorzaakt omdat Achan zelfs zijn naam, i.e. de toekomstige generaties 
moet afstaan aan God.306 

Nelson; corporate solidarity 

Nelson noemt het concept 'corporate solidarity' en meent dat dit de norm 
was in het oude Israël. Het is volgens Nelson volkomen natuurlijk dat Israë-
lieten in de expositie worden betrokken bij de overtreding die door Achan is 
 

303 Boling/Wright, Joshua, p. 227-228. Ze stellen; 'Here it appears rather to be a serious 
problem of physical contamination and disease which becomes possible through the offense of 
Achan'. 

304 Butler, Joshua, p. 85. 
305 Hess, Joshua, p. 143. 
306 Idem, p. 154. Hess spreekt van 'a sad inclusion' van Achans huishouding in zijn straf. 

Hess vat de functie van de executie van de huishouding van Achan op dezelfde wijze op als 
ook Kroeze, Het Boek Jozua, p. 100 doet. 
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begaan.307 Nelson werkt echter niet verder uit waarom de 'corporate solida-
rity' dan in het oude Israël de norm zou zijn geweest.308  

Sicre; solidaridad 

Sicre herkent eveneens in de expositie een 'caso de solidaridad' waarbij de 
daad van de enkeling gevolgen heeft voor het hele volk.309 Hij beschouwt de 
executie van de huishouding van Achan als gevolg van de besmetting met de 
Mrx, en baseert dit op Deut. 7:25-26. De huishouding treft zelf geen schuld, 
maar is besmet door de Mrx die Achan binnenbracht.310 

Hawk 

Hawk tenslotte, verwijst naar het belang dat Deuteronomium hecht aan de 
eenheid van het volk. Hier in Joz. 7 leidt de daad van een enkeling tot ramp-
zalige gevolgen voor de hele groep, omdat Achans daad de homogeniteit 
van het volk heeft doorbroken. Deze overtreding haalt volgens Hawk de 
Deuteronomische nadruk op eenheid volledig overhoop. De hele groep 
wordt meegesleurd door de overtreding van Achan, juist door de familie-
banden (gerepresenteerd door de genealogie van Achan).311 Hawk gebruikt 
overigens de term 'corporate personality' of een afgeleide daarvan niet. Het 
principe dat hij beschrijft vertoont daar echter wel grote overeenkomsten 
mee. Ook verwijst hij in een voetnoot naar Kaminsky.312 Hawk ziet de exe-
cutie van Achan en zijn huishouding als uitvoering van 'the Mosaic warning 
about bringing any Canaanite thing into the community'.313 

Samenvatting 

Samenvattend kan worden opgemerkt dat Wheeler Robinsons opvatting van 
'corporate personality' niet voor komt in Joz. 7.314 Porter ontkent de nood-
zaak om Joz. 7 uit te leggen met het concept van de 'corporate personality'. 
Hoewel hij het niet met zoveel woorden zegt, is zijn opvatting van 'corpora-
te responsibility' wél van toepassing op zijn uitleg van Joz. 7. Het feit dat de 

 
307 Nelson, Joshua. A Commentary, p. 103. 
308 Wel refereert Nelson op dit punt aan zowel Porter als Kaminsky. Nelson, Joshua. A 

Commentary, p. 103, noot 13. 
309 Sicre, Josue, p. 201. 
310 Idem, p. 210-211. 
311 Hawk, Joshua, p. 111. 
312 Hawk, Joshua, p. 111  noot 5. 
313 Idem, p. 123. 
314 Ik sluit me volledig aan bij de kritiek van onder andere Porter en Rogerson.  
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zonde van een individu ernstige gevolgen kan hebben voor de hele groep is 
zeker aanwezig. Het verhaal van Achan is een geval van 'group responsibi-
lity' of 'communal guilt'. De hele groep, en zeker Achans huishouding is 
aangetast door zijn overtreding. In dit geval is de aantasting volgens Porter 
zelfs letterlijk, omdat de taboe-status van de ontvreemde heilige voorwerpen 
hen letterlijk heeft besmet. 
Kaminsky tenslotte vat de 'corporate responsibility' op als het tegenoverge-
stelde van de invulling die Wheeler Robinson er aan geeft. In Kaminsky's 
ogen is de groep verantwoordelijk voor de vergelding/bestraffing van 
Achans daad. Zolang zij de schuldige niet bestraffen en zijn overtreding 
recht zetten, lijden zij onder de gevolgen van zijn daad. Achans huishouding 
tenslotte wordt niet geëxecuteerd vanwege het concept van de 'corporate 
responsibility', maar doordat zij zijn besmet door de taboe-status van de 
Mrx, de 'utterly devoted things' die Achan heeft ontvreemd en verborgen. 
Geen van de besproken commentatoren refereert nog aan het oorspronkelij-
ke concept van de 'corporate personality' zoals dat door Wheeler Robinson 
werd weergegeven.315 Wel herkennen zij allen, met uitzondering van Bo-
ling/Wright, een afgeleide vorm van dit concept binnen Jozua 7, daarbij 
vaak steunend op Porter en Kaminsky. Allen gebruiken zij 'eigen' termino-
logie die in meer of mindere mate afgeleid is van de terminologie die ooit 
door Wheeler Robinson werd gebruikt.316  
Daarnaast is de invulling van het concept sterk verschillend per auteur. 
Kroeze komt nog het dichtst bij de oorspronkelijke idee van Wheeler Ro-
binson. Bij Kroeze betekent 'solidariteit in schuld' niet alleen dat de hele 
groep de gevolgen van de schuld van de enkeling draagt, maar zelf schuldig 
is. Bij Woudstra en Nelson betekent het concept eenvoudigweg dat de over-
treding van de enkeling gevolgen met zich mee brengt voor de hele groep. 
Miller/ Tucker, Hess en Hawk betrekken ook de invloed van de Mrx bij de 
werking van het concept van de 'corporate personality' in Joz. 7. De besmet-

 
315 Het is overigens niet helemaal zeker dat Boling/Wright inderdaad naar Wheeler Ro-

binsons invulling van het concept van de 'corporate personality' verwijzen. Boling/Wright 
noemen namen noch artikelen. Het concept wordt echter aangeduid als; 'the "corporate perso-
nality" of the one and the many', hetgeen sterk doet denken aan Wheeler Robinson en het werk 
van o.a. A. R. Johnson (onder andere The One and The Many in the Israelite Conception of 
God, Cardiff, 1961 2 ) die direct door Wheeler Robinson beïnvloed is (Boling/ Wright, Joshua, 
p. 227). 

316 Achtereenvolgens vonden we: 'solidariteit in schuld' (Kroeze), 'collective guilt' (Sog-
gin), 'corporate guilt' (Miller/Tucker), '(corporate) solidarity' (Woudstra, (en Sicre)), 'commu-
nity solidarity' (Butler), 'corporate punishment' (Hess), 'corporate solidarity' (Nelson), solidari-
dad (Sicre). Hawk gebruikt geen specifieke term maar omschrijft het principe.  
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telijke werking van de Mrx trekt de hele groep mee in de overtreding van 
Achan jegens de Mrx. Daarbij is de werking van het concept zowel bij Sog-
gin als bij Hess en Hawk van voorlopige aard. Zodra de groep de werkelijke 
schuldige heeft geïdentificeerd en bestraft, vallen de gevolgen van zijn daad 
slechts hem toe en hebben niet langer effect op de rest van de groep. Hier is 
de invulling van het concept (al dan niet in samenhang met de Mrx) sterk 
opgeschoven in de richting van Kaminsky's invulling van de 'corporate res-
ponsibility'.  
Porter gaat niet verder in op de overige probleemverzen die bij Wheeler 
Robinson onder hetzelfde concept vielen binnen Joz. 7. Kaminsky doet dat 
wel. Kaminsky begint zoals gezegd zijn betoog met de executie van de huis-
houding van Achan. Die verklaart hij door middel van de besmettelijkheid 
van de Mrx. Daar de besmettelijkheid van de Mrx geen afdoende verklaring 
biedt voor de overige twee punten, Joz. 7:5 en 12, verklaart hij die uiteinde-
lijk (via de notie van heiligheid) door middel van de 'corporate responsibi-
lity'. Deze beide teksten worden door vrijwel geen van de commentatoren 
specifiek genoemd als voorbeeld of uitwerking van de 'corporate responsibi-
lity'.317 Verreweg de meesten herkennen hun variant van het concept nu juist 
in de expositie in Joz. 7:1, een tekst waar noch Porter, noch Kaminsky aan-
dacht aan besteden.318  

VERSCHUIVING 

Het oorspronkelijke concept werd door Wheeler Robinson toegepast om de 
'onverteerbare' executie van Achans huishouding te verklaren. Pas later 
breidde de toepassing zich uit tot de expositie in Joz. 7:1 (en in sommige 
gevallen tot de nederlaag bij Ai in Joz. 7:5). De meeste afgeleide toepassin-
gen van het oorspronkelijke concept richten zich (met name in de commen-
taren) juist op de expositie in Joz. 7:1. De executie van Achans huishouding 
in Joz. 7:25 wordt in vrijwel alle gevallen verklaard met behulp van de (ver-
onderstelde) besmettelijke eigenschappen van de Mrx. 
Er is een zekere tendens waarneembaar de besmettelijke eigenschap van de 
Mrx (die de plaats van de 'corporate personality/responsibility' heeft inge-

 
317 Er zijn twee uitzonderingen. Miller/Tucker beschouwen Joz. 7:5 wel als gevolg van de 

'corporate responsibility'. Kroeze ziet juist in Joz. 7:12 een bevestiging van wat hij noemt de 
'solidariteit in schuld'.  

318 Slechts Boling/Wright en Butler maken geen melding van het concept bij hun bespre-
king van de expositie. 
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nomen bij de verklaring van Joz. 7:25) een rol te laten spelen bij de verkla-
ring van de aanwezigheid van de 'corporate responsibility' in de expositie 
van Joz. 7:1.319 Daarmee lijkt de cirkel rond: Het concept van de 'corporate 
personality/responsibility' werd ooit op Joz. 7 toegepast om Joz. 7:25 te 
kunnen verklaren. Van daaruit vond het zijn weg naar andere verzen binnen 
Joz. 7. Vervolgens werd het concept bij de uitleg van Joz. 7:25 verdrongen 
door de notie van de besmettelijkheid van Mrx. Langzamerhand wordt de 
rol die Mrx speelt bij de verklaring van de andere verzen in Joz. 7 waar het 
concept van de 'corporate responsibility' wordt herkend steeds groter. De 
Mrx trekt als het ware achter de toepassing van de 'corporate personali-
ty/responsibility' aan door Joz. 7 heen en dringt deze steeds verder terug. 
Enerzijds is er dus een verschuiving merkbaar van het gebruik van 'corpora-
te 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 be-
smettelijkheid als verklaring van diezelfde problematiek de verklaring met 
behulp van het idee van 'corporate personality/responsibility' steeds op.  

Het probleem van de dubbele beschuldiging 

Het concept van 'corporate personality/responsibility' is niet van toepassing 
op Joz. 7:25, het vers waarop het oorspronkelijk werd toegepast. Niet alleen 
Porter en Kaminsky, maar zeker ook Kroeze, Hess en Hawk hebben dit 
aangetoond. Het is echter ook niet noodzakelijk voor de verklaring van de 
andere verzen in Joz. 7 waarop het concept wordt toegepast (Joz. 7:1, 5, 12).  
De meeste commentaren beroepen zich op het concept van de 'corporate 
personality/responsibility' om de expositie in Joz. 7:1 te verklaren. De reden 
hiervoor is dat de dubbele beschuldiging in Joz. 7:1aa-ba wordt gelezen 
alsof Joz. 7:1ba een verduidelijking van Joz. 7:1aa is. Dit houdt in dat de 
expositie in Joz. 7:1 als volgt wordt geïnterpreteerd: De Israëlieten begingen 
een overtreding jegens de Mrx want Achan, de zoon van Karmi, de zoon 
van Zavdi, de zoon van Zerach van de stam Juda, nam van de Mrx en de 
toorn van YHWH ontbrandde jegens de Israëlieten. Een dergelijke interpre-
tatie, waarbij de Israëlieten in wezen geen fout begaan maar lijden onder de 
fout van één van hen, kan inderdaad slechts worden verklaard door een 
concept als dat van de 'corporate personality/responsibility'. 
Er is echter geen enkele reden om de dubbele beschuldiging in de expositie 
in Joz. 7:1 samen te voegen tot een enkele beschuldiging. Sterker nog, de 

 
319 De Mrx speelt in ieder geval een rol in de bespreking van de expositie Joz. 7:1 bij Mil-

ler/Tucker, Hess en Hawk. 
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formulering van de expositie spreekt dit tegen. Er is geen ander geval in het 
Oude Testament bekend waar de Israëlieten worden beschuldigd terwijl ze 
niet schuldig zijn. Dat de Israëlieten hier direct worden beschuldigd pleit 
voor de opvatting dat zij ook daadwerkelijk schuldig zijn aan de overtre-
ding.  
Dit wordt nog versterkt doordat in het derde deel van de expositie (Joz. 
7:1bb) wordt gesteld dat de toorn van YHWH ontbrandde over de Israëlie-
ten. In het Oude Testament ontbrandt de toorn van YHWH slechts over 
diegenen die dat verdienen. Als een enkeling de oorzaak is voor het ont-
branden van de toorn van YHWH, dan ontbrandt de toorn niet over het hele 
volk, maar over de schuldige.320 Als de toorn van YHWH ontbrandt over het 
hele volk, dan is dat omdat het hele volk daar aanleiding toe heeft gege-
ven.321 Alleen al de beschuldiging aan het adres van de Israëlieten en het 
ontbranden van de toorn van YHWH over hen (en niet over Achan alleen), 
bevestigt dat het in de expositie Joz. 7:1 niet gaat om 'corporate personality 
/responsibility'. Het gaat om een dubbele beschuldiging met twee actoren, 
rond één centraal thema, de Mrx. 
Beide beschuldigingen en bijbehorende overtredingen hebben hun eigen 
gevolgen voor de schuldigen. In die zin hebben beide binnen Joz. 7 hun 
eigen verhaallijn, al zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook dit 
wordt duidelijk gemaakt door middel van de expositie. 
De overtreding van de Israëlieten jegens de Mrx leidt tot de nederlaag bij 
Ai. De afwijkende formulering van de campagne ten opzichte van de overi-
ge veroveringsverhalen in het boek Jozua ondersteunt dit. Hetzelfde geldt 
voor de omdraaiing van de rollen van Israël en zijn tegenstanders. De neder-
laag bij Ai is het gevolg van de ontbrande toorn van YHWH. Het is niet 
noodzakelijk of zelfs wenselijk om de zesendertig slachtoffers die aan Israë-
litische zijde vallen (Joz. 7:5) te beschouwen als het gevolg van de 'corpora-
te personality/responsibility'.  
Joz. 7:11-12 maakt eveneens deel uit van de verhaallijn waarin de overtre-
ding van de Israëlieten centraal staat. Ook hier is geen sprake van een 'cor-
porate personality/responsibility', integendeel. Geheel in lijn met de be-
schuldiging aan het adres van de Israëlieten in Joz. 7:1 en de gevolgen van 

 
320 Zoals duidelijk wordt uit onder andere Ex. 4:14; Num. 12:9; Deut. 29:20; 2Sam. 6:7; 

1Kron. 13:10; 2Kron. 25:15. 
321 Zie Ex. 32:11; Num. 11:1, 10, 33; 25:3, 4; 32:10, 13, 14; Deut. 6:15; 7:4; 9:16; 11:17; 

Joz. 23:16; Richt. 2:4, 20: 3:8; 10:7; 2Sam. 6:7; 2Kon. 13:3; 23:26; 28:11, 13; 29:10; 30:8. 
(ook in de profetische boeken van het Oude Testament, met name bij Jesaja en Jeremia, komt 
de toorn van YHWH steeds voor in collectieve zin). 
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hun overtreding in Joz. 7:2-5 wordt de beschuldiging hier herhaald en de 
precieze overtreding onthuld. 
De beschuldiging aan het adres van Achan (de andere beschuldiging in Joz. 
7:1) gaat pas spelen nadat de Israëlieten zich door middel van de godsrede 
Joz. 7:11-15 bewust zijn geworden van hun eigen overtreding. Ook de exe-
cutie van zijn huishouding in Joz. 7:25 heeft niets van doen met 'corporate 
personality/responsibility'. De executie van de naamloze kinderen van 
Achan maakt duidelijk dat niets van hem voortleeft.322  
Kaminsky's opvatting van 'corporate responsibility' komt dichtbij de situatie 
in Joz. 7. Joz. 7 laat duidelijk zien dat de gemeenschap heilig voor YHWH 
moet zijn om te kunnen voortbestaan. Ook blijkt uit Joz. 7 dat de gemeen-
schap een verplichting heeft om overtredingen van haar individuele leden te 
bestraffen, omdat de hele gemeenschap anders gevaar loopt. Het probleem 
in Joz. 7 echter is dat dit geen verborgen werking van 'corporate responsibi-
lity' is. Joz. 7 is een voorbeeldverhaal dat precies deze verantwoordelijkheid 
duidelijk maakt. De beschuldiging die in Joz. 7:1 gericht is tegen de Israëlie-
ten is ook werkelijk als een beschuldiging bedoeld. Zij worden niet verant-
woordelijk gehouden voor de overtreding van Achan, maar zij zelf begaan 
een overtreding door hun verantwoordelijkheid jegens de instandhouding 
van de Mrx niet te nemen. Joz. 7 houdt voor wat er gebeurt als die verant-
woordelijkheid niet genomen wordt. Daarbij gaat het in Joz. 7 niet om de 
onderlinge verantwoordelijkheid met betrekking tot iedere overtreding. In 
Joz. 7 gaat het heel specifiek over een overtreding jegens de Mrx. 

Het probleem van de besmettelijke aard van Mrx 

A) De executie van Achans huishouding 

De executie van de huishouding van Achan wordt door zowel Porter als 
Kaminsky met andere middelen verklaard dan de 'corporate personali-
ty/responsibility'. Beiden grijpen terug naar andere concepten, heiligheid en 
Mrx. Zowel heiligheid als Mrx hebben volgens hen een besmettelijke in-
vloed.323 De meeste commentaren leggen in navolging van onder andere 

 
322 Ik deel hier de mening van Kroeze en Hess, dat de executie van de kinderen van Achan 

en de rest van zijn huishouding deel uitmaken van de straf van Achan. Zelfs zijn toekomst 
wordt hem ontnomen. Vgl. de dood van de naamloze eerste zoon van David en Batseba in 
2Sam. 12.  

323 Kaminsky spreekt over 'earlier ideas' en 'earlier religious concepts' van heiligheid en de 
Mrx. (Kaminsky, Corporate Responsibility p. 92-93) Daarmee grijpt hij in principe  terug op 
een begrip dat ontwikkeld is binnen de laat-negentiende eeuwse/vroeg- twintigste eeuwse 
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Porter en Kaminsky de executie van de huishouding van Achan eveneens uit 
zonder gebruik te maken van het concept van de 'corporate personali-
ty/responsibility'. Een groot deel legt Joz. 7:25 net als Porter en Kaminsky 
uit met een beroep op de besmettelijkheid van heiligheid of Mrx.324  
De Mrx komt echter na de godsrede, als de verhaallijn met betrekking tot 
Achan tot leven komt, in het geheel niet meer ter sprake. Noch in Achans 
bekentenis, noch in het ontdekken van het bewijs, noch in de veroordelende 
woordspeling van Jozua in Joz. 7:24 wordt de Mrx ook maar genoemd. 
Geen van de ontvreemde en verborgen voorwerpen wordt ooit daadwerke-
lijk gekenmerkt als Mrx.  
De term Mrx komt niet ter sprake in de bekentenis van Achan. Achan be-
kent wel dat hij gestolen heeft. Hij gebruikt echter niet Mrx maar lls 'buit' 
om de herkomst van de gestolen voorwerpen aan te duiden.  
Zelfs als aangenomen wordt dat de gestolen voorwerpen uit Jericho ont-
vreemd zijn voor de Mrx werd voltrokken, kunnen twee van de drie voor-
werpen niet onder die Mrx vallen. Zilver en goud, alsook ijzer en koper zijn 
in Joz. 6:18 nadrukkelijk uitgezonderd van de Mrx. Jozua verklaart in Joz. 
6:19 alle metalen hwhyl sdq 'heilig voor YHWH'. Alle metalen vallen toe 
aan de schat van YHWH. Als het zilver en goud dat Achan gestolen heeft 
afkomstig was uit Jericho, dan behoorde het tot de schat van YHWH, en was 
dus zeker niet Mrx. Als Achan iets genomen zou hebben van wat YHWH 
toebehoort, dan zou dát het argument zijn geweest, en niet de Mrx. 
Het is niet aan te tonen of de gestolen goederen inderdaad Mrx waren. Ook 
over een eventuele besmettelijke werking van de goederen valt uit de tekst 
niets op te maken. De kinderen van Achan zijn in Joz. 7:25 niet meer of 
minder dan de belichaming van zijn toekomst.325 Zij worden niet opgevoerd 

                                                                                                                           
antropologie (evenals Wheeler Robinson ooit deed met de 'primitive psychology'). Zeker de 
invulling van het taboeconcept is binnen de modernere antropologie al aangepast. Ook binnen 
de oudtestamentische wetenschap is in ieder geval de toepasbaarheid op het concept van de 
Mrx al betwijfeld. Vgl. Stern, Biblical �erem, p. 145-149. Overigens weet Kaminsky dit; 'I 
acknowledge this to be the case, but still feel the term taboo can be used more loosely to mean 
something banned or prohibited.' Kaminsky, Corporate Responsibility, p. 80-81, noot 41. 

324 Slechts Woudstra en Butler maken (voorzichtig) gewag van het concept bij de bespre-
king van de executie van de huishouding van Achan. Woudstra sluit een mogelijk 'corporate 
element' niet uit. Butler vermeldt weliswaar het concept als mogelijke uitleg maar sluit zich 
uiteindelijk aan bij de uitleg die Porter geeft met behulp van de besmettelijke eigenschappen 
van het heilige. 

325 Dat de kinderen van Achan hier dienen als metafoor voor zijn toekomst wordt onder-
steund door het feit dat zijn vrouw nergens wordt genoemd. Als het gezin van Achan zou 
worden vernietigd vanwege de besmettelijkheid van voorwerpen die Mrx zijn, dan zou ook 
zijn vrouw daarbij horen. Hetzelfde argument gaat op voor de interpretatie van Porter, die 
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als individuen, als onschuldige slachtoffers van de overtreding van Achan. 
Het is de toekomst van Achan, belichaamd door zijn nageslacht, die vernie-
tigd wordt. 

B) De besmetting van de Israëlieten 

Evenmin geldt de veronderstelde besmettelijkheid van Mrx als verklaring 
voor het feit dat de Israëlieten Mrx worden (Joz. 7:12, 13). Uit de expositie 
blijkt dat de Israëlieten zelf een overtreding jegens de Mrx hebben begaan. 
Het verhaal zelf ondersteunt dat. Het voert te ver om dit alles terug te voeren 
op de veronderstelde besmettelijkheid van voorwerpen waarvan door de 
tekst zelf nadrukkelijk niet wordt gezegd dat ze Mrx zijn.  
Uit de godsrede wordt duidelijk dat de Israëlieten zelf Mrx zijn. Achan, als 
lid van de gemeenschap, is eveneens Mrx. Maar daar waar de Mrx uit het 
midden van de Israëlieten verwijderd kan worden, geldt dit voor Achan 
duidelijk niet. Sterker nog, hij is degene die verwijderd wordt als personifi-
catie van de letterlijke uitvoering van de opdracht de Mrx te verwijderen.  
Als Joz. 7:12 verklaard wordt met behulp van de besmettelijkheid van de 
Mrx, ontstaat een probleem dat slechts kan worden opgelost door verschil-
lende gradaties van besmetting aan te nemen. Op die wijze raakt men steeds 
verder van de tekst verwijderd, zonder dat een bevredigende oplossing voor 
het probleem van de Mrx gevonden wordt.  
De veronderstelde besmettelijkheid van de Mrx lijkt het probleem in Joz. 7 
eerder te vergroten dan dat zij duidelijkheid schept in de situatie. Bovendien 
blijken deze besmettelijke kwaliteiten nergens uit de tekst. De verklaring 
van Joz. 7 door middel van de besmettelijkheid van Mrx is ontstaan omdat 
de eerdere verklaring met behulp van de 'corporate personali-
ty/responsibility' niet voldeed. 
 
De notie van de besmettelijkheid van Mrx is niet noodzakelijk om de tekst 
van Joz. 7 te begrijpen. In Joz. 7 is duidelijk sprake van twee onderscheiden 
overtredingen jegens de Mrx. Het feit dat Israël Mrx is, is de consequentie 
van hun eigen overtreding.  

                                                                                                                           
meent dat 'eigendom' hier een rol speelt. In dat geval zou ook Achans vrouw tot zijn 'eigendom' 
behoren, en eveneens vernietigd moeten worden. 
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HOOFDSTUK 3 

GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR DE BAN IN 
HET OUDE TESTAMENT  

 
De moderne aandacht voor de ban in de wetenschappelijke exegese begint 
in feite met Von Rads Der Heilige Krieg im alten Israel uit 1951, waarin hij 
de ban noemt als het hoogtepunt en tegelijkertijd de afsluiting van de door 
hem gereconstrueerde 'heilige oorlog'.326 Hoewel Von Rads ontwerp van de 
'heilige oorlog' later door velen bekritiseerd is en tegenwoordig door nie-
mand meer geheel wordt gevolgd,327 heeft zijn karakterisering van de ban als 
hoogtepunt van de 'heilige oorlog' grote invloed gehad op de latere analyses 
en exegeses van de ban.  
In feite zijn er slechts twee grote monografieën over de ban in het Oude 
Testament verschenen; het proefschrift van C.H.W. Brekelmans in 1959,328 
en in 1991 het op een proefschrift gebaseerde boek van P.D. Stern.329 Het 
meeste materiaal over de ban wordt gevormd door artikelen, of gedeeltes in 
meer algemene boeken over oorlog en oorlogshandelingen in het Oude Tes-
tament of het oude Nabije Oosten. Het grootste deel van dit materiaal over 

 
326 G. von Rad, Der Heilige Krieg im alten Israel, ATHANT 20, Zürich 1951, p. 13. In de-

ze zeer bekende studie componeert von Rad uit verschillende elementen 'de heilige oorlog' 
zoals die in het oude Israel zou hebben bestaan. De kenmerken van deze 'heilige oorlog' wor-
den samengesteld uit zeer verschillende bijbelse teksten, waardoor niet een van de bijbelse 
oorlogsverhalen aan alle criteria van 'de heilige oorlog' voldoet.  

327 O.a. M. Weippert, '''Heiliger Krieg' in Israel und Assyrien; Kritische Anmerkungen zu 
Gerhard von Rads Konzept des 'Heiligen Krieges im alten Israel''', in ZAW 84 (1972), p. 460-
493. Een overzicht van de receptie van von Rads 'Heilige Krieg' geeft B. Ollenburger, 'Gerhard 
von Rad's Theory of Holy War', in de inleiding op de engelse vertaling: G. von Rad, Holy War 
in Ancient Israel (vert. M.J. Dawn), Grand Rapids 1991, p. 1-33. 

328 C. H. W. Brekelmans, De �erem in het Oude Testament, Nijmegen 1959. Zijn artikel 
´Le �erem chez les prophètes du royaume du Nord et dans le Deutéronome´, in J. Coppens, A. 
Descamps, E. Massaux (eds.), Sacra Pagina. Miscellanea Biblica Congressus Internationa-
lis Catholici de Re Biblica I,  BEThL 12/13, Leuven 1959, p. 77-83 en zijn artikel ´�erem, 
Bann´, in E. Jenni, en C. Westerman (eds), THAT I, München 1971, p. 635-639 zijn eveneens 
op dit werk gebaseerd. 

329 P.D. Stern, The Biblical �erem. A Window on Israel's Religious Experience, Brown 
Judaic Studies 211, Atlanta (GA) 1991. 
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de ban in het Oude Testament wijkt niet werkelijk af van de visies in beide 
grote monografieën of het veelvuldig geciteerde woordenboekartikel van N. 
Lohfink.330 Ik zal mij hier daarom beperken tot het weergeven van de drie 
toonaangevende visies (Brekelmans, Stern en Lohfink) en enkele afwijkende 
visies op de ban in het Oude Testament. 

 

DE VISIE VAN C. H. W. BREKELMANS 

De dissertatie van C. H. W. Brekelmans uit 1959, verdedigd aan de Katho-
lieke, tegenwoordig Radboud universiteit te Nijmegen, is nog steeds de 
toonaangevende monografie over de Mrx in het Oude Testament.331 De 
waarde van met name het filologische onderzoek van Brekelmans staat nog 
steeds buiten kijf.332 Dit filologisch onderzoek valt uiteen in twee gedeeltes: 
het buitenbijbelse en het bijbelse materiaal. Brekelmans ziet in het buiten-
bijbelse materiaal een zeer gevarieerd betekenisveld voor de stam Mrx.333 
De meeste buitenbijbelse teksten waarin Mrx voorkomt hebben een min of 
meer duidelijk verband met 'heiligheid'. De betekenis van de stam varieert 
dan van heiligdom, grafwijding, tot afgrenzing van het heilige of het verbo-
dene, etc.  
Als de andere Semitische volkeren überhaupt een instelling als de Bijbelse 
Mrx kenden, gebruikten zij daarvoor in geen geval de stam Mrx. Slechts in 
het geval van de Moabitische Mesha-stèle drukt de stam Mrx de vernieti-
ging van een vijand uit. De Mesha-stèle vormt dan ook de uitzondering 
binnen het buitenbijbelse materiaal dat door Brekelmans werd onderzocht.  

 
330 N. Lohfink,  Mrx', ThWAT III, p. 192-213. 
331 Vele van de latere artikelen en onderzoeken naar de ban baseren zich nog steeds gro-

tendeels op het met name filologisch zeer gedegen onderzoek van C.H.W. Brekelmans. Ook 
Stern, de auteur van de meer recente monografie over de ban baseert zich nog grotendeels op 
Brekelmans en vult deze in veel gevallen slechts aan met nieuwer materiaal. 

332 (Een deel van) het theologische gedeelte van Brekelmans dissertatie alsook een deel van 
de exegese zijn uiteraard verouderd. Toch moet worden opgemerkt dat, afgezien van het 
uitstekende filologische werk, Brekelmans met zijn dissertatie juist op het theologische en 
exegetische vlak baanbrekend werk heeft verricht, zeker tegen zijn achtergrond als rooms-
katholiek priester in 1959. Vgl. o.a. Brekelmans, De �erem, 'Theologische nabeschouwing', p. 
171-184. 

333 Brekelmans onderzoekt het Zuid-Arabisch, Arabisch, Nabatees, Palmyreens, de Arame-
se papyri van Elefantine, het Moabitisch, Ugaritsch, Fenicisch en Akkadisch op het voorko-
men en de betekenis van de stam Mrx. Brekelmans, De �erem, p. 17-36. 
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Naast zijn filologische onderzoek van het buitenbijbelse tekstmateriaal en 
zijn behandeling van de oudtestamentische teksten waarin Mrx hif'il voor-
komt, onderwerpt Brekelmans ook achtereenvolgens Hettitische, Mesopo-
tamische, Egyptische, Romeinse en Germaanse oorlogsgebruiken aan een 
onderzoek. Hij concludeert hieruit dat de Mrx zoals die ons uit de Bijbel 
bekend is, inderdaad slechts een zakelijke en taalkundige parallel heeft bij 
de Moabieten. Wel zijn soortgelijke gebruiken bekend bij andere volkeren. 
Dit is voor Brekelmans van belang omdat dit de bijbelse Mrx als het ware 
uit haar isolatie haalt. Hierdoor is een beter begrip van de instelling van de 
Mrx in de (ontstaans-) geschiedenis van de bijbel en het godsvolk moge-
lijk.334 
Bij de behandeling van het Bijbelse materiaal concentreert Brekelmans zich 
voornamelijk op het nomen. Deze voorkeur voor het nomen wordt veroor-
zaakt doordat Brekelmans het verbum Mrx beschouwt als een denominati-
vum van het nomen.335 De betekenis van het verbum is volgens hem steeds 
afhankelijk van de betekenis van het zelfstandig naamwoord.336 Dit wordt 
ondersteund door het feit dat de qal-stam van het verbum niet voorkomt. In 
plaats daarvan wordt een omschrijving gebruikt, zoals Mrx hyh. Ook het feit 
dat het verbum Mrx slechts in de causatiefstammen (hif'il, hof'al) voorkomt 
wijst volgens Brekelmans op de denominatieve oorsprong van het ver-
bum.337 
Mrx was van oorsprong een zogenaamd nomen qualitatis, een nomen 
waarmee een bepaalde eigenschap wordt aangeduid.338 Vanuit dit nomen 
qualitatis heeft zich vervolgens het nomen concretum ontwikkeld;339 datgene 
dat Mrx is. Tenslotte heeft Mrx zich in de visie van Brekelmans verder 
ontwikkeld tot een technische term voor bepaalde gaven aan YHWH. 

 
334 Brekelmans, De �erem, p. 128-145.  
335 Het verbum komt in het OT uitsluitend in de causatieve vorm voor (hif'il 48x en hof'al 

3x). Brekelmans, De �erem, p. 42-43. 
336 Brekelmans ontleent dit aan N. H. Snaith, The distinctive ideas of the Old Testament, 

Londen 19452, p. 22. 
337 Brekelmans, De �erem, p. 42-43. 
338 Brekelmans ziet de Mrx als nomen qualitatis in Deut. 7:26; Joz. 6:17; Lev. 27:21; 

1Kon. 20:42; Jes. 34:5 en Mal. 3:24. Dit nomen qualitatis wordt vervolgens onvertaald gelaten 
in de rest van het proefschrift. Brekelmans, De �erem, p. 45-47. 

339 Brekelmans baseert dit op o.a.  Deut. 13:18; Joz. 6:18; 7:1, 12, 13; 1Sam. 15:21. Bre-
kelmans, De �erem, p. 47 
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De hof'al stam van het verbum Mrx komt volgens Brekelmans steeds voor 
met betrekking tot het vaststellen van een straf. 340 Hij kwalificeert deze 
teksten dan ook als juridische teksten.  
Het verbum hif'il van Mrx wordt volgens Brekelmans altijd gebruikt in 
verband met oorlog. Brekelmans deelt de teksten waarin het verbum Mrx 
hif'il voorkomt in op basis van hun context. Ten eerste onderscheidt hij de 
teksten waarin Mrx hif'il voorkomt in wetsbepalingen met betrekking tot 
oorlog.341 Ten tweede wordt het verbum gebruikt in profetische teksten, 
waarin de Mrx als straf wordt voorgesteld.342 Alle overige teksten waarin het 
verbum Mrx hif'il voorkomt zijn verhalen met betrekking tot de uitvoering 
van Mrx in een oorlogssituatie. 
Het subject van Mrx hif'il in een oorlogscontext is vrijwel altijd Israël.343 
Slechts in acht van de eenenveertig teksten zijn niet-Israëlieten het subject 
van Mrx hif'il.344 De oorlogs-Mrx wordt altijd voltrokken aan mensen, die 
meestal worden gedood met het zwaard. Naast de radicale vorm van de 
Mrx, waarbij zowel mensen, vee als  buit vernietigd worden en de stad ver-
woest wordt ziet Brekelmans ook een beperkte Mrx, waarbij alleen de men-
sen vernietigd worden maar het vee en de buit gespaard blijven.345  
Daar waar Brekelmans voor het buitenbijbelse materiaal steeds een 'religi-
euze' betekenis vond, is hij van mening dat de religieuze betekenis van Mrx  
in het Oude Testament vrij snel is afgevlakt tot een profane betekenis.346 Dit 
baseert hij onder meer op het feit dat de verbinding van Mrx hif'il met 
leYHWH (hwhyl) nooit voorkomt in de teksten over de oorlogs-Mrx. Dit is 

 
340 De hof'al van het verbum Mrx komt slechts driemaal voor in het Oude Testament, in 

Ex. 22:19; Lev. 27:29 en Ezr. 10:8. 
341 Deut. 7:2; 13:16 en 20:17. 
342 Jes. 34:2; Jer. 25:9; 50:21, 26; 51:3. 
343 In deze gevallen betreft het echter niet altijd het hele volk Israël. Ook enkele stammen 

(Richt. 1:17; 1Kron. 4:41) of zelfs de leiders van het volk (Jozua; Joz. 8:26; 10:1, 28, 35, 37, 
40; 11:12, 21; en Saul in 1Sam. 15:3, 8, 18, 20) kunnen subject zijn van Mrx hif'il.  

344 Assyrische koningen zijn driemaal het subject van Mrx hif'il, in de parallelteksten 
2Kon. 19:11; 2Kron. 32:14; Jes. 37:11. In  2Kron. 20:23 zijn de Ammonieten en de Moabieten 
het subject van Mrx hif'il en in Dan. 11:44 betreft het volgens Brekelmans Antiochus Epifa-
nes. Tot slot noemen Jer. 50:21, 26; 51:3 een volk/volken die Babel zullen vernietigen als het 
subject van Mrx hif'il. YHWH is in Jes. 34:2 en Jer. 25:9 het subject van Mrx hif'il. Brekel-
mans, De �erem, p. 49. 

345 In het geval van Richt. 21 blijven ook de maagden gespaard. 
346 Overigens gaat Brekelmans nergens dieper in op deze veronderstelde 'religieuze' bete-

kenis van Mrx in het Oude Testament (evenmin als von Rad dat doet in Der Heilige Krieg).  
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des te opvallender omdat de Mesha-stèle wel spreekt over 'heherim le Ke-
mosh'.347 
Brekelmans herkent slechts in Num. 21:2-3, Joz. 6:21 en 1Sam. 15 de oor-
spronkelijke religieuze betekenis van Mrx hif'il. Al in het boek Deuterono-
mium is de betekenis van Mrx in principe profaan en betekent niets anders 
meer dan 'vernietigen', 'uitroeien'. Mrx heeft dan geen inherente godsdien-
stige functie meer, maar krijgt nog slechts een religieuze lading door het feit 
dat de Mrx voltrokken wordt om de religie in Israël zuiver te houden. Bre-
kelmans meent dat de oorspronkelijke betekenis van Mrx hif'il op de achter-
grond meespeelt in de voorkeur van Deuteronomium om de uitroeiing van 
de volkeren van het land uit te drukken. Brekelmans schetst de opvatting 
van Deuteronomium als volgt: 
 

'de uitroeiing van de bevolking van Kanaan en van afvallige Israëlitische ste-
den dient met consequente strengheid te geschieden om ieder gevaar van af-
goderij en syncretisme uit de weg te ruimen. Dit gevaar is een van de voor-
naamste bekommernissen van Deut., en het gehele boek door keren de waar-
schuwingen daartegen terug, zodat het overbodig lijkt hier naar bepaalde 
plaatsen te verwijzen. Daarmee is gegeven dat de eis tot doorvoering van de 
�erem een middel is om de zuiverheid van de godsdienst te bewaren, en daar-
in is voor Deut. de zin en betekenis van de �erem gelegen.'348 

 
Brekelmans ziet een ontwikkeling van een heilige oorlog waarvan Mrx hif'il 
een vanzelfsprekend religieus onderdeel was, tot een godsdienstoorlog waar-
binnen Mrx hif'il (nog) een (overigens sterk gewijzigde) rol speelt. Hieruit 
ontwikkelt zich de deuteronomistische betekenis.349 De betekenis van de 
'oorlogs-Mrx' is buiten de deuteronomistische teksten eveneens vervlakt tot 
een profane betekenis.350 Tot slot ontwikkelde zich dan de uitsluitend profa-
ne opvatting van Mrx hif'il waarin geen enkel religieus aspect van de oor-
spronkelijke betekenis van Mrx hif'il meer meespeelt.351  

 
347 Dit is opvallend omdat volgens Brekelmans de Mesha-stèle de enige buitenbijbelse pa-

rallel is waarin het verbum Mrx hif'il op dezelfde wijze wordt gebruikt als in de oudtestamen-
tische teksten. Brekelmans, De �erem, p. 51. 

348 Brekelmans, De �erem, p. 73. 
349 Deze betekenis ziet Brekelmans terug in Deut. 2:34; 3:6; 7:2; 13:16; 20:17; Joz. 2:10; 

8:26; 10:1, 8, 35, 37, 39, 40; 11:11, 12, 20, 21 en  1Kon. 9:21. Brekelmans vermoedt in Richt. 
21:11 eveneens de deuteronomistische betekenis van Mrx hif'il. 

350 Brekelmans, De �erem, p. 51, 69-81, 153-163. 
351 De profane betekenis treft Brekelmans aan in 2Kon. 19:11; 1Kron. 4:41; 2Kron. 20:23; 

32:14; Jes. 34:2; 37:11; Jer. 25:9; 50:21, 26; 51:3 en Dan.11:44. 
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Slechts drie van de teksten die worden ingedeeld bij de categorie van de 
oorlogs-Mrx gaan volgens Brekelmans terug op een werkelijke historische 
toepassing van de Mrx.352 Daarnaast zijn er teksten waarin een deuterono-
mistische visie op de Mrx naar voren komt. Daaraan kunnen echter geen 
conclusies over de historische toepassing ervan worden verbonden. Ook 
komt de oorlogs-Mrx voor in wet- of profetische teksten. Hierbij worden 
geen historische feiten vermeld of ingesloten. Tenslotte kan de oorlogs-Mrx 
ook voorkomen in historische teksten. De term wordt dan echter in een zo 
afgezwakte betekenis gebruikt dat niet langer gesproken kan worden van een 
'echte' oorlogs-Mrx.  
De betekenis van de 'oorlogs-Mrx ' duidt Brekelmans als volgt:  

'In gevaarlijke situaties en bij moeilijke ondernemingen wijdt men de vijand 
en (of) de buit aan Jahweh, om Hem te bewegen zijn hulp te verlenen en de 
overwinning te schenken. Uit niets blijkt dat men dit deed uit vrees voor de 
gevaarlijke krachten der vijanden. De God aan wie men de vijand wijdt, is on-
getwijfeld de God van Israël.'353 

 
Tegelijkertijd was de voltrekking van de oorlogs-Mrx na de zege een uiting 
van dankbaarheid tegenover de God die de zege mogelijk gemaakt had.  
Binnen de oorlogs-Mrx maakt Brekelmans onderscheid tussen een �erem 
oblationis en een �erem abominationis. Onder de �erem oblationis verstaat 
hij het wijden van de vijand en eventueel de buit aan de God. De �erem 
abominationis heeft een besmettelijke werking. Dit houdt in dat een ieder 
die zich aan de Mrx (nomen concretum!) vergrijpt, zelf Mrx wordt.354  
De oude oorlogs-Mrx raakte volgens Brekelmans vermoedelijk al in de 
vroege koningstijd buiten gebruik. Daarna dringen nog slechts de profeten 
op de voltrekking van de oorlogs-Mrx aan.355 De profeten wenden de 'oude' 
oorlogs-Mrx aan in hun strijd tegen het syncretisme dat de Israëlitische 
godsdienst in hun ogen bedreigde. De oorlogs-Mrx wordt hierdoor niet meer 
dan een middel om de YHWH-religie zuiver te houden. In de ogen van 
Brekelmans zijn de profeten er echter niet in geslaagd hun gebruik van de 
oorlogs-Mrx ook daadwerkelijk in de praktijk toe te passen.356  

 
352 Num. 21, Joz. 6 en 1Sam. 15. Brekelmans kwalificeert de hier beschreven oorlogen als 

aanvalsoorlogen. 
353 Brekelmans, De �erem, p. 160. 
354 Joz. 7. 
355 1Sam. 15, 1Kon. 20:35-42 
356 Brekelmans, De �erem, p. 162. 
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Als de opvatting van de profeten over de oorlogs-Mrx vervolgens wordt 
overgenomen door Deuteronomium en de deuteronomistische literatuur, is 
de oorlogs-Mrx nog slechts louter theorie. Deze theorie heeft grote invloed 
uitgeoefend op de separatistische neigingen van met name de post-exilische 
Joodse gemeenschap. Het gaat hierbij niet langer over een echte oorlogs-
Mrx, maar over een radicale godsdienstige houding.357   
De overige teksten waar sprake is van de oorlogs-Mrx kennen slechts een 
profane betekenis van Mrx. Het zijn meestal deze gevallen waarin niet-
Israëlieten de oorlogs-Mrx voltrekken. Brekelmans wijst erop dat de oor-
logs-Mrx in deze teksten steeds voorkomt met andere verba die weliswaar 
een radicale, maar zeker geen godsdienstige betekenis hebben. 
Naast de oorlogs-Mrx onderscheidt Brekelmans ook de Mrx als straf. Deze 
vorm van Mrx staat van het begin af aan in dienst van de YHWH-religie als 
maatregel tegen ontrouw jegens YHWH.358 Brekelmans beschouwt deze 
vorm van Mrx dan ook als een 'specifieke Israëlitische instelling', die buiten 
Israël niet voorkomt.359 Of deze vorm van Mrx zich al dan niet ontwikkeld 
heeft vanuit de oorlogs-Mrx is niet te achterhalen. 
Tot slot herkent Brekelmans ook het concept van de Mrx als gave. Deze 
komt slechts voor in late, priesterlijke teksten.360 De Mrx als gave heeft de 
vorm van een gelofte. Door de Mrx-gelofte wordt iets gewijd aan een hei-
ligdom, waarbij iedere vorm van loskopen is uitgesloten. Dit laatste is het 
gevolg van het zgn. 'hoogheilig' karakter van deze gelofte. De Mrx als gave 
heeft zich vermoedelijk binnen of vanuit het priesterlijke recht ontwikkelt. 
Brekelmans acht het onwaarschijnlijk dat de oorlogs-Mrx en de Mrx als 
gave naast elkaar hebben bestaan. Het is evenwel mogelijk dat de laatste 
zich heeft ontwikkeld vanuit de oorlogs-Mrx. 
Tot slot plaatst Brekelmans de oorlogs-Mrx 361 in de context van de wereld 
van Israël. Een juiste waardering van de Mrx in het Oude Testament is vol-
gens hem slechts mogelijk als rekening wordt gehouden met verschillende 
factoren: 

 
357 Idem, p. 163. 
358 Ex. 22:19; Lev. 27:29 en als later ontstane vorm Ezr. 10:8. 
359 Brekelmans, De �erem, p. 165. 
360 Num. 18:14; Lev. 27:21, 28; Ez. 44:29. 
361 Volgens Brekelmans leveren de �erem als straf en de �erem als gelofte geen problemen 

op. De oorlogs�erem is moeilijker te plaatsen voor de moderne mens. Met name uit deze 
paragraaf blijkt het grote verschil tussen Brekelmans en bijv. von Rad; Brekelmans is duidelijk 
apologetisch betrokken bij zijn onderwerp (Brekelmans, De �erem, p. 166 e.v). 
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'Met dit alles dient men rekening te houden bij een juiste waardebepaling van 
de �erem in Israel: de algemene houding tegenover "vreemden", vooral als het 
vijanden geworden zijn; de sterke sociale gebondenheid in doen en denken; de 
goddelijke sanctie die de eigen oorlogen rechtvaardigt; de absolute heer-
schappij van God over de schepselen. De gehele behandeling van de vijand 
wordt door dit alles bepaald, terwijl de �erem dit alles in een bijzondere ver-
houding tot God stelt, aan wie men buit en vijanden overgeeft.' 362 

 

DE VISIE VAN N. LOHFINK 

Lohfinks visie op de Mrx laat zich destilleren uit zijn artikel 'Mrx' in  
ThWAT.363 In latere publicaties wordt zijn hier verwoorde visie herhaald. 
Volgens Lohfink bevindt de stam Mrx zich vooral in de context van oorlog 
en vernietiging.364 In het algemeen valt Mrx ook binnen het woordveld van 
het heilige. Mrx is dan datgene dat aan het profane onttrokken wordt en 
voor YHWH wordt afgezonderd. Deze betekenis van Mrx is volgens Loh-
fink echter minder duidelijk aanwijsbaar dan de oorlogscontext.365  
In tegenstelling tot Brekelmans, ziet Lohfink het nomen van Mrx vooral als 
nomen concretum en nomen actionis.366 Het nomen kan volgens Lohfink 
betrekking hebben op mensen, dieren en dingen, als het in de betekenis en 

 
362 Brekelmans, De �erem, p. 169-170. In de theologische nabeschouwing, p. 171-179,  

gaat Brekelmans dieper in op de problemen die de christelijke exegese altijd met de oorlogs-
Mrx heeft gehad. Volgens Brekelmans heeft men in de christelijke exegese meestal geen 
onderscheid gemaakt tussen Mrx en uitroeiing, of tussen historische of deuteronomische en 
deuteronomistische teksten. Hij besluit dan met: 

 'Men moet de latere explicitering van Gods 'motieven' niet in de vroegere tijd projecteren 
om deze dan te beschouwen als de eigenlijke drijfveren der Israël stammen bij hun strijd om 
het bezit van Kanaän. (...) Zij geven een theologische en geen historische beschouwing van 
deze gebeurtenissen. Op dezelfde wijze moet men in de geschiedenis van Israël steeds duide-
lijk onderscheid blijven maken tussen de historische beweegredenen van bepaalde feiten en de 
theologische, heilshistorische beschouwing daarover. Verwarring van beide gezichtspunten 
kan tot veel misverstand aanleiding geven' (Brekelmans, De �erem, p. 178-179). 

363 N. Lohfink, 'Mrx', in: ThWAT III, p. 192-213. Lohfink is zeer betrokken bij oorlogs-
thematiek in het Oude Testament en heeft in vele andere artikelen gerefereerd aan de Mrx. 
Zijn weergave van de betekenis van de Mrx in desbetreffende artikelen verschilt echter ner-
gens fundamenteel van zijn artikel in ThWAT.  

364 De oorlogscontext is volgens Lohfink te vinden in Num. 21:2-3, overal in Deut. tot 2 
Kon., in Jes. 11:15; 34:2, 5; 37:11, Jer. 50:21, 26; 51:3; Mi. 4:13; Mal. 3:24; Dan. 11:44; 
1Kron. 4:41; 2Kron. 20:23; 32:14. Lohfink, 'Mrx', p. 195. 

365 Lohfink, 'Mrx', p. 196-198. 
366 Dit nomen actionis komt volgens Lohfink voor in: 1Kon. 20:42; Jes. 34:5; 43:28; Zech. 

14:1; Mal. 4:3, en misschien ook in de late priesterlijke tekst van Lev. 27:21. Lohfink, 'Mrx', 
p. 198. 
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context van wijgaven aan het heiligdom wordt gebruikt. Als het nomen 
echter voorkomt in de context van de oorlogs-Mrx, dan heeft het nomen 
concretum slechts betrekking op dieren en voorwerpen.367 Slechts in grens-
gevallen wordt het nomen concretum in die context ook op mensen betrok-
ken. Hierbij gaat het dan om mensen die door de besmettende werking van 
de Mrx zelf Mrx worden.368  
Het nomen van Mrx duidt volgens Lohfink de persoon of zaak aan die door 
besmetting worden meegetrokken in de vernietiging die wordt uitgedrukt 
door middel van Mrx. Ook kan het nomen gebruikt worden om de handeling 
van het wijden, vernietigen of uitroeien zelf uit te drukken. Als het de ver-
nietiging van mensen betreft, wordt het gebruik van het nomen in de narra-
tieve teksten vermeden. In plaats daarvan wordt een verbale formulering 
gebruikt. Tot slot wordt het nomen ook gebruikt om te verwijzen naar het 
object van het verbum.369 Het nomen concretum heeft nergens de oorspron-
kelijke sacraal/cultische notie verloren. Het verbum echter beweegt zich 
tussen de betekenis 'wijden' enerzijds en 'vernietigen, doden', anderzijds.370  
Het gebruik van het verbum Mrx is steeds causatief (hif'il/hof'al). Mrx hif'il 
wordt ten eerste gebruikt om de wijding van iets/iemand als gave aan het 
heiligdom uit te drukken. Daarnaast duidt het ook het wijden van een stad en 
zijn bevolking aan de vernietiging in een oorlogssituatie aan. Ook het vol-
trekken van de vernietiging zelf wordt uitgedrukt door middel van Mrx 
hif'il. Tenslotte kan Mrx hif'il volgens Lohfink ook het geheel en al uitroeien 
van een bevolking tijdens de oorlog uitdrukken. De notie van wijden is bij 
dit laatste gebruik van Mrx hif'il niet langer aanwezig. 
De hof'al-stam van het verbum wordt voornamelijk gebruikt om de veroor-
deling tot een bepaalde doodstraf uit te drukken. Ook de voltrekking van 
deze straf wordt met dezelfde stam weergegeven. Tot slot wordt de stam ook 
gebruikt voor de confiscatie van goederen. Mrx hof'al bevindt zich dus sterk 

 
367 Een uitzondering hierop is Joz. 6:17, waar het nomen concretum betrekking heeft op 

mensen èn buit. Lohfink, 'Mrx', p. 199. 
368 Deut. 7:26; Joz. 6:18; 7:12-13. 
369 Dit komt neer op de zaak of de persoon die in de betekenis van Mrx hif'il gewijd wordt, 

of de persoon die in de betekenis van Mrx hof'al veroordeeld wordt. 
370 De betekenis 'wijden' komt slechts voor bij Lev. 27:28; Joz. 6:18; Mi. 4:13 en mis-

schien Jes. 34:2. De andere kant van het betekenisveld van Mrx komt voor in: 2Kon. 19:11; 
Jes. 11:15; Jer. 50:21, 26; 51:3; Dan. 11:44 en 2Kron. 20:23. Alle overige teksten met Mrx 
hif'il bevinden zich volgens Lohfink ergens tussen deze beide uitersten in. Daarbij kan van 
geen van de teksten met zekerheid gezegd worden dat het gaat om de een of andere wijding. 
Tegelijkertijd is bij geen van deze teksten met absolute zekerheid te zeggen dat er geen wij-
dingsnotie aan vast zit. Lohfink, 'Mrx', p. 199-200. 
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in een juridische sfeer, waar Mrx hif'il eerder in de betekenis (of context) 
van 'wijden' gezocht moet worden. 
Het is volgens Lohfink niet mogelijk om op basis van een oudtestamentische 
Mrx-tekst uitspraken te doen over een werkelijke voltrekking van Mrx in de 
geschiedenis van Israël. Tegelijkertijd kan echter ook niet uitgesloten wor-
den dat de oudere verhalen en de vroegprofetische teksten inderdaad terug-
grijpen op een praktijk uit de vroege geschiedenis van Israël. In ieder geval 
is duidelijk dat niet iedere oorlog in de tijd van de landname of de rechters 
een Mrx-oorlog was. De interesse voor de buit zou naar Lohfinks idee ge-
woonlijk de voltrekking van de Mrx in de weg gestaan hebben.371 
Naast de oorlogs-Mrx was volgens Lohfink reeds in de vroege koningstijd 
sprake van Mrx als straf.372 Of de term Mrx ook in de vroegste geschiedenis 
van Israël al gebruikt werd om de wijgave aan het heiligdom aan te duiden is 
niet meer te achterhalen. Vermoedelijk heeft dit gebruik van Mrx zich ont-
wikkeld uit de Mrx als het wijden van de oorlogsbuit.  
Mrx ontwikkelt zich volgens Lohfink pas in de eerste versie van het DtrG 
tot een belangrijk begrip.373 In de bronnen en Vorlagen van Dtr. bevonden 
zich zonder twijfel Mrx-verhalen en verhalen over de oorlogs-Mrx uit de 
vroege geschiedenis van Israël. Daarnaast waren er lijsten van volkeren die 
in de tijd van Dtr. niet langer bestonden. Lohfink vermoedt dat Dtr. daar-
naast ook tradities heeft gekend over de belofte van het land door YHWH en 
de belofte van YHWH de bewoners van het land te verdrijven of uit te roei-
en.374  
Lohfink is van mening dat Dtr. bovenstaande gegevens heeft samengevoegd 
in een ontwerp van eigen hand. De synthese van Dtr. heeft betrekking tot de 
tijd van de landname, en behelst de opdracht om alle volkeren in het land op 
bevel van YHWH uit te roeien. Mrx wordt een 'Leitwort' in deze synthese. 
De term Mrx verliest hier zijn specifieke betekenis en wordt een algemeen 
woord voor radicale vernietiging. Het gebod van YHWH dat aan de basis 

 
371 Waarmee Lohfink blijk geeft van de opvatting dat de Mrx in ieder geval het 'afzien' 

van buit met zich meebracht, hoewel hij deze opvatting nergens zo expliciet naar voren brengt. 
Wel noemt hij dit 'afzien van de buit' op p. 210 'die Sinnspitze der alten heraem-Erzählungen', 
Lohfink, 'Mrx', p. 207, 210. 

372 Het bewijs hiervoor ziet Lohfink in Ex. 22:19. 
373 In zijn woordenboekartikel refereert Lohfink nog zonder meer aan het model van F.M. 

Cross met een eerste editie ten tijde van Josia. Iets later (FS H. W. Wolff, 1981) reconstrueert 
hij een vroegere DtrL(-andnahme) en werkt hij met Smends DtrN. 

374 Of er een voor-dtr. traditie over een gebod voor de verdrijving van de volkeren bestaan 
heeft is niet meer te achterhalen, maar Lohfink rekent het tot de mogelijkheden. Lohfink, 
'Mrx', p. 209. 
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van de synthese ligt maakt de wijdingsgelofte voor iedere oorlog of een 
speciale opdracht door profeet of veldheer overbodig.  
Daarnaast heeft het verbum Mrx nog slechts betrekking op mensen terwijl 
steden, huizen, dieren etc. gespaard blijven. De Israëlieten nemen dit bezit 
eenvoudigweg over, de materiële zaken wisselen in de synthese van Dtr. 
slechts van eigenaar.375 Het afzien van de buit wordt door Dtr. losgelaten. 
De vernietiging van mensen wordt echter des te sterker gerechtvaardigd. In 
Lohfinks ogen is het nooit de bedoeling van Dtr. geweest dat zijn beoogde 
publiek376 de Mrx ook daadwerkelijk tegen hun eigen vijanden, in hun eigen 
tijd, zouden voltrekken.377 
De Mrx-theorie van het voor-exilische DtrG had volgens Lohfink tot doel 
de verschillende oude tradities over de landname te systematiseren en tege-
lijkertijd het religieuze zelfbewustzijn van de tijdgenoten van Josia te ver-
sterken. De Assyrische overheersing veroorzaakte een zware druk op de 
eigen cultuur van de Israëlieten, met als gevolg een verminderd religieus-
nationaal zelfbewustzijn. De synthese van Dtr in het DtrG, met als Leitwort 
de Mrx, stelde Israël in staat haar eigen oorlogsverhalen tegenover die van 
Assyrië te te stellen. Deze verhalen waren tegelijkertijd veilig een deel van 
een ver verleden. Zo werd het militaire zelfbewustzijn van Israël ten opzich-
te van de Assyriërs vergroot, terwijl Israël zich tegelijkertijd in de buiten-
landse politiek van de toenmalige tegenwoordige tijd kon beroepen op min-
der radicale oorlogsregels.  
Lohfink wijst erop dat de Mrx-theorie van Dtr. blijkbaar niet nodig was 
voor de legitimatie van het optreden van Josia tegen de cultische gebruiken 
in Juda en het Noordrijk. De door Deut. opnieuw opgenomen oude geboden 
tegen de Kanaänitische cultus boden daar blijkbaar al voldoende bodem 
voor.378 Lohfink ziet hier een begrenzende invloed van Dtr. op de oudere 

 
375 Jericho (Joz. 6) blijft als uitzondering staan. Lohfink, 'Mrx', p. 210. 
376 Lohfink rekent Josia en zijn tijdgenoten tot de beoogde doelgroep van het DtrG. Loh-

fink, 'Mrx', p. 210. 
377 Lohfink beroept zich dan op de oorlogswet in Deut. 20:10-18 waarbij het voor de te-

genstanders mogelijk om onder de voltrekking van Mrx uit te komen: de Israëlieten moeten de 
vijandige stad eerst vrede aanbieden. Pas als deze afgewezen wordt, mag de Mrx voltrokken 
worden. Door dit oorlogsgebod wordt de Mrx strikt afgebakend: Ze geldt alleen in de tijd van 
de landname en tegen de bewoners van het beloofde land. In latere tijden en tegen andere 
vijanden gelden andere regels, aldus Lohfink. Lohfink, 'Mrx', p. 210-211. 

378 Lohfink noemt hier Deut. 7:5; 12:2, in vergelijking met Ex. 23:24; 34:13. En bovenal 
Deut. 13:13-19 (de afvalligheid van de YHWH-cultus door een stad). Deze laatste moet vol-
gens Lohfink gelezen worden in het licht van Ex. 22:19 en Deut. 13:2-6, 7-12; 17:2-7. Loh-
fink, 'Mrx', p. 211. 
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traditie. Waar eerder ieder offer aan een andere god met Mrx werd bestraft, 
wordt Mrx hier nog slechts toegepast na afgoderij door een hele stad. 
De Mrx-theorie van de pre-exilische Dtr. ondergaat in de ballingschap een 
verandering onder invloed van de veranderde behoeften. De exilische deu-
teronomist had tot doel een verklaring te geven voor de catastrofe van de 
ballingschap. De Mrx wordt onder andere aangewend om deze catastrofe te 
verklaren en te verwerken. Het idee dat in de tijd van de landname alle be-
woners van het land zijn uitgeroeid wordt opgegeven. Dit houdt noodzake-
lijkerwijs in dat de Mrx ten tijde van de landname niet volkomen voltrokken 
is. 
In de post-exilische tijd leeft volgens Lohfink het pre-deuteronomistische 
gebruik van Mrx door de profeten weer op in orakels tegen andere volkeren. 
Een nieuw aspect hiervan is dat YHWH meestal zelf degene is die de Mrx 
voltrekt. Mrx betekent dan in de meeste gevallen gewoon 'doden' of vernie-
tigen', vermoedelijk onder invloed van het dtr. spraakgebruik. Deze 'profane' 
betekenis van Mrx maakt het mogelijk om de term ook te gebruiken om het 
optreden van YHWH tegen Israël uit te drukken.379 
Tot slot komt in het post-exilische priesterrecht een bijzondere wijding van 
mensen en dingen aan het heiligdom op die eveneens met de term Mrx 
wordt weergegeven.  

DE VISIE VAN P. D. STERN 

Brekelmans dissertatie uit 1959 kreeg in 1989 navolging met de dissertatie 
van P. D. Stern, 'A Window on Ancient Israel´s Religious Experience: The 
�erem Re-investigated and Re-interpreted.' Een bewerking van deze onge-
publiceerde dissertatie verscheen in 1991.380 In het eerste gedeelte van dit 
boek biedt Stern een bespreking van het recente buitenbijbelse materiaal 
sinds het verschijnen van Brekelmans dissertatie. Dit materiaal levert echter 
geen wezenlijk nieuwe gezichtspunten op met betrekking tot het voorkomen 
en de betekenis van de stam Mrx in de overige Semitische talen.381 Hij con-
cludeert zelf:  

 
379 Bv. Jes. 43:28; Zach. 14:11; Mal. 3:24. Lohfink maakt echter niet duidelijk waarom het 

noodzakelijk is dat Mrx een strikt profane betekenis dient te hebben om door YHWH tegen 
Israël gebruikt te kunnen worden. Lohfink, 'Mrx', p. 212. 

380 P.D. Stern, The Biblical �erem. A Window on Israel's Religious Experience, Brown 
Judaic Studies 211, Atlanta (GA) 1991. 

381 Als enige mogelijke nieuwe parallel verwijst Stern naar een Ugaritisch fragment, KTU 
1.13. Stern, Biblical �erem, p. 5-8. De argumentatie waarop deze parallel berust is mager. 
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'The study of the Semitic root Mrx in relation to the Bible suggests, that the 
biblical usage having to do with "consecration to destruction" was not widely 
shared by other Semitic speakers (excepting Moabite, see ch. 2, and possibly 
Ugaritic). Yet it should be easily comprehended from the foregoing why this 
root, with meanings of sanctity and the forbidden attached to it, and possibly 
by the still-living associations with fire, should have received the kind of spe-
cialization it did in Biblical Hebrew.' 382 

 
Evenals Brekelmans bespreekt Stern mogelijke parallellen voor de 'prac-
tice' van de Mrx.383 Daarbij gaat het steeds om gevallen waarin de achter-
grond of de praktijk die in de tekst weergegeven wordt overeenkomsten 
vertoond met de veronderstelde invulling van Mrx.384 Stern wijst erop dat 
Mrx vaak onterecht of al te gemakkelijk gelijk wordt gesteld aan 'vernieti-
ging'. Hierdoor blijken veel voorbeelden uit het oude Nabije Oosten waarin 
men de (praktijk van) Mrx meende te herkennen niet overeen te stemmen 
met de werkelijke praktijk.385  
Stern probeert de aldus ontstane leemte te vullen met andere teksten, maar 
moet uiteindelijk toegeven dat er geen perfecte parallellen zijn.386 Zelfs in 
het geval van de Mesha-stèle, het enige voorbeeld waarin de term Mrx 
werkelijk voorkomt, gaat de vergelijking niet helemaal op. Toch is Stern 
van mening dat de door hem beschreven voorbeelden uit het oude Nabije 

                                                                                                                           
KTU 1.13 is een fragmentarisch overgeleverde bezwering tegen onvruchtbaarheid. Daartoe 
wordt Anat opgeroepen: 

'vernietig met ban voor twee dagen 
wer[p terneer drie ]dagen 
dood vier dagen lang in toorn.'  

Duidelijk is dat hrm hier voorkomt, en eveneens dat het in een context van moord en doodslag 
staat. Buiten dat is er geen enkele overeenkomst met de bijbelse Mrx.   

382 Stern, Biblical �erem, p. 16. 
383 Stern geeft de voorkeur aan de term 'practice' met betrekking tot de Mrx in plaats van 

de vaak gebruikte term 'instelling'/'institution'. Volgens hem kan er geen sprake zijn van een 
'institution' omdat de Mrx noch een normatieve instelling voor het voeren van oorlog, noch 
een wettelijke instelling is. Stern, Biblical �erem, p. 217. 

384 Deze werkwijze is uiterst delicaat, omdat de opvatting van wat Mrx daadwerkelijk is of 
is geweest van auteur tot auteur verschilt. Stern geeft bovendien zelf niet duidelijk aan op basis 
van welke veronderstelde invulling van Mrx  hij vergelijkbare voorbeelden zoekt.  

385 Stern behandelt achtereenvolgens asakku (in Mari), t a , a vvna q h,ma t a  zoals dat gebruikt 
wordt in de oratie van Aeschines (Tegen Ctesiphon 107-113, Pausanius xxxvii. 5), het oud 
zuid-arabische hrg, Livius VIII.IX, en andere parallellen uit Romeinse bronnen. Stern, Biblical 
�erem, p. 57-65.  

386 Stern bespreekt mogelijke parallellen uit Mari (de brief van Shibtu (een vrouw van Zim-
ri-Lim) (ARM X 81), een Sumerische (de UTUHEGAL inscriptie), een Hittietische (de anna-
len van Hattusili I), de dIDI-SIN inscriptie, de Ugaritische KTU 1.13 en de Osorkon autobio-
grafie op het Bubastis portaal in Karnak, Egypte. Stern, Biblical �erem, p. 67-88. 



 

120 

Oosten de meest waarschijnlijke achtergrond vormen voor de oorsprong 
van de Mrx. 
Ook in zijn bespreking van de Mesha-stèle behandelt Stern de recentere 
artikelen sinds Brekelmans. Daarnaast schetst Stern met behulp van verwij-
zingen naar andere religies uit het oude Nabije Oosten de achtergrond 
waartegen de Mesha-stèle is ontstaan. In zijn reconstructie van het wereld-
beeld achter de Mesha-stèle wijst hij (terecht) op de 'crucial triangle of 
relationships of people/land/god'.387 Stern herkent in de Mesha-stèle de 
sleutel tot het begrip van de bijbelse Mrx. De Israëlieten waren in de ogen 
van Mesha 'forces of chaos', die Moab afhielden van het ideale leven vol-
gens hun eigen wereldordening (world order). Stern maakt uit de Mesha-
stèle op dat Mrx een poging is om orde te scheppen (zowel moreel als 
fysiek) in de leefwereld van de groep die de Mrx uitvoerde.388 In feite be-
gint Stern zijn onderzoek naar de Bijbelse �erem vanuit zijn interpretatie 
van de achtergrond van de Mesha-stèle. 
De oorsprong van de Mrx is volgens Stern zeer oud en stamt uit de pagane 
culturen van de antieke wereld. Het idee dat oorlogsvoering werd gezien als 
een strijd tegen de 'forces of chaos' was al lang voor de komst van Israël 
wijdverbreid in het oude Nabije Oosten.389 Het kosmogonische karakter van 
de eeuwigdurende worsteling tussen chaos en orde is in de antieke wereld 
niet slechts een uitdrukking, maar zelfs een voorwaarde van mythisch den-
ken. Stern ziet de idee van 'Mrx als het scheppen van orde in de wereld' als 
een opnieuw uitvoeren van de schepping.390 Het sacrale aspect van Mrx, 
waarbij de ene godheid wordt verheven boven de anderen, vormt volgens 
Stern een integraal deel van de strijd tussen chaos en orde. Het goddelijke 
is uiteindelijk verantwoordelijk voor de schepping van de wereld. 

'The Mrx was a sort of philosopher's stone, with the ability to transmute dis-
order and chaos into the consecrated order of God. As the sacred was in-
volved, there could be no room for error. In dealing with the deity, all ancient  

 
387 Idem, p. 50.  
388 Idem, p. 219. 
389 Overigens is noch het voorstellen van oorlog als strijd tegen chaos, noch het 'demonise-

ren' van de vijand strikt voorbehouden aan de denkwereld van het oude Nabije Oosten. Inte-
gendeel, het is iets van alle tijden en alle streken, en veeleer een noodzakelijk onderdeel van 
oorlog an sich. Voor een modern Westers voorbeeld hoeft men maar te denken aan de 'Strijd 
tegen het Terrorisme', de "As van het Kwaad' en de 'Derde Wereldoorlog'. De 'Presidential 
Address' van  J. J. Collins op het SBL congres in 2002 werd geschreven naar aanleiding van de 
aanslag op het World Trade Center te New York op 11 september 2001. Collins behandelt de 
bijbelse Mrx dan ook tegen deze achtergrond. J. J. Collins, 'The Zeal of Pinehas: The Bible 
and the Legitimation of Violence', in: JBL 122/1 (2003) p. 3-21. 

390 Stern, Biblical �erem, p. 218-219. 
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Near Eastern religions had set ways of bridging the gap between mortal and 
divine in order to avert the divine wrath insofar as it was possible.'391 

 
Stern meent dat de Israëlieten de Mrx van buitenaf in hun religie hebben 
opgenomen omdat de Mrx orde en veiligheid kon scheppen in een vijandi-
ge, chaotische omgeving. Het sacrale aspect van de Mrx scheidde de heilig-
heid van YHWH af ten opzichte van de afgoden van de volkeren. Ook ver-
sterkte de Mrx de anti-iconische visie op de godheid. De exacte tijd en wijze 
waarop de term geadopteerd werd door Israël is volgens Stern niet te ach-
terhalen. Het overnemen ervan toont echter op zich al aan dat de Israëlieten 
in staat waren om een opvatting van heiligheid te adopteren en aan te passen 
aan hun specifieke behoeften. 
De Mrx functioneert in het verkrijgen van de balans tussen chaos en orde. 
De oorlogs-Mrx had als doel het land Kanaän om te vormen tot een land 
waarin de Israëlitische opvatting van de ordening van kracht was. Deze 
Israëlitische Weltordnung en de functie van Mrx daarin, wordt volgens 
Stern uitgedragen door Deuteronomium, Jozua (Richteren) en Samuel. De 
werkelijke uitvoering van de oorlogs-Mrx kon na het verlies van militaire 
invloed in de regio niet worden gehandhaafd.  
Stern is van mening dat de Mrx daarna door de (exilische en post-exilische) 
profeten werd opgenomen en werd omgevormd tot een 'radical rhetoric'. De 
krachtige beeldspraak die werd opgeroepen werd ingezet voor hun eigen 
doel.392 De Mrx benadrukte het onaantastbare en unieke karakter van  
YHWH op zo'n doeltreffende wijze dat ook de priesters er niet om heen 
konden. Volgens Stern speelde hierbij ook de bijzondere verhouding tussen 
godheid, volk en land een rol. 
Stern ziet de Mrx als een belangrijk onderdeel van de Israëlitische theolo-
gie. De uitvoering van  Mrx leidt tot de manifestatie van de 'warrior god'. 
Door af te zien van (een deel van de) buit verzekerde Israël zich zo op zeer 
pragmatische wijze van de overwinning van de goddelijke orde over chaos. 
Daarnaast gaf Mrx Israel de unieke mogelijkheid aan YHWH's zijde deel te 
nemen aan de strijd tegen de 'forces of chaos'. Chaos in de context van Mrx 
is in de ogen van Stern heel concreet: Vijanden (zowel van binnen als buiten 
de groep) dreigen de 'world order' van de groep aan te tasten. Stern merkt 
een duidelijke 'tendency to mythisize' op, die hij interpreteert als een poging 

 
391 Stern, The Biblical �erem,  p. 224. 
392 Idem, p. 218. Stern vat het doel van de profeten samen als; 'the creation of a great reli-

gious language to persuade audiences to follow and live by the word of YHWH', p. 207. 
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de overlevingskansen van de groep te vergroten. De mythisering van de 
vijand maakte de massavernietiging van die vijand mogelijk.393 
Volgens Stern is Mrx de meest intens religieuze wijze van handelen waarbij 
tegelijkertijd het land veroverd en met de vijand afgerekend wordt. De oor-
logs-Mrx verenigt het pragmatische enerzijds met een idealistisch verlangen 
naar de heiliging van het (eigen) leven anderzijds.394 De worsteling voor het 
land en de bereidheid daarvoor te vechten werden door mythisering omge-
vormd tot een paradigma (of een aantal paradigmata) van de strijd tussen orde 
en chaos.395 
De Mrx vormt dus volgens Stern het antwoord op het chaos/orde paradigma 
zoals dat door hem werd herkend in de culturen van het oude Nabije Oosten. 
De Mrx gaf uitdrukking aan het geloof dat een exclusivistische verhouding 
tot YHWH de waarborg tot overleven was.396 
Wetten tegen de afgoderij sloten aan bij de etymologische associaties van de 
stam Mrx met 'heiligheid'. De verbinding van Mrx met afgoderij (of liever 
het verbod daarop) vloeit direct voort uit de oude opvatting van het heilige 
waar Mrx volgens Stern uitdrukking aan gaf. De etymologische achtergrond 
van de term Mrx, in het betekenisveld van omgaan met het heilige, kan 
volgens Stern een grote bijdrage leveren aan het begrip van het ontstaan van 
het monotheïsme.397 
Tot slot wijst Stern de notie van de Mrx als taboe af. Deze opvatting van 
Mrx is gebaseerd op (de werking van) het Polynesische taboe. Stern herkent 
bij zowel de Mesha-stèle als in de bijbelse teksten een semantische 'matrix' 
van de verba zxa, srg, grh, sry rondom de Mrx.398 Deze semantische ma-

 
393 Stern, Biblical �erem, p. 223. 
394 Stern, Biblical �erem, p. 225. 
395 Idem, p. 226. 
396 Idem, p. 110.  
397 Idem, p. 221-222. 
398 Sterns nadruk op het semantische veld van vier verba rondom de Mrx dat zowel door 

de Mesha-stèle als door de MT-tekst zou worden gedeeld, zxa, srg, grh, sry, is vergezocht. 
Deze vier verba komen inderdaad voor in wat Stern aanduidt met de 'Exodus-Conquest cycle'.  
Zij vormen zeker niet het eerste semantische veld rondom Mrx. Dit wordt eerder gevormd 
door verba als (brx ypl) hkn, dms, ras. Gezien het feit dat de Mesha-stèle de enige 
buitenbijbelse parallel is, kan de parallel misschien niet groot genoeg zijn. Het voorkomen van 
verba als zxa, srg, grh, sry op een Moabitische overwinningsstèle is gezien de taalverwant-
schap echter nauwelijks verbazingwekkend te noemen. Het verbum dat verbazingwekkend is, 
is nu juist Mrx. Dat komt in de overige Semitische bronnen nergens voor in een oorlogscon-
text. Ook Sterns argumentatie betreffende Ri 11:12-27 is in dit opzicht niet ter zake doende: Ri 
11:12-27 heeft niets uit te staan met de Mrx. Stern moet zijn gebruik van Richt. 11:12-27 
legitimeren via een interpretatie van 1Kon. 11:5, 7. Hierdoor komt het geheel nogal vergezocht 
over. Zie Stern, Biblical �erem,  p. 19-56, met name p. 47-48. 
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trix wijkt sterk af van de matrix rondom het Polynesische taboe, met haar 
aspecten van noa en mana. Stern is van mening dat dit taboe onvoldoende 
overeenkomsten vertoond met de Mrx.399 Wel herkent Stern een 'besmette-
lijk' aspect in de Mrx. Het betreft hier volgens Stern echter een totaal ander 
soort 'contagion'. De godheid heeft bepaalde voorwerpen of grenzen inge-
steld als onaantastbaar. De inbreuk daarop, of verbreking daarvan, is fataal, 
en dat is de 'contagion' waaraan de Mrx uitdrukking geeft. 

DE VISIE VAN S. NIDITCH 

S. Niditchs boek War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violen-
ce,400 is van een heel andere orde dan de monografieën van Brekelmans en 
Stern of het artikel van Lohfink. Niditch onderzoekt niet slechts de Mrx 
maar alle vormen van oorlog in het Oude Testament.401 Daarnaast vraagt 
Niditch naar de 'ethiek' van het geweld in het Oude Testament.402 Niditch 
concentreert zich op de vraag of (en hoe) de auteurs van de Bijbel met zich-
zelf in het reine kwamen over het (psychisch moeilijk te verwerken) doden 
van een ander menselijk wezen.  
Niditch ziet oorlog als een wereld op zich. In die wereld van de oorlog wor-
den de verhoudingen tussen leven en dood, god en mens, de eigen groep en 
een andere, man en vrouw duidelijk. Het antwoord op de vraag naar de 
oorlogsideologie biedt inzicht in het auteurschap van de teksten.  
Niditch richt haar aandacht eerst op de teksten die betrekking hebben op de 
Mrx. Binnen deze groep teksten onderscheidt zij twee verschillende ideolo-
gieën. Deze gebruiken en interpreteren elk op hun eigen wijze het woord 
Mrx en andere Mrx-verwante formules.  

 
399 Stern, Biblical �erem, p. 146-151, 156, 225. 
400 S. Niditch, War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Violence, Sheffield 1993. 
401 Niditch behandelt achtereenvolgens: de ban (in twee verschillende ideologieën onder-

gebracht), de priesterlijke visie op oorlog, de heldentraditie, de valstrikideologie, de expeditie-
ideologie en de ideologie van de non-participatie. 

402 Hierbij gaat zij uit van de werkdefinitie van ethiek zoals die gegeven wordt door Doug-
las A. Knight; 'Ethics entail critical reflection on the social dimensions of moral behavior, the 
constitution of meaning by both the individual and the group, the identification of values 
underlying moral action, the use of warrants in grounding these values, the operation of norms 
and principles in a changing and diversified world and similar issues'. Douglas A. Knight, 'Old 
Testament Ethics', in: Christian Century (1982). Zie ook Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 
6-8. 
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Mrx als offer 

De eerste van deze beide ideologieën karakteriseert zij als de 'Ban as God's 
Portion'.403 In deze ideologie moet de vijand geheel en al vernietigd worden 
als een offer aan de godheid die de overwinning mogelijk maakte.404 De 
Mrx in deze teksten wordt gekenmerkt door het doden van alle menselijke 
wezens, ongeacht rang, status, leeftijd of geslacht. Vaak mogen de Israëlie-
ten in deze teksten het vee en de bezittingen van de overwonnenen als buit 
behouden.405  
De invulling van Mrx in deze teksten gaat impliciet uit van een godheid die 
mensenoffers waardeert. Ook komt volgens Niditch een curieus respect voor 
de mens naar voren. De mens is het meest waardevolle offer, en juist daar-
om Gods deel. De vijand wordt in deze teksten nadrukkelijk niet afgeschil-
derd als een monster, als iemand die het verdient te sterven. De Mrx kwali-
ficeert en waardeert de vijand juist als mens: de vijand is een 'mirror of the 
self', datgene van de buit dat God voor zichzelf verlangt.406  
Het behalen van de overwinning in een succesvolle strijd betekent dat men-
sen gedood worden. De ideologie van de 'ban als offer' behandelt dit doden 
als een noodzakelijk offer aan God. De reden dat ieder menselijk wezen 
wordt gedood, en niet alleen de krijgslieden van de vijand, sluit hier volgens 

 
403 Niditch noemt deze ideologie ook wel: 'Ban as God's sacrifice', omdat ze het doden van 

de vijand in deze teksten beschouwt als een offer aan God. Ik noem deze door Niditch onder-
scheiden vorm van de Mrx in het vervolg: 'Mrx als offer', omdat dit duidelijker uitdrukt wat 
Niditch onder deze vorm van de Mrx verstaat dan 'Mrx als Gods deel'. 

404 Niditch geeft overigens geen werkelijke definitie van Mrx in deze ideologie, noch exe-
getische argumenten betreffende de indeling van de teksten. Zij lijkt bij beide door haar ge-
kenschetste ideologieën uit te gaan van een 'standaard' opvatting van de betekenis van Mrx. 
De ene is nauw verbonden met offeren en wijden, oppervlakkig gebaseerd op het filologisch 
onderzoek van Brekelmans en de aanvulling daarop van Stern (Niditch, War in the Hebrew 
Bible, p. 28-29). In de andere opvatting van Mrx die Niditch hanteert betekent Mrx eenvou-
digweg vernietiging. De argumenten voor de indeling van de teksten bij een van beide ideolo-
gieën zijn sterk narratologisch van aard. Niditch gebruikt in haar argumentatie teksten die 
niets met de Mrx van doen hebben. Deze vormen volgens haar de achtergrond voor een be-
paalde veronderstelde gemoedstoestand die behoort bij een van beide Mrx-ideologieën (bij-
voorbeeld Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 37-39, 42-46). 

405 Bijvoorbeeld Deut. 2:34-35; 3:6-7; Joz. 8. Niditch zegt daarover: 
 'It is a mistake, in fact, to regard the cases in which booty is said to be taken or cities said 

to be spared cases of a partial or broken ban…In giving humans to God, the Israelites are not 
saving the best booty for themselves. To the contrary, the best sacrifice, the biggest sacrifice, is 
the human life…The Israelites keep only lesser animal and inanimate material for themselves, 
though even this may in some cases be devoted to God' (Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 
35). 

406 Niditch spreekt ook wel over 'human booty', menselijke buit (Niditch, War in the He-
brew Bible, p. 49-50). 
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Niditch naadloos op aan. Allen zijn als offer beloofd aan God in ruil voor de 
overwinning. Zo hoeft niemand een individuele beslissing te nemen over 
welke mens wel en welke mens niet gespaard zal worden.407 
De 'ban als offer'-ideologie gaat op deze manier om met de schuld van die-
genen die doden. Door de noodzakelijkheid van het offer zijn ze niet werke-
lijk verantwoordelijk. In alle teksten binnen deze ideologie is de Mrx ge-
richt tegen niet-Israëlieten, tegen groepen of volken buiten het eigen volk. In 
die zin heeft de Mrx dus een identiteitsbepalende functie. Mrx brengt on-
derscheid aan tussen 'wij' en 'zij'.408  
Niditch acht het waarschijnlijk dat deze ideologie zo oud is als de groep die 
later Israël genoemd wordt. De ideologie weerspiegelt een visie op oorlog, 
de godheid en de dood van de vijand die op de een of andere manier door de 
gehele geschiedenis van Israël heen bewaard is gebleven.409 

Mrx als gerechtigheid 

In de teksten van het Deuteronomistische Geschiedwerk en de invloedssfeer 
daarvan ziet Niditch een andere Mrx-ideologie, de 'Ban as God's Justice'. 
Niditch stelt dat de deuteronomistische auteurs zich oncomfortabel moeten 
hebben gevoeld bij het idee van een ideologie die zijn menselijke vijanden 
wijdt als offers aan God. Zij ziet de 'Ban as God's Justice' als een (deutero-
nomistische) poging om de Israëlitische traditie van de 'ban als offer' om te 
vormen in termen van goed en kwaad.  De Mrx is niet langer een middel om 
Gods gunst te verwerven door menselijke vijanden te offeren. Het wordt een 
middel om Gods gunst te verwerven door het gerechtvaardigd straffen van 
subversieve elementen, buiten en binnen het eigen volk. De Mrx wordt 
ingezet om onreine, zondige elementen die de solide en reine verhouding 
van Israël tot God bedreigen, te vernietigen.410 
Deze ideologie plaatst de Mrx in de context van de rechtvaardige oorlog. De 
vijanden worden totaal vernietigd omdat ze het verdienen. Het zijn zon-
daars, minder dan een mens. De voltrekkers van de Mrx worden gezien als 
instrument van God zelf.411 

 
407 Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 50. 
408 Idem, p. 51. 
409 Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 54-55. 
410 Idem, p. 57. 
411 Idem, p. 68. 
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In tegenstelling tot de 'Mrx als offer' wordt de 'Mrx als gerechtigheid' ook 
tegen de 'outsiders' binnen de eigen groep voltrokken.412 De 'Mrx als gerech-
tigheid' heeft volgens Niditch dan ook juist effect in een groep die vreest 
haar eigen identiteit te verliezen. Door de 'vijand' af te schilderen als een 
zondaar, die het verdient te sterven, wordt de groep zelf bevestigd in haar 
reine status.  
Niditch ziet de Mrx als een van de oplossingen die in het Oude Testament 
worden aangedragen om om te kunnen gaan met het schuldgevoel dat ont-
staat als de ene mens de andere doodt. De 'Mrx als offer' doet dat door de 
vijand te zien als een noodzakelijk offer in ruil voor de overwinning. De 
'Mrx als gerechtigheid,' demoniseert de vijand (al dan niet van buiten het 
volk) zodanig dat deze bijna onmenselijk wordt. In het voltrekken van de 
Mrx zien de aanhangers van deze ideologie zichzelf als een instrument in 
Gods handen.  

OVERIGE VISIES  

Hoewel er sinds de monografie van Stern geen aparte studies over de Mrx 
het licht hebben gezien, ligt de discussie over de Mrx niet stil. Er zijn enkele 
nieuwe en soms behoorlijk afwijkende standpunten naar voren gebracht. Ik 
zal mij in deze paragraaf beperken tot het weergeven van deze afwijkende 
standpunten, omdat die recht doen aan de breedte van de discussie.  

Fretz 

Fretz wijst er in zijn compacte artikel 'Herem in the Old Testament: a criti-
cal reading' op dat de interesse in Mrx als onderdeel van de 'heilige oorlog' 
ertoe heeft geleid dat de Mrx-teksten buiten een oorlogscontext onderbelicht 
zijn gebleven. 413 
In de boeken Exodus en Levititcus komt Mrx slechts voor in wetsteksten. 
Mrx geeft daar een handeling tot doden aan. De redenen die hiervoor ge-
noemd worden zijn straf en cultische offerrite.414 Ook wordt de term Mrx 

 
412 Bijvoorbeeld Deut. 13. Opnieuw wordt de Mrx duidelijk ingezet bij identiteitsbepaling 

(Niditch, War in the Hebrew Bible, p. 63-64). 
413 M. Fretz, 'Herem in the Old Testament: a critical reading', in: Willard M. Swartley (ed.), 

Essays on War and Peace: Bible and Early Church, Occasional Papers 9, Elkhart 1986, p. 7- 
29. Fretz concentreert zich met name op de profetische teksten waarin de Mrx een rol speelt. 
Verreweg de meeste exegeten hebben slechts aandacht voor de zgn. 'oorlogs�erem'. Fretz 
vormt hierop een uitzondering. 

414 Fretz, 'Herem', p. 9 
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gebruikt om een handeling aan te geven waarbij iets aan YHWH gewijd 
wordt. Dit betekent dat het voorwerp wordt afgezonderd van het dagelijkse 
gebruik.415 Hiernaast duidt Mrx het aan YHWH gewijde object zelf aan. De 
narratieve tekst van Num. 21:2 gebruikt Mrx in de betekenis van het wijden 
aan de vernietiging, of het eigenlijke vernietigen van de vijand in een oor-
log. 
In Deuteronomium is er volgens Fretz ten eerste een duidelijke nadruk op 
heiligheid in samenhang met Mrx. Daarnaast is de Mrx volgens Deutero-
nomium van groot belang voor/in de oorlogen van Israël. Deuteronomium 
werkt vanuit het concept van een oorlog zonder menselijke koning als lei-
der, want YHWH is koning. Dit concept van oorlog draait om (de trouw 
aan) het verbond van Israël met YHWH. Mrx wordt verstaan als het vernie-
tigen van vreemde volkeren, dieren, steden en voorwerpen in die oorlog.416 
Heiligheid is hier het hoofdmotief. In de context van Deuteronomium houdt 
dit een zuiverheid op zowel het sacraal-cultische, als het sociale als het 
economische niveau in.417 Mrx wordt ingezet om besmetting van Israël met 
de afgoderij van de volken te voorkomen. 
In Jozua-2Koningen komt de Mrx slechts voor in een oorlogscontext, steeds 
in de betekenis van vernietigen of de opdracht tot vernietiging. Fretz wijst 
op de grote eenduidigheid in context en betekenis in het materiaal. Er komt 
slechts één perspectief aan bod, het perspectief van de Deuteronomist.418 
Fretz onderscheidt binnen de late profeten tussen grote en kleine profeten. 
De grote profeten, Jesaja, Jeremia en Ezechiël, gebruiken Mrx in verband 
met de 'Dag van YHWH' en in profetische kritiek op de Israëlieten en hun 
instituties. De kleinere profeten maken eveneens gebruik van het thema van 
de 'Dag van YHWH'. De 'Dag van YHWH' wordt door de kleine profeten 
zowel positief (de dag waarop YHWH onrecht zal doen wijken) als negatief 
(de dag waarop YHWH recht zal spreken en zal straffen) gebruikt. Mrx 
geeft zowel de positieve notie (hoop tot (behoud van) heiligheid) als de 
negatieve (de vernietiging van het profane) weer.419  
De teksten in de Geschriften grijpen terug op de betekenis van Mrx zoals 
deze in de Pentateuch en de vroege profeten naar voren komt. Daarnaast 

 
415 Lev. 27:21, 28, 29; Num. 18:14. 
416 Fretz, 'Herem', p. 13. 
417 Fretz, 'Herem', p. 12-13. 
418 Idem, p. 14-16. 
419 Idem, p. 19-20. 
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bespreekt Fretz in het kort de ontwikkeling van het gebruik van Mrx 'na' het 
Oude Testament.420 
Het belangrijkste verschil in het gebruik van Mrx binnen het Oude Testa-
ment ziet Fretz tussen het DtrG en de profeten. De Deuteronomist gebruikt 
Mrx slechts in verband met oorlog, vanuit een bijna nationalistisch stand-
punt. Israël voltrekt de Mrx op alle onheilige volken, plaatsen en voorwer-
pen. Mrx is een oorlogsterm met een sacrale of cultische notie.  
De profeten gebruiken Mrx eveneens in een oorlogscontext, maar daar be-
treft het een eschatologische oorlog. De profeten zien de Mrx als Gods 
instrument om tucht uit te oefenen, recht te spreken en te verlossen. Zij 
tonen de frustratie van YHWH ten opzichte van zijn volk Israël door profe-
tieën waarin Israël het voorwerp van Mrx wordt. De term Mrx wordt hier 
een objectieve term voor Gods daad van totale vernietiging. 
Centraal voor het gebruik van Mrx in het Oude Testament is volgens Fretz 
de notie van heiligheid die aan Mrx kleeft. Heiligheid is de sleutel tot begrip 
van de sacrale/cultische opvatting van Mrx. De al dan niet aanwezige notie 
van heiligheid bij Mrx is ook datgene waardoor de verschillende opvattin-
gen van Mrx in het Oude Testament zich voor Fretz van elkaar onderschei-
den.  
Een ander belangrijk concept met betrekking tot Mrx is de gehoorzaamheid 
aan YHWH binnen de geloofsgemeenschap. Slechts YHWH heeft de macht 
en het recht om te beslissen over leven en dood.  De relatie met andere per-
sonen onder de heerschappij van YHWH maakt duidelijk wat trouw is, wat 
gerechtigheid betekent, en wie er wel en wie niet tot de gemeenschap van 
het verbond behoort. 
De term Mrx heeft volgens Fretz haar wortels in de oude tradities van Israël. 
In het Oude Testament is YHWH de soevereine god. In de traditie van de 
gehoorzaamheid aan YHWH en zijn geboden krijgt Mrx een betekenis die 
meer is dan het simpelweg uitroeien van de vijand in een oorlog. Mrx is 
zowel een nationalistisch wapen als een instrument van God om zijn volk te 
straffen. Fretz ziet over de hele linie van Mrx een onverwachte verbinding 
met het verlangen van YHWH om zijn volk te verlossen, waarbij Mrx dan 

 
420 Fretz bespreekt het gebruik van de vertaling van Mrx in LXX, Qumran en Nieuwe Tes-

tament. Het verbum wordt volgens Fretz nog slechts gebruikt voor eschatologische oorlogen. 
Het nomen ontwikkelt zich naar een tweeledige betekenis, 'gewijd voorwerp' en 'iets of iemand 
die als vervloekt wordt beschouwd'. De eerste betekenis van het nomen lijkt verband te houden 
met cultische offers of heilige gewijde voorwerpen. De laatste betekenis refereert aan recht-
spraak binnen de geloofsgemeenschap op het gebied tussen profaan en heilig (Fretz, 'Herem', 
p. 21-25). 
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afzondering van het profane ('heilig', 'gewijd aan YHWH') betekent. Tege-
lijkertijd wordt Mrx als de vernietiging van al het profane gezien. 

Schäfer-Lichtenberger 

Chr. Schäfer-Lichtenberger heeft haar visie op de Mrx in twee artikelen 
uiteengezet.421 Evenals Fretz herkent zij dat gehoorzaamheid en ongehoor-
zaamheid aan YHWH een sterke rol spelen bij de notie van Mrx.422 Ook ziet 
zij een sterk verband tussen 'heiligheid' en Mrx, in ieder geval in de deu-
teronomistische visie op de Mrx. Daar waar een aanhanger van YHWH 
'heilig' dient te zijn, wordt een afgodendienaar volgens haar getypeerd door 
middel van Mrx.

423  
Met name Deut. 7 is van groot belang in haar redenering. Zij herkent in 
Deut. 7 twee verschillende Mrx-geboden. Het eerste Mrx-gebod (Deut. 7:1-
3) betreft de volkeren in het land. Schäfer-Lichtenberger constateert dat de 
gebruikelijke Mrx-terminologie hier ontbreekt.

424 Dit wijst er volgens haar 
op dat Mrx hier niet 'vernietiging' betekent en dat de volkeren niet tot de 
buit van Israël behoren. Integendeel, dit eerste Mrx-gebod verordonneert 
een 'soziale Distanz' tussen Israël en de volkeren van het land.425  
Het tweede Mrx-gebod (Deut. 7:16, 22, 25) betreft het verbod om de goden 
van de volkeren te aanbidden.

426  

 
421 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion von �erem in biblisch-

hebräischen Texten' in: BZ 38 (1994),  p. 270-275, en daarop aansluitend  'JHWH, Israel und 
die Völker aus der Perspektive von Dtn 7', in: BZ 40 (1996), p. 194-218. 

422 Anders dan Fretz herkent zij die notie niet zozeer bij de profetische teksten (daar houdt 
zij zich niet mee bezig) maar bij de Mrx-teksten in Jozua. Zij baseert dit met name op het 
boek van G. Mitchell, Together in the Land. A Reading of the book of Joshua, JSOT.S 134, 
Sheffield 1993, (p. 51-82) en op de conclusie van K. L. Younger,  Ancient Conquest Accounts: 
a Study in Ancient Near Eastern and Biblical History Writing, JSOT.S  98, Sheffield 1990. 
Daarin worden o.a. Joz 10 en 11 vergeleken met de andere oorlogsideologieën uit het oude 
Nabije Oosten. Schäfer-Lichtenberger stelt dat ten opzichte van die andere oorlogsideologieën 
met name de Mrx het afwijkende element is in Joz 10-11. Mitchells conclusies betreffende de 
Mrx in Joz 2-8 wijzen er vervolgens op dat de Mrx-verhalen betrekking hebben op gehoor-
zaamheid en ongehoorzaamheid jegens YHWH (Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und 
Funktion', p. 272). 

423 Hiervoor baseert Schäfer-Lichtenberger zich met name op Ex 22:19 en Deut. 7. In Ex. 
22:19 moet Mrx worden verstaan als uitsluiting uit de gemeenschap van de te bestraffen 
persoon, en niet als vernietiging (Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion', p. 
273-275 en  'JHWH, Israel und die Völker', p. 205-210, 217-218).  

424 Zoals die in bijv. Joz 1-11 wel voorkomt (dyrs rash al, brx-ypl hkn etc). 
425 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'JHWH, Israel und die Völker', p. 202-205. 
426 Idem, p. 211-212.  
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Schäfer-Lichtenberger wijst er in haar beide artikelen op dat Mrx in lang 
niet alle gevallen a priori met 'doden, vernietigen' gelijk gesteld kan worden. 
Er is sprake van een betekenisveld dat zich uitstrekt van doden tot verboden 
op sociaal contact en omgang met afgodendienaren. De inhoudelijke invul-
ling van het concept van Mrx is afhankelijk van de sociale situatie. Mrx 
wordt gebruikt om de intacte verhouding tussen YHWH en zijn volk tot 
uitdrukking te brengen.

427
  

Nelson 

Een andere visie die gedeeltelijk voortgaat op deze lijn is geformuleerd door 
R. D. Nelson, in het Festschrift Brekelmans.

428
 Hij beschouwt Mrx als een 

'culture map category', een van de categorieën in het culturele classificatie-
systeem van Israël.

429  
Nelson definieert het nomen Mrx als: 'the state of inalienable Yahweh own-
ership'.

430
 Het verbum betekent 'to transfer an entity into the �erem-state', of 

'to deal with an entity in a way required by its �erem-state'. Dit wordt ge-
woonlijk uitgevoerd door het betreffende object te doden of te vernieti-
gen.

431
  

Na een bespreking van de sociale ethiek in Deuteronomium benadrukt 
Nelson dat Deuteronomium niet slechts oude Mrx-verhalen doorgaf. Mrx 
was een belangrijk onderdeel van het Deuteronomische ideaal. Mrx was 
voor Deuteronomium niet slechts een autonome categorie in Israel 'culture 
map'. Het maakte deel uit van een heel programma dat erop gericht was 

 
427 Chr. Schäfer-Lichtenberger, 'Bedeutung und Funktion', p. 275. Hoewel het niet zo na-

drukkelijk opnieuw wordt geformuleerd wordt dit idee in het artikel 'JHWH, Israel und die 
Völker' verondersteld.  

428 R. D. Nelson, '�erem and the Deuteronomistic Conscience' in: M. Vervenne, J. Lust 
(eds.), Deuteronomy and Deuteronomic Literature, Festschrift C.H.W. Brekelmans, BEThL 
133, Leuven 1997, p. 39-54. 

429 Nelson baseert dit deels op Brekelmans' conclusie dat het nomen een nomen qualitatis 
is. Volgens Nelson vormt het een onderdeel van Israëls poging de talloze vormen, toestanden 
en kwaliteiten die entiteiten konden aannemen te categoriseren. Nelson noemt de kwaliteiten 
waarin een entiteit kan voorkomen 'culture map categories'. Nelson, '�erem', p. 41. Wat hij 
daar precies onder verstaat komt niet ter sprake in dit artikel, maar is uitgewerkt in R.D. 
Nelson, Raising Up a Faithfull Priest, Louisville KY 1993, p. 17-38. 

430 Nelson, '�erem', p. 44. Deze definitie van Mrx berust voornamelijk op de teksten in 
Lev.  27.  

431 R. D. Nelson, '�erem', p. 44-45. Nelson wijst overigens het idee dat Mrx een offer is 
strikt van de hand. Het doden van iets dat Mrx is gebeurt niet om het bezit ervan te doen 
overgaan van menselijke in goddelijke handen. Mrx wordt toegepast om het onbruikbaar te 
maken voor mensen (Nelson, '�erem', p. 47). 
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afgoderij af te straffen door vernietiging.
432 

Diegenen die andere goden 
dienden vielen eenvoudig in een andere categorie (Mrx) dan diegenen die in 
de categorie 'heilig voor YHWH' (Deut. 7:6) vielen. Beide categorieën be-
vonden zich aan verschillende kanten van een ondoordringbare sociale bar-
rière.

433 
 

De humane sociale ethiek van Deuteronomium is in het geheel niet onvere-
nigbaar met de afstraffing van afgoderij door vernietiging. In de Israëlitische 
cultuur was Mrx een automatisch toegepaste categorie. In die zin had Mrx 
niets te maken met een ethische keuze. Het maakte deel uit van de natuurlij-
ke orde der dingen. Daarom kan Mrx niet worden vergeleken met genocide, 
noch met wrede tactieken om de vijand angst aan te jagen, noch met de 
voltrekking van totale oorlog. Mrx was geen doel op zich, maar een middel 
om een doel te bereiken. En dat doel is gehoorzaamheid en trouw aan  
YHWH.

434  
 
Aan het einde van deze beknopte geschiedenis van het onderzoek kan wor-
den gesteld dat het onderzoek naar Mrx in het Oude Testament zich tot nu 
toe met name heeft gericht op (de historische reconstructie) van Mrx in een 
oorlogssituatie. Tenminste Brekelmans, Lohfink, Stern en Niditch onder-
scheiden een oorlogs-Mrx waarbij de vijand gewijd wordt aan de vernieti-
ging. Daarnaast herkennen deze vier ook zowel een radicale vorm van Mrx 
waarbij alles en iedereen vernietigd wordt, als een beperkte vorm waarbij de 
Israëlieten de buit mogen behouden.  
Brekelmans en Lohfink pogen de ontwikkeling van een historische Mrx te 
reconstrueren. Zij doen dit weliswaar met behulp van de teksten van het 
Oude Testament, maar beiden gaan er van uit dat de overeenkomsten tussen 
de geschetste Mrx en de werkelijke toepassing ervan minimaal zijn. Stern 
neemt als het ware deze historische reconstructie op en vraagt met name 
naar de reden voor het gebruik van het concept Mrx. Naar zijn idee is het 
concept van de Mrx door de Israëlieten geadopteerd om orde te scheppen in 
een wereldbeeld dat beheerst werd door chaos. Niditch gebruikt eveneens de 
historische reconstructie zoals deze door Brekelmans, Lohfink en ook Stern 
is opgebouwd en verstaat Mrx vooral als een instrument om om te gaan met 
de psychische en ethische problematiek die het toepassen van geweld met 

 
432 Nelson, '�erem', p. 51-53 
433 Hierbij leunt Nelson zwaar op het artikel 'Bedeutung und Funktion' van Chr. Schäfer-

Lichtenberger. 
434 Nelson, '�erem', p. 53-54. Hier komt Nelson uiteindelijk ook dicht bij Fretz uit, al be-

rust zijn argumentatie op andere teksten.  
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zich meebrengt. Ook Nelson zet in op de ethiek als verklaring voor het con-
cept Mrx. De (ontwikkeling van) Mrx wordt bij bovengenoemde auteurs 
ingepast in een reeds bestaand historisch schema. Slechts Schäfer-
Lichtenberger en Fretz wijken daarvan af. Schäfer-Lichtenberger richtte zich 
echter op slechts enkele teksten, Fretz richtte zich voornamelijk op de profe-
tische teksten.  
De inpassing van Mrx in een historisch schema zegt echter niets over de 
ontwikkeling van het beeld van Mrx binnen de canonieke chronologie zelf.  
Evenmin wordt duidelijk hoe dit concept functioneert binnen de teksten. 
Daarnaast correspondeert het beeld van Mrx dat uit de geschiedenis van het 
onderzoek naar voren komt niet met de wijze waarop het concept in Joz. 7 
functioneert. Een rondgang door de teksten van het Oude Testament waarin 
Mrx voorkomt is noodzakelijk om een beeld te krijgen van wat Mrx werke-
lijk is en vooral, wat de functie ervan is.  
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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.  



 

147 

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 
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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. 
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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)). 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
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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'.  
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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.  
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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. 
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SUMMARY 
 
This thesis concentrates primarily on the function of the concept of Mrx in 
Josh 7. Secondly it asks after the significance of that specific chapter in 
relation to the conceptualization and function of the concept of Mrx in the 
narrative of the Old Testament. In order to do so, the Mrx-references in the 
Old Testament are examined in their canonical chronology. This thesis does 
not ask after the historical origin and growth of the concept (diachronic 
reading), nor does it try to reconstruct this proces. 
 
The first chapter of this thesis briefly reviews the diachronic discussion on 
Josh 7 and continues with a more elaborate synchronic review of the chap-
ter. The final form of Josh 7 offers a conditional interpretation of the cove-
nant with YHWH. The succes of the conquest of the Promised Land is made 
dependent on the obedience of the people to the Mrx. The double accusation 
in the exposition Josh 7, 1 is essential to the story-line. Both the Israelites 
and Achan are accused of a violation of Mrx, which enrages YHWH. From 
that moment on, the story evolves around the unawareness of the Israelites. 
They are unaware of Achans violation, and exactly that unawareness forms 
the core of their own violation of Mrx. And in violating the Mrx, they them-
selves have become Mrx. 
In the narrative of Josh 7 the antithesis between YHWH and all his promises 
(the land!), and the status of Mrx becomes clear. The defeat at Ai is a fore-
taste of how things are about to change for the people of Israel now that they 
have chosen Mrx instead of YHWH. YHWH himself explains the situation 
to the people and shows them the only way out: sanctification to restore the 
holiness of the people of YHWH and to remove the Mrx out of their midst. 
YHWH and Mrx are incompatible. As soon as the people become aware of 
their condition, they are able to restore it. Achan is pointed out and con-
fesses. After the public display of the evidence the whole of the people of 
Israel lead him out of the camp to execute him. Nothing of Mrx remains. 
The people of Israel belong to YHWH once more. 
The narrative of Josh 7 needs to be understood as an illustration of precisely 
the problem it demonstrates. It subtly plays with the extra knowledge the 
reader has (due to the exposition) in contrast to the initial unawareness of 
the people in the story. Instead of repeating yet another warning against the 
violation of Mrx, it just shows, not just the consequences, but the alluring 
way Mrx works too. The narrative of Josh 7 in itself forms an illustration of 
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this subtle, alluring Mrx, as well as the consequences of the condition Mrx. 
In that way Josh 7 forms an intense warning against any violation of Mrx.  
The second chapter discusses the concept of the corporate personality as 
once introduced to the exegesis of Josh 7 by H. Wheeler Robinson. The 
concept of corporate personality offers a solution to the uneasiness caused 
by the idea that the people of Israel suffered from the crime of Achan. Al-
though more contemporary versions (and critiques) of this concept by Porter 
and Kaminsky differ hugely from the original concept, still some variation 
or other of the concept of 'corporate personality/responsibility' is maintained 
by most commentaries. It is shown that the concept doesn't apply to Josh. 7. 
In discussing the many variations of the concept, a shift from the concept of 
the corporate personality towards the (alleged) contagious qualities of Mrx 
in the interpretation of Josh 7 was recognized. This interpretation however, 
proved to be as problematic as the concept of the corporate personality. 
Both concepts offer a solution to a problem that does not exist. The narra-
tive of Josh 7 consciously uses the double accusation to display the concept 
of Mrx and its consequences. The uneasiness is part of the warning, not a 
problem that needs to be explained away.  
The core message of Josh 7 obviously concerns Mrx, so the next chapters 
concentrate on this concept. The third chapter gives an overview of the 
history of research on the concept of Mrx in the Old Testament. The 
hypotheses of Brekelmans, Lohfink, Stern and Niditch are discussed, as are 
some minor contributors. Following that, all Mrx-references in the Old 
Testament are discussed in the fourth chapter. This chapter describes the 
growth of the concept and image of Mrx in the chronology of the canon of 
the Old Testament.  
An analysis of this concept and its function is given in chapter five. Accord-
ing to context and interest, ten categories of Mrx-references are recognized 
and defined. It is shown that the image of Mrx slowly builds up to Deuter-
onomy and shatters again after the book of Joshua. The little shards of Mrx-
imagery still maintain some coherence however, which is due to the inter-
pretation of Mrx given by Josh. 7.  
Between Deuteronomy and the end of the book of Joshua Mrx transforms 
from a measure of protection against idolatry into an ordinance of faithfull-
ness and obedience to YHWH. A correct application of Mrx becomes the 
condition for a succesfull conquest of the land. It is the story of Josh 7 in 
particular which introduces this transformation, and which so convincingly 
illustrates its harsh consequences. The remaining Mrx-references in the 
book of Joshua are pre-obsessed with proving that the Mrx was maintained 
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throughout the whole of the conquest. The fault of Josh 7 is not to be re-
peated, its lesson is well-learned. 
The fact that Josh 7 directs the condition of Mrx towards the people of Is-
rael instead of their adversaries, allows for the possibility to use the concept 
of Mrx outside the context of the conquest of the land. The transformation 
from measure of protection against idolatry to criterion for obedience to 
YHWH broadens its scopus even more. This, combined with the incompati-
bility of YHWH and Mrx, leads to the conceptualization of Mrx as a termi-
nus technicus for everything that is forsaken of the presence of YHWH. A 
strong notion of warning and desolation clings to the concept of Mrx from 
Josh 7 on. If the people so much as glance towards the concept of Mrx, they 
lose YHWH and in this, their sole reason of existence. 
The fundamental function of Mrx is separation, isolation even. It identifies a 
status or condition. Apart from the first category (in which Mrx clearly is 
hwhyl) it marks all things separated from YHWH. The status Mrx warns the 
people not to get involved with anything that bears that mark. It may, de-
pendent on context, also indicate that YHWH himself will withdraw from 
anybody or anything with that status. Mrx has a strong identifying quality. 
The term is used to designate the border between that which is devoted to 
YHWH and all which is not.  
In chapter six the results of the research are briefly resumed.  
 
 
 


