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Ten geleide
Mijn buurvrouw kreeg voor haar verjaardag een bestseller cadeau: de
Nieuwe Bijbelvertaling. Hoewel ze gelovig was, had ze de Bijbel nog
nooit volledig gelezen. Deze keer zou het gebeuren, van kaft tot kaft.
De start met Cenesis en Exodus was intrigerend en veelbelovend, maar
bij het boek lozua strandde haar leestocht in een zee van geweld. Wat
moest ze met al die oorlogen? Vrouwen, kinderen, onschuldigen, ja
hele volksstammen werden door en op bevel van JHWH vermoo;d, uit-
geroeid. De vergelijking met hedendaagse genociden op de Balkan, in
Burundi en in Darfur drong zich op. Vandaag zouden luwH en jozua
voor het lnternationaal Strafhof in Den Haag worden gedaagd wegens
misdaden tegen de menselijkheid.
Het bijbelboek Jozua, boordevol opvattingen die we nu immoreel noe_
men, behoort tot de 'religieuze verhalen tussen feit en fictie,. Het laat_
ste artikel gaat in op het eigen karakter van deze bijbelverhalen. Over
goddelijk geweld, Tora, belofte en gave van het lani leest u in de an_
dere bijdragen. Ook toetsen we de historiciteit van deze verhalen aan
bewiismateriaal uit de archeologie.
Voor de goede orde nog een woord over de komende twee afleverin-
gen. De thema's 'Coed gek'en ,Het zelfbeeld van paulus,die in het
iaaroverzicht ziin aangekondigd, worden vervangen door ,De hemel in
Koran en Bijbel'(227) en ,Ceweldenaars, (22g).
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Klaas Spronk

Op de valreep

Jozua 24

et boek Jozua eindigt met hoofdstuk 24
en een d6ji-vu gevoel. De inhoud ken-
den we al. ls iozua 23 geen betere kan-
didaat om het verhaal af te sluiten? Of

zijn er redenen te vinden waarom het laatste
hoofdstuk is toegevoegd?

Het boek Jozua heeft een dubbel slot. Wat dat be-
treft, lijkt het op het evangelie naar Johannes. ln de
laatste verzen van Johannes 21 wordt aangegeven
dat er nog veel meer over rezus te vertellen zou zijn,
maar dat het nu toch mooi genoeg geweest is. Toch
is er nog een extra hoofdstuk aan toegevoegd, met
aan het einde een soortgelijke opmerking. Voor de
lezer is het duidelijk: waar het hart vol van is, loopt
de mond van over. Er blijkt ook nog een goed motief
te ziin voor de toevoeging van hoofdstuk 22: er
moest nog iets worden rechtgezet over Petrus. Hii
die lezus had verraden, wordt opnieuw door Jezus in
dienst genomen. Zo wordt tevens de overgang ge-
maakt van het verhaal over jezus naar wat daarna
zou gebeuren met de gemeente van Jezus, waarin
Petrus zo'n centrale rol /ou 5pelen.
Ook het boek Jozua lijkt in feite al te eindigen in het
voorlaatste hoofdstuk. ln hoofdstuk 23 lezen we over
de samenkomst van heel het volk, waarbij alle soor-
ten leidslieden worden genoemd: 'de oudsten, stam-
hoofden, rechters en griffiers'. Jozua heeft hen uitge-
nodigd op het moment dat hij ziln einde voelt nade-
ren. De verovering en de verdeling van het land lig-
gen al weer enkele jaren achter hen. Voordat hij
sterft, wil )ozua zijn volk waarschuwen dat de in-
middels ingetreden rust bedrieglijk is. De geschiede-
nis van de verovering van het land leert weliswaar
dat Cod voor zijn volk heeft gestreden, maar er zijn
nog andere volken overgebleven in het land, en met
hen de verleiding andere goden te gaan volgen. Als
lsradl daaraan toegeeft, zal het Cods woede over
zich afroepen en zal men het gegeven land ver-
spelen. De woorden van Jozua komen over als een
testament van de leider die afscheid neemt, en kun-
nen als zodanig worden opgevat als een passend slot
van het boek. Het is daarom verrassend dat we aan
het begin van hoofdstuk 24 lezen dat Jozua alle stam-
men van het volk opnieuw bijeenroept. Het gevoel

van herhaling wordt nog versterkt doordat hier, net
als in het vorige hoofdstuk, het rijtje van 'oudsten,
stamhoofden, rechters en griffiers' wordt genoemd.
Weer krijgen ze een lesje in vaderlandse geschiede-
nis, maar deze keer wordt er al ingezet bij het ver-
haal over Abraham. Jozua koppelt er nu de oproep
aan vast net als Abraham te kiezen v66r Cod en
tegen de afgoden. Wanneer het volk trouw beloofd
heeft, en Jozua het verbond met Cod heeft vastge-
legd, vertrekt iedereen naar het eigen grondgebied.
De zin van deze verdubbeling is niet meteen duide-
liik. Voegt hoofdstuk 24 iets wezenlijk toe aan het
voorafgaande? Hebben we te maken met verschil-
lende bronnen waaruit een latere redacteur kon,
maar niet wilde kiezen?

Vlechtwerk

Na het verslag van de twee volksvergaderingen lezen
we (in Jozua 24,29-30) dat ,ozua sterft en wordt be-
graven. Die mededeling sluit in feite direct aan op
het verhaal over de bijeenkomst in hoofdstuk 23. Dat
werd immers ingeleid met de mededeling van jozua
dat hii niet lang meer te leven had. )ozua 24,1-28 is

dan een intermezzo dat we op het eerste gezicht
zouden kunnen overslaan zonder dat we de draad
van het verhaal zouden kwijtraken. Zou het mis-
schien later zijn toegevoegd ?

Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, temeer
daar we er ook de eerste hoofdstukken van het boek
Rechters bij moeten betrekken. Die sluiten namelijk
direct aan op de laatste hoofdstukken van het boek
lozua, en ook daarbij kan men een zekere verdub-
beling waarnemen. Rechters 1,1 zet in waar Jozua
ophoudt: 'Na de dood van Jozua ...' Dan volgt een
opsomming van allerlei schermutselingen met de Ka-
naanieten, die duidelijk maakt dat een groot deel
van het land nog veroverd moet worden. ln Rechters
2,6 volgt een nieuwe inzet met verwijzing naar de
bedindiging van de door Jozua belegde volksverga-
dering. Die herhaalt de mededeling uit )ozua 24,28
en lijkt beter aan te sluiten bii het slot van lozua 23.
Om deze en andere redenen wordt wel voorgesteld
Jozua 23 en Rechters 2,6-10 met elkaar te verbinden
en de passages te beschouwen als een later toege-
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voegde omraming ter verklaring van de Srote tegen-

stelling tussen de situatie ten tiide van Jozua en de si-

tuatie daarna. Dan zou dus Jozua 24 niet later zijn
toegevoegd, maar juist de oorspronkelijke afsluiting
van het boek zijn.
Zo zijn er verschillende mogelijkheden om het dub-
bele slot van het boek Jozua en het dubbele begin
van het boek Rechters te verklaren. Wie de moeite
neemt om zich te verdiepen in de geleerde discussies

hierover (zie de Duitstalige literatuurverwijzing), zal
ontdekken dat de deskundigen er nog niet uit ziin.
Van Martin Noth, voor wie deze hoofdstukken erg

belangrijk waren voor zijn theorie over het deutero-
nomistische geschiedwerk, is bijvoorbeeld bekend
dat hij in zijn publicaties over de plaats van Jozua 24

binnen dit raamwerk wel drie keer van mening ver-

anderd is.

Ook al is het groeiproces niet eenvoudig te recon-

strueren, men kan wel - op grond van de sporen van

dat groeiproces en, daarmee samenhangend, de vele

mogelijke verbindingen met andere teksten - vast-

stellen dat we hier met een sleuteltekst te maken

hebben. Al heel vroeg blijkt veel nagedacht te ziin
over de afronding van de verhalen over de verove-

ring en de verdeling van het land. Zonder dat we een

beslissing willen nemen over de manier waarop de

uiteindelijke tekst vorm heeft gekregen, kunnen we
proberen te begrijpen hoe de twee verhalen over de
volksvergadering elkaar aanvullen als afsluiting van

het boek lozua en als opmaat voor wat vol$ in het

boek Rechters en daarna.

De hoofdstukken 23 en 24 binnen het geheel

Het boek rozua bestaat grofweg uit twee delen. Het
eerste deel (hoofdstukken 1-12) gaat over de verove-

ring van het land en beschrijft de gebeurtenissen in

chronologische volgorde. Het tweede deel gaat over
de verdeling van het land en is op een heel andere
manier opgebouwd, namelijk concentrisch. De inlei-
ding in 1 3,1 -7 biedt een opsomming van het nog niet
veroverde land. Dit thema wordt in hoofdstuk 23

weer opgepakt. Datzelfde geldt voor de verdeling
van het overjordaanse gebied, dat eerct in 13,8-34
aan de orde komt en dat correspondeert met de ver-

halen in hoofdstuk 22 over de overiordaanse stam-

men. Op vergelijkbare wijze kan men de hoofdstuk-

ken 13-.14 koppelen aan 20-21 (over levieten en vrii-
steden), 

.14,1 
aan 19,51 (toewijzing van de erfdelen

door Eleazad, 14,6-.15 aan 19,49-50 (de erfdelen
voor Kaleb en rozua, de twee goede verspieders uit
Numeri '13-14), 14,15-17 aan 18,.11-19,48 (Juda en

ffi
r. !',
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de kinderen van rozef tegenover de zeven overge-
bleven stammen). Zo blijkt 18,1-10 centraal te staan.
Net als in de slothoofdstukken gaat het hier om een
volksvergadering, in dit geval te Silo. Eerder kwam
het volk samen in Cilgal, net over de Jordaan. Nu ge-
beurt dat midden in het land. Men is dus al een flink
eind opgeschoten. De boodschap van dit in verschil-
lende opzichten centrale gedeelte is echter dat het
volk zich niet te snel rijk moet rekenen. Jozua verwijt
het volk dat het traag is, terwijl er nog zo veel is om
aan te pakken.
Hoofdstuk 24 valt buiten de opmerkelijke concen-
trische structuur van de hoofdstukken 13-23. Het
voe$ naar vorm en inhoud iets toe aan het vooraf-
gaande. Dat blijkt onmiddellijk al uit de plaats van
samenkomst: Sichem. Dat is alweer een stap verder
dan Silo, terwijl het tegelijkertijd ook verder terug-
gaat in het verleden, vergeleken met het in hoofdstuk
23 gegeven historische overzicht. Het eerste deelvan
hoofdstuk 24 zet zijn chronologische opsomming
van Cods weldaden aan zijn volk al in bij Abraham
en beschrijft deze tot aan de verovering van het land
(verzen 1-13). Dat overzicht van historische gebeur-
tenissen in chronologische volgorde doet denken aan
het eerste deel van het boek Jozua. Het tweede deel
van hoofdstuk 24 beschrijft de vernieuwing van het
verbond tussen Cod en zijn volk (verzen 14-28). Dit
deel is, net als het tlveede deel van het boek Jozua,
concentrisch opgebouwd: Jozua's oproep om Cod te
dienen en zijn eigen keuze daarbij (verzen '14-15)

worden opgepakt in het antwoord van het volk (ver-
zen 22-24); daartussen staat een samenvatting van
de heilvolle geschiedenis met Cod, omraamd door
de af te wijzen keuze voor andere goden (verzen 1 6b
en 20a). De verzen 25-27 voegen daar de vastlegging
van het verbond aan toe.
Zo gezien is hoofdstuk 24 meer dan slechts een aan-
hangsel. Het is nauw verbonden met het voorafgaan-
de als een samenvatting en toepassing daarvan.

De vervulling van de belofte

Jozua 24 is niet alleen een passende afsluiting van
het boek.lozua, het is in zekere zin ook het slostuk
van alle voorafgaande bijbelboeken. Men spreekt in
dit verband dan ook wel van de hexateuch. Nu is dat
een beladen term in het wetenschappelijk onder-
zoek, omdat het geassocieerd wordt met een be-
paalde - volgens velen achterhaalde - opvatting over
de ontstaansgeschiedenis van de eerste zes boeken
van het Oude Testament. Dit is echter niet de plaats
om ons te mengen in deze gecompliceerde materie.
Hoe men hier ook tegen aankijkt, men zal toch kun-

nen instemmen met de constatering die de bekende
oudtestamenticus Cerhard von Rad nu ongeveer
zeventig jaar geleden in dat debat deed: Jozua 24
kan als een Hexateuch in kleinster Form opgevat wor-
den. Het beschrijft immers in grote lijnen heel de
daarin weergegeven geschiedenis van lsradl met zijn
Cod, vanaf de belofte aan Abraham tot aan de ver-
vulling daarvan in de gave van het beloofde land.
Wat opvalt, is dat de gave van de wet in eerste in-
stantie ontbreek in Jozua 24. Nadat de redding uit
Egypte is verhaald, wordt kort melding gemaakt van
de tijd in de woestijn en gaat het verhaal meteen ver-
der met de overwinningstocht naar en in het beloof-
de land. De wet komt pas ter sprake aan het slot,
nadat het volk ervoor gekozen heeft alleen die ene
Cod te dienen. Het geheel overziende kan men ook
zeggen dat de wet nu in een ander daglicht is komen
te staan. De wet bevat de bepalingen die horen bij
het verbond tussen God en zijn volk. Bij dat verbond
zijn beide partijen verplichtingen aangegaan. Na de
gave van het |and is duideliik dat Cod zich gehouden
heeft aan de belofte die Hij indertijd al aan Abraham
had gegeven. Dat onderstreept nog eens hoe blij het
volk mag zijn met deze verbondspartner. Het is aan
de andere kant ook een extra stimulans om zich van
zijn kant nu eveneens aan dat verbond te houden.
Deze nadruk op het verbond wordt nog eens onder-
streept door de vorm van dit hoofdstuk, want het
doet sterk denken aan verdragstekten zoals we die
kennen uit het oude Nabije Oosten van Hethietische
en Assyrische vorsten met hun vazallen. Volgens een
vast patroon bevatten die een historische proloog,
bepalingen die de onderlinge relatie regelen, strafbe-
palingen bij overtreding, verwijzingen naar getuigen
en naar de vastlegging van het verdrag. De associatie
met verdragen met dit soort allerminst zachtzinnige
machtige koningen geeft te denken over het belang
van de keuze die men moet maken. Het heeft daar-
naast ook iets bevrijdends, wanneer men beseft dat
je beter met de Cod van lsra€l te maken kunt heb-
tren dan overgeleverd te zijn aan de macht van die
Hethietische en Assyrische koningen.
De slotverzen geven nog eens extra aan dat hier niet
alleen een boek wordt afgesloten, maar dat hier ook
enkele belangrijke traditielijnen worden doorgetrok-
ken. Jozua bereikt met zijn 110 jaren niet de 120
jaren van Mozes, maar van Jozua kan aan het eind
wel worden vastgesteld dat hij een waardig opvolger
was. Bij de dood van Mozes werd Jozua beschreven
als een waardig opvolger, maar onNing hii nog niet
de titel die wel aan Mozes was gegeven: 'knecht van
de Heer' (Deuteronomium 34,5-.12). Aan het eind
van Jozua's leven onwan$ ook hij die eretitel Uozua
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24,29). En er mag dan, zoals aan het slot van Deute-
ronomium wordt opgemerkt, sinds Mozes nooit
meer een profeet van dat kaliber zijn geweest, ook
Jozua werkt nu als een profeet. Hij geeft aan het
begin van hoofdstuk 24 als een echte profeet direct
de woorden van Cod door. En als een ware onheils-
profeet ze$ hij even later ook het ongehoorzame
volk Cods straf aan.
Aan het bericht over de begrafenis van Jozua in eigen
land wordt het bericht toegevoegd dat ook Jozef nu
ziin laatste rustplaas vindt, en wel in Sichem, op het
eerste stukje eigen grondgebied dat Abraham zich
had verworven- De cirkel is rond,

Voorafschaduwing van wat komen gaat

Het verhaal is nog niet uit. Men zou zelfs kunnen
zeggen dat het nu pas echt gaat beginnen. De ver-
wachtingen ziin hooggespannen, en het volk is zeer
gemotiveerd om er iets goeds van te maken in het
gegeven land. Men overwint er zelfs lozua's aarzelin-
gen mee. ruist die tegenwerpingen van Jozua als re-

actie op de zo positieve keuze van het volk geven

echter wel te denken. Ze hebben iets onheilspel-
lends. Cezien het voorafgaande ziln ze niet onge-
grond, en in het vervolg zullen ze keer op keer wor-
den bevestigd.
Een ander element dat in de volgende boeken steeds

terug zal keren, is de herinnering aan Cods heilsda-
den uit het verleden. Het volk blijkt kort van memo-
rie en handelt daar ook naar Via de verwijzing naar

de geschiedenis wordt lsra€l steeds opnieuw tot de
orde geroepen. Dat zien we al in Rechters 2,1-5. ln
tranen komt het volk tot inkeer, maar niet voor lang.

De geschiedenis moet al in 6,8-10 worden herhaald,
en ook in 10,1 1-1 3. Vervolgens moet Samuel, net als

Jozua, het volk samenroepen en toespreken met
deze boodschap (1 Samuel 10,-17-'19), en hii doet
dat nog eens in zijn afscheidsrede (1 Samudl
'12,6-12). Zo klinkt als een refrein door wat in Jozua
24 werd ingezet. Via de woorden van Samudl is het
daarom ook te lezen als een inleiding op de ko-

ningstijd.
ln het begin van dit artikel werd de vergeliiking met

het slot van het evangelie naar Johannes gemaakt.

Daar werd opgemerkt dat het slothoofdstuk niet voor
niets is toegevoegd. De beschreven rehabilitatie van

Petrus is een opmaat voor wat komen 8aat, omdat
Petrus een centrale rol zal spelen in de eerste ge-

meente. Het moge duideliik geworden ziin dat
binnen zijn huidige context het slothoofdstuk van het
boek Jozua een soort8elilke rol vervult. Het volk krijgt
en neemt de kans om bewust te kiezen voor zijn

Cod. Dat belooft wat voor de toekomst. De geschie-
denis bewijst dat men hier niet al te optimistisch over
zal mogen zijn, maar aan de andere kant bewijst die-
zelfde geschiedenis dat het verbond met Cod diep
geworteld is in zijn belofte en zijn trouw.
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