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Ten geleide

DIT CoMMENTAAR OP het veelomstrcden, veel aangehaalde, doch doorgaans

slechts gedeelteluk gelezen en maaÍ ten dele begrepen bijbelboek Jozua is
geschreven vanuit de praktijk van de kerketijke gemeente. De basis werd gelegd

in ern interkerkelijk leerhuis te Monnickendam. En de Gereformeerde kerk van

Culemborg gaf mij door e€n studieverlof de gelegenheid een en ander verder uit
te werken. Dat betekent dat als vanzelf in deze verklaring niet de vragen vanuit

de oudtestamentische wetenschap voorop staÀl, maar veeleer dc vragen en vaak

ook aarzelingen zoals die onder geme€nteleden opkomen bij de confrontatie met

Jozua. Anderzijds wordt hier ook een poging ondemomen om te laten zien dat

de resultaten van welenschappelijk onderzoek, zoals de op het e€rste gezichl vaak

zeer technische discussie over de ontstaansgeschiedenis van de tekst, ook de

'gewone' bijbellezer van dienst kunnen zijn.
Bij dit zoeken naaÍ mogelijke, wetenschappelijk verantwoorde r€acties op die

vrage[ en naar theologisch gefundeerde manieren om te leren omgaan met die

aarzelingen ben ik z€eÍ geholpen door de goede contacten die ik via de

Theologische Universiteit van Kampen heb met de hoogleraren E- NooÍ
(momenteel te Groningen) en J.C. de Moor. hof. Noort werh al enige tUd aan

een groot conrmentaaÍ op het bo€k Jozua h de *ne Biblischer Kommentar - Dat
belooft een waardig opvolger van het bero€mde conmentaar van M. Noth te
worden, waarin door hem als groot kenner van het land Israël ook de mo€ite

genomen wordt om alle topografische pÍoblemen weer aan te pakken. Dat mag

de lezer van dit boekje niet verwachten, al zal de toelichting wel zoveel mogelijk
worden ondersteund door kaanen. Helaas zal men nog enige tijd geduld moeten

oefenen voordat het commentaaÍ van prof. Noort voltooid is. Mogelijk is bij de

verschijning van mijn boek de e€rste aflevering beschikbaff. Ook het aangekon-

digde overzicht van het onderzoek naar het boek Jozua in de serie Erlrö9e der

Forschung van de Wissenschaftliche Buchgesellschaft heb il( nog niet kunnen

gebruiken. Ik heb wèl kunnen profÍeren van het feit dat hij in de Periode dat ik
in Kampen onder zijn gehooÍ zat, college gaf over dit bijbelboek (1982/1983)'

De stimulerende manier waarop dat gebeurde, heeft eÍoe brgedragen dat ik de

mo€d op kon brengen om aan dit commentaar te beginnen'

Prof. Dè Moor is de geesieluke vader van de 'Kamp€r school', die zich beijvert

om de stnrcturen van bijbelse poëzie, maaÍ ook van bepaalde sn*ken proza en

zelfs van hele bijbelboeken bloot te leggen. Ook die benadering heeft' zoals bij

verdere lezing wel zal blijken, een inspirerende invloed gehad op mijn

bestudering van het boek Jozua. Prof' De Moor is ook z€er deskundi8 op het

gebied van de bestudering van de verschillende culturen en godsdienslen in het

óude Nabije Oosten in de periode van de Oude Testament' Ook dat he€ft hier

zijn sporen achtergelaten.
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TEN GELEIDE

Zo is dit commentaar dus ontstaan op het grensvlak van uniyeÍsiteit en kerk, in
de overtuiging dat dit geen niemandsland ho€ft te zUn, maaÍ e€n plaats is voor
een vruchtbare ontmoeting.
Tenslotte past hier nog een woord van dank aan de redactie van deze serie, met
name aan dr. W. vaa der Meer en prof.dr. A.S. van der Woude. Zonder hun
nauwgezette coÍrectie, opbouwende kritiek en hulp bU het maken van de kaarten
zou dit bo€k in zun huidige vorm niet tot sland zijn gekomen,

Culemborg, najaN 1993 Klaas Spronk
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Ter inleiding

I Onstaansgeschiedenis

HET BOEK JozUA dankt zijn naam aan de hoofdrolspeler van de daarin

beschÍeven gebeuÍeniss€n. Volgens een oude Joodse traditie zou hU ook de

schrijver daarvan zijn. Hoewel Jozua volgens 8:32 et 24:26 de schrijftunst
machtig was, is dit niet waarschijnlijk. In ieder geval is het duideluk dat de

vermelding van zijn dood (24;29) doot *-n' ander is oPgetekend' Maar ook de

vaker voorkomende opmerking dat bepaalde dingen nog zichtbaar ofbekend zijn
'tot op de dag van vandaag' @ijvoorbeeld de aanwezigheid van Rachabs familie,

6:25, en de steenhoop boven Achan en zijn gezin, 7:26) wust op een al wat

grotere afstand in tUd. En ook het feit dar in l: 14- 15 gesPÍoken wordt over het

land 'aan de overzijde van de Jordaan', terwul men daar volgens het verhaal nog

veÍoeft, wtst erop dat het boek niet geschÍtven is als een ooggetuigenverslag.

Over de vraag wie het dan wèl heeft geschreven en wann@r, is weinig met

zekerheid te zÈg1ea. Aan de ene kant zijn er duidel{ke veóindingen met de

voorafgaande vijf Boeken van Mozes. Aan het eind€ van het boek Jozua wordt

de geschiedenis vanaf Abram nog eens opgesomd. Niet voor niets spoelt zich die

slotscène af in Sichem, de plaars waaÍ AbÍam het eent halt hield in Kamtu en

eÍ een altaar bouwde. Met de gave van het land is nu definitief de belofte van

de HERE aan de aaísvaders verrTrld. De veroverilg en verdeling van het land

onder leiding van Jozua waren ook al min ofmeer voortereid. In Num. 27:15-23

wordt Joara op bevel van de HERE door Mozes aangesteld als militair leider.

En Num. 32-36 laat zich lezen als een voorafschaduwing van wat komen gaat

in het boek Jozua. Alerlei daar bqschreven thema's komen daarin weer 1eru8.

Nog sterker is de band met Deuteronomium De verhouding daarvan met het

boek Jozua laat zich omschrijven als die tussen theorie en prahijk. De verovering

van het land geschiedt volgens de in Deut. 20 omschreven oorlogswetten' En

Deut. 3l:1-8 klinll als een inleiding op heel het boek Jozua:

Toen sprak Mozes deze woordeo tot heel Israël: hij zei tegeo hen: 'Ik
ben nu honderd en twintig jaaÍ oud; ik kan det me€r uitgaan of itrg"n,
en de HERE heeft tegen mij gezegd: De Jordaan hieÍ zal jij niel

overtrekken. De HERE, jullie God, zelf zal voor jullie uit oveírekken;

H1j zelf zal die volken voorjullie verdrijven en verdelgen, zodat jullie

hun land in bezit kunnen neEen; Jozua zal voorjullie uit oveírekken,

zoals de HERE geboden heeft. En de HERE zal met hen doen, zoals Hij
gedaan heeft mèt Sichon en Og, de koningen der Amorieten, die Hij

[eeft verdelgd, en m€t hun land' De HERE zal hen aan jullie overleve-

ren, en jdlié zullen met hen doen geheel overeenkomstig het gebod' dal

ik jullie gegeven heb' Weest sterk en moedig, vreest niet en siddeÍ niet

-13-



IER IMEIDING

voor hen, want de HERE, jullie God, zelf gaat mei juuie; Hij zal jullie
niet begeven enjullie niet verlaten.' Toen riep Mozes Jozua en zei tegen
hem itr tegenwoordigheid van heel Israël: 'Wees sterk en moedig, want
jij zutt met dit volk komen in het land, waarvan de HERE hun vaderen
gezworen heeft, dat Hij het hun geveÍl zou, en jU zult het hen doen
beërven. Want de HERE zelf zal voorjullie uit trckken, Hij zelf zal met
jullie zijn, Hij zal jullie niet begeven en jullie niet verlaten; vre€s niet
en word niet verscbrilÍ.'

Het eerste hoofdstuk van het boek Jozua sluit hier tot in kleine details op aan,

met dezelfde aanmoedigingen, de belofte van Gods bijstand, dezelfde nadruk op
de eenheid van 'heel' het volk en op het feit dat Jozua in Mozes' voetsporen
treedt.
En mwel de verovering van het land ten westen van de Jordaan, in aansluiting
op de verovering van het land ten oosten dixrvan, als de verdeling van dat land
komen hier aan de orde. Daarme€ zijn de twee hoofdonderwerpen in het boek
Jozua aengeduid.

Er is aan de andere kant ook een duidelijk verband met de boeken die in de
canon volgen nà dit boek. Dat blijkt niet alleen uit de herhaling van de
afsluitende notities in Ri. 2:6-9, na3tr ook uit enkele aanwijzingen in het boek
lon:a znlf. Een voorbeeld daarvan is het tweede deel van hoofdstuk 23. Nadat
vastgesteld is dat de HERE zijn beloften aan Israël waargemaak heeft, klinken
de dreigende woorden dat Israël het nu gegeven land weer za.l verspelen als het
ongehoorzaam is. Daarmee wordt de toon gezet voor de beschrijving van het
verdere verloop van Israëls geschiedenis uitmondend in de ballingschap. De
herinnering aan Gods verbondstrouw en de oproep aan lsraël tot een passend

antwoord, mals dat ook in Joz. 24 is beschreven, zijn als een refrein, dat in de
daaropvolgende boeken herhaaldel ij k terugkeert.
\{at heeft dit alles nu voor consequenties ten aaÍzien van de vraag wie het boek
Jozua heeft geschreven?

Op grond van het duideluke veóand met de voorafgaande boeken zou men
kunnen veronderstellen dat de schdjver(s) ofsamensteller(s) daarvan ook de hand
gehad heeft (hebben) in het tot stand komen het boek Jozua. Maar de uit het
onderzoek van de PentÍeuch bekende bmrmen en sporen van bewerking zijn in
het boek Jozua niet zo gemakkelijk a4n te wijzen. Pogingen om een voortgaande
lijn in het werk van de zogenaamde Jahwist en de Elohist tot in het boek Jozua
aan te wijzen, hebben weinig overtuigends opgeleverd. Er zijn wel aanwijzingen
voor een bewerking van de lijsten met gÍenzen en steden in hoofdstuk l3-21 door
de Priesterschrijver. Verreweg het duidelijkst is de hand van de Deuteronomist
herkenbaar. Deze heeft het boek Jozua echter niet in de eente plaats verbonden
met de voorafgaande Pentateuch, maar vooral met de daaÍop volgende
beschrijving (in de boeken Richteren tot en met Koningen) van de geschiedenis
van Israël tot arn de ballingschap. De precieze ontstaansgeschiedenis van dit
'deuteronomistische geschiedwerk' is onderwerp van veel studie, waarbij nog
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TER INLEIDING

heel veel ter dlscussie staat. Dit is niet de plaats om hier uitgebreid oP in te gaan

en ook in de toelichting bU de tekst zal het slechts ter sprake komen waaÍ het

noodzakelUk is om bepaalde spanningen binnen de tekst te kunnen begrijpen.
Daarbij zal duidelijk worden dal er onmiskenbaaÍ sPoreu van één of meer

bewerkingen zijn. Enkele groae lijnen zijn daarbij wel aan te geven.

Men zou zich de ontstaansgeschiedenis van het boek JoaB als volgt kunnen

voorstellen. Veel van de verhalen uit het eerste de€l van het boek Jozua zullen
aanvankelijk zelfstandig hebben bestaan. EÉn aantal daarvan is verbonden met

een zíchtbaaÍ teken in het landschap en veÍelt de oorsprong en betekeds van

dat teken. Opvallend is dat de meeste verhalen zich afspelen in het gebied van

de staÍn Benjamin en dat ook de met de Efraimiel Jozua verbonden plaats

TiÍmat-S€rach daaÍ niet ver vandaan ligi. Dit materiaal moet door een schrijver
uit de vroege koningstijd zijn verzameld etr gebruih voor een beschrijving van

de verovering van het latrd. De genoemde, maaÍ met alle terughoudendheid

voorgestelde datering in de vroege koningst[d is onder meer gebaseerd op de

nadruk op de eenheid die pas onder koning David werd bereikl, en de indirecte

verwijzingen naaÍ het conflict tussen David en Saul (zie bijvoortoeld de

to€lichtitrg bij hoofdstuk 7). D€ lijsten met steden en de grensbeschdjvingen

zullen hun oorsprong hebben in de administralie ten behoeve van het hof. De

beschrijving van de intocht in het land onder leiding van Jozua is samen mei

andere blokken, waaronder de genoemde administratieve lijsten, opgenomen ia
het grote gehecl dat in de oudteslamentiscbe weten§chap dus wordi aengeduid

als het deuteronomistische geschiedwerk. Daarin zijn nieuwe ac.lnten gelegd.

Omdat dit nieuwe werk werd geinspireerd door de hervorming van koning Josia

(2 Kon. 22-23), werden het belang van de gehoorzaamheid aan de Wet van

Mozes, de juiste vorm en de juiste plaats voor de ercdienst nu extra benadrulÍ.

En nu Josia zich mzeer onderscheidde van veel van zijn voorgangers werd Jozua

getekend als een voorbeeld voor de ideale koning zoals velen die in Josia zagen .

in een latere bewerking is dit alles weer in een ander kader gezet. Die vond

plaats na de verovering in de zesde eeuw v. Chr. door de Babyloniërs van het

al door de Assyriërs meer dan gehalveerde land. De geschiedschriiver worstelt

nu duidelijk met de vraag hoe het zover heeft kunnen komen. In het boek Jozua

vinden we dat terug in een aantal tekstgedeelten die het b€€ld van de volledige

verovering en verdeling van het land dooóreken. Het duidelijk§t is dat te zien

in 13:2-6 in in hoofdstuk 23. De bijstand van de HERE wordt daaÍ gekoppeld

aan de gehoorzaamheid van Israèl' TegelUkeÍijd wordt al gesuggereerd dat het

volk zi;h zal laten meeslepen door andere volken en m, door het verlies van de

eigen identiteit, het latere onheil over zichzelf aftoePt.

Mogelijk zijn er nog meer bewerkingen geweest van Israèls geschiedschrijving

(in ieOËr gevat hebben op een gegeven moment ook de boeken van Mozes hun

plaas gekregen in dil kader). MaaÍ die lijken voor het boek Jozua geen

ingrijpende gevolgen te hebb€n gehad.
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TER INLEIDNG

II De structuur van het boek

UIT vr'AT IN het voorafgaande is beweerd zou de indruk kuntren ontstaan dat het
boek Jozua een sameÍraapsel is van oude verhalen, administratieve lijsten en
aanwllende opmerkingen. Het venoont echteÍ een weloverwogen structuur, die
we grotendeels toe kuDnen schrijven aan de laatst genoemde rEdactor/schrijver.
VooÍ een goed begrip van de tekst is de bestudering van die structuur van grcot
belang.
Het boek bestaat uit twes delen, die elk op hun eigen manier zijn opgebouwd.
Het eerste deel beschrijft de intocht in het land. Dat gebeun in een voortgaande,
chronologische lijn. Dat is logisch. Bij nader inzien gaat het echter allemaal wat
anders dan verwacht. Veel mensen denken bij het boek Jozua aan een niets
ontziende veroveringsoorlog. Maar voordat er echt van oorlogshandelingen
sprake is, zijn we al voorbij de e€rste helft van dit deel. Heel uitgebreid, om niet
te zeggen: omslachtig, wordt e€rst Jozua getekend als opvotger van Mozes
(hoofdsfuk l). Dan volgt de verkennitrg van het land, waarbij het land zelf niet
in zicht komt, omdat het woord van Rachab genoeg is (2). Voetje voor voede
trelÍ men dan de Jordaan over (34). Vervolgens noemt men ruim de tijd voor
de besnijdenis en de viering van her Pascha (5). Eindelijk begint dan de srrijd
om Jericho; maaÍ in feite is het geen belegering, maaÍ een processie (6). De
e€rste echte strijd vindt plaats bij Ai en loopt uit op een mislukking vanwege de
zonde van Achan (7). Pas in hoofdstuk 8 brandt de strijd, waarom dit bo€k
berucht is, los. MaaÍ dat wordt aan het eind van dat hoofdstuk al weer
onderbroken door een religieuze handeling op de Ebal en in het volgende
hoofdstuk door de onderhandelingen met de GibeodeteD. De eigenlijke
verovering van het land wordt dan in hoofdstuk l0 en ll omscbreven en
samengevat in hoofdstuk 12. Zo loopt het verhaal in dit eerste deel als een bal
op een helling die langzaam begint te rollen en gaandeweg sneller gaat. Dit
tempo en deze structuur geven duidelijk aan waar volgens de verteller het
zwaaÍepunt ligt: het gaat om de HERE, die zijn belofte venult, om de Íelatie
tussen Hem en zijn volk en pas in twe€de instantie om de consequentie die dat
heeft voor de relatie tussen Israël en de andere volken.
B€langrijker ook dan de we€rgave van de feiten uit het verleden is voor de
schrijver de relatie met de voonchriften en beloften beschreven in het boek
Deuteronomium. Een duidelijk voorbeeld daarvan vinden we in beschrijving van
de gebeurtenissen na de verovering van Ai. Volgens 8:30-35 zou Jozui toen met
heel het volk naar de berg Ebal gegaan zijn om daar een altaaÍ te bouwen en de
wet voor te lezen. Gezien de stand van zaken bij de verovering van het land is
dat nauwelijks voorstelbaar. De berg Ebal ligt ver van Ai, in een gebied dat nog
veroverd moest worden. Zouden de Israëlieten daar zonder slag of stoot even
massaa! naar toe kunnen gaan om vervolgens, zonder dat er ook maar melding
gemaakt wordt van deze toch flinke reis, de zaken verder weer aan te pakken
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vanuit Gilgal? De plaatsing van deze gebeuÍeds vrijwel diÍect na hel over§teken

van de Jordaan is slechts te b€grijpen tegen de achtergrond van de opdracht van

Mozes zoals bcschreven in Deut. 27:2-8. lVant volgens Mozes was het eerste

wat ze mo€sten do€n na de intocht in het land: naar de Ebal gaan en daaÍ de wet
pÍ€sent stellen (zie hierover verdeÍ de to€lichtitrg bij de perikoop).
Het twe€de deel van het boek Jozua heeft een hesl andert stÍuctuur. Daar zien

we niet e€n doorgaande lijn, maar een 'ui-structuuÍ': het eerste en laatste deel

corÍespondeÍen met elkaaÍ evenals het tweede en voorlaatste en zo vooí. Dat

onderstÍeept het belang van het gedeelte dÍ daarin crntraal staat: l8:l-l0.DaaÍ
wordt verteld over de methodisch zuivere manier waamP het land verdeeld

wordt, maaÍ vooral ook over het verwUt dat Jozua maah aan een aantal

stammen: men moet oiei m lang wachten m€t te ÍeageÍen op Gods aanbod'

De hoofdstukken 23 en 24 hebben op zich ook een heel duidelijke, evenwichtige

structuur. Daaóij zien we in hoofdstuk 24 op kleine schaal hetzelfde sfamietr
als in heel het bo€k: een eerste deel dat lineair verloopl, en een tweede met een

'ui-structuuÍ' (zie voor details de toelichting bij de betreffende hoofdstukken).

Tenslone kan er nog op gewezen woÍden dat het boek Jozua in zijn geheel als

het ware oÍnraamd wordt, doordat in de slothoofdsrukken (22-24) bepaalde

thema's en formuleringen uit hel inleidende hoofdstuk I weer terugkeren. to 1: I
wordt Mozes de 'knecht van de HERE' genoemd. Deze er€titel wordl in het boek

Jozua wel vaker aan Mozes gegeven. Jozua blijft echter in de eerste plaals

'dienaar van Mozes'. Maar helemaal aan het slot he€t ook hij 'Inecht van de

HERE' (24:29). Het bevel om het wetboek van Mozes na te volgen (l:7-8) heefl

zijn pendant in de vermelding van het wetboek bij de sluiting van het veÍtond
'n 24'.26. lt 23:9 stelt Jozua vast dat de belofte dat 'niemand heefl kunnen

standhouden', voor Israël is uitgekomen; dat was toegezegd in 1:5. En ook het

verhaal van de overjordiume statnmen in hoofdstuk 22 neemt een onderwerp op

dat al in l:10-18ler sprake kwam, en we vinden er dezelfde nadruk op de door

fu gegeven rust, de broederhulp in de strijd en de opdracht tot gehoorzaamheid

aan de wet van Mozes.

III De historiciteit

HË'l zAL INMIDDEIJ duidelijk zijn dat het boek Jozua niet zonder meer

geraadpleegd kan worden als bron van historisch feitenmateriaal' Het was de

schrijvers immers niet slech§ te doen om een getÍouwe w@rgave van

gebeurtenissen uit het verleden. Ze gebruikten de oude verhalel om een

àuidelijke boodschap aan hun tijdgenoten over te brtngen. En dat deden ze in

bepaalàe, traditioneÈ vormen. Z,o zijn sommige gebeunenissen vrij schematisch

*à.g"g.r"n omdat bijvoorteeld mie§ als een 'heilige oorlog' gerht werd

votgàs- een va:it patRlon te verlopen. En zo lijkt Joz. 24 te,zijn opgebouwd

vollans het patroon vatr het oudoosters€ vazalverdrag. We vinden hier dus geen
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geschiedschrijving op de manier mals die van hedendaagse historici verwachr
mag worden, waarbij er een zekere distantie b€tracht wordt. Dit inzicht heeft
wel lot het misverstand geleid dat aan het boek Jozua geen enkele geschiedkun-
dige waarde zou mogen worden toegekend. Maar daarmee zou men voorbij gaan

aan het feit dat het verschil tussen het boek Jozua en oud-oosterse geschied-
schrijving, zoals we die onder meer kennen uit Mesopotamische en Hethietische
bronoen, helemaal det zo groot is. Ook daarin zien we vaak heel tendentieuze
berichtgeving en eeo wisselend gebruik van voÍmen van we€rgave. Maar
daaÍmee staat nog niet direct de historische basis onder datgene wat boschreven
is, ter discussie. Men komt hieÍ pas echt verder als men kan beschikken over
andere bronnen van informatie. Helaas zijn die in het geval van de vroege
geschiedenis van Israël schaars of heel moeilijk te interpreteren. Dat laatste
betreft de gegevens van de vele opgravingen. Die leveren een schat aan
infomatie op over leefomstandigheden en economische vertnudingen, ÍraaÍ laten
zich zelden veöi.nden met mncrete historische gebeuíenissen. De 'bewijzen'
die wat dat betreft in de loop der jaren met b€hulp van de archeologie zijn
geleverd, zeggen vaak meer over de vooronderstellingen van de ondermeker dan
over de onderzochte plaats.
Nu is het onniskenbaar dat bU opgravingen in Israël in veel resten van steden
in de overgangsfase van het l:at Brons naaÍ de UzeíUd, in de deniende en
twaalfde eeuw v. Cfu., sporen van geweld en verwoesting zijn aangetroffen.
MaaÍ ofdat het werk was van Israëlieten, is niet met zekerheid te zeggen. Deze
tijd werd namelijk gekenmerkt door een grote onrust. Ve€l bevolkingsgroepen
waÍen in beweging, mede door het verdwijnen van het machtsevenwicht tussen
de Hethieten in het noorden en E$/pte in het zuiden. Uit de opgravingen blijkt
echter ook dat er geen sprake van kaÍl zijn dat er eén bepaalde cultuur (de
Kanrríitische) weggevaagd zou zijn dooreen andere (de Israëlitische). DaaÍvoor
bestaat eÍ teveel continuileit.
Om een historisch verantwoord beeld te kijgen van de in het boek Jozua
beschreven periode, kan men hel beste inzensl [ij dg manier waarop daar in het
boek Richteren over wordt gesproken. Daar horen we van verschillende, naast
elkaar in dit gebied levende bevolkingsgro€pen. Die groepen hadden waarschijn-
l|k meer met elkaar gemeen dan uit het boek Richteren blijh. De venchillen
zullen ook niet altijd etnisch van aard zijn geweest; men moet ook rekenen met
verschil in levenswijze, met verschil tussen stadsb€woners en dorpelingen, tussen
landbouwers en mensen met een meer nomadische leefirijze. Er blijken tussen
die groepen regelmatig wrijvingen te ontstaan. Er zijn geen duidelijke
machtsverhoudingen. We moeten aannemen dat dil is veroorzaalt door de komst
van nieuwe groepen, bijvoorbeeld van nomaden die om economische redenen
gedwongen werden zich meer op landbouw toe te leggen. Hoe dan ook, er
vonden verschuivingen plaa§. En dat ging vaak niet zonder geweld.
We moeten ons Jozua voorstellen als de leider van zo'n groep die vanuit het
Oostjordaanland zich een plaats probeerde te verwerven in het c€ntrum van het
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land. De incidenten die zich daaóij voordeden, vormen de basis van het naaÍ

hem genoemde boek. Het vertraal van die ene groep werd later, mogelUk

aangewld met andere verhalen, tot hel verhaal van het hele volk. De samensmel-

ting van de verschillende groepen tot hel ene volk IsraèI, zoals dat met naÍne

onder koning David gestalte heeft gekrcgen, moet zijn bevoÍderd doordat men

gemeenschappelijke belangen en vijanden had. Ook de godsdienst zal een

verbindende factor zijn geweest. Met name de Plechtigheid van de verbondsslui-

ting te Sichem (Joz. 24) lijkt daaÍvan te Setuigen. Intussen is die eenheid wel

constant onder druk blijven staan, zoals de lateÍe geschiedenis van Israèl

aantoont. Bij de scheuring van het rijk kwam het tot een uitbarsting, maar ook

al in het boek Jozua is regelmatig iets te merken van sp'nningen tussen

bevolkingsgroepen in het noorden en die in hel aniden en van sPaDningen tussen

gÍoepen die ten westen en Sroepen die ten oosten van de Jordaan woonden'

in de weergave van de veràalen rond Jozua werd de pas later ont§tane eenheid

in zekere zin teruggeprojecteerd op die vroegere fase' Dat is nog het duidelijkst

waarneembaar in het spreken over de twaalf stammen. Dat is een ideaalbeeld

dat niet strookl met de historische werkelijkheid mals die nog waameembaar is

in hei boek Jozua. Bij de to€lichting zal blijken dar sommige stammen, zoals de

Kalebieren, bij een andere stam werden 'ondergebracht' om het twaalftal te

houden. En in het geval van de stam Simmn kdjgt men de indruk dat

bevolkingsgroepen die nd elkaar optraden, bij de beschrijving van die tijd T dar'
elkadÍ zijn gezgt.

IV De boodschap

HEBBEN wU NU nog een Mschap aan dir bijbelboek? Het wordt vaak alleen

aangehaald om als ichterhaald te woÍden afgedaan: we weten nu immers wel

betelr, zeker ook sinds de verkondiging en zelfovergave van Jezus Christus'

Jozua's naamgenoot (Jezus is de Griekse vofln voor het Hebr€euwse Jozua)'

Slechts door het te vergecstelijken heeft men het kunnen 'Íedden" Het meest

bekende vooÍteeld daarvan is de uitleg in de derde eeuw van onze jaanelling

door Origenes. Jozua is volgens hem een beeld van Jezus Christu§' Zijn strijd

mo€ten te dan ook b€grijpen als de strijd tegen de kwade machten die een mens

in hun greep kunnen-houden. Teganwoordig vindt die vergeesfelijking iets

subtieleÍ- plaÍs. Zo wordt er heel vaak op gewezen dat het boek Jozra in de

Joodse canon tot de Vro€ge Profeten gerekend woÍdt en dus (?) meer Profetie

is dan geschiedschrijving. Door zo en op ander€ wijze de band met het verleden

<loor tisnijden blilft er àn boek over met thoologische en ethische waarteden'

waar verder geen bloed uit vloeit. Men mo€t zich echter afrragen ofdit niet een

Pyrrusoverw-inning is. Het probleem van het zo moeilijk te verwerken

bíoedvergieten il iaam van de HERE is overwontren' maaÍ wat Íest zijn slechts

enkele al-gemane waarteden. Komt het boek, als we het de door de schrijvers
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zf,,lf Eekozen plaats in de geschiedenis ontnemen, zo nog wel tot zun recht?
Bovendien komt zo ook de veóinding met het land op de tocht te staan. Ook al
is die verbinding afhankelijk gesteld van Israëls gehoorzaamheid aan de wet, in
de rclatie tussen Israél en de HERE blijft het land altud e€n Íol spelen. Dat blijkt
ook wel uit de grote, men kan wel zeggen: liefdevolle, aandacht die er in het
boek Jozua is besteed aan de beschrijving en verdeling van het land. Heel vaak
wordt dat deel van het boek genegeerd en is er alleen belangstelling voor de
spe.taculaire verhalen. Maar het één is mnder het ander niet goed te b€grijp€n.
Bovendien loont het wel degelijk de mocite om zich in de ogenschijntijk saaie
lijsten met gÍenzen en steden te verdiepen. Ook zÍ veíellen, soms tussen de
regels door, een verhaal. In ieder geval weerspiegelen ze ook de dankbaarheid
vooÍ het gegeven land en de blijdschap over dat land.
Op zoek naar de vraag ofhet boek Jozua ons nu nog wat te zeggen heeft, is het
zinvol om in te zetten met de nuchtere coDstatering dat Israèl blijkbaaÍ niet
anders was en dacht dan andere volken. En net als zoveel andere volken is Israël
door een fase van fel en gewelddadig nationalisme gegaan. Het kost weinig
moeite om zich daaÈij iets voor te stellen, zeker niet in de tijd waarin aan dit
commentaar is gewerkt: het begin van de jaren '90, waarin een machtsvacu0m
ontstond in voorheen communistische landen mals de Sowjet-Unie en
Jo€goslavië, waardoor het nationalisme fel oplaaide, resulterend in bloedige
oorlogen en gepaard gaande met ehische zuiveringen. Blijkbaar is het een fase
waar elk volk doorheen mo€t zijn gegaan. Bij Israël is dat nieÍ anders. En men
keek daar met gepaste trots op terug met da* aan de HERE voor de door Hem
betoonde trouw aan wat Hij had beloofd. Nu kregen deze oude veÍhalen nieuwe
betekenis in tijden van dreiging, met name rond de ballingschap. Enerzijds werd
er de hoop aan verbonden dat de HERE opnieuw mu kunnen opkomen voor zijn
volk. Anderzijds werd ook yastgesteld dat Israël door zijn ontrouw zelf
verantwoordelijk was voor zijn neergang. Maar of daamee dat felle, niets
ontziende nationalisme was overwonnen? De bekende psalm uit de t[d van de
ballingschap weerspre€k dat, gezien de felle vloekwoorden over Edom en Babel
(Ps. 137:7-9).
Pas als men dit onder ogen durft te zien, zal men echt gevoelig zijn voor de
verrassende ervaring dat door de relatie mel de HERE dit vaste patroon
doorbroken kan worden. MaaÍ dat gebeurt slechts af en toe. Zoals wanneer
opeens Rachab het voor het zeggen krijgt en zij als verachte nieÈlsÍaëlitische
vrouw de tegenhanger wordt van Achan, e€n Israëliet van resp€ctabele aftoÍnst.
Zo zijn er in het Oude Testament meer van die momenten waarin de vreemde
een gezicht krijgt en een plaats in de geschiedenis met de HERE, zoals Ruth.
Zo is er ook het moment dat e€n heidens volk mag delen in de barmhaíigheid
van de HERE, zoals veÍeld wordt in het boek Jona. Men zou het met een
uitdrukking uit het Nieuwe Testament Íekenen van het RUk vatr God kunnen
noemen. En in zoverre blijken we soms in het boek Jozua dus even heel dicht
bij het evangelie van Jezus Christus te zitten. Tegelijkertijd, en ook dar heeft
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raakvlakken met het evlmgelie, kan men afleiden uit de in het boek Jozua

verhaalde gebeurtenissen, dar waar de wil van God doorbreekt in deze wereld,

dit vaak niet zonder slag of stoot gaar. Nieuwe inzichtcn of de vraag om
verandering kunnen tegeostsnd opÍocPctr, die op één of andere manier

overwonnen moet worden.
Zo zet het boek Jozua de lezer voondurcnd aan het denken: over de relatie met

fu, over alles wat er tussen God en de mcos en het heil voor de wereld in kan

staan, ov€r md om te g8an, over h€t goede dal gegeven wordt, over de keuzes

die gedaan moeten worden.

V De tekst

DE VERTALING Is gebaseerd op de HebÍ€euwse, door de MasoÍeten overgele-

verde tekst volgens de uitgave nde Bíblia Hebraica Stuttgaíensra. Dat is bU

het boek Jozua geenszins vanzelfsprekurd. De tekst van de oude Griekse

vertaling, de Septuaginta, wUh op veel plaat§en van deze tekst af. Soms is dat

wel te verklaren als een aanpassitrg van of een correctie op een niet meer

begrepen passage of vonn van uitleg. MaaÍ in een niet gering aantal gevallen

lijkt dcze vertaling terug te Eaan op een andere grondtekst en is niet met

zekerheid te zf;ggen welke van beide teksnradities de b€ste is' Dit commentaar

is niet de plaats om daar in alle gevallen uitvoerig op in te Saan' Want dit is e€n

ingewikkelde materie, mede omdat nrn ook niet zomÀaÍ over dé tekst van de

Septuaginta spreken kan. Ook daaÍ moeten we reketren rct allerlei verschillende

versies. In enkele gevallen is bij de venaling gekozen voor de Griekse tekst,

omdat die lezing het dichtst bij het origineel lijh te staan. Dat wordt dan in de

toelichting aangegeven. Soms is er een variant uit de Septuaginta toegevoegd

(tussen vierkante haken), waarbij het gaat om een inteÍessante aanwlling, die

vaak niet zoz€er beschouwd moet worden als de beteÍe tekst' maaÍ als een sooí
commentaar op de tekst, esn toelichting in de tekst.

M Literatuur

ER B IN het Nederlands taalgebied veel gepubliceerd over het boek Jozua' Een

vrij conservatief, al wat ouder, Inaiu vanwege zijn prccisie zeer informatief

commentaaÍ is dat van

J.H. KÍo€ze, Het boek Jozua (CommentaaÍ op her Oude Testament), Kamp€n

1968.
Uit de Amslerdams€ School (met nadruk op de tekst in zijn canonieke vorm en

sc€ptisch ten opzichte van de hisorisch-kritisctre benadering en met veel aarÉacht

voor de bijbelse theologie)
M.A. Be€i, lozua (De prediking van het Oude Testamen0' Nijkerk l98l;
K.A. Deurloo, /ozza (Verklaring vatr een bijbelgedeelte), Kampen l98l'
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Een vergelijkbare benadering vinden we bij
N. Schuman, Een omstreden bijbelboek: Jozua, in: Verbotden wor het leyen:

bijbeltheologische opstellen, Delft 1988, blz. 80-106.
En dezelfde benadering, maar dan toegepast in de praktijk van de eÍedienst is
te vinden bij
H- Abm4 lnul in zicht: hct boek lozua gelez.en in de paastijd, werkchift voor

de iermde gemcente, 's-Gravenhage 1982.
Als voorbeeld van de in het 'Ten geleide' genoemde benadering volgens de
'Kamper school' kan voor Jozua genoemd worden
W.T. Koopmens, Joshua 24 as Poertc Narrarive (JSOT Supplement Series 93),

Sheffield 1990.
Van de buitenlandse literatuuÍ moet het klassieke, in zijn consequente toepassing
van zijn methode voorbeeldige en nog steeds als basis van het moderne
onderzoek geldende commentaar genoemd worden van
M. Noth, Das Bzcft Josaa (Handbuch zum Alten Testament 7), Tiibingen 1953,.
Andere, goed onwangetr commentaren, allen werkend met de historisch-kritische
benadering zijn
R.G. Boling, G.E. Wright, Josftza (The Archor Bible 6), New York 1982 (zmr

uitgebreid, met ve€l aandacht voor archeologische en topographische
gegevens);

T.C. Butler, Joshta (Y,lord Biblical Commentary 7), Waco, Texas 1983 (met
goede oveÍzichten van het modeme onderzoek);

l. Gny, Joshaa, Judga, Ruth (The New Century Bible CommenraÍy), Grand
Rapids 1986 (met uiwoerige beschouwingen over onder meer de historiciteit
en de ontstaansgeschiedenis);

M. GöÍ9, Josza (Die Neue Frhter Bibel: Kommentar zum Alten Testament mit
der Einheitstbersetzung, Lfg. 26), W[rzburg l99l (beknopt, doch informatief
overzicht van de resultaten van r€cent otrderzoek);

J.A. Soggin, losfuu (Old Testament Library), tondon 1972.
WaI tenrghoudender en nog het best te vergelUking met het eerstgenoemde
conmentaar van Kroeze is
M . H . Woudstra, The Book of toshua (New international coÍurcntary on the Old

Testamen$, Grand Rapids 1981.
Wetenschappelijk verantwooÍde, doch meer op de prediking gerichte commenta-
ren zijn
A.G. Auld, toshu, ludges &. Rlth (The Daily Srudy Bible), Edinburgh 1984

en

E.J. Hamlin, Inheriting the land. A Conunentary on the Book oÍ loshua
(lntemational Theological Comm€nrary), Grand Rapids 1983.

Een belangrijk hulpmiddel bij de bestudering van de genoemde Ekstkritische
problemen is
D. Barthélemy, Citique rcnuelle de I'Ancien Testanent / (Orbis biblicus et

orienralis 50/l), Göttingen 1982 (behandelt de belangrijkste teksrkritische
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Iryesti/ in de boeken Joana tot en met Ester)'

Wie zicli mecr wil verdiepen in de b€studering van het archeologisch materiaal

vindt een zl,;Í goeíJe inleiding in
H. Weippen, Palöstina in wrlrellenistischer Zeit (Hanldbnrch der AÍchàologie;

Vorderasien, 2, Bd. l), Miinchen 198E.

Een goede eeÍste oriëntatie bieden ook
E.Nooí, Israël en de wateliik lordaatwever. Ecn werkboek wor Palestinareï

zrgen, Kampen 1983;

J. Nigenman, Geografsche gids bij de Biibcl,Kttholiekc Bubel§tichtinS: Boxlel

1981 en
Een geografie van Polestina (Palestina Antiqua), Kanpen 1982.

tn de laatst genoemde boeken zijn ook veel detaitkaaÍtjes te vinden' Zulke

kaanen zijn van goot hlang voor een gd begfip van de tekst. Zie hiervoor

ook
J. Strange (rd.), Biibelulas. Histoischc luanen van dc biibelse wereld,

Kampe Brugge z.j, (1992).

Wie op zoek is naar lileratuur over eEn bepaalde plaats kan terecht bij de

Íegelmatig aangevulde bibliographische oveÍzichten vermrgd door

f .-x. vogit, fiUtiograpny of Holy hnd Sit(Í, Hebrew Union College Aruual

42 OnD l-%; 52 (1981) l-96; 58 (1987) ló3.
In dit commentaaÍ wordt regelmatig verband gelegd met de Kanaànitische

godsdienst en mythologie zoats we die onder meer kennen uit Ugaritische

ieksten. Een goede vertaling daarvan (met veel verwijzingen naar het Oude

Testament) is

J.C. de Moor, An Antholog! of Retigious Tas fiom Ugant (NISABA 16)'

Leiden 1987.
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DE VEROVERING VAN HET LAND, l:l-12:24

Jozta in Mozes' voetsporen
1: l-18

Iozua wordt geibstalleerd

1 t N" a" a*a van Mozes, de knecht van de HERE, zei dc HERE teger Jozua'

de zoon van Nun, de helpeÍ van Mozcs:

2 'Mijn tnccht Mozes È gestorven. Nu dao, saa op' ste€k de ,ordaan hier over,
jij en he€l dit Yolk, traar her land dat IL de Israëli€ten gever zal.

3 Elte plaats die jouw voetrool zal bcEeden' g€€f Ik jou' zoals Ik dat trgeÍ
Mozes gezegd heb:

4 vao de woestijn iot de Libanon en van de GÍoie Rivier, de Eufi'art, hc€l hct

Iand vaÍl de Hclhieten. tot aan d€ Grote Z€c, warr de zon ondcrgaat zal i)uw
gebied zich uitstreklen.

5 Niemand zal voor jou staÍdhoudetr, je lcvcn lang. Zods Ik met Mozes was

zo zal Il metjou zijn. IL zal je ni€t alleen latcn. lk zalje niet in de st€ek l8t€n'

6 wees sterk en wees moedig, wanr jij zult aen dit volk hct la[d in bezit geven

dat II( hun vadeÍen ondcÍ cde b€loofd heb te geven.

7 Als je Ínaar sterk er h€el Ínocdig bent eÍl heel de §'et houdt die mijn knecht

Mozesjou voorge§chrevel hceft. Wijt daarvan oiet af' ne,r rechls noch naaÍ

links. Dan zul je succes hebben overal waaÍ je gaat.

8 Dit boek van de wet mag niet verdvijnen u je mond. Overweeg het dag en

nacht, om re onderhoudcn alles Yat daarin is geschÍeven. Want dan zul je

slagen op jc veg. Dan zul jc succ€s hebbcn.

I ffeU * trit.le niet geMen? we€s $eÍt en we€s mo€dig' wees niet bang'

lvees niet verschriiÍ, wsnt de HERE' jc God' is meti)u overal waarje gaat '

HET BOEK !O4UA ul hoog in. Hier wordt een ideaal gesóetst dat haast

onwerkelijk lijlÍ. Men zou er zich op kunnen verkijken' als nier Hacht werd

dat dit boek in zijn huidige vorm onderdeel i§ van een groter geheel' Al aan de

eerste woorden ii dat te iien. lrtterlijk staat er: 'En het ge§chiedde" .' ' Allecn

al aan het simpele voegwoord zien we dat dit boek bedoeld is als een vervolg

op het boek Éut".*rirr.. En zoals de dood van Mozes niet het einde van

ódt *"g met Israél betekende, zo zal het ook na de dood van Joata veÍder

gaan. ur;t het boet Richteren zet eensluidend in: 'En het geschiedde na de dood

van Jozua...'.
Zeker in dlt grotere veóand is wel duideldk dal dit ideaal 

!één 
Godf éen volk'

éen land, ééileider) niet zomaar op één lijn gesreld kan word€n met de doorsnee

*,ioJit,it"t. gÍoo§praak. Daardoor valt de nadruk hier tezeer op Gods

U"tot". p"r, is 
-niet 

een rechwaardiging die achteraf gegeven wordt voor de

"ig* 
*.p""f"ir*. Eerder is het een iteun in een latere §ituatie waaÍin het volk
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weinig heeft om op te bogen. Bovendien is aan Gods belofte onmiskenbaar een
voorwaarde veóonden: slechts wie durft te bouwen op die belofte en naar de
daaraan verbonden richtl{nen durft te leven, heeft kans van slagen.
Tegen deze achtergrond is het niet verbazingwekkend dat er nauwelijks sprake
is van zoiets als een biografie van Israëls en misschien wel 's weretds meest
vermaaÍde veldheer. We kennen Jozua wel uit eerdere berichten. Maar steeds
stond hij daaÍbij in de schaduw yan Mozes. Hij had, soms letterlijk, niet meer
dan een ondersteunende functie. Jozua moel het niet van zijn afkomst hebben.
We kennen slechts de naam van zijn vader, Nun, uit de stam Efraim. Nadere
berichten ontbreken. Alleen de relatie met zijn geestelijke vader, Mozes, kdjgt
de aandacht. Mozes betoonde zich ook in mverre ats zijn vader dat hij hem een
naam gaf (zie Num. 13: 16). Zijn nieuwe naam Jozua (.de HERE helpt') is een
precisering van zijn oude naam Hosea. Het venchil tussen b€ide namen is in
feite niet me€r dan dat in de naam Jozua de verwijzing van de Godsnaam wat
duidelijker is. Mozes had ook al laten blijken dat hij deze voor de lezer tot dan
toe onbekeÍde man goed kende, toen hij hem gote militaiÍe veraÍrtwoordelijkneid
gaf in de strijd tegen de Amalekieten (Ex. l7:9). Opvallend is dat de eenre
woorden, die de met zijn nieuwe naarn genoemde Jozua samen met zijn collega-
verspieder spreekt, woorden van vertrouwen zijn, die doen denken aan wat de
HERE hier aan hem toezegt in Joz. l:

Indien de HERE welgevallen aan ons heeft, dan zal Hij ons in dit land
brengen en het ons geven, een land dat vloeit van melk en honig. Alleen,
weest dan niet opstandig tegen de HERE, en vreest het volk van het land
niet, want zij zijn ons tot spijs, hun schaduw is van hen geweken, en de
Here is met ons; vr@st hen niet (Num. 14:8-9).

De vraag die dit eerste gedeelte vatr het naar Jozua genoemde boek overheerst,
is hoe het hem zal vergaan nu hij door Mozes'dood gedwongen uit diens
schaduw treedt. Intussen is het nog wel Mozes die het beeld beheent. Uij
onrvangt de eretitel 'knecht van de HERE', wat aangeeft hoe dicht hij bU God
leefde. Jozua is vooralsnog niet meer dan de helper vatr Mozes.
De inzet van dit hoofdstuk is echter gunstig: God spreel« nu ook tot Jozua. Dat
was nog niet eerder zo direkt geb€urd. Het aardige is dat Hij daarbij woorden
ovemeemt die eerder door Mozes gebruikt werden, toen hij zijn taak overdroeg
aan Jozua (Deut. 3l:1-8). En fu doet hier als het ware ook tegenover Jozua
zijn naam eer aan: zoals Hij bij het brandende braambos in Ei. 3 zijn naam
verbond met de belofte om Mozes nabij te zijn, zo doet Hij dat hier in zijn woor_
den tot Jozua (vs. 5).
Het blijft echter spannend: zA loal zijn naam ook eer aandoen? Zal lozlr
voldo€nde kÍacht en moed aan het geloof in de reddende God kunnen ontlenen?
Deze spanning zal het hele boek door blijven b€staan. Het antwoord op de vraag
of Jozua inderdaad in Mozes' vo€tsporen is getrcden, vinden we tËnslotte in
hoofdstuk 24. DaaÍ kdjgÍ Jozua dezelfde titel als zijn leermeester: .knecht van
de HERE' (vs. 29).
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Ook op andere manieren zien we dat dit e€rste hoofd§tuk als een inleiding is
bedo€ld. In het kort worden de verovering van het land (vs.2-5; vgl. hoofdstuk

2-12), het in bezit nemen van het land (vs. 6; vgl. hoofdstuk 13-22) en de

binding aan de wet (vs. 7-8; vgl. hoofdstuk 23-24) aao:'gedttid.

Kenmerkend voor het idealisme vatr de be'schrijving is dat één en andeÍ srceds

alomvattend is: heel het volk, heel het land, heel de wet. Het therna 'heel het

volk' komt direlÍ al in de volgende verzen ter sprake (zie de opmerkingen bij
vs. 10-18). Bij 'heel het land' worden grcnzen genoemd die m€€r lijken te
zeggen over Gods royaliteit dan oveÍ Israëls mogelijkheden. Slechts op het

hoogtepunt van Davids macht werden ze benaderd. In vs. 4 worden respectieve-

lijk de zuidgrens (de Sinaiwoestijn), de noordgrens (het Libanongebergte), de

oostgrrns (de EufÍaal) en de westgÍ€ns (de Middellandse Zee) genoemd. Het zal

geen toeval zijn dat daaÍbij twee maal het bijvoegelijk naamwoord 'groot'valt.
Deze gebiedsbeschrijving vinden we ook h Deut. I l:24, waar zij gevolgd wordt

doordezelfde belofte als inJoz. 1:6. Vergeleken met de tekst uit Deuteronomium

is er bij de beschrijving van de oostgrens een verwijzing naaÍ'het land van de

Hethieten' aan toegevoegd, een aanduiding van het gebied grenzend aan de

Eufraat. Het is ecn benaming (ook bekend uit Assyrische teksten) die dit gebied

veóindt met het rcemÍuchE Helhielische rijk, dal zich lang geleden lot hieíoe

uitstrelÍe.
De uitdrukking 'wees sterk en wees moedig' kennen we ook al vanuit Deut'

31:1-8. Joz. I sluit daar direct op aan. In Deut. 3l is die uitdrukking bedoeld

als de traditionele eenspnring gerichl tot degene die voor een grote, zware taak

staal. Dat geldt ook voor Joz. l:ó: Gods gave (vs. 1) houdt een opgave in voor

Jozua. In de volgende verzen wordt aan dez€ asnsporing echter een nieuwe

inhoud gegeven. Jozua mo€t sterk en mo€dig zijn om de wet te houden. Alleen

zo kan hij in de voetspoÍEn van Mozes tÍeden.

DezE velzaa klinken als de ilrleiding op de Psalmen:

(Welzalig de nran) die aan de wet van de HERE zijn welgevallen heeft,

en zijn wet dag en nacht overwecgt
(Ps. l:2).

En in I Kon. 2:24 leznn we hoe David zijn opvolger Salomo aanspoon met

dezelfde woorden. Z€ stuiten aan bij de omscbrijving van de ideale kouing in

Deut. 17:19-20. Ook op andere plaalsen h het boek Joara zullen we nog zien

hoe Jozua geschilderd wordt als een voorbecld voor de koningen van IsÍaëI.

Joan moel begrijpen dat het beÍeiken van het ideaal dat hem eu zijn volk hier

voor ogen wordt gesteld, niet aÍhangl van zijn tale en als veldheer, maar van

zijn vroomheid en zijn gehoorzaarnheid. EÉn§ te meer wordt duideluk dat de

vèrvulling van de belofte aan Abraham en zijn nageslacht geen vanzelfsprekende

zaak is, geen onwankelbaar dogma. Het is een belofte die vraagt om een

atrtwoord; van Jozua en via hem van het volk' DaaÍover gaat het in het volgende

gedeelte (vgl. ook Joz. 23:6-13).
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Jozua begint zUn werk en krijgt de overjordaanse stammen
mee

iI l0 Jozua gebood de opzichters van het volk:
l l'Gaat hei kamp door en gebiedt het volk: Maah voorjezelf proviand gerecd,

want binnen dric dagen zullen jullie de Jordaan hieÍ oversteken om het land
in bezit te Saan oemeo dar de HERE, jullie God, aanjullie gegcv€n heefr om
in bezit te n€men.'

12 En teSen de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam van Maoasse zei
Jozua:

13'Denkt aan de opdracht die Mozes, de knecht van de HERE, jullie gegeven
heeft, toen hij zei: de HERE, jullie God, heeftjullie rust gegeven en dit land
hier geschonken.

14 Laat je vrouw€n, kinderen cn vee blijveo in het land dat Mozes jullie
gegeven heefr aan de overzijde van dc Jordaa[. Maar jullic mo€ten zelf
oversteken voor jc bÍo€ders uii, gevapend, met alle weerbare mannen om
ze te help€n.

15 Zodra de HERE rust heeft gegeven aafl je broeders zoals aan jullie en ook
zij het land in bezit hebben genomen dat de HERE, jullie God, hun geven
zou, kunnenjullie teÍugteren naar het land dat aanjullie is ioegewezen om
het h b€zit te nemen, datMozes, de knecht van de HERE, aan jullie gcgcven
heefr aan de oveÍziide van de Jordaan, yanwaar de zon opgaat.'

16 ZÍ antwoordden Jozua: 'Al \f,at u ons beveelt zulleo wij doen. Overal
vaarheen u ons zendt, zullen wij gaan.

17 Zoals wij altijd ruar Mozes luisrerden, zo zuller wí naar u luisteren. Als
dc HERE, uw God, maar met u is, zoals Hij met Mozes was.

18 Iedereen die zich tegen uw bevel verzct en niet luisten naar alles waÍ u ons
opdraagt zal ler dood gebÍacht worden. Als u maaÍ sterk en moedig bent.'

HET EERSTE HOOFDSTUK van het boek Jozua lijh niet alleen inhoudelijk, maaÍ
ook in zijn opbouw het boek Deuteronomium te weerspiegelen. Na de dood van
Mozes en zun opvolging door Jozua, die de opdracht meekdjgt om de wet na
te leven, volgt nu een verwijzing naar het al e€rder veroverde OosrJordaar and.
Zobe.Err;.t loz. I waaÍ Deuteronomium eindigde, en zo sluit dit hoofdstuk af rnet
eEn herhaling van iets waarmee DeuteÍonomium iruqtÍe (zie Deut. 3:lg-20).
De inbezitname van het Oostjordaanland (hier consequent aangeduid als het land
aan de overzijde van de JoÍdaan, dus vanuit het gezichtspunt van het nog te
veft)veÍEn land: het gezichtspunt van de latere verteller die hier aan het woord
is) is een voorschot op de inlossing van Gods belofte. Daar staat in dit gedeelte
vatr Joz. 1 tegenover dat ook van de kant van Gods volk wat mag worden
verwacht.
Jozua neemt het initiatief. Hij durft het aan om Mozes' rol over te nemen. rffas
eerder sprake van Mozes die bevelen gaf, nu de€lt Jozua ze uit, ook al blijven
Mozes' woorden en met name de door hem doorgegeven wet cenEaal staan (vs.
13; vgl. vs. 7).
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Het bemoedigende is dat het wordl aatrgenomen. De belofte en de daaraan

verbonden opdracht worden volmondig positief beantwoord. DaaÍmee is Jozua

geacccpte€rd als de nieuwe leideÍ en is hij gelijkwaaÍdig aan Mozes (vs. lTlvgl.
vs. 5). Het is ook veelbetekenend dat de arn§Poring'wees sterk en wees

moedig', welke aanvankelijk door Mozes tol Jozua werd gerichl (Deut. 3l) en

daarna door God werd overgenomen (Joz. l:ó-9), nu ook door een deel van het

volk wordt uitgesproken (vs. l8).
Maar het ideaal van het ene volk komt wel direlt onder druk te staan. Hoe kun
je van mensen die eindel[k hun eigen land hebben Sekregen en rust hebben

gevonden, nu nog verw:rhten dat ze zích gaan inzetten vooÍ de rest van het

volk? Hier is de verleiding om gescheiden wegen te gaan het grootst. MaaÍ zr
wordl we€rstaan. Het besef dat er pas echt tevÍeden gerust kan worden als allen

in die rust kunnen delen, wint het.

InÍriddels is er wel een doelstelling geformuleerd. Heel deze operatie die Jozua

nu in opdracht vatr fu in gang zet, is uit op rusl. Het boek eindigt er dan ook

mee (21:44;22:4;23:l). Die rust is ondenkbaaÍ ?rnder dat Israël z|n erfde€l

heeft gekegen (zie Deut. 12:9;28:65).
Het positieve antwoord vatr het volk liikt te preluderen op de plechtiSbeid

beschreven in het laatste hoofdstuk, waaÈij heel het volk ja z€gl tegen de God

van het veÍbond. Voordat het mver is moel er echter nog he€l wat gebeuren.

In de tUdsaanduiding in vs. I l, 'binnen dde dagen' (vgl. 3:2), wordt er al op

gezinspeeld. Bij alle mooie woorden die nu worden gesproken, mogen we niet

;ergeten dat men no8 maar aan hel begin staat. De besli§sende stap is echter heel

dichtbij. Het gaat erom spaDnen. Er staat ze nog v@l te wachten aan tegenwer-

king van buitenaf en van binnenuit. De em§tige woorden in vs. l8 over men§en

die zich tegen Jozua's bevelen verzetten, zijn onheilspellend.
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De verspieders en Rachab
2:l-24

2 t Jozua, de zoon van Nun, zoÍrd vanuit siuim teee tnannen uit om in het
geheim te gaan verspiedeo: 'Gaat, bekijkt het laod etl (rnet name) Jericho.'
Etr zij gingen en kwame[ in hel huis van eeo vÍouw, een prostiitée met de

naam Rachab, Daar gingen ze slapen.

2 Men berichtte de koning yan reÍicho: 'zie, eÍ zijo hÈr vannacht mannen van

de Israëlieten gekomen om het land ie verkeonen.'
3 ToeÍ liet de konioS van Jcricho aan Rachab zeggcn: 'Breng de mannen naar

buiten die bij jou gekomen zijn, die jouw huis zijn binnengegaan, want zij
zijn gekomcn om heel hel land te veÍtennen.'

4 MaaÍ de vrouw nam de ts,ce rtuDnen, vcrtorg hcn en zei: 'Die mannen zijn
inderdaad bij mii gckomen, maar it weet niet waar ze vlndaan kwamen.

5 's Avonds, bij het sluitetr van de pooí, zijn die mannen wcggegaatr. Ik weet

nÈt waar dÈ mannen heen zijn gegaan. Gaat sn€l achter hen aan, dan zulleÍ
jullie hen nog wel inhalen!'

6 Zij had hcn op het dak gebrscht er hen verboÍgen onder de vlasst€ngels, die

zij uitgespreit had op hct dat.
7 De nannen gingeo achter hen aan op weg naaÍ de ,ordaan in de Íichting van

de doorwaadbare plaatsen en men sloot de pooí, zodra degenen die achter

hen aangingen, eruit gegaan waren.

Voordat ze gingen slapen, klom zI bij hen op het dak.

Ze zei tcger. de mannen: 'It weet dat de HERE aan jullie het land heeft

gegeven en dat de schÍit voor jullie ons he€fr oveÍvallm en dat al de

in\vorcrs van het land voor jullie silderen.
lO want wij hebben gehoord dat de IIERE de wa@Íen van de §chelfzee voor

jullie heeft doen opdrogeo, toenjullie uit Egypte trokker eo watjullie hebbeÍr

gedaao met de twce koningen vafl de Amorieten aan de ovcrzijde van de

JoÍdaan: met Sichon en Og, die jullie met de ban hebben geslageÍr.

I I We hoorden her en de schrik sloeg om ons haí cn tegenover jullie zinkt bij
iedereen de moed in de schoenen, vant de HERE, jullie God, Hij is ecn God

boven iÍ de heÍnel en beneden op aarde.

12 Nu dan, legt voor mij e€Í eed af bij de HERE, want ik h€b jullie een dienst

bewezen. Bewijzen jullie dan ook een dienst a.n mijn familie en geeft mij
eeÍI betÍouwbaar tekell.

13 Jullie moeten mijn vader, mijtl ÍDoeder, mijll broeÍs en zusters en sllen die

bij hen horeÍ, in leven laten. Redt ons van de dood.'

14 De Ínannen zeiden rcgen haar: 'Wij slaan met ons leven voor jou in, tenzij
je onze zaat veÍraadt. Wanneer de HERE ons het laod gecfr, zullen wij aan

jou deze dienst bewijzen en tÍouw betonen.'

15 Zij lbt hen aan een touw door het vensteÍ naaÍ beDedcn, want het huis

bevond zich aal de bovenzijdc van de muuÍ; ze woonde op de muur.
16 Z,e z€i tegen hen: 'Gaat naar het gebergte, opdat de achtervolgers jullie niet

tegenhouden. ,ullie moeten je daaÍ drie daSen schuil houden tot jullie
achtervolgers teruggeteerd zijn. DaaÍna moeten jullie jc eigen weg gaan.'

8

9
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17 De mannen zeiden tegen heaÍ: 'Wii zullen ontslagen zijn van deze eed die
jij ons hebt laten afleggen (indien jÍ je niet houdt aan de volgeÍrde
voorn aarden:)

18 Als wí het land binnentomen, moet je dit koord v8n scharlakcnrood draad
vaslbindeÍ aan het venster waaruitjc ons hebt neergelateo. Je moetje vader,
jc moeder, je broers cn heel je familic bij je in huis halen.

19 lcder dic de deur van jouw huis uitgaat naar buiten, krijgt zijn bloed op zijn
eigcn hoofd. Wij zijn dan ooschuldig. Maar wat betreft een ieder aan wie
de hand wordt geslagen, terwijl hij bij jou in huis was, diens bloed komt op
ons hoofd.

20 En als jij onze zaak veÍÍaadt, zijn wij ontslagen van de eed aan jou, die jij
ons hcbt do€n zweÍen.'

2l Zij zei:'Het zij zoals jullie hebben Sezegd' en ze zond hen heen en zij
gingen. En ze bond een scharlakenrood koord aan het venster,

22 Zij gl-Jige,n en kwamen in het gebergle. Daar blevcn zc drie dagen tot de
achrcrvolgers teruggekcerd waÍen. De achtervolSers hadden hen oveÍal
gezocht, maar ze hadden nieis gevonden.

23 Toen kwamen de twee mannen terug. Ze daalden af uit hct gebergte, staken
(de IoÍdaan) over en kwameÍ bij rozua, de zoon van Nun. Ze veÍtelden hem
alles wat zc hadden ÍEegemaakt

24 en ze zedea tegen Jozua: 'Inderdaad, de HERE heeft ons heel het land in
handen gegeveo. Alle inwoners van het land beven dan ook voor ons.'

EEN VERRASSEND INTERMEZZO, m m\ je dit tweede hoofdstuk kunnen
betitelen. De lezer wordt verrast door de onverwachte hulp en morele steun
van een vrouw met e€n Henkeluke professie uit een Hreigend vuandig
bolwerk. Temidden vart de gewichtige voorbereidingen op de intocht doet het
gebeuren haast frivool aan. Anders dan in het voorafgaande of in het vervolg
ontbÍeelÍ hier de goddelijke aanwuzing en vindt men hier evenmin verwijzin-
gen naar de ercdienst. Het is als het warc e€n vrolijke noot, preluderend op het
overwinningsfe€st dat na de val van Jericho gevierd zal worden. Het is een
verhaal met humor, maar ook - gelukkig sluit dat elkaar niet uit - met een

indrukwekkende geloofsbelijdenis, waarmee een buitenstaander het volk over
de drempel helpt. De uitgebreide aandacht voor dit alles lijkt wel enigszins ten
koste te gaan van de precieze woergave van de gang van zaken bij de intocht.
In feite lijh het eigenlijke veÍhaal erdoor te worden ondeóroken: men zou dit
hoofdstuk kunnen weglaten zonder daardoor de draad te verliezen. Joz. 3:l
stuit keurig aan bij het slot van het eerste hoofdstuk. Zodoende zou men ook
van het probleem af zijn van de botsende tudmeldingen (l:ll;2:22 er 3:2).
Gaat men uit van de huidige tekst, dan moet men aannemen dat de tocht van
het volk van Sittim naar de Jordaan (3: l) gelijk plaats vond met het veírek
van de venpieden.
Ook het hoofdsftk zelf bevat oneffenheden. Een eerste lezhg levert nogal wat
onduidelijkheden op. In de tekstoverlevering is te zien dat men hier al lang€r mec
woÍstelt. Er zijn grote verschillen in de weergave van de afspraken tussen
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Rachó en de twee verspieders. En terwijl het in de Hebreeuwse tekst steeds gaat
over (de verkenning van) heel het land, sluit de tekstoverlevering volgens de
Septuaginta beter aan bij de feitelijke gebeuíenissen door die aanduidingen van
heel her land in vs. 14 en 16 weg te laten. Blijkbaar was er al vroeg de behoefte
aan enige verduidelijking van de tekst.
Een plausibcle verklaring voor de spanningen binnen de tekst is dal ze ontstaan
zijn doordat dit gedeelte niet in één keer is opgeschreven. We moetetr dan
aannemen dat het alleÍnaal begon met het verhaal dat zich afspoelde in Jericho,
over de redding van de verspieders door Rachab. We vinden dit in de verzen
l-7, 15-16 et 22-23. Het heeft iets van een klucht: een prostituée die gd
zoÍgt voor haaÍ cliëntèle en daarmee de koning van de stad te kijk zet. Bij de
teboekstelling van de verovering vatr het land kreeg deze geschiedenis zijn
(logische) plaats aan het begin. Daarbij werd dezr vernaarde stad tot symbool
voor heel het land, zoals ook in het afsluitende bericht van de verspieders
wordt geconstaleeÍd (vs. 24). In vs. 2 is diezelfde gedachte wat houterig
uitgedrukt en daaÍom wordt wel voorgesteld om 'en Jericho' te schappen.
Maar we vinden iets dergelijks ook in 4:12-14 en 24tll-13. Daar kijgt men

de indruk dat bij Jericho de gmte eo beslissende slag met de bewoners van

Kanaà.n is geleverd. Dat lijkt in tegenspraak met Joz. 6, tenzij we aannemen

dat ook daar Jericho de aanduiding is voor heel het land met al zijn machtige
steden.
Bij de samenstelling van de tekst mals wij die nu voor ons hebben, moet de

schrijver de behoefte hebben gehad om de aanwezigheid van de niet-lsraëlitische
Rachab en haar familie temidden van de stamnen van IsraÈl te verklaÍen. Dit
leidde tot de invoeging van vs. 8-14, waar de afspmken zijn opgetekend en

Rachab door haar belijdenis (vs. l0-l l) de status van proseliel verwerft. De
veflEt 17 -21kunnen gezien worden als een later€ poging tot nadeÍe pÍecis€ring

van de volgens vs. 8-14 gemaakte afspraken.

Deze theorie over het ontstaan van de tekst, waarbij we moeten aannemen dat

de genoemde aanvullingen gepaard zullen zijn gegaan met kleine aanpassingen

van het oorspronkelijke verhaal, kan de oneffenheden verklaren. De zeggings-
kracht van dit hoofdstuk wordt er niel door verminderd, maar eerder door
vergroot. Want het bevrijdt ons van de last van de moeizame verklaring van

allerlei tegenstrijdige details. wat blijft is een sterk veÍhaal, dat ds illustratie
dient van de betofte aan Jozua: 'de Here, je God, is met jou overal waaÍ je gaat'
(l :9). Het blijkt dat God hem zelfs al vooruit is gesneld.

De aanhef in vs. I roept als vanulf associaties op met Numeri 13. Jozua was

z:elf indenijd eén van de twaalf verspieders. Door Mozes werden zij uitgezonden
om het land Kanaàn te verkennen. Joara laat nu weer zien dat hij in de
voetsporen van zijn voorganger tre€dt. Bovendien laat hij zien de les uit het
verleden geleerd te hebben: een te groot aa al verspieders kan verschillen in de

verslaggeving oproepen en daarmee twijfel veroorzaken. Twee is genoeg; net
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zoveel als er indeíijd de moed niet verloren hadden. De keuze voor zo'n kleine
groep is ook te zien als een teken van eenheid. Israël treedt nu op als één groeP.

Het is niet meeÍ nodig dat alle subgroepen vertegenwoordigd zijn.
Wiens oor nu gescherpt is zal bij de neam Sittim eveneens t€rugdenken aan een

episode uit Israëls geschiedenis beschreven in het bo€k Numeri. Volgens
hoofdstuk 25 is Siltim de plaats waar de Israëlieten zich lieten verleiden door
Moabitische vrouwen. Zij gingen dus vrccmd, ten opzichte van hun eigen

vrouwen en van hun God. Als nu de twee verspieders die Jozua vanuit dez€lfde
ptaats uitzendt, vrijwel direkt bij zo'n vreemde vrouw terecht komen, lijkt de

geschiedenis zich te gaan herhalen. Maar het loopt anders: de vrouw wordt niet
hun ondergang, maar hun redding.
De verspieders zien dus niet veel van Jericho. Tot het c€ntrum met de

belangrijkste gebouwen dringen ze niet door; ze blijven steken bij de muur. Daar

op de 'walletjes' van Jericho woonde het minder hooggeplaatste volk. De muren
warcn meer dan verdedigitrgswerken. Hun ruimte werd zoveel mogelijk benut.
Soms bestond de stadsmuur uit rwee puallelle muren. Daat tussenin warcn vaak
voorraadschuren, soms ook huizen. De tussenruimte kon gedeeltelijk opgewld
zUn, mdat de eventuele venrekken hoger kwamen te liggen. Dat zou het geval
geweest kunnen zijn bij het huis van Rachab. Maar misschien moeten we de ieksl
geheel letterlijk nemen en woonde zij bovenop de muur. Die moet dan wel zeer

breed geweest zijn, maar daar zijn de muren van Jericho dan ook van ouds om
bekend.
De persoon van Rachab spÍeekt tot de verbeelding. Dat komt omdat zij zo'n
belangrijke rol speelt, terwijl er zo weinig van haar bekend is. Zoiets moet haast

wel leiden tot allerlei speculaties. Daaftij b€staat de neiging om haaÍ wat
positiever af te schilderen. In de latere Joods€ traditie wordt ze beschreven als

een herbergierster. 7n mu ak éÉt van de vier mooiste vrouwen van de wereld
geweest zUn. En Jozua zou later met haar getrouwd zijn. Onder moderne
commentatoren vind je de opvatting dat ze als prostituee arn een tempel
verbonden zou zijn geweest of dat de in het HebÍeeuws gebruihe term
oorspronkelijk een zelfstandig levende vrouw aanduidde en pas later de betekenis
van prostituée kreeg. Ook wordt wel beweerd dat ze al vóór deze gebeurtenissen

een band met de stammen van Israël zou hebben Eeh . Ze mu een soort
infiltrant zfn geweest, een bruggehoofd voor de belegeraars.
Al deze theorieën missen echter niet alleen een basis in de tekst, ze zijn ook niet
nodig om het verhaal te kunnen begrijpen. Men kan zich immers wel voorstellen

dat deze twee mannen na het harde leven in de woestijn vrijwel onmiddeliik
vallen voor de verleidingen van de stadscultuur. Men hoeft er geen doekjes om

te winden: wie gaat slapen bij een pro$itu& doet dat niet voor zijn nachtrust.
Ook de boodschap van de koning, die spreelÍ over de mampn 'die tot u gekomen

zijn', is wat dit betreft veelbetekenend (vgl. Ps. 5l:2 waar hetzelfde werkwoord
gebruikt wordt voor het door David gepleegde overspel met Batseba) . En voldoet

Rachab niet aan het steÍeotiepe beeld van de vrouw die dan misschien door de
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hogere stand geminacht wordt, maaÍ die intussen rvel om haaÍ vinger windt?
Zelfs de koning, die beschikt moet hebben over een goede inlichtingendienst, kan
niet tegen haar op. Ze heeft 'gladde lippen'. In het boek der SpÍeuken wordt er
herhaaldelijk voor gewaarschuwd. Ze veinst onwetendheid (vs. 4-5), maar
intussen weet zc heel goed hoe de zaken er voor staan (vs. 9).
Gezien de vlasstengels op het dak van haar huis, die daaÍ blijkbaar liggen om
te drogen, had ze ook nog een andere bron van inkomsten. Wat dat betreft heeft
z€ dus ook iets van de degelijke huisvrouw (Spr. 31: l3). Op het dak vindt dan
een onverwachte wending plaats. We blUken niet slechts van doen te hebben met
e€n prostituee die haar klandizie niet wenst te verspelen. Ze is voor de
venpieden een r€ddende engel, maar ook een engel met een bemoedigende,
profetische boodschap. Ze horen het nu ook van een vreemde: de HERE is met
hen en de Kanaànieten zien het met angst in hun haí aatr.

Rachab woont in Jericho op de stadsgrens. Ze heeft letterlijk en figuurluk een

marginale positie. Ook in het verhaal neemt zij e€n grenspositie in. Ze staat
midden tussen de mannen van Jericho en de twee mannen van IsraèI. Dat wordt
onderstreept door de opbouw van het veÍhaal. Aan het begin zijn de maruren van
Jericho aan het woord en aan het eind de verspieden. DaaÍtussenin is het Rachab
die spreekt. En zU zorgt voor de wending. Die zet in met een geloofsbelijdenis
die klinkt alsof Mozes zelf haar de woorden in de mond heeft gelegd (vgl. Deut.
4:39), alsof ze eóij was toen hij zijn volk herinnerde aan de manier waarop de
HERE zijn volk had geteid, trouw aan het vertond dat Hij met de voorouders
had gesloten.

Op haaÍ beun sluit Rachab nu een verbond met IsraëI. Dat is feitelijk een

ovenreding van de wet. In het boek Deuteronomium lezen we namelijk dat er
ge€n enkele ruimte is voor vriendschappelijke contacten met de Kana,iinitische

volken:
Wanneer de Here, jullie cod, jullie in het land gebracht zal hebben, dat
jullie in bezit gaan nemen, en Hij voorjullie uit vele volken verdreven
zal hebben, de Herhieten, de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaànieten,
de Perizzieten, de Chiwwieten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker
en machtiger dan jullie, en de Here, jullie God, hen aan jullie overgele-
verd zal hebben, zodat jullie hen verslaan, dan zullen jullie hen volkomen
met de ban slaan; jullie zullen met hen geen verbond sluiten en hun geen

genade verlenen (Deut. 7: l-2).
Dat wordt hier dus doorbroken. Het door Rachab beleden geloof en venrouwen
in de HERE blijken sterker dan de wetgeving. \Ye moelen dat zien in hetz€lfde
kader als de mogelijkheid voor Israël om het verbond met de HERE op de
helling te zelten door Hem ontrouw te wordeD. Een eerste voorbeeld hiervan
komen we later tegen in de geschiedenis van Achan. Wat hier bij Rachab gebeuÍ
is als het ware de positieve pendant daaÍvan.
Bij de sluiting van een veröond hoon een teken. Op dit punt is de tekst nogal
verwarrend: wie geeft nu het teken? Rachab vraagt er de venpieders om (vs.
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l2), maaÍ uiteindelijk ge€ft ze het zelf (vs. l8). Dit probleem is eÍ niet in de

tekst volgens de Septuaginta. DaaÍ onlbreekt de vraag aan Rachab om een rcken
in vs. 12 en is in vs. 18 benadrukt dat het leken van Rachab komt.
Het is een scharlakeruode draad, welke Rachab eerder dan afgesproken - alwe€r
zo'n verwarrend gegeven - uit het raam van haar huis hangl, mdat het van
buiten de stad te zien moet zUn geweest. voor de Israëlieten is het zoiets als een

e€rste barsl in de muur, een aankondiging van zijn val.
Dat dit kooÍd gekozen is als teken, is te begrijpetr: het verwijsl naar de door
Rachab verleende hulp bij de ontsnapping via het venster. Waarom het deze kleur
heeft, is minder duidelijk. Origenes legde een verband met heÍ bloed van

Christus: Rachab wist dat er geen Íedding is tenzU in Christus' bloed. Maar als

er al een associatie is met bloed, dan ligt het meer voor de hand om te denken

aan het blo€d dat de Israëlieten op de deurposten van hun huizen moesten strijken
om gewijwaard te blijven van de tiende plaag voorafgaand aan de uittocht uit
Egypte. Nu, bij de intocht in het beloofde land, is er dan opnieuw een

roodgekleurd teken aan de wand.
De enige twee andere plaatsen in het Oude Testament waar sprake is van een

scharlakenrood koord, roepen nog anderc associaties op. In Hooglied 4:3 is het
een beeld van de mooie lippen van de bruid. En moest Rachab het in haar beroep
ook niet hebben van haar vrouwelijk schoon? In Gen. 38:28 wordt een

scharlakenrood koord aan de hand van de eerstgeborene van een tweeling
gebonden. Op vergelijkbare wijze is in Joz. 2 het rode koord een teken van een

nieuw begin voor Rachab temidden van de Israëlieten, als eerste onder de
KanaàÍrieten .

De geschiedenis eindigt daarmee dat Rachab inderdaad de mannen van Jericho
te slim af is en dat de boodschap aan Israël overkomt: ze kunnen vol vertrouwen
vandaaÍ gaan. Het is een onverwacht resultaat van deze vreemde speurtocht. De
verspieders gingen op weg om het land te verkennen, om de macht van zijn
inwoners te peilen. Ze komen echter niet verder dan de buitenzijde vaa de eerste

de beste stad. Maar daar ontdekken ze dan ook Gods grote invlo€d.
Dit intermezzo, dat in eerste instantie het verhaal lijkt op te houden, is daarmee
veelzeggend voorhet vervolg. De strijd die geleverd zal moeten worden, is Gods
srijd. VooÍ de uitkomst hoeft men niet te vrezen.
De hoofdrol aan menselijke zijde is hier weggelegd voor iemand die in veel

opzichten een buitenstaander is. Zoals zo vaak ziet die de dingen scherper dan
de zogenaamde ingewijden. Het laat bovendien zien dat Gods Geest verder reikl
dan men zich kan voorstellen. In de brief aan de Hebreeën wordt Rachab ten
voorbeeld gesteld (l l:31). En Jakobus noemt haar naasl Abraham (2:25): haar
geloof blijkt uit haaÍ werken, Dat neemt niet weg dat juist haar woorden,
waarmee zij aangaf de sprong van het geloof te durven wagen, hier de meeste

indruk maakten. Het is niet terechl dat Rachab in de geschiedenis van de uitleg
vaak geldt als de moeder van alle leugenaars-om-bestwil.
Het is goed om vast te stellen dat juist zij naam heeft gemaakt; in tegenstelling
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tot de niet bij name genoemde koning van Jericho. Volgens rabbijnse tradities
was Rachab een vooÍouder vatr acht pÍofeten, waaronder Jercmia, en van de pro-
fetes Hulda. Mattefis noemt haar, di€ voorzag dat de mureu muden vallen en
dat de toekomst voor Israél open lag, zelfs itr het voorgeslacht van de Messias
(l:5).

-37 -



Van Sittim naar Gilgal
3:14:24

OYER DE INDELING van Jozua 3 en 4 is veel te doen. Doorgaans neemt men

de hoofdstukken samen en wordt ook het eerste vers van hoofdsok 5 eraan
toegevoegd als een passende afsluiting. In 5: I is immers sprake van de schrik
die de manier waaÍop Israët het land b€tre€dt, oproept bij de Amoritische en

Kanaiinitische koningen. Dat sluit goed aan bij het laatste vers van hoofdstuk 4,
dat spreekt over de reactie die het wonder van de oversteek van de Jordaan zal
oproepen bij de volken. Enjuisl daaÍover: over het nemen van deze grensrivier,
gaat het in Jozua 3 en 4.
Het is op zich al opmerkelijk dat hieÍ zoveel aandacht aÀn wordt besteed. De
Jordaan is niet breed, diep of wild stromend. In het voorafgaande hoofdstuk was

nog sprake van de doorwaadbare plaatsen (2:7). Nu kunnen twee mannen wat
beter uit de voeten dan een heel volk, maar toch rijst de vraag waarom deze toch
relatief eenvoudige oversteek zo uitvoerig wordt belicht.
Een eeÍsle lezing van deze hoofdstukken leven niet direkt een duidelijk beeld
op van wat er nu precies gebeurde. Het geheel maakt een wat rommelige indruk.
Het verhaal van de gang van het volk onder leiding van de priesters met de ark
laat zich nog het beste vergelUken met een plechtige processie waarbij men na

elke twee stappen vooruit weer een stap terug doet. Zo wordt in de beschrijving
van de gebeurtenissen steeds even vooruitgegrepen (bijv. bij de aanstelling van
de twaalf mannen in 3:12; pas in 4:2-3 wordt duidelijk waarvoor) en komt de

schrijver ook steeds we€r terug op zaken die al afgesloten leken (zo wordt in
hoofdstuk 4 steeds gesproken over de doortocht, alsof die nog niet was voltooid,
zoals 3:17 aangeeft).
Met dit beeld van een proccssie muden we wel eens dicht bij de situatie kunnen

zijn vanwaaruit dit gedeelte van het boek Jozua zijn vorm heeft gekregen. Het
lijh namelijk goed te passen als tekst bij een viering van dit belangrijke moment
uit Israëls geschiedenis. De eerste stapp€n in het door God beloofde land waren
meer dan een normale grenspissage. Hier wordt duidelijk dat God woord houdt.
Men kan zich goed voorstellen dat dit in een Íegelmatig terugkerende
plechtigheid werd herdacht.
De iflocht woÍdl gevierd als een herhaling van heÍ wonder van de uittocht
(4:23). De parallellen zijn onmiskenbaar: het water staat 'als een dam' (3:13;
vgl. Ex. l5:8, Ps. 78:13 en ook Ps. 33:7) en het volk haast zich naar de

overkant (4:10; vgl. Ex. 12:33 en 39). Ook de data komen overe€n: net zoals
in Ex. 12:l-3 wordt in 4: 19 de tiende dag van de eerste maand genoemd. Juist
de associatie met de doonocht door de Schelfzee verklaaÍ waarom m groots

over het oventeken van de betrekkelijk kleine rivier gesproken wordt en waarom

bij al die uitgebreide traagheid opeens van haast sprake is. Zo wordt hier als het
ware de uittocht opnieuw werkelijkheid als een bemoedigende ervaring voor het
volk: God is en blijft dezelfde en zal ook nu zijn volk leiden.
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Zn zal deze gebeurtenis steeds opnieuw (waanchijnlijk in het voorjaaÍ, mals
aangegeven in 4:19) en in veranderde situaties zun gevierd. Ook de profeet
Micha wijst het volk op het belang van de herinnering aan wat er gebeurdc 'van
Sittim naar Gilgal' (Mi. 6:5), De vergeluking met de viering vatr her heilig
Avondmaal dringt zich hier op: eeu beslissende gebeunenis uit het verleden
wordt present gesteld om m de gelovige op weg te helpen en te houden.

Het belang en dus ook de reden voor de uitgebreidheid van deze hoofdstukken
moge nu duidelijk zijn, een afdoende ver*laring voor de op het eerste gezicht
verwarde opbouw van de tekst is er nog niet. We moeten aannemen dat hel
belang van deze geschiedenis als een magneet op allerlei tràdities heeft gewerh,
die hier dan zijn samengebald. Dat zou de oneffenheden in de tekst verklaren.
Een vergelijking van de Hebreeuwse tekst met die van de S€poagi a, die ook
zelf nog de nodige varianten heeft, laat zien dat men al in de tekstoverlevering
mel deze problemen woÍstelde en men Ínet de nodige voorzichtigheid pogingen
deed om het verhaal wat beter te laten lopen.
De tekst laat zich niet e€nvoudig uiteenrafelen in verschillende delen die
oonpronkelijk los van elkaaÍ bestaan zouden kurmen hebben. We kunaen hier
slechts constateren dat er tegelijkenijd verrchillende dingen veneld worden. Om
te beginnen is er de geschiedenis van de overschrijding van de grcnsrivier als

een stap in een militaire ondem€ming. Ook de vermelding van de volken die God
voor Israèl zal verdrijven (3: l0), duidt daarop. Opmerkelijk in dit verband is ook
dat in 4:12-13 gezinspeeld wordt op een strijd bij Jericho (zie hierover ook de
toelichting op 2: l).
Hiernaast wordt echter nu opens ook de ark van het verbond weeÍ ten tonele
gevoerd. En zoals onder meer het verhaal van de 'verovering' van Jericho (Joz.

6) laat zien, spelen menselijke wapens dan ge€n rol van betekenis meer.
En dan zijn er nog de rwee tradities over twaalf stenen ter herinnering: twaalf
in de Jordaan en twaalf in Gilgal. De Griekse venaling spreekt in 4:9 van 'twaalf
andere steÍ]en' en legt het m uit als €en aanvulleDd teken. De HebÍeeuwse tekst
maakt de indruk een vervlechting van twee onaftankelijke, elkaan deels
tegensprekende tradities te zijn, waarbij die over de stenen in de Jordaan als een
laatste toevoeging opgevat kan woÍden.
In dit commentaar is gekozen voor een indeling van de tekst naar de hoofd-
stukken van Hebreeuwse tekt. In 3:17 vinden we namelijk een duidelijke
afsluiting: 'tot het volk de oversteek voltooid had'. Die wordl in het eerste vers
van het volgende hoofdstuk als een soon opmaat woordelijk herhaald, waarmee
het nieuwe onde ,erp van de twaalf stenen wordt ge-mtroduceerd. We mogen
echter niet uit het oog verliezen dat in de huidige vorm deze twee hoofdstukken
alleen samen tot hun recht komen. De veóinding tuss€n beide delen vinden we
sog eengeduid in de hertaling van 'groot maken vatr Jozua' (3:7 en 4: 14) en in
de overeenkomsten bij de beschrijving van het betreden en weer verlaten van de
rivierbedding (3: l5-16 en 4:18).

-39 -



3:14:24 VAN STTTIM NAAR GILGAL

De overtocht

I Jozua stond 's morgens vroeg op cn hij en al de Israëlieten braken op van

Sinim en gingen naaÍ de Iordaan. Daar overnachoen ze, voordat ze (de

rivieÍ) zouden oversteken.
2 Aan het ehde van de dde dagen gingen dc opzichrcrs de legerplaats door
3 en zij gaven het volk hct bevel: 'Als jullie de aÍk van het verbond van de

HERE, jullie God, zien, gedragen door de bvitische priesters, breekr dan

op van jullie plaats en gaat achter haar aan

4 - eÍ moet tussen jullie en haar wel een afstand zij[ van zo'n tweeduizend el;
jullie mogen niea dicht€Íbij komen - om te weten welke weg jullie zullen
g8ao, want jullie zijn daar nog nooit heen geweest.'

5 En Jozua z€i tegen het volk; 'Jullie mo€ten je heiligen, want morgen zal de

HERE wonderen in jullie midden verÍichten.'
6 En tegen de pricsaers zei Jozua: 'Neemt de aÍk vaÍl het veÍbond op en gaat

hea volk voor.' Toen narlren ze de ark van het veÍtond oP en gingen voor
het volk uit.

7 En de HERE zei tegen Jozua: 'Vandaag begin It ermee omjc gÍoot aanzien

te verschaffen voor heel IsraèI, zodat ze beseffen dat Il( met jou zal zijn,
zoals Ik met Mozes was.

8 En jij, beveel dc priesters die de ark van het veÍbond dragen, dat ze,

vanneer ze bij de waterkant kome[, in de Jordaan blijven slaan.'

9 En ,ozua zei tegen de lsraëlieten: 'Komt dichteÍbij en hoon de woorden van

de HERE, jullie God.'
lO En Jozua zci: 'Dit zal juuie do€Íl beseffen dat een levende God in jullie

middcn is; Hij zal de Krnatulieten, de Hehieten, de Chiwwieten, de

Perizzieten, de Girgasieteo, de Amorieten en de Jebusieten voor jullie
verdrijven.

ll Zie, de ark van het verbond v8n de HERE van heel de aarde gaatjullie voor

de lordaan over,
12 Jullie mo€@nje nu twaalf mann€n uit de slammen van Israël nemen, één man

per stam.

13 z.adÍa de priesteÍs die de aÍk var de HERE, de HeeÍ van heel de aarde,

dragen, hun voeten in het waieÍ van de Jordaan gezet zullen hebben, zal het

waler van dc ,ordaan afgesneden woÍden: het water dat van boven komt

aanstÍomen, zal als een dam blijven staan.'

14 Toen brak het volk op uit hun tenten om de Jordaan over te steken en de

pÍiestcrs namen de ark van het vcrbond op voor het volk uit.
15 Zodra zij die de ark droegen, bI de Jordaan Sekom€n warcn en de voeteo

van de priesErs die de aÍk droegen, het vater aan rand binncngingen - (het

waterpeil van) de Jordaan slood heel de oogsnijd tot op de oeveÍs -
16 bleef het van boven aanstromende wateÍ staan als een dam, ver weg bij

Adam, de sÉd naast SaÍelaÍ. Het warcÍ dat wegstrooma naar de zee Yan de

Ar8ba, de Zoutzee, werd geheel afgesncden.En het volk tÍok ter hoogie van

Iericho (de rivier) over.

J
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l7 De priesters die de aÍk van het veóood van de HERE droegen, stonden pal

op het droge midden in de JoÍdaan, terwÍl hecl Israël oveÍtrok op het droge,

totdat hct hele volk de overtocht over de roÍdaan had voltooid.

HET IS vR[wEL onmogelijk om in de eerste hoofdstukken van het boek Jozua

de tijdsaaDduidingen op éen lUn te krijgen. zn wold.l'Im 3'.1-2 teruggegrcpen op
het eerste hoofdstuk zoDder de gebuíenissen rond de twee versPieders te

no€mcn. Die zouden plaats gevonden moeten hebben tussen het in 3:1 genoemde

vertÍek vdraf Sittim en de in vs. 2 beschreven actie van de opzieners. Mede
gezien het oponthoud van de vluchtende venpieders in de bergen (2:22) is dx
onwaarschijnlijk. Ook neemt men rustig de tijd om de zaken betÍeffende de ark
te regelen. Het uitstel naaÍ de volgende morgen (3:5) komt niet oveÍeen met de

belofle in l: I I dar het volk binnen drie dagen de Jordaan ovet zzl zijn.
De precieze we€rgave van de tijd is evenals de exacte beschÍijving van de

overtocht ondergeschikt aan de boodschap die gelegen is in de onverwachte

belijdenis van Rachab in hoofdstuk 2, en aan de beschrijving van het teken van

Gods aanwezigheid in hoofdstuk 3 . Dat teken van fus aanwezigheid is evenals

tijdens de reis door de woestijn de aÍk. Deze heeft hier dezelfde naam en

dezelfde functie ats beschreven in Num. 10:33-3ó. De ark 'van het verbond vaÍr

de HERE' trekt voor het volk uit om voor dar volk een rustplaats te vinden en

zij jaagt de vijand op de vlucht, zoals ook in Joz. 3:10-11 wordt gesuggereerd.

De ark is het teken van Gods macht, die alle mens€nmacht te boven gaat. De

gebeunenissen verhaald in I Sam. 4-7 laten zien dat men ook niet moet deDken

dat men over Gods Ínachl beschikken kan. Wie de ark denkt te kunnen

maÍripuleren, zal ervaren dat dÍ averechts werkt. Zo is de ark teken van Gods

onaantastbaÍe overmacht. Dil wordt nog versterkt weergegeven in de naam die

de ark in vs. 13 kijgt: 'ark vatr het verbotrd van de HERE, de Heer van heel

de aarde'. Jozef kreeg als onderkoning van Eglryte de eretitel 'heer van het land'
(Gen. 42:33). Maar alle koningen zullen hun meerdere moeten erkennen in de

HERE, die ook de natuur naar zijn hand zet (vgl. ook Ps. ll4).
Er kan ge€n sprake van zijn dat hier nog een mensenhand aan te pas komt.

Mozes moest zUn hand nog uitstrekken bij de Schelfzee (Ex. 14:26). Maar de

eer om een werktuig in Gods hand te zijn is een weelde die zelfs Mozes niet

dragen kon, getuige zijn misstap io de woestijn Sin (Num. 20). God verweet
Mozes dat hij te ve€l op eigen houtje gehadeld had en dat hij God daarbij niet

voldoende had 'geheiligd'. Tnver zd, het hier niet komen. Het volk wordt
nadrukkelijk geheiligd. Er wordt niet gezegd hoe dat gebeurt. MaaÍ duideluk is
dat men zich hiermee concentreeí op zijn God. Hij moel c€ntraal komen te
staan.

Het waleÍ zal wijken bij de nadering van de ark. Het volk blijft op eerbiedige

afstand van de ark en de kvitische priesters die haar dragen: 2000 el. Dat is

dezelfde afstand als in Num. 35:5 genoemd wordt tussen de steden deÍ L€vieten

en de grens van het daarbij behorende land.
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In de variant van de Griekse vertaling van vs. 3 klinkt iets door van e€n b€kend
en ingrijpend probleem inde geschiedenis van Israëls godsdienst. DeHebreeuwse
tekst luidt letterluk: 'de priesters, de tJvieten' en suggereeí daarmee dat een
priester als vanz€lfsprekend een kviet is. De Griekse vertaling maalÍ een

onderscheid: 'de priesters en de tJvieten'. Dat doet denken aan de situatie zoals
we die kennen uit het Nieuwe Testament, waarin de l*vieten dienst doen als
(lager) personeel in de tempet naast de priesters. Dat s[ookt niet met de
vooÍstelling van zaken zoals die gegeven wordt in Deut. l8:l-5 (vgl. ook Ex.
32:26-29 et Num. 25:7-13), volgens welke het priesterschap juist aan de
kvieten was voorbehouden. Eén en ander is waarschijnlijk terug te voeren op
centraliserende Íeformaties van de cultus. Die gilg gepaard met de vraag aim
wie de eervolle positie als priester in het ene heiligdom in Jeruzalem toekwam.
Venaald naaÍ de situatie van de intocht gaat het dan om de vraag wie de ark mag
dragen (vgl. Deut. l0:8).
Het valt op dat Jozua bij dit alles een bescheiden rol speelt. Hij treedt minder
op de voorgrond dan indenijd Mozrs deed . Men mu ook een vergelijking kumen
Ínaken met Elisa. Evenals Jozua staat hij voor de moeilijke taak een groot man
op te volgen, in zijn geval is dat de beroemde profeel Elia. Elisa krijgtjuist ook
bij de Jordaan de kans om te laten zien dat hij in Elia's voetspoÍen lreden kan.
Hij moet dan evenals zijn voorganger koí geleden gedaan had het wateÍ van de
Jordaan splijten door met zijn numtel, een erfstuk van Elia, op het water te sl:xm
(2 Kon. 2:14) . Tegen deze achtergrond valt het des te meer op hoe weinig Jozua
doet. De nadruk komt hiermee te liggen op wat in vs. 7 staat: als Jozua aanzien
kdjgt, dan is dat alleen aan de HERE te danken.
God blijft dus niet op de achteÍgÍond. Hij betoont zich de '[,evende' (vs. 10).
Het zrl niet toevallig zijn dat deze naam voor Israèls God gegeven wordt voor
het forum van de volkeren van Kanaàn. \ryatrt velen vaÍl hen zullen de godsdienst
van Baàl toegedaan geweest zun. Yan dez€ god veÍelt de mythe dar hij jaaÍlijks
(il de zlmer) sterft en de natuur met hem en dat hij aan het begin van herfst
we€r terugkomt uit het dodenrijk en dan bezongen wordt als 'de levende'. Deze
god van Kanaiin zal moeten wijken voor de '[.evende' van IsraëI.
Overigens krijgt Israël nu ook op andere wijze duidelijk zijn eigen volwaardige
plaats onder de volken. Dat wordt aangegeven met de aanduiding door het
Hebreeuwse woord gaj in vs. 17. Dat wordt vertaald met 'volk', net zoals het
Hebreeuwse "arn. Dit laatste woord staat voor een gÍoep mensen met dezelfde
afstaÍnming. Coj daarentegen duidt op een politieke eenheid, een georganiseerd
geheel met een zekere macht, die doorgaans verbonden is met de persoon van
de koning van dat volk. Nu Israël zijn land binnentrekt onder leiding van zijn
eigen Koning hoeft het niet meer op te kijken tegen de gevestigde machten.

Dat de rivier gezwollen was, is voor deze tijd van het jaaÍ niet ongewoon. In
het voorjaar (bij de in 4: 19 genoemde datum moeten we denken aan ongeveer
onze mixrnd april) is hel waterpeil door de winterregens doorgaans al aardig

-42-



VAN SITNM NÀAR GILGAL 3:14:24

hoog. Als daaÍ dan ook no8 het smelrwarcr van de b€rgen bij komt, zullen de

beddingen die in de zomeÍ droog waren gevallen, weer onder wateÍ komen te

staan. Zeker dan is het grote verval in deze rivier uitmondend in de zeer diep
gelegen Dode Zee goed te merken. De Jordaan dankl er zelfs zijn naam aar. Het
is af te leiden van het Hebr€euwseiar4d, 'afdalen'. Niet voor niels wordt enkele

malen in dez€ tekst het naaÍ bcneden stromende water zo nadrukkelijk genoemd.

volgens de Hebreeuwse tekst wordt het water tegengehouden bU het plaatsje

Adam, een kleine 30 km ten noorden van Jericho. Ter onderscheiding van een

dorp met dezllfde naam ten noorden van het me€r van Galilea wordt het nader

aengeduid met een verwijzing naar het iets westelUker gelegen SaÍetan. De

Septuaginta heeft hier de raadselehtige verÍDelding van 'het gebied van

Kadahtiarim'. Deze plaats, waarmee vrijwel zeker het bekende Kirjat-Jearim
bedoeld wordt, ligt helemaal niet aan de Jordaan. We komen het in l8: 14 weer

tegen bij de beschrijving va.n de westgrens van het gebied van Benjamin. Wellicht
dat Moeld is dat het water zo ver weg stond als de weslgÍe t van het gebied

van B€njamin verwijderd is van zijn oostgrcns, welke volgens 18: 12 samenvalt

met de Jordaan. De afstanden komen in ieder geval overeen.

Io de literatuur over dit hoofdstuk wordt vaak verwezen naaÍ het feit dat op

sommige plaatsen de oevers van de Jordarn weleens ingestort zijn, waardoor het

water van de rivier enige lijd werd opgehouden. Uit de dertiende eeuw is een

bericht bekend van zo'n gebeurtenis ter hoogte van het genoemde Adam. Voor
de uitleg van Joz. 3 is dit van weinig betekenis. Het gaat hier niet om de

verklaring van een wonderlijk fenoneen dal het volk op zijn weg tegan kwam,

maaÍ om het wonder dat God zijn volk op weg naar de beloofde tockomst over

een drempel helpt. Wanneer men het leest en vieÍ, kan dat steeds opnieuw

worden beleefd.

De twaalf stenen

Toen heel het volk de oveÍlocht v8n de ,ordaan volaooid had, z€i de IIERE
tegen Jozua (en via hem tegen het volk):
'rullic moetcn jc twaalf Íunnen uh het volt nemcn, één peÍ stam en hun

bevelen,
daa ze van hieÍ, middco uit de Jordaan, vaar de vo€ten van de priestcrs pal

staan, twaalf stcoen nemen, die met zich meenemen ÍraaÍ de overtant en ze

neerleggen in het kamp waar jullie de nacht dooórengco.'
4 En Jozua ÍÈp de ttvaaf msnnen die hij uit de Isrsëli€ten had laten eanstellen,

bijeen, één per stam,

5 en ,ozua zei tegen hen: 'Gart vooÍ de ark van de HERE, jullie God, uit naar

het middeo van dc Jordaan eo laat kdeÍ vrn jullie een steeo op zijn schouders

nemen, evenvecl als de slammen van de IsrdëlÈt€n.
6 Dit zal dan een reten zijn bij jullic. Wanneer jullie kindeÍen later vragen:

waa b€lekenen deze stenen voor jullic?,

I

2

r

4
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7 dan zullen jullie tegen hen zeggen: (ze vcrtcllen ons) dat he( water van de
,ordaan werd afgesneden voor de ark van het verbond vatr dc HER.E. Toen
die de Jordaan overtok, werd hct wateÍ afgesoeden. Deze stenen zijn cÍ ter
gedachteÍis vooÍ de Israëlieien, voor altijd.'

8 De Isr.ëlieten deden zoals Jozua bevole[ had. Ze namen twaalf stenen
midden uit de Jordaan, zoals de HERE Jozua gezegd had: evenveel als de
stammen van de Israëlieten, ze namen dic met zich mee naar het kamp en
legden ze daar neer.

9 En Jozua heefr midden h de JoÍdaan twaalf [andere] st€nen geplaatst, daar
waar de voeten slonden van de pricsters die de ark van het verbond droegen.
7.e zijln daaÍ toa op de dag van vandaag.

l0 De pdestÉrs die de aÍk dro€gen, blcven midden in de loÍdaaÍl staan tot alles
wat de HERE aan Jozua had opgedragen was voltooid, (alles) wat hij tegen
het volk gezegd had, overeenkomsiig alles wat Mozes aan Jozua had
opgedngen. En hct volt haastc zich naar de overtant.

I I Toen heel het volk de ovenocht voltooid had, gitlg ook de ark yan de HERE
oyeÍ samen m€t dc pÍiestcrs voor de ogen van het volk.

l2 En de Rubenieten en Gadietsn en de halve slam van Manasse trokken over,
gewapend, voor de Israëlieten uit, zoals Mozes hun bevolen had.

l3 Zo'n veeíigduÈend vooÍ de strijd toegeruste mannen rokken voor de HERE
ien strijde naar de vlaklen van Jericho.

14 Op die dag vergrootte de HERE Jozua's aanzien in heel Israël en zij hadder
net zoveel ontzag voor hem als vooÍ Mozes, heel zijn leven lang.

15 En de HERE zei tegen Jozua:
16 'Beveel de priesteÍs die ark van het getuigenis dragen, dat ze uit de Jordaan

komen.'
17 En Iozua bracht het bevel oveÍ aan de priesters: ' Komt uit de Iordaan!'
l8 En toen de priesteÍs die de ark van het verbond van de HERE droegen,

vanuithet midden van de Jordaan gekomen waren en de priesteÍs hun voeten
op het droge zeÍen, keerde het waler van de Jordaan naar zijn plaats terug
en hernam zijn oude loop !0t op al zijn oevers.

19 Hct volk was uit de Jordaan gekomen op de tiende van de eerste maand en
bivakkeeÍde bij Gilgal bij de oostgrens van Jericho.

20 Die twaalf steneÍr die uit de Jordaan gehaald varen, stelde Jozua bij Gilgal
op

2l en hij zei tegen de Israëlieten: ' Als jullie kinderen later aan hun ouders
vragen: wat betekenen deze stenen?,

22 laat hun dan weten: Israèl is hier op het droge de Jordaan door gegaan.

23 De HERE, jullie God, heeft het vater van de JoÍdaan voor jullie doen
opdrogen, zodatjullie konden oversteken, zoals de HERE, jullie God, gedaan

heeft bij de §chelfzee, welke Hij voor ons heeft doen opdrogen totdat wij
waren overgesloken.

24 ZndoeÍJlde zullen alle volkcn van de aarde weten hoe steÍk de hand van de

HERE is, en zullen zij de HERE, jullie God, altijd vrezen.'
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HET YERHAAL vAN de intocht had na het vorige hoofdstuk zonder problemen
verder kunnen gaatr ÍDet de geschiedenis van de vercvering vaD Jericho. De
overtocht van de Jordaan was nu immcrs voltooid, mals ook woÍdt aangegeven
in het eerste vers. Maar dit hoofdstuk blijft nog €ven variëÍEn oP hetzrlfde
thema. Het gaat hier dan ook om meer dan een we€rgave van de feitelijke
geb€urtenissen uit een ver verleden. Van gÍoter belang is hier voor de schrijver
de omgang met dat verleden, want hU denlÍ ook aan de toekomst, aan de

kinderen. Daar is met name in vs. 2-9 eí 20-24 heÍ oog oP gericht.

In het tussenliggende gedeelte }\,ordt nog meer veÍeld over wal eÍ gebeurde bij
de ovenocht. Dat gaat dan misschien voor het gevoel van de moderne lez€r we€r
met hoÍen en stoten. Vs. 10-14 en 15-19 lUken wel twee z€lfstandige versies

van hetzelfde gebeuren, zU het met verschillende accenten. Het is alsof de

verteller ste€ds zaken oppakt die eerder warcn blijven liggen. Ze waren slechts

kon aangestipt en wachnen op een verdere uitwerking. Zo wordt nu pas duidelijk
waarvoor die twaalf mannen in 3:12 waren uitgekozen.
Nu staan de tekenen der gedachtenis aan de overtocht centraal. Er is sprake van

twee keer twaalf stenen. Bijna ste€ds gaat het over stenen uit de Jordaan die

worden opgesteld in Gilgal. Dat past Soed bij de naam van deze plaats, want het

Hebreeuwse woord gilgal betekent '(steen)kdn9'. Deze Plaats is moeiluk te

localiseren. In het Oude Testament komen wel drie verschillende plaatsen met

deze naam voor. De naam op zich duidt al op een heiligdom zoals \r,e dat kennen

uit opgravingen in deze regio. Op verschillende plaatsen trof men grocpen

opgerichte stenen aan, soms bewerlÍ, sons niet. Het is duideluk dat dit culti§che

c€ntra waren, opgericht voor de verering van goden of voorouders. Het is niet

ondenkbaar dal de Israëlieten aan een dergelijk heiligdom een geheel nieuwe

betekenis hebben gegeven door het te verbinden mel de overtochÍ. De stenen die

anders de herinnering aan goden of voorouders levend moesten houden,

verwijzen nu naaÍ e€n gebeunenis uit hei verleden waaóij zich de HERE als

machtige God had beroond.
Daamaast veíelt Joz. 4 van stenen die Jozua volgens vs. 9 midden il de Jordaan
plaatste. Dit teken heeff niet zulke duidelijke parallellen met de religieuze
praktijken van andere volken. Men kan zich voorstellen dat het daarom in tijden
van ernstige kritiek op alles wat riekl naar Kamànitisch heidendom (vgl. Deut.
12:24 et Hos. l0:l-2) meer aansprak.
In de huidige tekst kan men de tw€e monumenten als aanvullig op elkaar zien.
De stenen in de Jordaan geven het beste weer wat er geb€urd is. Ze zijn als de

stappen die de priesten in de bedding van de Jordaan hadden gezet. MaaÍ z€

zullen niet altud even goed zichtbaaÍ zijn geweest. vandaar dat de sÍenen in
Gilga.l een welkome extra ondersteudng zijn om de IsÍaëlieten te helpen dit alles

ook in de ioekomst niet te vergeten.
Behalve aan Gods leiding herinnercn de twaalf stenen ook aan de eenwording
van het volk. Niet voor niets worden de stenen aangedragen door vertegen-

woordigers van alle slamrnen. Hierbij sluit ook de nolitie aan in vs. 12: de
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overjordaanse stammen laten zich, zoals ook al in hoofdstuk t duidelijk werd,
niet onbetuigd. Of die eenheid binnen lsraël op het moment van de intocht ook
werkelijk zo groot was, is Ínaar zeer de vraag. In het boek Richteren krijgen we
namelijk een heel ander beeld. Volgens Ri. I trokken de staÍrmen en groepen
families gescheiden op. En later is er sprake van, dat ze ook elkaar b€srijden.
De eeoheid waar in het boek Jozua m de nadruk op wordt gelegd, kon wel eens
meer te mrken hebben met het ideaal zoals men dat in de tijd van de koningen
voor ogen had. Echte politieke eenheid kwam er ook pas onder koning David
(zie hierover ook de opmerkitrgen in de inleiding).
Dat neemt niet weg dat er wel een godsdienstige basis was voor die eenheid en
dat die mogelUk al veel eerder dan de politieke eenheid werd ervaren en gevierd.
Een gelegenheid daanoe kan de herdenking van de intocht met het oversteken
van de Jordaan onder de aanvoering van de aÍk van de HERE zijn geweest.
De a* krijgl in vs. 16 weer een andere naam: 'ark yan het geruigenis'. Dat
verwijst naar de ark als bewaarylaats van de twee 'tafelen der getuigenis' met
de bekende Tien Woorden (Ex. 20 en Deut. 5). Nu het volk dan eindetijk in her
beloofde land is, krijgt het de aanwuzingen mee, die nodig zijn om de gegeven
vrijheid en het gegeven land niet te verspelen. Ze bevatten de geruststellende en
moedgevende verzekering dat God zegt: 'lk ben de HERE, jullie God'. Dat
maakte Hij duidelijk door de bevrijding uit Egypte door her water vatr de
Schelfzee heen. Die heeft Hij ook nu weer laten zien door het water van de
Jordaan heen (vs.23). De Tien r oorden geven het volk ook de nodige
richtlijnen, 'opdat het jullie wèl ga in het land dat de HERE, jullie God, aan
jullie geeft' (Deut. 5: 16).
De slotverzen (vs. 20-24) herhalen grotendeels vs. 6-7. Omdat het er om gaat,
dat men de kinderen de leerstof van de gerchiedenis inprent, is dat niet
misplaatst. Herhaling kan datr geen kwaad. Maar het laatste ven voegt er nog
iets aan toe: alle volken zullen de HERE leren kennen als God. Dezelfde
gedachte werd uitgesproken bU de gebeuíenissen rond de uiÍocht (vgl. Ex.
9: 16). Israël moet daaruit de conclusie trekken en de HERE ook eren als God.
In een profetie als Jes. 2:l-4 wordt deze gedachte nog verder doorgetrokken:
uiteindelijk zullen ook de volken de HERE niet slechts resp€cteren, maar ook
aanvaarden als hun God.
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De reactie in Kanaàn
5:l

5 f Toen al de koningen van de Amorieten aatr de overzijde van de Jordaan, in
het westen, en al de toÍingen van dc KatraÀnietcn bli de zec hoorden dat de

HERE het wateÍ yao dc rordaan had lateo opdrogen vooÍ dc l§raëlieten,

totdat zij eÍdoor geroklen rraren, sloeg hun de schrik om het han en hadden

zc geen moed Ínccr (om) tegen Isrdël re strijden.

AIJ EEN REFREIN komen deze woorden in één of andere vorm steeds weer

temg. Rachab had het ingezet (2:ll). Daarmee trad ze in de voet§poren van

Mirjam (vgl. Ex. l5:14-16). Enopde achtergrond blijft het doorllinken, steeds

als er sprake is van de reactie van de koningen in Krít;n. En daaÍvan waÍen

er vele. Elke zichzelf respecterende stad had er 6én.

De hoofdsrukken 9, 10 en I I zetten met precies dezclfde woorden in. ktterlijk
staat er: 'En het geschiedde toen de koninS(en) van ... hoorde(n) .'.'. Hun
reacties getuigen van zorg en het zal er steeds op uit lopen dat de schrik voor

Israël en zijn God ook op hen zal vallen'
In de Hebreeuwse tekst is er ter ondencheiding van de Arnorieten aan de

oostzfde van de Jordaan met hutr koningen Og en Sichon de aanduiding 'in het

westen' toegevoegd. Want de lokalisering 'aan de overzijde van de Jordaan' is

na wat er voorgevallen is in het vorige hoofds$t, niet precies genoeg meer. Heel

vaak was hiermee immers ook juist de oostzijde van de Jordaan bedoeld' ook

al bevond het volk zich dan nog op zijn reis naaÍ het b€loofde land zplf aan die

kant van de Jordaan. Maar het veÍhaal werd nu eenmaal v€íeld vanuit het

persp€ctief van de mensen die al generaties lang in Kanaàn woonden. Nu Israël

volgens het boek Jozua echter net de oventeek achter de rug heeft, klinkt de

term toch heel anders. De 'overzijde' is het gebied dat ze nu net 72lf beÍeilÍ
hebben.
Als we uitgaan van het min of meer vaste patÍoon zoals we dat herkennen in de

vergelijking met de beginverzrn vatr de hoofdstukken 9, 10 en ll, dan zouden

we na dit @rste vers in hoofdstuk 5 nadere berichten verwachten over de acties

van de Kanaànitische koningen. Die volgen echter pas in het volgurde hoofdstuk.

Er wordt nu eeÍst aandacht gevraagd voor eeo nieuw en veelbetekenend

intermezzo.
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Besnijdenis en Paasfeest
5:2-12

5 Z h die tijd zei de HERE tegeo Jozua: 'Maak je messen van sre€n en b€snijd
de Israëlieten opnieuw, voor dc tweede keer.'

3 En Jozua maakte zich stenen messen en b€sneed de lsÍaëlieten op de Heuvel
der Voorhuiden.

4 Dit is de rcdcn voor de besnijdenis door ,ozua: heel het volk dat uit Egypt€
was getrok*cn, zij van het mannelijk geslacht, de rpe€óaÍe mannen, waren
gestorven h de wo€stijÍ, rBdat ze uit Egypte wcg waren gegaan.

5 Hc€l het volt dat uitrok, was besneden, maar hcel het volk dat in de
woestln geboren was, oÍderweg uit Egypte, was niet besneden,

6 Want de Israëlieten waren veenig jaar dooÍ de woestÍn gegaan, tot heel het
volk, de soldaten die uit Egypte waren getrokken, was vcrgaan: zij die niet
hadden geluisteÍd naaÍ de stem van de IIER.E, aan wic dc HERE had
gezwoÍen dat zij het latrd waarvan dc HERE aan hun vaderen gezworen had
het ons tc zullcn geven, niet zouden zien, hct land vloeiende van melk en
honing.

7 Hun zonen had Hij in hun plaats gesteld; hen besneed Jozua, want zij waren
onbesneden, omdat men hen onderweg oiet had besneden.

8 Toen de besnijdenis van heel het volk voltooid was, bleyen ze daar in het
kamp, tot ze genezen waren.

9 En de HERE zei tegeo Jozua: 'Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van
jullie afgewcÍt€ld.' En hij gafdie plaats de naam Gilgal (en zo heet die) tot
op vandaag.

l0 TeÍwijl ze veóleven in Gilgal vierden de IsÍaëlieten het Paasfeesr op de
veeniende dag vaÍl de Ínaand, 's avonds, in de vlakten van JeÍicho.

I I En op die dag, de dag na het Paasfeesr, aten zij van de opbrengst van het
land, ongezuurd brood en geroosterd graan.

12 En het manna slopte dc volgende dag, toen ze aten van de opbrengst van het
land. Manna is er (sindsdien) niet meer geweest voor de IsÍaëlieten, In dat
jazr ateÍl, ze van wat het land Kanaàn had opgebracht.

VANUIT MILITAIR OOGPUNT zou men nu kunnen zeggen dat Israël de
tegenstanders heeft waar men ze het beste hebben kan: het moreel van de
Kanaànieten, zoals beschreven in het e€rste vers van dit hoofdstuk, is nu zodanig
dat het voor de Israëlieten verstandig lijk om direkt tot de aanval over te gaan.
Van e€n mocdeloze legenstander is immers weinig verweer te verwachten.
In dit hoofdstuk gaat het echter over de Israëlieten: hoe staan zij ervoor? Vandaar
dat er een intermezm volgt, zoals e.erder de lijn van het verhaal door de
vertelling in hoofdstuk 2 werd onderbroken. We laten Jericho even voor wat het
is. De draad wordt wat dat betreft pas in 6: l, dat logisch volgt op 5: I, weer
opgepakt. Nu staan dus de Israëlieten centraal. God had zich bij de doorÍocht
door de Jordaan bewezen als de God die Israël helpt. Jozua treedt duidelijk in
Mozes' voetsporen. Maar is Israël ook klaar voor wat er nu veÍder komen gaat?
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In het verleden had het zich nogal eens onwarÍdi8 betoond. Men had zich nu wel
posirief achter Jozra opgesteld (zie hoofdstul l), maar blijkbaar was dat det
genoeg.
De HERE zelf voegl et nog een veelzeggend tekeD ixm toe: het volk wordt

besneden. Daamee krijgt het het teken van het verbond met Abraham (Gen. l7)
en daarna woÍdt het verbond gevierd nrt het Paasfe€st, mals bij de uiitocht (Ex.

12). Dit alles versterl:t de hoop, maar het laat ook zien dat het heil alleen van

de HERE te verwachten is, zoals de bevrijding uit Egypte in de eerste plaats zijn
werk was.
De besnijdenis en dan nog wel juist op dit moment onderstreePt dit. Een soldaat

bij wie mjuist de voorhuid met esn stenen mes van zijn geslachtsdeel is

verwijderd, is een eenvoudige prooi voor zijn tegelstander. Het gruwelverhaal

uit Gen. 34 maakt duidelijk dat Israël door deze door Jozua mnder morren

uitgevoerde opdracht grote risico's looPt. Net mals de bewoners van Sichem

door Simeon en Lrvi hadden de Israëlieten door de bewonen van Jericho in de

pan gehakt kunnen worden. We kunnen hier ook nog denken aan de evenmin

verheffende geschiedenis uit I Sam. 1825-27: Saul vraagt van David honderd

voorhuiden van Filistijnen als bruidsprijs voor Mikal. Hij kijgt er uiteindetijk

zelfs tweehonderd. D€zr gewelddadige b€snijdenis veÍonderstelt dat die

Filistijnen eerst warcn gedood. Dit extÍeme vooÍbceld maah des te me€r

duidelijk hoe besnijdenis een man verzwakt. Niet voor niets kan het Hebr€€uwse

'genezen worden' in vs. 8 ook venaald worden met 'tot leven komen'.

De besnijdenis is een in de S€mitische wereld algemeen voorkomend gebruik'

In de cuiturele antropologie beschouM men dit als een 'rite de passage': een

vastomschreven tÍadilionele handeling, die een overgang in het leven van de

mens begeleidl. Door m'n rite vindt die overgang plaats en wordt de betrokkene

op dit spannende moment ook beschermd. Hoewel wij vanuit de Joodse traditie

oè besni;aenis kennen als e€n ritueel dat koÍt na de geboone plaat§vindt, heeft

het in veel culturen ceÍder le maken met de oveÍgang naar de volwassenheid,

naar de leeftijd waarop men khderen kan verwekken. In het Oude Testament

vinden we daawan ook nog iets terug bij de in Ex. 4:24-26 beschreven

besnijdenis van de zoon van Mozes. Bij die gelegenheid' waaóij juist ook

Mozes' leven op het spel staat, wordl Mozes 'bloedbruidegom' genoemd'

Door de opdracht aan Jozua om stenen messen te gebruiken ligt de associatie met

deze opmèrkelijke tekst uit Exodus voor de hand. Ook Zippora gebruilte immers

een rcire.pe steen. In de Griekse venaling van Joz' 5:3 wordt dit verband nog

versterkt door de toevoeging 'scherp'. De overeenkomst tussen beide verhalen

is duidelijk: net zoals Mozes staat het volk voor een ingrijpende overgang, die

vraagt om een begeleidend ritueel. Men mu het de overgang naar zijn

Uestàmming kunnen nocmen' Zoals Mozes er toe vooÍöestend was om zijn volk

uit Egypte ie gaan leiden, zo is het volk bestemd voor een leven in het goede

tana ;vioeienAi van melk en honing" Maar alleen (getekend) als Gods knecht

en als Gods volk zal die bestemming bereilt kunnen worden'
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In dit gedeelte zijn er nogal wat verschillen tussen de Hebreeuwse tekst en de
Griekse venaling van de Septuaginta. Om te beginnen in vs. 2. In de Griekse
vertaling is de vermelding dat de besnijdenis voor de tweede keer plaatsvond,
weggelaten. Dat lijkt e€n correctie op de tekt. Het is immers moeilijk
voorstelbaar hoe iemaad een tweede besnijdeds zou kunnen ondergaan. En toch
wordt dat ten aanzien van degenen die al als kind in Egypte besneden moeten
zijn (vs. 5), gesuggereerd. Het lijh erop alsof voor de veÍeller de genoemde
overeenkomst met de besnijdenis van de zoon van Mozes het belangrijkste was.
Dat ging dan wel ten koste van de precieze weergave van de gang van zaken bij
de bcsnijdenis door Jozua.
Een ander verschil tussen de twee teksÍradities is dat in de Griekse vertaling il
vs. 6 sprake is van tweeënveeÍig in plaats van veenig jaren. Deze twee extra
jaren in de woestijn zijn mogelijk ontleend aan Num. l0:11-l2.Daarisersprake
van dat het volk er al twee jaar in de woestijn op had zitten, vóór de in Num.
14 volgende straf van veeÍig jaar in de woestijn.
Een ander probleem is dat van de localisatie van de Heuvel der Voorhuiden (vs.
3). Deze vinden we in het Oude Testamenl alleen hier genoemd. Gaat het hier
om een heuvel(tje) bij Gilgal? Was het een vaste plek voor deze rituele
handeling? Men zou hier ook kunnen denken aan het Joodse voorschrift om de
afgesneden voorhuid met aarde te bedekken. Bij wat volgens Jozua 5 moet
hebben plaats gevonden zal er daar toch een flinte verhoging zijn ontstaan.
Het gedeelte over de besnijdenis eindigr mer de vaststelling dat de HERE de
'smaad van Egypte' heeft 'afgewenteld' olebÍ. galötï).Met dit woordsp€l wordt
betekenis gegeven aan de plaatsnaam Gilgal. Belangrijker dan deze nogal
gewrongen etymologie is de vraag wat er bedoeld wordt met de .smaad van
Egypte'. Men kan hier denken aan het pleidooi dat Mozes hield bij God om te
voorkomen dat Hij Israël na de teleurstellende reactie op de eerste verkenning
van het land zou laten vallen. Mozes houdt Hem dan voor dat Hij daarmee de
hoon van de EgyptenaÍen mu oproep€n (Num. 14: I l-16). Maar de .smaad van
Egypte' is zeker ook het stempel dat de slavernij op de Israëlieten heeft gedrukt.
Ze mogen zich, nu ze het beloofde land hebben bereikt, werkelijk vrij weten.
Als volk van God (het teken van de besnijdenis spreekt duidelijke taat) kuonen
ze met opgeheven hoofd verder gaan. In het derde couplet van ps. ll9 (vs.
17-24) vinden we hetzelfde weergegeven.
Nu ze besneden zijn kuonen de Israëlieten ook het paasfeest weeÍ vieren. Uit
Ex. l2:43-48 kurmen we aÍleiden dat alleen wie besneden is, het paasfeest vieren
mag. Allerlei aanwijzingen voor die viering mals die gegeven zUn in de wetten
van Mozes, komen nu boven. Ze mrget daanttee voor de nodige problemen in
de overlevering van de tekt, want óén en ander sluit niet altijd even mooi bij
elkaar aan. Zo is er onduidelijkheid over de vraag of de ongezuurde broden nu
op het Paasfeest zelf (vgl. Deut. 16:l-8) ofpas op de dag ema gegeten mogen
worden (vgl. l*v.23:5-6). Volgens de Hebreeuwse lekst van Joz. 5 ging het
zoals voorgeschreven in Deuteronomium. In de Griekse vertaling van 5:ll
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ontbÍ€ekt de dagaanduiding, waardoor het beter bij kv. 23 past.

Maar we kunnen ons hier beteÍ niet mee lalen sleuren in dit en andere

ingewikkelde debatten over de precieze cultische voorschriften en over de relatie

tussen de mogelijk oorspronkelijk zelfstandige feesten van Paasfeest en van de

ongezuurde broden. want juisl door zijn plaars hier in het verhaal spreken het

PÀfeest en het feest der ongezuurde broden duidelijke taal. Om te beginnen is

er door het Paafeesl de verwijzing naar de uittocht De cirkel wordt rond

gemaakt: van het Paasfe€st in Eglapte en doortocht door de Schelfzee via de

àoonocht door de Jordaan naaÍ het Paasfe€st in Kanaàn. Het is opvallend hoe

het Paasfeest ste€ds op de kÍuispunten van Israëls geschiedenis gevierd wordt'

Slechts enkele malen wordt het genoemd: in Num. 9 bij de SinaÏ als alle

voorschriften gegeven zijn en het volk veÍder kan trekken; in 2 Kon' 23:21-23

(vgl. ook 2 Kmn. 35) als hoogtepunt van de hervorming door koning Josia,

waarna het echter snel bergafuaarrs gaat, naar de ballingschap; dan weer in EzÍa

6 als teken van de wederopbouw na de ballingschap. We kunnen hieraan

toevoegen de viering van het Paa§feest al§ laatste avondmaal van Jeans Christus

en zijn discipelen.
Dat Iiraël ongezuurd bÍood eet, heeft hier in de eerste plaa§ te maken met het

feit dat het volk nog maaÍ net in het latrd is. Er kan gewoon nog geen zuurdesem

zijn. Dat komt immers van het bld van het voorafgaande jaar' Ook geroosterd

gàan is teken van een nieuw begin (vgl. Lrv. 2: 14 en de Scptuaginta, die in vs'

1l in plaars van'geroosterd' vertaalt met 'nieuw').

Nu de voorschriftin uit lrviticus zo duidelijk meeklinken mag ons ook de

associatie met hel jubeuaar (l*v.25) niet ontgaan. Herhaaldelijk wordt in vs'

1l-12 gewezrn op de overgang van hel manna naaÍ de 'opbÍengst van het land"

Zoudei we hier niet mogen denken aan wat in t v. 25 staat over het jubeuaaÍ

als het jaar waarin 'iedereen henteld wordt in zijn vroegere bezit' (vs' l0)? In

dat jaar mag men slechts eten wat het land zelf opbrengt (vs' 12) De schallende

bazuinen bij Jericho in het volgende hoofdstuk onderstrepen dit verband met het

jubeljaar.
iensione ka, nog opgemerkt worden dar de mogelijkheid die er nu blijkbaar is

om te kunnen teven van de opbrengst van het land, de belofte zoals verwoord

in vs. 6 nog eens bevestigt. We vinden er ook iets in terug van de oorsprong van

het feest in het voo{aar als fe€st van de eerste oogst (vgl. 3:15). In de mythe

van Baiil. de Kanaànitische god van de vruchtbaaÈeid, wordl de eerste oogst in

verband gebracht met Baàls overwinning op de god van de zee, Yam' die het

in de winter voor het zeggen had. De vergelijking IDet de overwinning oP het

water van de Jordaan ligr hieÍ voor de hand. Maar hel is nu, zo klinlt tussen de

regets door als boodschap, niet meer aan de Kanaànitische god van de

vÀchtbaafteid te danken dat het land 'vloeit van melk en honing' (ln oude

Kana,iinitische teksten (uit Ugarit) wordt de zegen van de herleefde Baàl juist ook

met deze woorden omschÍeven). Zijn rol is overgenomen door de God die ook

in de woestijn uitkomst bood.

5:2-12
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Ontmoeting met de legeroverste
5: l3-15

5 ff Toen Jozua in Jericho was, stoeg hU zUr ogen op en z3g hij, zie, een man
voor hem staan met zijn getroklen zwaard in zijÍl hand. En Jozua ging naar
h€m toe en zci tegen hem: 'Bent u voor ons of vooÍ onze tegenstandcrs?'

14 En hij zei: 'Geen van b€ide. Ik ben de legeroverste van dc HERE. Nu ben
ik gekomerl.' Toen viel Jozua op zijÍ! aangezicht ter aarde, hij boog zich neer
cn zei tegen hem: 'Wat heeft mijn heer tot ziin hecht te zeggen?'

15 En de overste van het leger van de HERE zci tegen Jozua: .Doe je
schoen(en) vanje voet(en), wallt de plaats waaropjc strat is hcilig.' En rozua
deed zo(als hem bevolen was).

DE VERGELUKING VAN de gebeunenissen rond de intocht met die van de
uittocht uit Egypte gaat steeds verder. De dooíocht door de Jordaan was als de
doonocht door de Schelfz€e. Daama lazen we in Joz. 5:10 hoe het paasfeest
gevierd werd. Bij de uittochr uit Egypte ging dat eraan vooraf. En als we nu nog
verder teruggaan in het bo€k Exodus, komen we bij een gebeurtenis die heel ve€l
tijkt op die zoals beschreven in Joz. 5:13-15. Want wie zal hier nier moeten
denken aan de openbaring van de HERE aan Mozes volgens Ex. 3? Nu we pal
voor de eigenlijke confrontatie met de Kanaànieten staan blUken al die
voorbereidingen uit te komen bij wat letterlijk en figuurlijk het brandpunt is van
Israëls godsdienst: de openbaring van Gods naam. Net zoals in Ex. 3 openbaaÍ
de HERE zich niet openlijk. Als Hij spreeh, gebeuí dat steeds direkt. Maar als
het gaat om een voor het oog waameembare verschijning, is het Oude Testament
terughoudender. In Ex. 3:2 is sprake van de engel van de HERE, hier van de
overste van zUn leger. Maar in feite gaat het om verschijningsvormen van God
zelf, want net als in Ex. 3 spreekt Hij even later gewoon weer zelf en is er van
tussenpersonen niets meer te merken.
Zoals ook aan het slot van de vorige perikoop werd opgemerkt, spelen hier op
de achtergrond KaÍlaànitische godsdienstige voorstellingen mee. Zoals bij de
weergave van de overtocht door de Jordaan nog iets doorklinkt van de mythe
over de strijd tussen Baiil en zijn doodsvijand yam, m vinden we in de
voorstelling van deze bijmndere legeroverste iets terug van een ander deel van
Kan,ïns religieuze erfgoed. Steeds weer blijkr dat Israël daaÍ nier helemaal van
loskwam, ook al kregen de Kanaànitische voontellingen doorgaans wel nieuwe
accenten. De hemelse legerovente uit Joz. 5 nu doet denken aan de Kanaà-
nitische verering van vergoddelijkte voorouders. Dezr werden onder meer
beschreven als soldaten en werden geachÍ als zodanig in ttden van nood hun
vere€rders te hulp te komen. Men geloofde dat met name overleden stadsvorsten
zo hun onderdanen postuum nog konden bijstaan. Dat Jozua nu juist op deze
wdze bij de Kan,rnitische stad Jericho bijstand kijgt, loont e€ns te meer hoe
de God van Israël op alle fronten nadrukkelijk aanwezig is.
Het idee van hemelse helpers in de strijd zullen we later nog tegenkomen in
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Joz. l0:12-13; vgl. ook Ri. 5:2O en2 Kon. 6:17'

5:13-15

Maar dit zijn slechts overwegingen over de achtergrond van deze oPmerkelijke

ontmoeting. Waar het in de eerste plaats om gaat is dat hier de toon gezet wordt

vooÍ de nu dan eindelUk volgende geschiedenis van de verovering van het land.

Eerst kijgt Jozua de hem loegemelen positie. Opnieuw blijkt dat de plaats van

Moz€s te zijn. Diens roePingsYisioen woÍdt hier il zekere zin hertraald-

Duideluk wordt ook weer eens dat Jozua niet zozeeÍ de militaire leider is als wel

dienaaÍ van het wooÍd. De eigenlUke aanvoerder is de HERE zelf.

En het beloofde land is van Hem: het is heilig (vs. l5). Het gaat hier om meeÍ

dan dal stukje grond waar Jozua staal- Niet voor niets heet het itr vs. 13 dat

Jozua zich rn Jericho bevindt. Dat lijkt op dit moment van de geschiedenis

onmogelijk, tenzij hel om iets als een visioen zou gaan. MaaÍ daaÍvoor geeft de

tekst geen aanwijzingen. Daarom venaalt men hier vaak met 'in de buuí van'

of ieti dergelijks. Dat is echter niet meer dan een verlegenheidsoplossing. rtre

moeten aamemen dat Jericho hier, net zoals in hoofdstuk 2, staat voor heel het

land. Belangrijker dan een logische Y€íehrant is hier dat van het begin af

duidelijk moet zijn hoe Israël om heeft te gaan met het land dat God hun geeft'

Het moet heilig voor hen zijn. Het is als de heilige berg Sfurai, waarvan Ex'

lg:12-13 zEg daÍ de Israëlieten die pas mochten betreden bij het klinken van de

ramshoom. Net zo zal hel bij Jericho gaan.
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6

De inname van Jericho
6:l-27

I Jericho was gesloten en bleef gesloEn vaoÍ de Israélietcn. Niemand fton)
cr uit of er io gaan.

2 Toen zei de HERE regen Jozua: 'Zie, Ik geef Jericho, ziin koning (cn zijn)
soldaten in jouw hand.

3 G8at om de stad heeÍ (met) alle weeóare Ínannen, uek éérl keer om de stad
hccn. Dat moet je zes dageo do€n.

4 En zeven pdestrrs moeten zcven ramshooms voor de ark uit dragen en op
de zeveÍde dag moetan jullie zeven keer om de strd heen gaan en de
priesters moeten op de hoorns blazen.

5 Wannecr dan aanhoudend op de ramshooms geblazen wordt en jullie het
geluid van de hoom horen, moet heel het volk juichen met luid gcschreeuw
en de muur zal inslort€n en het volk moet (er dan) opklimmel, iedeÍ recht
voor zich uit.'

6 To€n riep Jozu.a, de zoon yan Nun, de priesters en zei t€gen hen: .Neemt

de ark van het verbond op €n laten zcven pÍiest€Ís zeven Bmshooms voor
de ark van de HERE uit drageÍI.'

7 En hij zei tegen het volk: 'Gaat naar de saad toe en tÍekt eÍ om heen en laaÍ
wic toegerust is (tot de strijd) voor de ark van de HERE uit gaan.'

8 Zodra Jozua (dit) tot het volk gezegd had, droegen zeven priesters zeven
ramshooms voor de Here uit, zij gingen (naar de stad toe) en bliezeo op de
hooms en de aÍk van het verbond van de HERE kwam achter hen aan.

9 En wie toegerust was ging voor de priesters uit, die op de hooms bliezcn.
De overigen gingen achter de aÍk. Men ging en blies op de hooms.

l0 Aan het volk had Jozua opgedragen: .Juicht niet eo laatjullie stem niet horen
- geen wooÍd mag er vanjullie lippen tomen - tot de dag dat ik tcgenjullie
zeg: juicht! Dan mo€ten jullie schÍeeuwen.'

ll Hij Iiet de art yan de HERE één keer de stad Íond gaan en zij kwamen in
het kamp (rerug) en overnachttetr in het kamp.

12 En op de tweede dag stond Jozua 's morgens vroeg op en de priesters namen
de ark van de HERE op.

13 De zeven priesters die de zeven ramshooms droegen, gilgen al blazend op
de hoorns voor de ark van de HERE uit. \Yie toegerust was ging voor hen
uit, de rest giÍg achter de ark van de HERE cn de hooms werden geblazen.

14 En (ook) op de tweede dag gingeÍ zij de siad één keer rond en teerden zij
terug h het tamp. Zo deden ze zes dagen.

15 En op de zevende dag slonden zij bij de komsr van de daSeraad op en
trokken d€ stad rond op deze voorgeschreven manier, zeven maal. Alleen
op die dag gingen zij zevenmaal de stad rond.

t6 En toen bÍ de zcvcnde keer de priesters op de rsmshooms bliezen, zeilozta
tegen het volk: 'Iuicht, want de HERE heeft de srad aan jullie gegeven!

17 En de ban is over dcze siad en al wat erin is (als wijding) aan de HERE.
Alleen de prostituée Rachab en al wat bij haar in huis is, mag in leven
blijven, omdat zij de verspiedeÍs dic wij gestuurd hadden, verborgen heeft.
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I 8 Jullie moeten je io acht rrcmcn voor rrat betÍeft hetgcen onder de ban is: dat

jullie (iets) zouden begeren en nemen van heqeen ooder de ban is.

(Daarmee) zouden jullie het kamp van IsÍaël ondeÍ de ban brengeí eÍ het

verdoemen.
l9 Al het zilver, goud en de voorweÍpen van brons en ijzer zijn heilig vooÍ de

HERE. Dat zal in het §chathuis van de HERE 8aao.'
20 Tocn juichte het volk en [de priestersl bliezen op dc hooms. To€n het volk

het geluid van de hooms hoorde, bcgon het volk te juichen met luid

geschreeuw en de muur storlle iÍr en het volt tlom erop, de stad in' c€tr i€der

recht voor zich uit, en ze namen de stad in.

2l En ze brachten alles in de sud onder de ban: maonen en vÍouwen, kindeÍen

en grijsaards, de runderen, lleinvee en ezels (werden €eo prooi) van hei

zwaard.
22 Maar tegen de twcc mannen die het land verspied haddcn, zeilozuai' Gaa'

het huis van de vrouw, de prostituée' bimen en haalt haar en allen die haar

toeb€horen, eruit, zoal§ jullÈ dat haar Sezworen hebbeo.'

23 En de mannen, de Yerspieders, gingcn oaar binnen en haalden Rachab en

haar vader, haar mo€dcr, haar broeÍs en allen die haar toebehoorden' naar

buiten - heel haaÍ familie haalden za eruit - en ze brachten hcn builen het

tamp van IsraëI.

24 De stad met al wat eÍin was' veörandden z€ met vuur' Slechts het zilver'

het goud, de voorwerpen van brons en ijzer gaven zij aan het schathuis van

de HERE.
25 En Jozua liet de pÍostioée Rachab cn de familie Yan haar vader en al wie

daarbij hoonle io leven. Zij wooÍt Emidden van I§raël tot op dez€ dag'

omdaizij de mannen, dir Jozua had uitgezonden om Jcricho rc verkennen'

had verborgen.

26 En Jozua died in die tijd de (volgcnde) eed: 'Vervloekt voor de HERE is de

man die opstaat en deze stad ,cricho Oer)bouwt' Ten kosrc van zijn

cerstgebor;ne zal hii haar funderen' ten ko§te van zijn joogste zoon zal hij

haaÍ poonen opricht€n.' [En zo deed Chozan van Beth€l: ten ko$e van

Abiram, zijn eerslgeboren€, fuIldeerdc hij haar' ten toste van de jongste

beschermeling richue hij haar poort n op'l

27 En de HERBu'as met roz;ua en mcn hoorde van hem in heel het lend'

HET VERHAAL vAN de spectaculaire val van Jericho is ongetwijfeld het

bekendste, me€st aangehaalde en bemngen hoofdstuk uit het boek Jozue- Dar is

zeker niet len onrechie, want Joz. ó heeft een centrale plaats itr dit bock' h de

uoorafgaanae hoofdstukken werd er naar toe geweÍkt en de manier waaÍop de

eeme àe beste stad van Kanaàn wordt ingenomen' is symbolisch voor heel de

verovering mals die daarna beschreven woÍdt.

Maar het ïs de vraag, of bij alle aandacht voor Joz' ó deze tekst ook altijd even

gJ i. t"gt"e"o. à worden in de titel van de bekende negro-sPiritud 'Joshua

Ét the tanie oflericho' twes accenten gelegd die in strijd zijn met de eneuÍ van

foz. 6: het initiarief ligt niet bij Jozua, zoals ook al itr Joz' 5:13-15 duidelijk was

gemaah; en er is heÈmaal geetr sprake van strijd om Jericho'
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Wie hier gelokt door het opschrift nu (eindelijk!) meeslepende oorlogsliteratuur
verrvacht, komt bedrogen uit. De eerste lezing van dit hoofdstuk kan ook om
andere redenen misschien enige teleuÍstelling oproepen. Het leest niet makkelijk.
De beschrijving van Jericho's val wordt als het ware overwoekerd door allerlei
regels waaraan het volk zich moel houden; regels die soms ook nog moeiluk met
elkaar in overeenstemming zun te brengen. Al heel vroeg heeft dat blijkbaar ook
bij de overlevering van de tekst tot problemen geleid. Zo zijn er in dit hoofdstuk
wel zeer veel verschillen tussen de Hebreeuwse tekst en die van de Septuaginta.
Io de meeste gevallen zijn de afixijkingen van de Griekse tekst ten opzichte van
de Hebreeuwse toe te schÍijven aan de poging om de tekst meer sarnenhang te
geven. ln vs. 18 verdient de tekst volgens de Sepnraginta de voorkeur. We
moeten daar 'begeren' lezen in plaats van 'in de ban doen'.
De vragen waarvoor met name de Hebreeuwse tekst ons stelt, hebben vooral te
maken met het blazen van de ramshoom: moesten de hoorns nu alleen op de
laatste dag geblazen worden (vs. 4-5, 16 en 20) of ook aI tijdens de eerdere
rondgangen (vs. 8-9, 13)? Wie blaast er nu aan het slot van vs. 13 op de
hoorns; en wie aan het begin van vs. 20? Verder lijken de dubbele vermelding
en wisselende volgorde van het hoorngeschal en het mensengeschreeuw in vs.
16 en 20 met elkaar te botsen. Daarbij valt dan ook nog op dat de tussenlig-
gende verzen 17-19 de lijn van het verhaal doorbreken. Tevens kan er
verwarring ontstaan over de in vs. 7-9 herhaaldelijk beschreven volgorde in de
stoet.
Daamaast kan dan nog gewezen worden op zaken die in de venaling vaak
moeilijk weer te geven zijn, zoals de onverwachte wisselingen in de persoons-
vorm en ongewoonlUk veel variatie in het woordgebruik, bij voorbeeld in de
aanduiding van de ramshoorns.
Dit alles leidt tot de veronderstelling dat we hier, zoals al eerder het geval teek
te zijn in het boek Jozua, te maken hebben met e€n tekst die de sporen draagt
van een ontwikkelingsproces. Helaas is dal niet me€r tot in details te achterhalen.
De geschiedenis van het onderzoek laat e€n waaÍ slagvetd zien van opeenvotgen-
de, elkaar bestrijdende theorieën, waarbij er tot op heden geen enkele als
overtuig€nde winnaaÍ uit de bus is gekomen. Slechts globaal kunnen eÍ met enige
waanchijnlijkheid enkele lijnen getrokken worden. Daarbij kunnen we aansluiten
bij wat eerder opgemerkt werd over de ontstaangeschiedenis van het nauw
verwante hoofdstuk 2.
Het oonpronkelijke verhaal zal beperkt zijn gewe€st tot de weergave van de
feitelijke gebeunenissen: de gesloten stad, de omsingeling, het hoomgeschal
gevolgd door het gejuich, her instonen van de muÍen en mogelijk ook de
vervloeking door Jozua.
Omdal het woord voor Juichen' in vs. 5 en 20 in het Hebreeuws he€l ve€l lijkt
op de naaÍn Jericho, is wel verondersteld dat in dit verhaal ook een verklaring
van de naam van de stad werd gegeven.
Toen dit verhaal zijn plaats kreeg in de geschiedenis van de verovering van het
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land, zullen de relaties met Joz' 2 duidetiiker zijn gelegd. En door vs' 27 kwam

er nu een verband met het eerste hoofdsNk tot stand: de conclusie dat de HERE

nu met Jozua is, sluit aan bij de belofte uit 1:10, terwijl de opmerking dat men

overal hoorde van Jozua, herinrcí aan 2:10 en 5:1. Nu kÍeeg ook de rcdding

van Rachó en haaÍ familíe een plaats in het verhaal. Dat leverde dan wet de

spanning op met de vermelding van de gevallen muren. Haar huis was immers

gil"g"n op of in de muur (2: 15). Ook de voorschriften met betrekking tot de ban

irs.lz-tS) en ae uitvoering daarvan zullen zijn ingevoegd- Zo werd het verhaal

veÍbonden m€t het volgeode hoofd§tuk.

In later€ stadia zullen de voorschriften zijn aangevuld met betrekkitrg tot de

processie, waarbij ook de ark een rol ging sPelen. Dat mo€! daÍI gebeurd zijn

vanuit de rol die dit bijb€lSedeelte inmiddels hoogstwaanchijnlijk speelde in de

cultus. Veranderingen in het c€remonieel ter nagedachrcnis aan dez€ vooÍ Israël

m beslisscnde gebeunenis hadden hun weerslag op de tekst' MaaÍ blijkbaar was

deze inmiddelJzo heilig dat men de betreffende passages niet me€r eenvoudig-

weg verving. Men liet het nieuwe liever naa§t het oude staan'

Met deze reconstructie van de gaschiedanis vatr de tek§t is al aangegeven in

welke contekt we de in de huidige vorm aan ons overgeleveÍde tekst mo€ten

zien. Het is de situatie van de eredienst. DaaÍbij moeten we denken aan een

jaarlijkse viering, oorspronkelijk in het heiligdom van Gilgal' In het kader

daarvan wordt ae imame vatr Jericho hier veneld als een godsdienstige

processie, aansluitende op het Paasfeest. Het tUdschema do€t denk€n a'n wat we

iezen in tev. 23:5-8. Nide viering van het Paasfeest op de ve€íiende dag van

de eerste maand (vgl. Joz. 5:10) begint de zevendaagse viering van het feest van

de ongezuurde broden. Het is precies deze Ermijn die- in 
-Jo-z' 

6 wordt

aangeËouden. De zevende dag is het hooglepunt, de heilige dag' In Joz' 6 wordt

op í1" a"g Jericho tot heilig gebied (vs. 19, vgl. 5:15 en de eerder genoemde

o"ereeotà'mst tussen 6:5 erEi. 19: l3). Daarmee woÍdt aangegeven dat hier de

HERE aan het werk is. DaaÍom moet alles asn Hem worden gewijd'

Ook het blazen op de ramshooms roept hier meer associaties op met de eÍedienst

dan met oorlogsvoering' Al in het vorige hoofdstuk kon mcn een verwijzing

vinden naar heijubeljaaÍ. Die wordt nu door de prominente plaats van de 'hoorns

der rammen (Hibr. hajöbelín\' , waaraan het jubeljaar zijn naam dank' versterk'

Ook de vermelding van de ban (vgl . kv . 27 : 2 I ) en het tellen in z€ventallen (vgl '

Lrv. 25:8) wijzen in deze richting.
Hoc deze viering met zijn processies ter nagedachtenis vatr de intochr er precies

heeft uitgezien, is niei rreer te achteÍhalen. Wel vinden we in de Psalmen

verwiizin'gen naar vergelijkbare processies rondom Jeruzalem' Te denken is hier

Ui.j voorÉld aan ps. tlZ. trt op de plaats van de aÍk en het gejubel van de

priesters in vs. 7-9:
Laten wij zijn woning binnmgaan'
laten wij ons neeóuigen voor zijn voetbank.
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Sta op, HERE, naar uw rustplaats,
Gij en de ark van uw sterkte.
Mogen uw priesters zich bekleden met gerechtigheid,
en uw gunstgenoten juichen!

In het verhaal werkt alles toe naar het moment waarop voor de laatste keer,
langgerekt, op de hoorns wordt geblazen (vs. 5 en 20). Dat doeÍ denken aan Ex.
19:13. Net als daar is het e€n signaal dat het volk nu de plaats waar God zich
rnanifesteeÍl, mag betreden. De eigenlijke val van de stad wordt bij dit alles
vergeleken wel heel sumrnier beschreven. Het gaat veel meer om de interpretatie
van dat gebeuren als ingrijpen van de HERE. Ook valt het op dat op het ultieme
moment de tijd genomen wordt om het volk te veftellen hoe men zich hiermee
rekening houdend heeft te gedragen (vs. 16-20).
We kunnen Joz. ó, zeker in zijn huidige vorm, niet goed begrijpen als we geen
rekening houden met deze cultische achtergrond. Voor e€n goed versiaandeÍ zal
er trouwens op het godsdienstig tenein nog meer hebben meegeklonken. Is hier
niet, zoa.ls ook al bij de voorafgaande hoofdstukken werd geconstateerd, sprake
van een afrekening met de godsdienst van de Kanaànieten, met name van Baàl?
In de mythe van BaàI, zoals we die kennen uil Ugaritische teksten, wordt verteld
hoe er na lang aandringen een huis (dat wil zeggen: een tempet) voor hem
gebouwd zal worden. Daarvoor worden grote hoeveelheden goud en zilver
aangedragen. ln een bouwproces van precies zeven dagen, waarbij het wur voor
de verwerking van deze edele metalen hoog oplaait, komt dan Baàls huis tot
stand. De mythe van Baàl en Joz. 6 hebben dus duidelUk het één en ander
gemeen. Ook het op dezo plaats zo onverwachte 'huis van de HERE' (vs. 24)
krijgt tegen deze achtergrond wat meer reliëf, namelijk als tegenhanger van het
huis van BaàI.
Dat dez€ Kanaiinitische god met Jericho verbonden werd, is ook af te leiden uit
I Kon. 16:34. Daar wordt beschreven hoe de door Jozua uitgesproken vloek
werkelijkheid werd ten tude van koning Achab. In de Septuaginra wordt, zoals
ixrngegeven in de vertaling hierboven, dat vers zelfs geciteerd aan het slot van
Joz. 6. In I Kon. 16 is het in verband gebrachÍ met Achabs verering van BaàI.
De herbouw vm Jericho door Chiël kan beschouwd worden als een consequentie
van deze koninklijke politiek. Deze actie kost Chiël zijn zonen. Maar er is hier
geen sprake van een ongeluk. Het gaat om een bewuste keuze. We hebben dus
te maken met een soort kinderoffen. In het Oude Testament worden die
doorgaans met de god Moloch in verband gebracht. Maar dat is geen ander dan
de god Baiil in de gedaante waarin hij (elk jaar) in de onderwereld verblijft.
Zo wordt tussen de regels door dus ook met Baàl afgerekend. Maar hoe zit het
nu met de stad z€lf? Archeologisch onderzo€k wijst er op dat Jericho een oeroude
en tamelijk indrukwekkende stad moet zijn geweest, die echter ten tUde van de
intocht aan belang had ingeboet en waanchijnlijk zelfs geen intake stadsmuren
meer had. De neergang van deze toch zo gunstig bij een waterrijke oase gelegen
stad is wel toegescfueven aan de aanwezigheid in dat water van zeer schadelijke
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paarieten, waarvan door archeologen spoÍ€n zijn aangeEoffen. Dat sluit Damelijk

goed aan bij de opmerking in 2 Kon. 2: 19: 'de ligging van de stad is fraai, maaÍ

het water is slecht en het land is onvruchtbaaÍ'. Joz. 6 zou dan het verhaal zun
bij deze eertijds Íoemrijke, maar Du nagenoeg verlaten eu blijkbaar vervloekte

stad.
Enig aÍch€ologisch bewus voor de gang van zaken zoals weergegevetr in het

verhaal, is niet ie geven. En ook al zouden er spoÍen van e€n belegering en een

venvoesting van de stad in deze periode zijn aÀngetroffen, dan nog zou het

vrijwel onmogelijk zijn om mct zekeràeid te kunnen vaststellen wie hieÍ aan het

werk gewe€st waÍ€n. Pogingcn om de gebeunenissen uit Joz. 6 te veÍklaren met

hulp van lheorieèn over aaÍdbevingen of over de kracht van geluidsgolven op

bepaaldc tooDhoogten zijn misplaatst. De val van Jericho woÍdt veíeld als een

wonder. En wonderen laten zich niet mÍekenen. Bovcndien wil het verhaal de

hooÍder niet in de €eÍste plaats msenemen naar het vene verleden, maar veeleer

helpen om op een go€de manier te kijken naar het heden en naaÍ de toekomst.

Bij elke viering rondom dit verhaal weÍden de Israèlieten bepaald bij de opdracht

om het land te zietr als gave van de HERE en ook bij het veírcuwen dat de

HERE deuren opent die menselijkerwijs gesloten blijven. ln elke nieuwe situatie

waarin dat bedacht en gevierd werd, zal dat weer anders hebben geklonken.

Tijdens de ballingschap zal het geYoelens van schuld hebbeo oPgeÍoePen' De

teloorgang van het onder Joara verkregen land werd toegeschreven aan de

verkeerde omgang met dat land (vgl. 2 Krot.36:21 er.l*v .26:32-35). Men was

er onheilig mee omgespÍongen. Daarnaast kon men echter in al zijn zwakheid

hoop putten uit het veÍtaal dat vertelt hoe de HERE vasthoudt aan zijn beloften

en daarbij ten behoeve van zijn volk onoverkomclijk gedachte batrières

dooóreeh.
De symboliek van de muren die vallen, wanneer God zijn tÍouw aan het veÍtond
bewijst, kan ook op christelijke feesten worden toegepast. Muus Jacobse betrok
het in zijn gedicht 'Klokgelui' op de overvinning op de dood:

(...)
Gods zingende bazuin
roept door het dichtst aÍduitr.
Gods zingende bazuin
roept tot het laatst gericht,

aanzwellend totdat zwicht
onder het zingend licht
de muur van Jericho!
(... )
Maar Rachó wordt geÍ€d

en uit het graf ontzet!
E.L. Smelik verbindt het op zijn beurt met het Pinksterfeesl ia Qlst'!,g 244:3
van het Nieuwe Liedboek.
Bij al deze hoge tonen blijft nog wel de vraag hangen naar de ethische kant vaÍr
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het veÍiaal. Wordt hieÍ (met name in vs. 2l) niet te makkelijk met levens
gesmeten? Het gaat binnen het beloofde land zelfs nog verder dan eerder onder
Mozes (Deut. 2:34-35: 3:6-7; vgl.20:10-15).
We doen echtcÍ Joz. 6 geen Í€cht als we het lezen als religieuz€ rechtvaaÍdiging
voor het aanrichten van een btoedbad onder tegenstanders, zoals we dat ook
kennen uit Moabitische en Assyrische kronieken uit die tud. Al zijn er in later
tijden wel veldheren geweest die zich bij de belegering van een stad die in
handen van de vijand was, hebb€n laten iffpireren door het verhaal uit Joz. 6.
Judas de Makkabeeèr en zijn soldaten ontleeDden er volgens 2 Makk. 12: l5 de
leeuwenmoed aim waaÍnee ze de muren van de stad Kaspin bestormden, ook
al vielen die muren dan nier zoals bij Jericho. Wel eindigde het voor de bewoners
van Kaspin op dezelfde manier als voor de mensen van Jericho: in een
onbeschrijfelfk bloedbad. Op sooígelijke wijze ging her roe in de zomer van
het jaaÍ 1099 bij de verovering van Jeruzalem door kruisvaaÍders, waaronder
zich Godfried van Bouillon bevond. Ze waÍen na een vasten van drie dagen
barrevoets in processie om de muur getrokken, hopend op een herhaling van het
wonder dat eens bij Jericho was geschied. Dat bleef uit. Maar uiteindelijk vond
er weer wel een massale slachting plaats.
Achteraf is het makkelijk om te oordelen over zulke interpretaties en dergelijke
toepassingen van Joz. 6. Maar men had zich toch in ieder geval de vraag moeten
stellen: is de zaak waarvoor wij staan, ook werkelijk Gods zaak? En als dat zo
is, zouden we dan niet wat me€r veírouwen en daannee ook geduld moeten
hebben, hoopvol wachtend op wellicht onverwachre openingen die God zelf zal
bieden?
De boodschap van het verhaal is dat de strijd door de HERE beslist wordt en
dat alles Hem toebehooí. De stad Jericho wordt als het ware als een eerste-
lingsoffer dat in zijn geheel aan Hem is gewijd. Maar daarmee is Joz. 6 nog geen
vrijbrief voor slachtpaÍUen in naam van de HERE. r ilen we weten wat de
omgang met die heilige God in de dagelijkse praktijk voor consequenties heeft
voor ons gedrag, dan kunnen we beter dan bij Joz. ó ter€cht bU een tekst als
kv. 19 over de heiliging van het menselijk leyen. En daaÍbu hooÍ ook het
respect voor de vreemdeling.
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De ban gebroken
7:l-26

7 Maar de Isrsëlieten b€gingen een oveÍtÍeding tegen de ban: Achao, d€ zoon
van Karmi, de zoo[ varl ZaMi, & zoo'i vaÍ Tfrach, uit de stam Juda nam
(icts) van (vat ood€r) de ban (was). Toen on6randde de toom vao de HERE
teSen de Israëlieteo.
En Jozua zond vaÍruit Jericho mannen Ílaar Ai, dat bí Bet-Avcn, t€n oosaen

van Betel ligt, en hij zei tegen hetr: 'Trckt op crl vcrkent het land.' En de

maruÉÍ tÍokken op en veÍkenden Ai.
Toen ze terugteerden bij Jozua zeiden zc trgcÍl hcm: 'Niet het hele volk

hocfr op tr tÍekten, zr'Í tvoc- à driduizcnd man moctcn optÍeklen en Ai
verslaan. U hoefr daar nÈt het hele volk Ín€c te vermoeien, want ze zijn
veinig (in getal).'
Toen tÍokken er van het volk ongeYe€Í drieduizend mao op. Maar zij gingen

voor dc mannen vao Ai op de vlucht.
5 En de Ínannen van Ai vcrslocgen vatr hcn ongeveeÍ zcs en deíig m n. Zij

achteÍvolgden hen van voor de pooí tot de steengÍo€veÍ en ze verslo€8en

heÍt op de helliog. Toen sloeg hct volk dc schÍik om het han; hct werd als

water.
6 En Jozua scheurde zijn klcren en wicrp zich oP zijo gezicht teÍ aaÍde vooÍ

de ark van de HERE, toa de avoÍd, hij en de oudsten van IsraëI, en ze

gooideÍ stof op hun hoofd.
7 lozuz zei; 'Ach, Here HERE, wraÍom hcbt U dit Yolk over de ,ordasn laten

gaan; om oos h de hand van de Amorieien te geven om ons le vemietigen?

Hadden we ons maar bereid verklaard om ran de oveÍz ijde van de Jordaan

te blijvcn!
8 Och Heer, wat moet ik zeggen nu Isnël voor zijn vijanden op de vlucht

geslagen is?

9 De XaÍaàniet€n clt al de b€woneÍs van hct land zullen hct horen' ons

omsingelen en onze naam uitÍoeien uit het land. En waa zult U doen voor

uw grorc mam?'
Toen zei de HERE tegen ,ozua: 'Sta toch og! Wrarom lig je zo op je
gezicht?
Israël hcefr gezondigd. Zij hebben nemelUk het veröoÍd dat lk hun hrd
gebodeo, oveÍtÍ€den. Ze hebben genomen van Oeec€n onder) de b8n (is).

Za hebbcn gesblen en gelogeo co (hct Sestolerc) bij huo eigen spullen

gclegd.

t2 (Daarom) kunncn de IsraëlieEn geen strÍd houdetr Egen hun Yijanden en

slaan ze voor hen op dc vlucha. Waltt ze zijn onder de ban gekomen. Ik zal

niet Ínecr met jullie zijn, als jullie dat wal onder d€ ban is, niet uit jullie

midden vernietigen.
13 Sta op, heilig het volk en zeg: jullie moccn je heiligen voor morgen' want

zo spreekt de HERE, de God van lsraël; (er is iets wat ondeÍ) de ban is in
jullie middeo, lsÍaëI. Jullie kunnen niet $andhouden vooÍje vijanden, totdat
jullie (wat onder) de ban (is), hcbben verwijdeÍd uit je midden.

l0

ll
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14 's Morgcns mo€t stam voor stam aaltreden en de stam die de HERE (door
het lot) aanwijst, zal geslacht voor geslacht aantreden en het g€slacht dat de
HERE aanwijst, zal familic voor familie aaÍrtÍeden en de familie die de
HERE a8nwïst, zal man voor man rantreden.

15 En degene die met (wat ooder) de ban (is), wordt aangewezen zal verbrand
moeten worden met vuur, hij en alles wat van hem is, omdat hij het verbond
van d€ HERE overtÍeden heeft en omdat hij iets schandelÍks in Israël gedaan
heeff.'

16 En Jozua stond de volgclde morgen vro€g op en liet Israël aantreden, stam
voor stam, cn de stam Juda werd (door het lot) aangewezen.

17 En hij liet de geslachten varl Juda aantreden €n hij wees het geslacht van
Zerach aat En hij liet hei geslacht van Zerach aantÍeden, man voor Ínan,
en Zabdi werd aangewezcn.

18 En hij liet zijn familie aanÍeden, man voor man, en aangewezen werd
Achan, de zoon van KaÍmi, dc zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit de
stam Juda.

19 Toen zei Jozua legen Achan: 'Mijn zoon, geef eer aan de HERE, de God
var lsraëI, leg een belijdenis voor Hem af: veÍtel mij warje gedaan hebr.
Verberg hct niet voor mij.'

20 Eo Achan antwoorddc Jozua: 'Voorwaar, ik heb gezondigd tegen de HERE,
de God van bÍaét. 7.a el zo heb ik gedaan:

2l k ttg bij de buit een mooie mantcl uit Sine3Í, twechooderd sikkels zilver
en een saaafgoud met een gewicht van vijftig sikkels. It begeerde ze en ruun
ze mex en zie, ze zijn verstopt in de aarde in het midden van mijn tent; het
zilver ondeÍop.'

22 Toe'l. zond loz.)a (er) boden (heen) en zij liepen naaÍ de tent en zie, het lag
(inderdaad) verborgeo in zijn tent, het zilver onderop.

23 En ze haalden hct uit de tent en brachten het naar Jozua en al de Israëlieten
en ze legden het voor de HERE neer,

24 Toen nam Jozua Achan, de zoon van Zench, het zilveÍ, de Ínantel en de
staaf goud en zijn zonen, zijn dochters en zijn runderen, zijn ezels, zijn
lleinvee, zijn tent en alles wat van hem was - heel Israèl was eÍ bij - en ze
brachten hen naar het dal Achor.

25 loztt zei', 'Jij hebt ons verdoemd, maar vandaag zal de HERE jou
verdoemen.' En heel IsÍaël stenigde hem en zij veórandden hen met vuur
en gooiden steneÍ op hes.

26 En ze richtten boven hem eetl grorc steeóoop op, (die er) tot op vandaag
(is). Tocn keerde de HERE zich afvan zijn brandende ioom. Daarom noemt
men die plaats tot op vandaag het dal AchoÍ.

YERGELEKEN MET HET vorige hoofdstuk laat Joz. 7 zich makkelijk lezen. De
tekst levert weinig problemen op, al is de overgang van het eerste naar het
twe€de vers nogal abrupt. Men zou het eerste vers als een verklarende notitie
op kunnen vatten, een leeshulp welke de volgende dramatische gebeunenissen
direkt in het juiste kader plaatst. Een bekend voorbeeld daarvan vinden we ook
in 2 Kon. 2, waar in het openingsvers direkt al de hemelvaaÍ van Elia wordt
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geno€md, hoewel die pas halverwege het hoofdsruk aan de orde komt.

Maar in Joz. T lijkt er toch meer aan de hand te zijn. Als we letten op de hier
geno€mde locaties Ai en het dal Achor, ontdekken we dat die wel wat ver uit
elkaar liggen. Ai li81 even ten ooslen van Betel (vs. 2), westeluk en iets

noordelijk van Jericho, en het dal Achor ligt ten zuiden van die stad. Beide zijn
ze hemelsbreed m'n twintig kilometer verwijderd van Gil8al, vanwaar de acties

toch steeds ondemomen moeten zUn. Ai en het dal Àchor zijn in een rechle lijn
zo'n deíig kiloÍn€ter van elkaar verwijderd, maaÍ ook dat is in dit vrij ruige

landschap een aanzienlijke afstand. Geografisch gezien lijkt het dus onmogeluk

dat alles zich zo vlot na elkaar afspoelde als het verhaal suggereen.

Een plausibele oplossing voor dil probleem is dat we hier ÍDet twee oorspron-

kelUk zllfstandige tradities te maken hebben: de schanddaad van Achan en de

verwoesting van Ai. Ze kunnen los van elkaar gelezen en bcgrepen worden: de

geschiedenis van Achan in 7:l en 13-26 en die over Ai in 7:7-5 en 8:l-29. In

eerste instantie mu de nederlaag bij Ai dan te wijten zijn gewe€st aan het

eigenmachtig en overmoedig o rcden van Jozua zonder de HERE daarin te

kennen. Bij de samenvoeging van deze verhalen, toen ze hun plaats kregen in

de geschiedenis van de veroveritrg van het land, is dat element op de achtergrond

geraakt. Door de veóinding van beide iradities in 7:6-12, is de oorzaak van de

terugslag geheel bij het vergrijp van Achan komen te liggen.

Bij de samenvoeging van de twee verhalen moet men zijn geÏnspireerd door Ri'
20. Dat beschdjft weliswaaÍ een latere fase in de geschiedenis van IsraëI, maar

is waarschijntijk eerder vastgelegd dan Joz. 7-8. De oveÍeenkomsten zijn

frappant. Om te beginnen gaat het in Ri. 20 over de gevolgen van een in het

vooiafgaande hoofdstuk beschreven 'schanddaad in Israël' (Ri. 20:6). Achans

vergrijp wordl precies eender aangeduid (Joz. 7:15). In Ri. 20 moet deze

vereffend worden door een gezameÍÍijk oplredetr van de Israëlielen tegen de

boosdoeners, de Benjaminieten te Giha. Juda gaat daarbij voorop. De eerste

slagen zijn echter voor de belegerde Benjaminieten (Ri. 20:21 en 24-25)' lt.et

zoals in Joz. 7:4-5 voor Ai. Men klaagt hierover bU de HERE (Ri. 2O:23 en26:

vgl. !oz. 7:6-9). Pas na zijn toezegging (Ri. 20:28; vgl. Joz. 8:l) wordt de

overwinning behaald en in beide veÍtalen gebeun dat met de talÍiek van e€n

schijnaanval. Bepaalde details inJoz. 7-8 kunnen ook pas go€d begrepen worden

door de vergelijking met Ri. 20.7n is het vrcemd dat in vs. 5 vóór het toch

nauwkeurige getal zes en denig 'ongeveer' slaÍ. Blijkbaff volgt het de

aanduiding in Ri. 20:31 na.

In hel boek Richteren trcffen we een heel ander b€€ld aan van het volk Israèl

dan wat ir het boek Jozua wordt gaekend. We hebben steeds Selezen dat het

volk als één man optÍeedt. In dil hoofdstuk is dat niet anders: eensgezind neemt

men deel aan de terechtstelling van Achan en de zijnen (vs. 24). In het boek

RichteÍen trekken de stammen veel meer gescheiden op. Bovengenoemde

vergelijking levert aanwijzingen op dat bepaalde sr'mgebonden §entimenten ook

in Jó2.-7-8àp de achtergrond meespclen. Het eerste wat opvdt is, dat de rollen
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omgedraaid zun. In Ri. 20 is Benjanin de boosdoener en gaat Juda voorop om
de zaken recht te zetten. In het boek Jozua heeft bijna heet die voorbeeldige
geschiedenis van de intocht zich tot dusver op het gebied van Benjamin
afgesp€eld. De eerste dissonant komtjuist van iemand uit de stam Juda. En ook
het dal Achor, waarvan de naam herinneí aan dit vreselijke voorval, ligt op het
grondgebied van Juda (vgl. l5:7). Het is alsofhier het evenwicht hersteld wordt.
Juist Juda, de uitverkorene onder de stammen, wordt op zijn nummer gezet.
Zou hier misschien ook iets doorklinken van de tegenstelling tussen de
Benjaminiet Saul en zijn Judeese rivaal en opvolger David, die latere nakomeling
van Zerach (vgl. I Kron. 2:5-15)? Had bij de verwerping van Saul als koning
juist niet ook een kwestie met de ban een rol gespeeld (vgl. I Sam. 15:18-19)?
Zo lijh de boodschap van Joz. 7 met zijn waaÍschuwing tegen zelfgenoegzme
overmoed gericht tegen degene die er misschien wel het meest vatbaar voor is:
de uitverkorene, de meest succesvolle van de staÍrÍnen van IsraëI.
loz. 7 werkt ontnuchterend. Na de hoge toon van de vorige hoofdstukken, de
verovering als een liturgie, staan we op€€n§ weer in de harde, menseluke
werkelijkheid. De schrijver hanteert hier het literaire wapen van de ver-
vreemding. De lezer wordt als het waÍe op het verkeerde been gezet. Geheel
onverwacht worden de zaken omgedraaid.
Na Rachab komt nu Achan. Ze zijn elkaa$ tegenpolen. Dat wordt nog eens extra
benadrukt doordat de venelling uit hoofdstuk 2 koí hiervoor, in 6:22-25, we:d
aangehaald. Tegenover haar aanwezigheid 'in het midden' van Israël (ó:25) als
beloning voor haar geheel vrijwiUige, door geen gebod geëiste keuze voor de
HERE staat nu de ongehoorzame wetsoveÍreder, die 'uit het midden' van het
volk gebannen moet worden (7: l2). Rachab, de nierlsraëlitische vrouw met haaÍ
geminachte professie, kende de belijdenis en had bewezen verder te kunnen
kijken dan het voorde€l dat ze had kunnen behalen, Ioen z€ de verspieders in
haar macht had en kon uitleveren. Nu kijgen we te maken met Achan, een maÍr
van respectab€le aÍkomst, die zich, ondanks (ofjuist door?) zijn welstand (zie
vs. 24), laat meeslepen door zijn kortzichtige begeene naar een exotisch
kledingstuk, een halve kilo goud en ruim twee kilo zilver en zich zo buiten Israël
stelt. De steenhoop in het dal Achor vult het teken van de stenen bij Gilgal aan.
Die moeten helpen om aan Israël het ontzag voor de HERE bij te brengen (4:24),
dat Achan miste.
De naamgeving van het dal hangt samen met het werkwoord achar,'yeÍdoeÍÍÉn' ,

dat twee maal gebruikt wordt in vs. 25. Het lijkt erop dat ook in de Septuaginta
de naam van de boosdoener op die manier wordt verklaaÍd, want daarin he€t hij
niel Achan, maar Achar, net als in I Kron. 2:7.
Zoals Achan na Rachab komt, komi Ai na Jericho. De grote stad met zijn
vermaarde muren was gevallen voor de Israëlieten, die in feite slechts
toeschouwers waren gebleven. En nu struikelt Israël bij zijn eigen actie over Ai,
dat niet veel meer is dan een puinheuvel. De naam zEgt het al. Het kan niet
anders ofmen moet de naam Ai geassocieerd hebben met het Hebreeuwse woord
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voor puinhoop, dal met dezelfde medeklinkers geschreven wordt.
Tenslotte lijken ook de rollen tussen de Israèlieten en de Kanaàtieten omge-
draaid. Want nu is de schrik de Israëtieten om het haÍ geslagen (vs. 5; vgl. 2:9,
24 en 5:L) eo Jozua, de moedige verspiedeÍ van w€leer, hecft zich misschien
laten misleiden door de optimistische bcrichten van de door hem uitgezonden
verspieders, in de valse hoop dar de geschiedenis zich wel zou herhalen. Hij
vervalt in ieder geval in het geweeklaag zoals dat volgens Num. 14 eerder klonk
uit de mond van heI volk en waaíegen hU zich toen nog zo te weer had gesteld.
Succes is een we€lde die mocilUk te dragen is en waaràij de verhoudingen tussen
mens en God en tussen mensen onderling nog wel eens scheef kunnen komen
te liggen. Dat is allemaal nog wel begrijpeldk. Maar met de manier waarop dit
in Joz. 7 wordl recht gez€t, kan men wat meer moeite hebben: waarom gaat het
voor het hele volk mis als één van hen zich misdraagt? En als dan uiteindelijk
toch niet heel het volk hoeft te lUden onder de zonde van die ene, dan blijft nog
de vraag, waarom een hele familie moet worden terechtgesteld vanvege de
oveÍreding van het gezinshoofd.
Het lot van Achans familie doet detrken aan de bekende woorden uit de Tien
Geboden: de naijverige God van Israël wreekt de schuld van de ouders op hun
kinderen (Ex. 20:5). Al kunnen we daar andere woorden uit het Oude Testament
aan toevoegen, zoals die van de pÍofeet Jeremia, die zich keen tegen de neiging
om de schuld van het lijden aan het voorgeslacht te geven: 'ieder sterft door zijn
eigen schuld'(Jer. 31:30; vgl. ook Ezech. 18:25-27 en 33:12-16).
Nu mogen we ons huidige, sterk op het individu gerichte gevoelen de
interpretatie van verhalen uit de m ander€ wercld van het oude Israèl niet laten

overheersen. Evenmin mogen we de macht van een kwaad als de begeene

onderschatten. Dat kan heel sterk doorwerken in iemands omgeving.
Na Joz. ó kan de dood van Achan en de zijnen niet anders gezien worden dan
als tegenhanger van het lot val de bewoners van Jericho. Ook Israèl kan de

conftontatie met de verteÍende heiligheid van de HERE niet aan. fus bijstand
is niet vanzelfsprekend of onvoonvaardeluk. Dat was ook al in het eerste

hoofdsruk aangegeven (l:17-18). Zoals Jericho symbolisch is voor de manier
waamp het land gegeven wordt, zo is de geschiedenis van Achan een teken dat
het God ernst is met zijn opdracht om goed met deze heilige gave om te gaan.

Als voorbeeldverhaal tÍekt het de lijnen scherper daÍ in de dagelijkse praktijk
mogelijk is. Het onderscheid tussen de goeden en de kwaden is doorgaans
immers minder duidelUk aan te geven. De gelijkenis van het onkÍuid in de tarwe
(Mat. 13:24-30) is meer op menselijke maat gesneden. Het goddelijke oordeel
dat volgens Mat. 13:30 aan het eind (der tijden) plaatsvindt, is in Joz. 7 naar
voren gehaald .

Joz. 7 is ook te lezen als een schuldbeludeds of e€n verootmoediging op de
dÍemp€l van het beloofde land van een volk dat in de weergave van zijn
ontstaansgeschiedenis anrwoord zoekt op de vraag waarom het heden zo ver af
staat van het ideaal dat men zich stelde.
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8 r En de HERE zei tegen ,ozua: 'vrees niet, we€s det terneergeslagen, neem

heel het kÍijgsvolk met je mee, sta op en trek op ruar Ai. zie ik heb de

kodng van Ai, zijÍ volk, zijn strd en zijn land in jouw hand gegeven.

2 En jij moet aan Ai eo zln konirS doen zoals jij gedaan hebt aan Jericho en

zijn konhg. Maar zÍn bezir en zÍn vee mag jij je toeéigenen. l-eg een

hinderlaag tegen de stad, aan de acht€tz ijde.'
3 Toen stond Jozua op met al het kÍiigsvolk om op te tretken naaÍ Ai en Jozua

koos denigduizend man uit, soldrten, en zond hen 's nachts uit.
4 Hij gebood hun: 'Ziet, jullie mo€ten hindeÍlagen leggen tegen de stad, aan

de achteÍzÍde van de stad, maar jullie moeten je niet te ver van de stad

verwijderen en weest allen geÍE€d,

5 Il en al het volk dat bij mij is, zullen de stad naderen en wanneer zij cen

uitval naar ons zullen doen, zoals de vorige keer, zullen wij voor hen op de

vlucht gaan.

6 Zij moeten acht€Í ons aan komen, lotdat \vij hen van de stad afsnijden. want
zij zullen dcnken: Ze vluchtcn voor ons zoals de vorige kc€r. En ve zullen
vooÍ hen vluchten.

7 En jullie moeten (dan) opstaan uit de hindcrlaag en de stad innemco. De

HERE, jullie God, heeff hcn in jullie hand gegeven.

8 En wanneer jullie de strd bezet hebben, moeteo jullie de stad met vuur
aansteken. ,ullie moeten handel€n naar het wooÍd van de HERE. lk heb het
jullie geboden.'

9 Jozua zond hen uit en zi gingcn naar de hinderlaag en ze bleven daar, tussen

Betel en Ai, ten westen yan Ai. EÍl ,ozua ble€f die nacht lemidden yan het
volk.

l0 Iozua stond 's moÍgeN vroeg op, inspect€erde het volk en trok op, hii met

de oudsten en hraëI, voor het volk, naar Ai.
ll En heel het tÍijgsvolk tsok met hem op. Ze naderden en kwernen tot dicht

bij de stad. En ze legeÍden zich ten nooÍden Ai. Hea dal was tuss€n h€n en

Ai in.
12 Hii had ongeveer vtfduizcnd man genomen en in e€n hinderlaag gelegd

tussen Betel en Ai, len wesrcn vao de stad.

13 En het volk stelde zich op: heel het ksmp tm nooÍden van de sad en zijn
achterhoede ten westen van de stad. En Jozua ging 's nachts middcn in het

dal.
14 Toen de koning van Ai Oet) z3g, sronden Oij cn) de Ínannen van dc stad

haastig op en trokker uit t n stÍijde Israèl tegemo€t, hij en heel ziin volk,
op de vastgestelde tijd legenover de ylakt€. HI wist niet dat er een hinderlaag

tegen hem lag achteÍ dc stad.

15 Jozua en heel IsÍaël lieten zich voor hen uit verdrijven en ze vluchtten de

weg van de woestijn op.

16 Men ricp al het volk dat in de stad was, same[ om hen te 8chtervolgen en

ze achtervolgden Jozua en werden (zodoende) afgesneden van de stad.
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l7 Er was gceÍl Ínan meer oyeÍ in Ai cn B€tel die niet uitgetÍokteo was achter
Isnël aao. Ze lieten dc stad opcn achter eo gingen achter Israël aan.

18 Toen zei de HERE tegen Jozua: 'Strek je kromzwaard h je hand uit naar
Ai. Want It heb het in jouv hand gegeven.' Toen strette ,ozua het
kromzwaard in zijn hand uit naar de stad.

19 En zij die in de hinderlaag lagen, stonden haastig op vaÍr hun plaats en ze
snelden aoe, toen hij zijn hand uisak. Ze kwamen in de stad, nam€n haaÍ
in en staken de stad haasdg iun mct vuur.

20 De rluÍnen vao Ai keerden zich om en zzgeq zie, rook steeg op uit de stad
naar de hemel en er was voor hen geen mogeliikheid meer om hier- of
daaÍheen te vluchten, want het yolk dai de woestijo h gevlucht was, keerde
zich (nu) t€gen (zijn) achteÍvolgers.

2l En Jozua eÍl h€cl Israël zaSen dat zij die in de hinderlaag gclcgcn hadden,
de stad hadden ingenomen en dat rook vaII de stad opsteeg, en zij keerdcn
zich om en versloegen de maffrcn van Ai.

22 Et deze kwamen hen uit de stad teSemoet, zodaa ze midden tussen de
lsraëlieten kwamen: dezel aan d€ eoe ka[t en die aan de andeÍe kana. Erl ze
versloegen hen tot er dcmard van hcn meer over was of had kunnen
ontkomen.

23 D€ koning van Ai grepeo ze leveod en ze bÍacht€o hcm bij Jozua.

24 Toen Israël klaar was net het doden van al de inwooers van Ai in het vcld
(en) h de woestijn \vaarheen men hen achtervolgd had, er| ze allen iot de
laatste man gevallen \varen door het zwaard, keeÍde Israël terug naar Ai en
sloeg het met de scherpte van het zwaard.

25 h totaal waren er twaalfduizend veÍslagenen op die dag, Ínannen en
vrouwen: alle mensen varr Ai.

26 Jozua trot zijn hand waarme€ hij het kromzwaaÍd hÈld uitgcstÍeka, Ídet
terug, voordat hij alle beworcrs van Ai in de ban had gedaan.

27 Alle het vee en de buit van deze stad eigende Israël zich toe aaar het
woord dat de HERE lozua had geboden.

2E En Jozua veórandde Ai en Ínaakte haar tot eeo blijyende puinhoop van
verwo€sting, (die er) tot op deze da8 (is).

29 De koning van Ai hing hí op aas e€Í boom, tot de avond. Toen de zon
ondeÍging gebood Iozua dat men zijn lijk van de boom moest afflalen, erl ze

wierpen het bij de ingalg vall de stadspooí en richtlen oveÍ hem heen een
grote hoop steÍen op, (die er) tot op vaodaag (is).

wIE DEZE GESCHIEDENIS nauwkeurig leest moet - en dat is niet voor hel eerst

in het boek Joana - constateren dat er nogal wat haperingen zijn m zelfs een

enkele iDnerlijke tegenstrijdigheid. Het duidelijkst is dat wel in het twaalfde vers.

Vanwege de plaats in het veÍhad zijn we hier gedwongen de persoonsvorm te
veíalen met een voltooid verleden tijd. Maar de in het Hebreeuws gebruikte

weÍkwoordsvorm is niet anden dan in de voorafgaande verz€n. Normaal
gesprcken mu deze gewoon met de verhalende onvohooid verleden tijd zijn
venaald. Maar dat kan niet, omdat dit vers de eerder in vs. 3 beschreven actie

herhaalt. Als we dit vers er bij nemen blijkt ook dat de genocmde aantallen niet
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overeenstemmen: vijfduizend in plàats van dertigduiz€nd. Nu mu men Dog

kunnen aannemen dat het om twe€ verschillende opdrachten gaat en er dus twee

hinderlagen gelegd zouden zijn. Maar deze veronderstelling zou het probleem
alleen mafi verplaatsen, want in het vervolg blUkt er verder niets van zo'n
tweedeling.
Het heeft er alle schijn van dat in dit hoofdstuk twee tradities over deze

geschiedenis met elkaar zun verweven. Het duidelijkst is dit in de weergave van
de voorbereiding op de verovering: vs. 3-9 en vs. 10-13 venellen hetzelfde
verhaal. Ze beginnen en eindigen ook vrijwel gelijkluidend. Des te meer vallen
dan echter ook de verschillen op, zoals bij de bovengenoemde getallen. Het wat

breder uithalende gedeelte in vs. 3-9 lijkt hier secundair.
Ten aanzien van het vervolg liggen de zaken nog gecompliceerder. Het messt

in het oog springende probleem is hier dat de twee genoemde signalen voor de

slrijders, het uitgestoken kmmzwaard en de opstijgende rook, niet goed

harmodëren. Het teken vaÍl het geheven kromzwaard herinnen aan de slag tegen

de Amalekieten, waarvan 1ve lezen in Ex. 17. De rook van de brandende stad

doet denken aan de gebeuíenissen rond Gibea, zoals beschreven in Ri. 20. Al
bij het vorige hoofdstuk zagen we dat Ri. 20 heel veel overeenkomslen met dit
gede€lte uit het boek Jozua vertoont.
Het probleem van die venchillende signa.len wordt duidelijk in vs. 18. Het teken

van Jozua zou begrijpelijk zijn als het gerichl was tot de hoofdmacht van de zich
takisch terugtrekkende Israëlieten, als een teken voor een wending in de strijd
(vgl. Ex. l7:ll). Het is echter moeilijk voorstelbaaÍ hoe de mannen die in
hinderlaag lagen aan de andere kant van de stad, dit hadden moeten waarnemen.

Zij bevonden zich ten westen van de stad (vs. 9), terwijl Jozua en de rest van
het volk'naar de woestijn', dat is in zuidoostelijke richting wegtrok (vs. 15).

Opvallend is weer hoe in de Griekse vertaling gepoogd wordt de tekst te 'redden'
door enerzijds de vluchtrichting in vs. 15 onvermeld te laten en anderzijds te

benadrukken dat de mannen in de hinderlaag het teken wel degelijk zagen en er
onmiddelijk op reageerden (vs. l8).
Vermoedelijk is het verhaal met het teken van Jozua als signaal voor de
ommekeer aangewld met de traditie die in navolging van het parallelverhaal in
Ri. 20 het teken van de rook uit de stad benadrukte. Op deze manier is ook te
verklaren waarom de uiteindelijke vemietiging van Ai m omslachtig wordt
veíeld. In een versie ligt de nadruk op het voltrekken van de ban (vs. 26-28),
waardoor het verband met de oveÍreding van Achan in het vorige hoofdstuk
duidelijk gelegd wordt. De hieraan voorafgaande beschrijving van de afrekening
met de bewoners van Ai (vs. 20-22 et 24-25) doet weer sterk denken aan wat
volgens Ri. 20:40{8 de Benjaminieten overkwam.
Deze parallellie met Ri. 20 helpt ook bij het begrijpen van enkele duistere
passages in de tekst. In vs. 14 is sprake van 'de vastgestelde tUd' waarcp de
koning van Ai ten strijde trekt. Bedo€ld lijkt te ztn dat hij doet wat men van hem
verwachtte. Maar de manier waarcp dii omschreven wordt, is vreemd en kan
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ook op andeÍE madeÍen woÍden uitgelegd. De vergelijking met Ri. 20 maakt het
aamemelijk dat men bÍ de vertelling vatr de geb€uíedssen mnd de verovering
van Ai ook beinvloed is door het spraakgebruik in Ri. 20:38 (in de Nieuwe
Veíaling weergegeven met 'afspraak'). Op soongelijke wijze is een verklaring
te vinden voor de zo problematische vermelding v:m Betel in vs. 17. Bllkbaar
is dit geïnspireerd door het feit dat de Israèlitische lroepen volgens Ri. 20:18
veÍrokken uit die plaats.
Hetgeen, tenslotte, gezegd wordt over de koning van Ai (vs. 23 en 29) duidt op
een vrij zelfstandige traditie verbonden met weeÍ een ander zichtbaaÍ teken in
het land. Dit bericht zru wel eens te maken kunnen hebben met de ook bij de
bespÍeking van hoofdstuk 7 genoemde Íelatie met de veroordeling van koning
Saul . Jozua, het grote voorbeeld voor de latere koningen, doet hier wat de eerste

koning van Israèl naliet na zijn overwinning op de Amalekieten (l Sam.

15:8-l l).
Bij al dit gesp€uÍ naaÍ aanwuzingen voor de ontstaansgeschiedenis van de tekst
moeten nu nog één stap verder gaan: hoe verhoudt zich het hier veÍhaalde tot
datgene wat er indeíijd gebeurd is? Is er verband te leggen met de resultaten
van het archeologisch onderzoek?
Men is het er tegenwoordig vrijwel unaniem over eens dat de in Joz. 7-8
genoemde stad Ai terug te vinden is in de ruinehcuvel et-Tell, drie kilometer ten

oosten van Betel. In Joz. 7:3 wordt ook een plaats BeÈAwen genoemd. Deze
plaats, die ook voorkomt in 18:12 en in I Sam. l3:5 en 14:23, is moeilijk te
localiseren, In Hos. l0:5 lukt de naam als een denigrerende aanduiding ('huis
van de afgoderij') van Betel zelf gebruilÍ te worden.
De naamgeving van Ai/et-Tell is oprnerkelijk, want het Arabische Íell betekent
precies he lfde als de Hebreeuwse naam Ai, namelijk 'puinhoop' of 'ruine'.
Zo wordt in Joz. 8:28 de naam ook verklaaÍd. Bovendien wordt in het
Hebreeuws steeds het lidwoord voor de naam Ai gebruikt. Dat benadrukt dez€

verklaring van de sladsnaam alleen nog maar.
In Palestina zijn er meer van zulke heuvels mei de naam eÈTell. Ze zullen die
'naam' hebben gekÍegen omdat er geen herinnerhg m€er wis aan de stad die
er eens was. In de tUd van het oude Israèl mo€t dat ien aanzien van Ai net zo
zíjr^ gegaan. Want opgravingen hebben aangetoond dat op deze plaats ooit een
flinke stad moet hebb€n bestaan, nog groter dan het naburige Jericho. Maar in
de tijd van Israël was dat al wel duizend jaar geledea en resne slechts de ruine-
heuvel. Er zijn wel aanwijzingen voor een bescheiden nederzening in de
Israëlitische periode boven en deels ook temidden van de oeroude puinhopen.
Dit beeld van de stad lijkt door de tekst te worden bevestigd. In 7:5 is er immers
sprake van steengro€veo il de buurt van het bewoonde gedeelte. Du zou heel
goed een plaats kunnen zUn waaÍ men bouwnateriaal van de resten van vroegeÍe
bewoning opgroef. Helaas is de tekt hier moeilijk te begrijpen, maar zeker ook
gezien de vrij gedetaiueerde en feitelijk juiste topografische gegevens in dezc
tekst, is er genoeg reden om aan te nernen dat het veÍhaal iD Joz. 8 verwijst naar

-69-



8:1-29 DE STNID OM ÀI

een treffen dat ooit daadwerkelijk plaats vond bij deze bescheiden nederzetting
ten oosten van Betel. DaaÍbij mo€ten we dan wel uitgaan van wat minder hoge

aantallen soldaten en slachtoffers. Waarschijnlijk gaat het om een lokale traditie
over een gebeunenis uit de voor de veíeller vrij recente geschiedenis. Deze

kreeg een plaats in het veÍhaal van de verovering van het land door heel het volk
van IsraëI.
In zijn huidige samenhang isjuist het contÍast met Joz. 6 treffend. De muren van

Jericho stoÍten in en Israël hoefde slechts binnen te }vandelen. Ai was in feite
al e€n ruïneheuvel, maaÍ het is Israël toch te machtig. In de samenhang met Joz.

7 is dat toegeschreven :xrn Achans oveírcding van de voorschriften met

betrekking tot de ban. Maar er spoelt hier nog iets anden mee. Ook Jozua had

een fout gemaakt. Hij dachl geheel op eigen initiatief en met een oude ver-
trouwde aanpak de dingen wel aan te kunnen. Maar À7:2-5 lezrn we hoe dat
spaak liep. Pas als de HERE het initiatief neemt komt er wat van terecht. En
daarmee z€t hoofdstuk 8 dan ook in: met Gods toezegging. En Hij zet ook de

grote lijnen uit (vs . 2). loua mag ze dan vervolgens invullen. Het 'aardige' is

dan dat op zijn beuÍ nu de koning van Ai een soongelijke fout maakt. Ook hij
gaat er tot zijn eigen schade van uit dat de geschiedenis zich wel weer zal
herhalen.

De eente verzen herinneren aan hoofdstuk l Het is nodig dal die bemoediging
steeds herhaald wordt. Dat z€gt veel over de mens, die steeds maaÍ weer zijn
eigen weg denlt ie kunnen gaan. Het zegt ook veel over de HERE, die het toch
steeds maar weer opbrengt die mens aan te spreken.
Joz. 8 roept ook in zoverre weer de herinnering aaÍr het eerste hoofdstuk op dat
Jozua hier opnieuw duidelijk in Mozes' voetsporen tre€dt. Zijn symbolische
handeling met het opgeheven kromzwaard doet irnmers sterk denken aan wat
Mozes deed in de slag bij Refidim (Ex. 17:8-16). Zolang Mozes zijn armen

omhoog hield was Israël aan de winnende hand. Mozes droeg daarbij 'de staf
van God', waarmee mveel wondereo gedaan waren. Jozua heeft hier een

kromzwaard in zijn hand. Dat is een voor Israël ongebruikellk wapen. Misschien
is er juist voor zo iets bijzonders gekozen, omdat door de parallellie met Mozes'
optreden hel ongepast is om met een gewoon zwaaÍd of een gewone speer daaÍ
te gaan staan.

Het verhaal van de slag bij Refidim is ook de eerste keer dat Jozua genoemd

wordt in het Oude Testament. Daar krijgt hij als hel ware vanuit het niets opeens

de positie van legeraanvoerder. Inmiddels hebben we hem leren kennen als een

waardig opvolger van Mozes. De slotveE€n vatr dit hoofdsluk zullen dat nog

eens benadrukken (zie de opmerkingen bij vs. 30-35).
Intussen zitten we weer wel met de vraag wat die steeohoPen van Ai en boven

zijn koning ons nog te zeggen hebben. Er lijkt hier in de eerste plaats een

voorb€€ld gesteld te worden aan koning Saul als het gaat om de uitvoeriog van

de ban. volgens I Sam. 15 spaarde Saul tegen Gods bevel in de koning van zijn
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legeNtanders, de Ama.lekieten, en hielden zijn soldaren het beste vee en de meest
waaÍdevolle dingen van de buit voor zich. Jozua doet het dus b€ter als hij geen
clementie loont voor de koning va.n Ai. Wellicht droeg deze associatie met 1

Sam. 15 enoe bU dat de voltrekking vaí de ban rneer lijkt op de daar beschreveo
gebeunenis dan op de in Deut. 20 gegeven voorschriften. Het is namelijk
opvallend dat de ban hier minder ver gaat drn kon hieÍvoor bij Jericho. Om de
één of andere reden wordt Ai hier behandeld als één van de steden buiten het
beloofde land (vgl. Deut. 2:34-35 et 3:6-7), als men tenminste uitgaat van de
in Deut. 20:14-18 gegeven voorschriften.
Maar als Jozua hier ook aan ons ten voorbeeld gesteld wordl, dan gaat het niet
in de eente plaats om de precieze voonchriften. Centraal staat de opdÍacht om
fu voor te laten gaan. Jozua wordt teruggefloten als hij op eigen houtje een

op het eenite gezicht eenvoudige klus denkt te kutrnen gaan klaÍen. Ook in dat
kleine wil God gekend zijn.
Het bloed dat hier weer rijkelijk vloeit, rnogen we niet wegpoetsen. Gods wil
breekt helaas niet zonder slag of stoot door in deze wercld. Maar het mag

evenmin de kleur van het veÈaal bepalen. In zekere zin moet men dit vertnal
ook als een gelijkenis zien. En van gelijkenissen geldt dat men vooral moet letten
op datgene waarnaar die gelijkenis wil verwijzen. Niet op alle aspocten mag
evenveel nadruk gelegd worden.
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Het altaar en de wet op de Ebal
8:30-35

8 fO Toen bouwde Jozua een altaar voor de llERE, de God van IsraëI, op de berg
Ebal,

3l zoals Mozes, de knecht v8n de HERE, geboden had aan de IsÍaëliet€n, zoals
geschreven staat in het boek van de wca van Mozes: een alÍaar van
orlbehouverl steneo, waarover mcÍl nog geen ijzer had laten gaan. En ze
droegcn daar brandoffeÍs op aan de HERE en ze ofrcrden vredeoffeÍs.

32 En hij schreef daar op de stenen een afschÍifr van de vet van Mozes, (zoals)
hij die geschrcven had voor de Israëlieten.

33 En heel IsraéI, zijn oudsten, de opzichtcrs, zijn rechrcrs stonden aan
weerszijdea van de ark tegenover de lJvitische priesters, die de ark van het
veóond van de HERE droegen, de ene helfr tegenover de berg Gerizzim,
de andeÍc helft tsg€noveÍ de beÍ8 Ebal, zoals Mozes, de knecht van de
HERE, geboden had, om hea volk Israël eerst ae zegenen,

34 Daarna las hii al de woorden van de wet vooÍ, de zegen eo de vloek, zoals
dat alles is gcschreven in het boek vafl de we!.

35 Er was geen woord van alles wat Mozcs geboden had, dat Jozua niet
vooÍgelezen heefr aan heel de vergadering van IsraëI, de vrouwen, de
kinderen en de vreemdelingen, die in hun midden meegingen.

JOZUA DOET HIER hetzelfde als ooit Abram (Gen. 12:5-8) en Jakob (Gen.
33:18-20) deden toen zij het land K,nrtn betreden hadden: ze bouwden een
altaar en ze deden dat te Sichem, vlak bij de bergen Ebal en Gerizzim. Maar wie
de landkaaí naast zijn Bijbel heeft liggen, zal zich wel veóazen over de sprong
die hier gemaakt is. We zagen zoiets ook al in het voorafgaande. Zo stuitten we
op de moeilijkheid dat het dal Achor en de stad Ai verder uit elkaar liggen dan
de in Joz. 7 beschreven opeenvolging van gebeunenissen suggeÍeeÍt. De
overgang in 8:30 is nog groter. Opeens bevinden we ons in het haÍ van het
beloofde land: op de berg Ebal met een riant uitzicht over vrijwel heel het land.
Hemelsbreed zijn we hier ruim dertig kilometer ten noorden van Ai. Dat is voor
een groot volk door dit landschap een flinke reis. In hoofdstuk 9 gaat het dan
weer verder in Gilgal. Maar noch vóór noch na de in 8:30-35 beschreven
gebeurtenissen is sprake van een reis.
Dit probleem heeft aanteiding gegeven tot nogal wat speculaties over de juiste
plaats van deze perikoop. Dat begon al bij de Griekse venaling. Daar vinden we
dezp venrn terug na 9:2. Daarmee wordt de bouw van het altaar en de
voorlezing van de Wet uitgelegd als een vrome Íeactie op de dreiging van de nu
gezamenlijk optredende bewoners van het land: Jozua mekt zijn heil bij God.
Er is echter meer voor te zgggerl om vast te houden aan de plaats in de
Hebreeuwse tekst. Joz. 8:30-35 kan beschouwd worden als een afsluiting van
het eerste deel van het boek Jozua en a.ls een voorafschaduwing van het
slothoofdstuk. De in Joz. 24 beschreven plechtigheid spe€lt zich immen af op
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dezelfde plaats: te Sichem, dal bij de genoemde bergen Ebal en Gerizzim ligt.
We kunnen de geografisch in het verhaal zo problemalische sprong wat beter
begrijpen als we zien hoe de schrijver hier moet zijn geinspire€rd door enkele

andere Bijbelgedeelten. Al vele malen hebben we gemerkt dat de bescbrijving
van de ifiochl van Israël geschoeid is op de le€st van het boek DeuteÍonomium.
Het bo€k Jozua is vaak te zien als het veóaat bij de daaÍ gegeven voorschriften.
Zo wordt nu in Joz. 8 gerealiseerd wat tr Deut. ll:26-30 et27:2-8 door Mozes

was opgedÍagen:
Als jullie de Jordaan overgetrokken z[n, moeten jullie dezr stenen, ten

aanzien waarvan ikjullie heden opdracht geef, op de berg Ebal oprichten

en mel kalk bestÍijken. Ook moeten jullie daar een altaar bouwen voor
de HERE, jullie fu, een altaaÍ van stenen, die jullie niet met ijzer
hebben bewerkt. Van onbehouwen stenen moeten jullie het altaar van de

HERE, jullie God, bouwen, en daaÍop brandoffen brengen aan de

HERE, jullie God. Ook Ínoeten jullie vÍedeoffers slachten, die daar eten

en je verteugen voor het aangezichl van de HERE, jullie God.

v€rvolgens moeten jullie op die stenen al de \r'oorden van deze wet klaaÍ

en duidelijk schrijven. (Deut. 27:4-8)
De wens om de in Deut. 27 aaÍL$egeYen volgorde aan te houden was voor de

schrijver van Joz. 8 belangrijker dan een geografisch verantwoorde weergave

van de gebeunenissen. Voor een gocd begrip van de teksl is ook Deut. I l:29-30
van belang:

Wanneer nu de HERE, je God, jou gebracht zal hebben in het land, dat
jij in bezit gaat nemen, dan moet je de ?rgen uitspreken op de berg

Gerizzim en de vloek op de berg Ebal. Liggen zij niet aan de overzijde

van de Jordaan achter de westelijke heerbaan, in het land der Kanaànie-

ten, die inde vlakle wonen, tegenover Gilgal bij de iercbinten van More?

De zegen en de vloek waarvan hier in vs. 29 sprake is en die ook in Joz. 8:34

worden geno€md, zijn in het voorafgegaande geconcÍetise€d in de vloek die

Achan over Israël brachl, en il de zegen bij de strijd om Ai, nadat het kwaad

was uitgebannen. Het volk had nu zowel de gevolgen van de zegen als van de

vloek aan den lijve ondervonden. Men kan het een psychologisch goed moment

noemen om juist na die m wisselende ervaringen met het volk de balans op te

maken, om het evenwicht te vinden. De luxe van de overwacht rijke ztgen is

moeilijk te dragen en kan leiden lot zelfoverschatting. De vernietigende vloek
op zijn falen kan een mens temeerslaan. Slechts binnen het verbond met God

is die spanning tussen belofte en opdrachl, tussen gave en opgave uit te houden.

Naast de relatie met het bo€k Deuteronomium als vormgevende factor is er nog

een andere reden te noemen, waarom dit gedeelte zo goed op deze plaats past.

Die heeft te maken mel de voortdurende vergelijking van Jozua mel Moz€s en

van de inlocht met de uittocht uit Egypte. Al bij het optÍeden in de slag om Ai
weÍd gewezen op de parallel met Moz€s' optreden il de slag bU Refidim (Ex.

l7). Op verrassende utijze la Í zich de vergelijking hier verder doortrekken. In
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het boek Exodus eindigt met het genoemde gedeelte een eerste serie verhalen
over de gebeunenissen na de uittocht. Het volk he€ft nu een plaats bereih (bij
de berg van God, Ex. l8:5) waar het in alle rust de aanwijzingen van God voor
het nieuwe leven kan ontvangen. Daarover zal het in de daaropvolgende
hoofdstukken gaan. EÍ zit hier dus ook iets in van een afsluiting, zoals in Joz.
8. MaaÍ juist ook wat hier in beide gevallen aan voorafgitrg, lijkt op elkaaÍ. De
tocht door de Jordaan werd beschreven als een herhaling van het wonder bij de
Schelftee. Beide gebeunenissen werden ook verbonden met de viering van het
Paasfeest. Ze gíÍtgen ook beide gepaard met de totale yemietiging van de
tegenstanders, van het Eg)ptische leger (Ex. 14:28) en van de bewoners van
Jericho (Joz. 6:21). Na de uinocht keeg Israël het manna (Er. l6), na de intocht
bleef het uit (loz. 5:12).In beide situaties komt snel een terugslag, leidend tot
wanhoop onder de Israëlieten: in Massa en Meriba (Ex. 17: l-2) en bij Ai (Joz.
7). Dan is er die overwinning in de strijd met de vergelijkbare rol voor Mozes
en Jozua. ED nu lezrn we dan dat Jozua we€r hetzelfde doet als Moz€s: hU bouwl
een altaar voor de HERE (Joz. 8:30; vgl. Ex. l7:15). Het hoeft na dit alles ook
niet te verbazen dat Jozua hierbij de wet van Mozes opnieuw onder de aandacht
bÍengt. Dat komt immers weeÍ overeen met het direkte vervolg op Ex. 17.
De geschiedenis met al haaÍ onverwachte wendingen krijgt zo iets yertrouwds.
Maar dat vertrouwen kan niet gebaseerd zijn op het inzicht dat de geschiedenis
zich herhaalt. Het echte houvast wordt geboden door Gods trouw aan zijn
verbond. En van het volk wordt steeds gevraagd daar positief op te reageren.
Zoals Jozua in het voorafgaande deel in zekere zin aan koning Saul ten voorbeeld
werd gesteld, zo lUkt hij ook hier konirklijke navolging re verdienen. We lezen
in 2 Sam. 6:17-18 hoe Jozua die navolging krijgl, als koning David bij het
binnenhalen van de aÍk (vgl. Joz. 8:33) dezelfde offen brengt als hier woÍden
genoemd en daama het volk zegent.
Het moge duidelijk geworden zijn dat Joz. 8:30-35 niet zomaar een tussenvoegsel
is in deze geschieduris. Het b€schÍijft een gebeunenis die van fundamenteel
belang is voor Israël om te kunnen begrijpen wat het betekent volk van HERE
te zijn in dit Godgegeven land. Dezn venrn z4n als zodanig ook een leeswijzer
voor heel het boek Jozua.
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Het verbond met Gibeon
9:l-27

9 I Toen alle koningen aan de overzijde vao JoÍdaan, in het geb€rgte, h de
laagvlaktr, langs he€l de kust van de GÍotr Z€e tot tegenover de Libanon:
de Hethieten, de Amorieten, de Kanaanietcn, de Perizzieten, de ChiwwictrÍl
en de Jebusicte[, het hoorden,

2 slotm zij zich aarlecrl om dc stÍijd aan t! gaan met Jozua eo met Israë|, als
één man.

3 (Ook) de inwoners van Gibeon hadden gehooÍd vat rozua had gedaan met
Jericho en Ai.

4 Zij giogeli Írct list te wcrt. 7u begryeÍx zich op weg, voorzagen zich van
proviaÍd, namen versleten zakten mee op hun ezels en versleten wijnzakkeÍI,
gescheurd en Yersteld,

5 de sandalen aan hun voctcn waren vcÍslcten en opgclapt eÍr zc hadden
veÍsleten klercn aao. En al hun brood en proviand was droog, verkruimeld.

6 Etr z€ gingen Íaar Jozua, naaÍ het kamp in Gilgal, en zc zeiden tegen hem

en tegen de man(nen) van Israël: 'Uit een veÍ laÍd zijÍt wc gekomen. Sluit
nu cen veÍbond met ons!'

7 Maar de man(nen) van Israël zeideÍI tegcÍr de Chiwwi€ten; 'Misschien wonen
jullie dicht bij ons. Hoe kan it dan c€n veÍbond met jullÈ sluiten?'

8 Toen zeiden zij tegen Jozua: 'wii zijn uw Lnechtm!' Jozua zei tegen hen:

'WÈ zijn jullie en waar komen jullie vandaan?'
9 Zij zeiden tegen hem: 'Uit eeo zeer veÍ land zijn uw knechten gekomen,

vanwege de naam van de HERE, uw Cod, wa wÍ hebbcn van zijn faam
gehoord en alles wat Hij gcdaan heci in Egypte

l0 en atles wat Hij gedaan heefr m€t de twee koningeo van de Amorieten aan

de ovcÍz ijde van de Jordaan, aan Sichon, dc koning yan Chesbon, en aan Og,
de koÍing van Basan in Àstarot en Edreï.

I I Toen zeiden onze oudsten cn allc bewoners van ons hÍd legen ons: "Necmt
proviand in jullè hand vooÍ onderweg en gaat hen tegemoet en zegt tcgen
hen: jullie kDechten zijn wij. Sluit nu een verbond met ons."

12 Dit brood van ons ivas waÍm, toen we het als proviand met ons meenamen

uit oÍIze huizeÍl op de dag dat wij uiíÍokkco om ÍraaÍ u ao€ t€ gaa[, en nu,
zie, het is droog en YerkÍuiflrcId.

13 En de wijnzrktcn die we gevuld hadd€n, zie, ze zijtr gescheurd en onze
kleren hier cn onze schoeoen, ze ziin versletcn vanwcgc dc zeer lange rcis.'

14 En de Íunnen namen (w8a) v8n hun proviand, maar ze onderzochten niet of
de HERE er wat over te zeggen had.

l5 Toen sloot Jozua vÍ€de met hen en hij sloot met heo een veÍbond om hen in
leveo te laten en de leiders yan de gemeente bekrachtigdcn het hun met een

eed.

16 Maar drie dagel nadat ze een verbond met hen gesloten hadden, hooÍden ze

dat ze vlakbij hen waÍen: ze woondeo ia hun nabiiheid.
t7 Eo de Israëlieten braken op en twamen op de derde da8 in hun st€den. Hun

steden (ware[) Gibeon, Kefira, Beëror en KirjaÈJsrim.
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l8 De Israëlieten versloegen hen nict vanwege de eed die de leiders van de
gemeente hun gezwoÍen hadden bij de mR.E, de God van IsraëI. Maar heel
de gemeente mordc tegen de leid€rs.

19 Toen zeiden al dc leiders tegen h€cl de gemecntc: 'WÍ hebben hun cen eed
gezwoÍeÍl bt de HERE, de God vao Israël. Nu kunnen wiihen niets doen.

20 Dit zullen vij met hen doen: hen in leven laten, (opdat) eÍ geen toom over
ons komen zal vaowegc de eed welke wij hun geaíoren hebben.'

2l En de leiders zeid€o tot hen; 'kteo ze in leven blijven.' En ze t erden tot
houlhakkers en waterdragers van heel de gemeent€, zoals de leideÍs tot hen
hadder gezcgd.

22 El Joz\a Íiep hen en zei tegen hen: 'Waarom hebben jullie ons bedrogen
door te zeggen: wll ftomen) yan zcer ver van u (vandaan), teÍwijljullie dicht
bij ons wonen?

23 Nudau, vervlockt zijnjullie enjulliczull nict ophouden knecht te zijn (als)

houthakters en waterdragers voor het huis van mijn God,'
24 Zij antwoordden rozua en zciden: 'Het was heel duidelijk geworden voor uw

knechten wat de HERE, uw God, aan zijn knecht Mozes geboden had
(Íameliik) om u heel het land te geven en alle bewoneÍs van het land voor
u uit weg tc vagen. En wij vreesden met het oog op u zeeÍ vooÍ ons leven.
Daarom hebben wij zo gehandeld.

25 En nu, zie, vij zijn in uw hand. Doe aan ons wat goed of slecht is in uw
ogen om te doen.'

26 En hij deed hun zo(als hij gezegd had): hí redde hen uit de hand van de
IsÍaëlieten. Zij doodden hen niet.

27 En Jozua stelde hen op die dag aan als houthakkers en waterdragers voor de
gemeente en voor het altaaÍ van dc HERE. [Daarom werden de bewoners
van Gibeon houthakkeÍs en waterdrageÍs voor het altaar yan God,l tot op
vandaag voor de plaats dic HÍ zou verkiezen.

HET PANORAMA WORDT in de eerste verz€n vatr dit hoofdstuk flink verbreed.
Er waren in het eerste hoofdstuk al wel grote beloften gedaan wat betreft de

omvang van het te geven land. Maar tot dusver had de actie zich beperkt tot een

klein gebied. Zelfs de verkenning van het land had zich niet verder uiÍgestrekt
dan tot Jericho en voor het overige moest men het hebben van horen zeggen, mel
name via Rachab. Heel even, aan het begi[ van hoofdstuk 5, waren de overige
gebieden in de geschrokken reactie van hun koningen in beeld geweest. Dat was
nog vóór de verovering van Jericho en Ai. Nu worden die koningen weer ten
tonele gevoerd. Traditiegetrouw duidt de schrijver hen net mals in 5: I aan met
de koningen 'aan de overzijde van de Jordaan'. Dat was blijkbaar e€n vaste
uitdrukking, die van oorsprong verhnden was met de tijd vóór de intocht. Strikt
genomen zou het, nu Israël de Jordaan inmiddels is overgestoken, op het gebied

ten oosten van de Jordaan moeten slaan. In 5:1 werd dat gecorrigeerd met de
aanwlling 'itr het weslen'. Aan het begin van hoofdstuk 9 gebeuí dat

uitgebreider. In grote lijnen wordt heel het land beschreven met de drie in
noordzuidelijke richting lopende delen: het centrale bergachtige gebied, waar het
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volk zich nu hvindt, de kustvlalle en als overgangsgebied daamrssenin de

zogenaamde laagvlakte, die ook wel onvertaald als Sjefela wordt aangeduid.

De beschdjvingen worden nauwkeuriger en de situatie wordt steeds meer

gesp:rnnen. De koningen zijn inmiddels over de eersle schrik he€n en tÍeffen hun

maatregelen. MaaÍ de onvermijdelijke oorlog laat nog even oP zich wachten.

Eent kdjgen we nog de geschiededs met Gib€on. Dat is ecn voorval waarbij

niet direkt duidelijk is ofhet Du toegejuicht of b€tÍeurd mo€l worden. Enerzijds

is het een breuk in de drcigende Kanaànitische coalitie. Zo wordt het in het

volgende hoofdstut ook gezien (10:l-2). Anderzijds is het ook een stÍoeP door

de rekening van Israël: het land zal nu niet m€er helemaal toegeëigend kunnen

worden.
Het is ook een veÍhaal waarin de aan Israèl gegeven voorschriften met elkaaÍ

strijden. EÍ bluken zich opeens sinraties voor te kuÍrnen doen, of liever: mensen

blijken zich in sirudies te kunnen matro€uvreren, waarin de ene regel de andere

uitsluit.
Ook bij dit hoofdstuk ontkomen we niet aan de vraag naar de ontstaansge-

schiedenis van de ons overgeleverde tekt. want opnieuw zijn er spanningen

binnen de tekt, die moeilijk anders zijn le verklaren dan als sPoÍen van r€dactie.

Om te beginnen is er de verrassenden en nogal siorende rol van de 'man van

lsraël' in vs. 6 en 7 en wellicht ook in vs. 14. Deze term wordt over het

algemeen opgevat als aanduiding van e€n collectief en vertaald met 'mannen van

Israël'. In het bo€k Jozua komt deze term veÍder niel m€er voor. We komen de

aanduiding later onder meer wel we€r tegen in Ri. 20, in het verlnal dat 7§7fiÍ
verrvant bleek te zijn aan Joz. 7-8.

Verder is er het pmbleem van de wij onverwachte intÍoductie van de 'leiden
van de gemeente' in vs. 15. We keDnen deze titel uit andeÍe teklen vooral als

een aanduiding van de venegenwoordigers van de stdnmen in de tijd van de reis

door de woestijn (zie bijv. Ex. 16:22; Num. l:16, 44; 4:34;31: l3; 32:2). Juist

het gedeelte in dit hoofdstuk waarin zij verantwoording aÍleggen voor de eed

waaÍmee zij het veÍtond Ínet de Gibeonieten hebben bekrachtigd, zorgt ervoor

dat een aantal elementen onnodig heràaald worden. Net als bij de 'man van

Israël' geldt dat dez€ 'leiders van de gemeente' in de huidige tekst Jozua §torend

voor de vo€ten lopen dan wel gras voor zijn voeten wegmaaien.

Wanneer we vs. 6b-7 opvatten als een latere aanwlling, kunnen we daàÍmee

verklaÍen, waarom de Gibeonieten in hun antwoord aan Jozua niet ingaan op de

verdachtmaking uit vs, 7. En als vs. 18-21 inderdaad eveneens om nog nader

te onderzoeken redenen aan de reeds bestaande tek§t is toegevoegd, zou dat ook

kuÍmen verk.laren, waarom er verschil is in de aanduiding van het arbeidsveld

van de Gibeonieten. In vs. 2l is slechts sprake van hun werk als houthakkers

en waterdragers 'voor heel de geme€nte'. In vs. 23 en 27 is daaÍ nadrukkeluk
de dienst in het heiligdom aan toegevocgd. Overigens is dat laatste in vs. 27 in
weer een ander aanhangsel nader gespecific€erd. Het allaar van God wordt daarin
gelokaliseerd op 'de plaats die de HERE kte.ze! zzl'. Dat is in het boek
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Deuteronomium de vaste omscbrijving van Jeruzalem, dat door de reformatie
van koning Josia Israëls enige legitieme heiligdom werd. In zoverre wordt Joz.
9:27, waait nog onbevangen sprake is van het heiligdom in Gibeon (vgl. ook
I Kon. 3:4), gecorrigeerd.
We zouden nu de ontstaansgeschiedenis van Joz. 9 als volgt kunnen recon-
strueren. In een oud verhaal werd veneld hoe de nauwe relatie tussen de
Israëlieten en de Chiwwieten in en rond Gibeon is ontstaan. Ook in Gen. 34 is
er sprake van een mogelijke verbinding tuss€n beide volken, oameluk via Jakobs
dochter Dina en Sichem, de zoon van de Chiwlviet Hemor. Die loopt echter door
moorddadig ingrijpen van Simeon en kvi niet goed af. Zij vre€sden blijkbaar
voorde identiteit van de eigen familie. Soortgelijke overwegingen moeten koning
Saul enoe hebben gebracht zich eveneens te vergrijpen aan deze nieÈIsraëlieten
op Israëlitisch grondgebied. 2 Sam. 2l:2 b€richt van zijn pogingen tot etnische
zuivering. DaaÍvoor moet zijn familie later zwaar boeten.
Dergelijke a i-Chiwr itische sentimenten hebben wellicht doorgewerkt in een
aanwlling in vs. 6b-7, waardoor het optreden van de Gibeonieten uit de sfeer
van de list in die van de leugen gebracht wordt. r ant door de opmerkingen van
de 'man van Israël' wordt al vroeg de argwaan in het verhaal gebracht, terwijl
Jozua nog steeds onbevangen in gesprek is met de reizigers. Het zal ook geen
toeval zijn dat de term 'man van Israèl' iets militaristisch met zich meedraagt
(zie naasl het e€rder geno€mde Ri. 20 bijv. ook I Sam.14:22 en 17:2, l9w.).
Dit oude verhaal nu over het verbond tussen Israël en Gibeon, dat behoudens
de latere aanvullingen vs. 3-15 beslaat, kreeg mals zovele andere oude
venellingen zijn plaats in de geschiedenis van de verovering van het land.
Daarbij werden ook nadrukkelijk veóindingen gelegd mer de andere hoofd-
stukken en vooral met het boek Deuteronomium. Er wordt zelfs gesuggereerd
dat de Gib€onieten kennis genomen hadden van Mozes' voorschriften ten aanzien
van de verovering van het land (vs. 24). Daarbij mo€ten we denken aan de
oorlogswetten in Deut. 20:10-20. En inderdaad, het plan van de Gibeonieten
heeft er alles van om te proberen van de ene daar genoemde cuegorie van de
sleden in het land zelf te komen in de fweede categorie van de steden ver weg.
Het enige verschil is dat het initiatief nu niet bU Israël ligt, maaÍ van de vre€mde
stad uitgaat. Verder klopt alles precies met DeuI. 20:10-20. De vrede die
aangeboden wordt (vgl. Joz. 9: 15) houdt zoals voorgeschreven in dat de inwoners
van de betreffende stad dienstbaar worden aan IsraëI. Als de Gibeonieten zich
nadrukkelijk 'knechten' van Jozua noemen (vs. 8 en 24), is dat dus meer dan
zomaaÍ een beleefdheidsformule.
Er is nog een hoofdstuk in het boek Deuteronomium dat duidelijk verbonden is
met Joz. 9. Dat is Deut. 29. Allerlei elementen uitJoz. 9 komen ook hier voor.
Zo brengt Mozes het volk in herinnering dat hun kleren en hun schoenen tijdens
de lange reis door de woestijn niet versleten zijn (vs. 4; NV: vs. 5) en dat ze
onderweg geen brood of wijn nodig hadden (vs. 5; NV: vs. 6). De overwinning
op Sichon en Og wordt aangehaald (vs. 6; NV: vs. 7) en ook is hier opvallend
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genoeg - want de vermelding is zeldzaam - spmke vatr vreemdelingen die

houthakkers en waterdragem zijn (vs. l0; NV: vs. ll). Dat gebeuÍt dan

bovendien ook nog bij een opsomming van allen die toetreden tot het verbond
met God (vs. ll; NV: vs. l2).
Nu katr men twisen over de vraag welk hoofdstuk oorspronkelijk het andere

b€invloed heeft. Maar als we uitgaan van de huidige, catronieke samenhang,

kunnen we det anders dan constatersn dat Joz. 9 vooíbouwt oP het aangegeven

paroon van Deut. 29. Dat woÍdt duidelijk als we het samen nemen met Joz.

8:30-35. Daar werd veíeld hoe Jozua de wet voorlas aan de oudsten, de

opzichters, de rechters (vs. 33) en aan de gemeente van Israël (bedoeld zijn de

mannen), de vÍouwen, de kinderen en de vreemdelingen in hun midden (vs. 35).

Diezelfde opsomming vinden we in Deut. 29:9-10 (NV: l0-1 l): de hoofden, de

rechters, de oudsten, de opzichters, de'man van Israel'(!), de kinderen, de

vrouwen en 'de vreemdelingen in uw kampen, van de houthakkers tot de

waterdragers'. Juisl die laatste Drdere aanduiding ontbr€€kt in Joz. 8:35. In de

huidige samenhang maakt Joz. 9 dit a.h.w. Soed met het veÍiaal dat de

aanwezigheid en de functie van deze vreemdelingen in IsnÉl verklaaÍt.

Uit de tatere tocvoeging van vs. 18-21 kunnen we aÍleiden dat men niet genoeg

had aan deze verklaring. Men blijft zitten met de vraag hoe het toch mogelijk
was dat dit kon gebeuren, ondanks het uitdrukkelijke gebod om zich niet in te

laten met de zo gevaarlijke vreerrdelingen (vgl. Ex. 34: l0-17 en Deut. 7). Hier
wordt dat toegeschreven aan de plicht om een ander gebod te eerbiedigen'

namelijk dat men een eed aan de HERE gedaan niet mrg schenden (Num. 30:3;

NV: vs. 2). Deze aanwlling doet wat taalgebruik betreft slerk denken aan de

beschrijving van de woestijnreis. Want daaÍbij is net als in Joz. 9:18-21

regelmatig sprake van de'leiden vatr de gemeente' (bijv in Num. 1:16, tl4;

4:34;31:L3 en 32:2) en ook van de gemeente die moí (vs. l8; vgl. Ex. 16:2;

Num. l4:2, 27 ,29 ea 16: 11, 4l). Hel gaat hieÍ om teksten die doorgaans aan

de PriesterschÍijveÍ van de Pe aleuch worden toegeschÍeven. De toevoegi.ng aan

de tekst van toz. 9 zal dan ook wel uit die hoek komen. En dat is gezien het

onderwerp niet verwonderlijk. Juist h die kingen zal men hebben geworsteld

met het vraagstuk van de positie van de vreemdeling, zeker als het ging om zijn
plaats in de ercdienst (vgl. ook Ez. zl4:4-9).

ln het boek Jozua werden we al eerder Seconfronteerd met vreemdelingen die

een plaas kÍegen binnen IsraëI, namelijk met Rachab en haar familie. Haar

entree temidden van Israël laal zich goed vergelijken met die van de Gibeodeten.

In beide gevallen gaat eÍ e€n belijdenis aan vooraf. De Gibeonieten heóalen

volgens vs. 9-lO haast woordelijk wat Rachab eerder zei (vgl. 2: l0). Aan de

grote daden van de HERE hadden ze nog de verovering van Jericho en Ai
kunnen toevoegen. t ellicht dat ze dit uil talcische oveÍwegingen nalieten. Teveel

kennis van de recente plaatselijke Sebeurtenissen zou heo kunnen verraden. Hier

ligt ook het venchil met Rachab. Zij was open en eerlijk, de Gibeonieten doen

het met list.
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Er is nog een veÍschil met Rachab en dat betreft de verdere inbreng van deze

vreemdeliDgen 'in het midden van' Israël (vs. 16; vgl. het gebruik van deze
uitdrukking in 6:25 en de opmerkingen hierover bij 7:13). Zoals al opgemerkt
bij hoofdstuk 2 werd wat dit betreft alleen maar in goede zin over Rachab
gesproken. Ten aanzien van Gibeon tigt dat wel anders. Het is opmerkeluk dat
er bU Gibeon alle€n maar akelige dingen lijken te gebeuren (zle 2 Sall:.2:lzw .;
3:30 en 20:8w.). Het is daar steeds moord en doodslag. En profeten uit Gibeon
kun je ook al niet veÍroulven, want kwam ook niet Jeremia's beruchte
tegenstrever Chananja uit Gibeon (Jer.28: lX
De resten van het oude Gibeon zijn vrijwel zeker teruggevonden in el-Jib,
ongeveer 10 km ten noordwesten van Jeruzalem. Men trof daar onder meer
aanwijzingen aan vooÍ een wUnindustrie, die ten tijde van Israëls koningen
gefloreerd moet hebben. Misschien dat juist hierom zo nadrukkelijk werd
vermeld dat de reizigers wijnzalken meenamen (vs. 4). Of men alle narigheid
bij Gibeon ook aan de wijn toeschreef, is niet met zekerheid te zeggen, maar
men kan het evenmin uitsluiten, zeker ook niet tegen de achtergrond van Gen.
9:20-25. Daar wordt immers verteld hoe de ontdekking van de wijn door Noach
uitloopt op de vervloeking van Kana,?in, het kind van zijn zoon Cham, tot
dienslknecht.
In el-Jib trof men ook een ze€r groot watersysteem aan met tunnels en een
enorme wentellrap afdalend naar de waterbron. En dat komt fraai overeen meÍ
de taak die de Gibeonieten binnen Israël kÍegen als waterdragers.
Wie dacht na Jericho en Ai alles gehad te hebben wat men bij de verovering van
het land zoal tegen kan komen, heeft zich vergist. Hij/zij moei nog ontdekken
dat het makkelijker is om te strijden tegen een vijand die zich verween, dan
tegen een vijand die zich onderwerpt. Het aardige van het verhaal in zijn huidige
vorm (dat wil zeggen: zonder onderscheid te maken tussen een verondersteld
grondverhaal en hetgeen eraan loegevoegd zou kunnen zijn) is dat Israël hier
collectief verantwoordelijk is. Niet slechts de leider, Jozua, laat zich misleiden,
maar ook de 'man van Israël', de militaiÍe tak, en tevens de 'leiders van de
gemeente', de veÍegenwoordigers van de stammen, dus van heel het volk. Wie
kan hier ook zeggen wat wUsheid is? Israël stond en staat hier voor een probleem
dat zich niet definitief laat oplossen. Ook de christelijke geme€nte kent het maaÍ
al te goed. Het gaat om de spanning tussen het behoud van de eigen identiteit
en de openheid naar anderen toe. Wie slechts bedacht is op het behoud van de
identiteit, loopt het gevaar de (mede)menselijkheid uit het oog te verliezen.
Volledige openieid daarentegen werkt maar al te vark vervlaktend en kan zo
ten koste gaan van de kwaliteit van het beslaan. In de geschiedenis van Israël
zien we in dezen een schommelbeweging, soms ook wel een scheiding der
geesten. In Joz. 9 woÍdt geen oplossing aangedragen, maar het probleem woÍdt
er wel scherp getekend.
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De verdere verovering van het land
10: l-l l:23

HET TEMPo IN het verhaal van de gebcunenissen rond de verovering van het

laÍd was tot dusver nogal laag. Veel aandacht was er voor de bezinning op Gods

beloften ten aanzieu van het land vóór de eigenlijke intocbt (Joz. l) en voor de

bemoediging uit de mond van e€n niet-Israëliti§che vrouw (Joz. 2). Met veel

omhaal van woorden werd de dooíocht door de Jordaan beschreven als een sooí
heÍàaling van het wonder bij de Schelfzee (loz.34). Breedvoerig, alsof er geen

sprake was van een dÍ€igende oorlogssituatie, weÍd stilgestaatr bij cultische

handelingen als de besnijdenis en de viering van het Paasfeest (Joz' 5). Het eerste

militaiÍe optreden rond Jericho leek op een uitgebreide liturgie (Joz. 6) en het

Meede militairc optreden Íond Ai is gevar in een leerzame vertandeling over

grenzen die men itr acht moel nemen (Joz. 7-8). Pas in 9:l leek het dan echt te

gaan beginnen, al werden we woer even op het verkeerde been Eezet, doordat

aan tret geval van Gibeon duidelijk gemaakt werd dat de strijd niet alleen op het

slagveld gestreden moest worden.

Aanknopend bij dit laatste voorval gaat het nu verder, maaÍ dan Saat het oPoens

wel heei erg snel. Ging het voor het gevoel ecrst misschien wat traa8, nu is het

haast niet meeÍ te volgen. De opmerking in I l: l8 dat Jozua 'vele dagen tegen

al die koningen oorlog heeft moeten voertn', is niet in over@nstemming met de

indruk die de daaraan voorafgaande twee hoofdstukken nalaten. Na de eer§te tik

die bij de ontzeÍing van Gibeon wordl uitgedeeld, vallen in hoog tempo de

Kanatuitische steden als waÍen z€ een rijtje achter elkaar opgestelde dominoste-

nen,
Het heeft er alle schijn van dat met de ecrste negen hoofdsokken het belang-

rijkste gezegd is. Daar is de toon gezet voor de berichtgeving over de verovering

van heiland. BelangÍijkeÍ dan het gewin van al die steden is de juiste relatie tot

de Gever van het land. Heel die in deze hoofdstukken vaak zo monotone

opsomming van gewelddadigheden dient uiteindelíjk ge€n ander doel dan om te

tónen dat àe HERE zijn beloften aan Mozes is nagekomen (11:23)'

De twee hoofdstukken waarin dat gebeurt, vormen één gehe€l' Dal is om te

beginnen af te leiden uir het feit dat ze op dezelfde manier zijn opgebouwd: de

koiing van een invloedrijke §tad hoon van Israëls daden (10: l/11:1)' reageert

door ón boodschap le sturen naar koningen van steden in de buurt (10:3/l l:l)'
de uitgebreid opgeiomde bondgenoten rekken op mei hun legers (10:5/l l:34)
en leg-eren zicn Uil net latere slagveld (10:5/l l:4)' De HERE belooft Jozua de

on..ii*ing (10:ó/ll:6), Jozua verrast de tegenstanders met een onverwacht

snelle aanvi il0:9/1 l:7), verslaat hen door lo€doen van de HERE en achlervolgt

hen (10: l0/l l:8).
In hoofdstuk l0 is het thema dat het uiteindelijk de HERE is die strijdt' verder

ult!.*.rtr in vs. I 1-14 en is ook het verhaal van de vijf koningen in de grot bij

Mi<keda toegevoegd (vs. 16-27). Tensto$e woÍdt in beide hoofdstukken als het
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ware in marstempo de afrekening mel de sicden in de b€lreffende regio
beschreven (10:2E-41ll l: l0-14). Hoofdstuk I I eindi$ met een slotb€schouwing
(vs. ló-23), die gezien de in het eerste yers daarvan genoemde gebieden
betrekking heeft op beide hoofdstukken. Daar worden ook de beide opties
genoemd, waaruit de Kanaiinieten konden kiezen: oorlog voeren ofeen verbond
aangaan. Dit verbindt deze laatste veÍzen met het in l0:1 geformuleerde begin,
waar de koning van Jeruzalem zich hetzelfde realiseeÍ.
Dez€ twee hoofdstukken komen dus pas tot hun recht als ze samen gelezen
worden. De slotbeschouwing dient ook als leeswijzer voor hoofdstuk 10. En
omgekeerd helpt het in andere opzichten uitgebreidere hoofdstuk l0 beter te
begrijpen wat in hoofdstuk ll over fus ingrijpen en over de emst van de
achtervolgilg wordt gezegd.
Er zijn aanwijzingen dat ook deze hoofdstukken van het boek Jozua zijn
samengesteld uit verschillende oudere tradities. Zo is het moeilijk te veÍklaren
waaÍom de lijst van de ingenomen steden in 10:28-39 niet overeetrkomt met de
daarvoor genoemde steden van het bondgenootschap tegen Gibeon. Verder wekt
de herhaling van enkele afsluitende zinsneden het vermoeden dat we hier sporen
zien van een redactie die hiermee bepaalde delen samengebracht heeft. We lezen
namelijk zowel in 10:40 als in ll:l6a en 23 dat Jozua heel het land innam.
Opvallender nog is de herhaling van l0: 15 en 10:43, omdat het eerste vers de
samenhang duidelijk ventoort. Niet voor niets is hel weggelaten in de
Septuaginta. Zelfs Calvijn merkt in zUn commentaaÍ op Jozua op dat dit vers hier
niet op de juiste plaats is ingevo€gd.
Het IUI<I erop dat we in hoofdstuk l0 te maken hebben met twee tradities. De
ee6te gaat over de belegering van Gibeon door de Kanaànieten als reactie op
het door de Gibeonieten gesloten verbond met IsraèI. De twe€de traditie is te
vinden vanaf vs. 16 en betreft het verhaal oveÍ de gebeurtenissen bij Makkeda.
Van oorsprong moeten de daarin genoemde koningen verbonden zijn geweest
met de v{f plaatsen die vanaf vs. 29 worden genoemd: Libna, t-akis, Eglon,
Hebron en Debir. Dar zun plaatsen die ook vlak bij elkaar liggen, midden in het
land ter hoogte van de Dode Zee. Alleen Eglon is moeilijk te lokaliseren. In de
Septuaginta wordl dez€ plaats consequent met het bekendere Adullam, dat in
dezelfde regio ligt, ,"ngeduid.
lo de oudste veÍsie van de belegering van Gibeon zijn mogelijk helemaal geen
namen genoemd en was er slechts sprake van de .Amoritische koningen' (vs.
5-6). Zij muden ook het subject geweest zijn van die onverwachte meervouds-
vorm in vs. 2 ('zij werden bang'). De namen van de steden en hun koningen
zouden dan later zijn toegevoegd, toen beide tradities naast elkaar kwamen te
staan in de geschiedenis van de verovering van het tand. Bij die gelegenheid is
dan ook Jeruzalem in het verhaal betrokken, waarschijntijk omdàt het m dicht
bij Gibeon ligt. Dit veÍklaaÍ waarom Jeruzalem niet meer genoemd rvordt bij
de afrekening in vs. 2843.
De uiteindelijke vormgeving van deze twee tradities en die van het parallelle
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verhaal rond Hasor is ook bcinvloed doorde voorstelling van de 'heilige oorlog'.
Niet alleen in het Oude Testament, maar ook daarbuiten komen we de gedachte

tegen van een oorlog als een religieuze ondememing. Die werd volgens min of
meer v:§te patronen berchreven. Veel van de bovengenoemde overecnkomstige

elementen in Joz. l0 en I I Passen itr dat kader.

Opnieuw lijkl ook Deut. 20 een vormgevende invtoed gehad te hebben. Zo

hCrinneren de paaÍdeD en wageÍrs van Hi§or aan het openingsvers van deze

oorlogswetlen. De bcmocdiging itr Deut. 20:3 keen terug in Joz. l0:8, 25 en

1l:6 en de omgang met de veroverde steden in Joz' l0-ll geschiedt geheel

overeenkomstig Deut. 20: l6-U.
De ontstaansgeschiedenis van de tekst roePt twijfels op ten aanzien van de

historische betrouwbaarheid van de daarin weergegeven gebeuÍenissen. Die

twijfels zijn niet weg te nemen door opgravingsberichten of in het Seval van

10i2-13, door astmnomische waarnemingen (zie de opmerkingen hierover bij

het betreffende tekstgedeelte). Het zou te ver voeÍen om met betrekking tot al

de hier genoemde plaatsen de opgravingsberichten en hun interpretaties te

evalueren. Hier zij slechts opgemerkt dat zelfs aanwijzingen voor verwoesting

nog niet mveel zeggen. Israëls vestiging in Kanaàn vond plaats in een turbulente

tijd. Daarin zijn er verschillende kadidaten te noemen vooÍ de twijfelachtige

@r van verwoester van §rcden.

Ook als we ons beperken tot de gegevens uit het Oude TestaÍnent' blijven er nog

voldoende ntagen over. Het relaas van Joz. 10-l I laat zich namelijk moeilijk

rijmen met wat elden in het boek Jozua over sommige van diezelfde plaatsen

g;zegd wordt (vg. bijv. Joz' 14:6-15 en 15: 13-14 over Hebron en Joz' 15: 15-20

óveóeUirlKi4a-Sefer). En in Ri. I wordt een b€eld gegeven van de verovering

van het tand waaÍbu Israël [tslsmeel nigl als één volk optreh en waarbij de

verovering he€l wat minder succesvol is dan Joz. l0-ll suggereert'

Maar wiJ het boek Jozua slecht§ gebruiken wil als bron voor de oude

geschiedenis van Israël, do€t dit ge§chdft geen r€cht' Oo-k de1 hoofdstukken

iilo .t. b"r"t ti.lriog van de vernrtling van Gods beloften doorgegeven ter

bemoediging.
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10

De slag bij Gibeon

I Toen Adoniscdek, de koning van Jeruzalem, hoorde dat Jozua Ai had

ingenomen en het in de batr had ge&an, dat hij (dus) met Ai en zijn koning
gedaan had zoals hij had gedaal met JeÍicho en zijn koning' en dat dc

Èwoners van Gibcon vrede gesloteo hadden met kraël eÍl in hun midden

bleven,
2 wcrd men baÍrg, omdat Gibeon ceo grot€ stad was' als één van de st€den van

een koninkÍijk, want het was groter dan Ai en al zijn mamen waren strÍke
helden.

3 Toetr zond Adonis€dek, de koning van reruzalem' Oet volSende bericht) ÍlaaÍ

Hoh8m, de koning van Hebron, naar Piram, dc koning van Jarmut' naaÍ

Jafia, de toning van bkis, en na DebiÍ, de konhg van Eglon:

4 'Komt op tot mij en helpt mij , dat wij Gib€on verslaan' want het heeft YÍede

gesloten m€t Jozua eÍl met de l§raëli€ten.'

5 Toen verzamelden zich de vijf koningen van de AmoÍieteo ell tÍokken op'

de koning van leruz.alcm, de kordng van Hebron' de koning van JaÍmut, de

koning van L:kis cn de koning van EgloÍ!' zij en al hun lcgers en zc

belegerden Gibeon en vÈlen het aan.

6 En di mannen van Gibeon zonden (bericht) naar Jozua in het kamp te GilSal:

'Tret u$, handen niet van uw knechEn rf. Kom haastig op naaÍ ons, Íed ons

en help ons, wanl alle koniÍ8rn vatr de AmorieteÍ die in het geb€rgle wo[cn'

hebben zich tegen ons verzameld.'
? Toen tÍok Iozua op uit Gilgal, hii en al het krijgsvolk met hem en al de

soldaten.

E En de HERE zei tegen lozus: 'Wees niet bang vooÍ hen' want lk heb hen

in jouw hand gegeven. NieÍnand van hen zal YooÍ jou kuffrcn standhou-

den.'
9 Jozua kwam plotstlaps bij hen. Heel de nacht (daor) was hij opgerolken uit

Gilgal.
lO De HERE bracht hen voor Israël ill verwarring en hij bracht hen c€n zwaÍc

ncderlaag to€ bij Gibeon en achtervolgdc hen over de steile weg van

Bet4hoÍon en vcrsloeg hen tot bij Azeka en Makkcda.

I I En bij hun vlucht voor Israël oP de helling van Bet-Choron wierp de HERE

grote slenen op hen vanuit de hemel, iot aan Azeka' (waaÍdoor) zij

ómkwamen. En er sderven er meeÍ door de hagelstenen dan de IsÍaèlieten

met het zwaaÍd hadden Sedood.
12 Toen sprak Jozua lot de HERE op de dag dat de HERE de AmoÍieten had

overgegeven aan de Israèlierer, en Jozua zei voor de ogen van Israël:

'zrn, sta sdl re Gib€on

eÍr maar in het dal van Ajjalon!'
13 Eo de zon stoÍd stil eo de maan bleef staan, totdat het volk zich gewroken

had op zijn vijanden. Ir di, nic, gc§chralcn in het Bock van de Oprcchte? De

zon bleef midden in de hemel staan en haastte zich niet om (onder) te gaan'

ongeveeÍ een hele dag.

t4 Er is nooit een dag Scweest, hiervoor of hiema, zoals deze, waarop de

DE WRDERE WROWRING VAN HET UIND 10:I-11:23
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IIERE (zo) luisterde naar de stem van een mens. Waarlijk, de HERE streed
voor I§raë|.

15 En lozua en heel lsraél net hem kcerde ,erug noar de legerptiats te Gilgal.

UIT DE INLEIDING bij de hoofdstukken l0 en I I moge duidetijk geworden zijn
dat we bij het oplossen van de problemen waawoor de tekst ons stelt, niet om
het onderzo€k naar de ontstaansgeschiedenis van de tekst heen kunnen. Zo
m@ten we aannemen dat de opsomrning van de steden io de coalitie met
Adonisedek hier secundair is. Mogelijk berusten de namcn yan hun koningen
zelfs op fantasie, net zoals bij de namen van d€ koningen in G€n.14, at is niet
meer te achterhalen, waarom deze koningen in Joz. l0 nu juist deze namen
kregen. Dat rclative€Í het proble€m waarvoor vs. 3 ons stelt. DaaÍ wordt een
verder volstr€kÍ onbekende koning Debir van Egton genoemd. Even laler is
Debir de naam van e€n stad (vs. 38).
En Jeruzalem met zijn koning Adonisedek zou hier pas later z[n plaats aan het
hoofd van de coalitie tegen Gibeon hebben gekregen. In de Septuaginta luidt de
naam van deze koning Adonibezek. Die wordt in Ri. l:5-Z ook weer geno€md
in verband met Jeruzalem en de strijd daanegen. De precieze verhouding russen
deze teksten blijft raadselachtig. Wel is duidelijk dat Jeruzalem nog lange tijd
in Kanrinitische handen is gebleven. Pas na de verovering door David kreeg hèt
zijn centrale plaats in IsraëI.
Joz. l0:l is de eerste vermelding van deze later voor Israël en ook voor
anderen zo belangrijke stad. Voorheen was er slechts de aanduiding als
Salem met zijn koning Melchisedek (Gen. 14:18; let op de overeenkomst in
naam met Adonisedek!). Het valt op dat kort hiervoor, aan het slot van het
vorige hoofdstuk, sprake was van de term waarmee Jeruzalem steeds in het
boek Deuteronomium wordt genoemd: .de plaats die de HERE gekozen
heeft' (Joz. 9:27). Deze koppeling maakt duidelijk hoe ver Israël nóg af is
van het gestelde ideaal van het eigen land met zijn eigen God in zijn eigen
tempel. De nu volgende hoofdstukken willen gelezen worden als betangdjke
stappen op weg naar dat ideaal en geven als zodanig juist daarcm misschien
wel dat idealistische beeld van heel het land. veroverd door en voor heel het
volk.
Het e€rste vers herinneí aan de gmtendeels gelijkluidende inleidingen in 5: l,
9:l en ll:1. WaDneer we ze met elkaaÍ vergelijken zien we dat in l0:l de
nadruk valt op de twee wegen die blijkens de voorafgaande hoofdstukken open
staan voor de Kanaànitische koningen: totale vemietiging of vrede sluiten, dat
wil zeggen een verbond aangaan, zoals de Gibeonieten hadden gedaan.
Maar Adonisedek denlt een derde weg te kunnen bewandelen via e€n machtig
front tegen IsraèI. Daarin kan men Gibeon echter niet missen, want da ligt
strategisch tussen Israël en de coalitiegenoten in.
Adonisedeks optreden is in zoverre positief voor Jozua dat het zun militaire
optreden in een nieuw licht stelt. Hij is nu niet de nietsontziende veroveraar,

10:l-11:23 DE WRDERE WROWRNG UAN HET LAND
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maaÍ de man die zijn woord houdt, en zijn naam, die afgeleid is het werkwoord

'rcdden', eer aandoet (vs. 6).
Gods bemoediging (vs. 8) herinneí aan het eerste hoofdstuk van het boek Jozua

en in zijn huidige context ook aan Deut. 3:2. Daar betreft het wooÍden die God

sprak tót Mozes bt zijn strijd tegen (evene€$) Amoritische koningen' Ook de

opdracht uit Deut. 3:2 om met de nieuwe tegenstanders m le handelen als bij

eerdere vijanden wordt, zo lezctr we in Joz. 10:.2842, stiPt uitgevo€rd'

tn vs. 9 en 10 lezen we hoe Jozua's initiarief en Gods bijshnd harmodeus

samengaan. Dat was e€rder bij Ai wel even ande§!

Het liJh inmiddels wel of lve een cu§us oorlogstaktiek kijgen' Na de

behanóeling van de hinderlaag is nu de verrassingsaanval aan de beuÍt' Maar

indrukwekiender dan de lange nachtelijke reis van Israëls leger is Gods

spectaculaire ingrijpen (vs. 1l-13). Het gaat hier om twee verschillende acties'

Ii"id" h"bb"o b"t."kking op de totale vemietiging van de vluchtende vijanden'

ln het eerste geval doodt de HERE hen zelf door grcte stenen' die later als

hagelsrenen wórden aangeduid, uit de hemel te gooien. DaamÀ is er h€t wonder

,ri 
^o ", 

,r-, die stil staan totdat de Israëlieten de vuanden volledig hebben

ingehaald. De HERE zelf treedt hier minder op de voorgrond' Jozua spreekt de

beilissende woorden en de 'wraak' komt dan van het volk'

Strikt genomen sluiten de b€richten over de wonderen elkaaÍ uit' De conclusie

in vs. ïlb wekt namelijk de indnrk dar het pleit definitief beslecht is' Het heeft

er alle schijn van dat ei verschillende verhalen waren over goddelijk ingrijpen

ten behoevi van Israël in de sirijd tegen de Kanaànieten, en dat deze bij de

beslissende slag bij Gibeon zijn samengevocgd. Het eerste bericht lijh te zijn

geinspireerd dóor de vermelding van de gÍote $enen, die vanaf vs- 16 m'n

Élangrijke rol spelen. Zou het daar soms om dezelfde stenen gaan en is de even

later in het nets gegeven verklaring als hagelstenen dan een poging om dit eerste

goddelijke ingàlpin op eén lijn te bÍengen met dat andere opmerkelijke

iatuurverscnilnsei betreffende zon en ma:m? In de SePtuaginta ontbreelt in vs'

18 en 27 het bijvoegelijk naamwoord 'gÍoot' bij de stenen' Op grond van die

tekst is dit verband tussen beide tradities mo€iluker te leggen' Het is evenwel

niet uitgesloten dat een latere vertaler, nadat de stenen uit vs' 11 eenmaal als

hagelstónen waren aangeduid, duidelijk heeft willen aangcven dal-deze stenen

nielt dezelfde konden zijn. Nog een andere mogelijkheid is dal de Hebreeuwse

tekst in vs. 18 en 27 is beinvloed dooÍ de vooÍafgaande vermelding van de 'grote

stenen' in vs. ll- Het moge duidelijk zijn dat we hier niet boven het nivo van

de vermoedens uitkomen. Dit vertaal over goddelijke bijstand oP het slagveld

met behulp van hagel$ercn is overigens niet uniek voor die tijd' De Hethitische

koning Munjili bcricht ho€ de stormgod een met@oÍ lier neerkomq oP zijn

vijanien. ErSargon, de legendarische koning van Akkad, veíelt hoe de god

nàad nem ooit eens hielp door met 'h€melstenen' zijn op de vlucht geslagen

tegenstanders te vemietiSen.
Zóds het hier is bescbreven is dit goddelijke ingrijpen weer niet alleen tegen de
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Kanaànieten, maaÍ ook tegen hun god Baàl gericht (zie de opmerkingen hierover
bij 5:13-15 en bij het slot van hoofdstuk 6). Op her K,nernÍische grondgebied
begeeft Israëls God zich ook op het terrein van de Kamànitische weergod BaàI.
Dez€ werd immeÍs geilcht met hagelstormen en ander metereologisch geweld te
smijten (vgl. ook Ps. 18:13-15 en Jes. 30:30).
Aan de beschrijving van Gods ingrijpen werd ook uit andere bÍon iets
toegevoegd. Dit is een van de zeldzame gevallen d in de tekst zelf rechtstreeks
wordl aangegeven wat op andere plaatsen m vaak alleen maar kan worden
vermoed: dat de huidige tekst is samengesteld uit andere Íeeds b€suande
zelfstandige tradities. In ecn latere aanvulling in vs. 13, die in de Septu,ginta
ontbreel«, is sprake van een ons helaas niet meer bekende verzameling oude
teksten, waarschijnlijk liederen, namelijk het 'Boek van de Oprechte'. Dat wordt
ook il 2 Sam. 1:18 genoemd.
De in vs. 12-13 beschreven geb€urtenissen hebben heel wat spe.ulatie
opgero€pen. Men heeft het wonder proberen te verklaren door het te verbinden
met een zonsverduistering, met een bijmndeÍe we€rsgesteldheid, samenhangend
met de eerder genoemde hagelbui. Er is ook op gewezen dat het in het oude
Mesopotamië als een gunstig teken werd gezien, als men z()n en nnim
legelijkeÍijd kon waamemen. In een oude Joodse Midrasj wordt ook nog verband
gelegd met de droom van Jozef, de verre voorvader van de Efraimiet Jozua,
waarin de mn en maan samen met elf sterren zich voor hem neerbuigen (Gen.
37:9).
Maar wat is nu precies het wondeP Om te kunnen begrijpen wat er in vs. 12
is bedoeld, moeten we wercn wat met de gebruikte werkwoorden is aangeduid.
Hier kan de vergelijking met I Sam. l4:9 ons verder helpen. DaaÍ woÍden
namelijk dezelfde twee werkwoorden voor 'stilstaan' en ,blijven' gebruikt. Dat
gebeurt ook nog in een vergelijkbare situatie, namelijk van de oorlog. Net zoals
in I Sam. 14 lijh in loz. 10:12 in eerste insranrie te zijn bedoeld dat zon en
mrrn zich afzijdig houden van de gevechten. Dat is minder vreemd dan het op
het eerste gezicht misschien lukt. We lezen immers het tegenovergestelde in Ri.
5:20, waar de sterren vanuit de hemel meedoen in de strijd. Ook moeten we dit
weer afzetten tegen de achtergrond van de Kanaànitische geloofsvoorstellingen,
waarin zon en maan een prominente rol spelen. In de strijd verwachtte men
bijstand van vergoddelijkte voorouders, die inde cultische teksten aan hen gewijd
heel vaak juist ook met de zon en maan werden geassocieerd, omdat die steeds
terugkerende hemellichamen de eeuwige wederkeer en dus de overwinning op
de dood symboliseerden. We keonen dit ook uit de Egyptische cultuur.
Dit passieve toezien vanuit de Kanaànitische godenwereld vanwege Jozua's
dwingende woorden kdjgt in de to€vo€ging die erop volgt in vs. l3b, een ander
acr€nt. Daar wordt de nadruk gelegd op de exrra tijd die Israël kdjgt om af te
rekenen met zijn tegenstanden. In vs. 14 wordt nog eens beklemtoond dat de
HERE de strijd besliste. DaaÍover mag geen misverstand b€staan.
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De vijf koningen in de grot bii Makkeda

l0:l-l l:23

10 16 Die vijf koningen waren geYlucht er haddcn zich verboÍgeo h de grot bij
Makkeda.

17 Aan Jozua weÍd Oct volgendc) b€richt: 'Wij hebb€n de vijf koÍirgen
gevonden. (Z,e hebben zich) verborgen in dc grot bij Makteda.'

l8 To€n zei Jozua: 'Wentelt grote siln€n voor de ingang varr de grot en zct er

mannen bij om hen te bewate[.
19 Maar jullÈ moeten niet blijven $ran, gaal achter jullie vijanden 8sn en pakt

heÍ bij de achterho€d€ aan. Geefr hen oÈt (de mogelijlheid) om le ontkoÍnen

naar hun steden, want de HERE, jullie fu, heeff hcn in jullie hand

gegeven,'

20 Toen Jozua eII de Israëlieten hun een zeer zwaÍ€ nederlaag hadden

Íoegebracht, tot hun v€rnietiging, en zij die aan hen ootkomen warel, hun

versterkÈ stdeo hadden bereitt,
2l keeÍde heel het volk terug naar de legeÍplaats' naaÍ Jozua in Makkeda' in

vrede. Niemand Íoerde (meer) zijn tong tegen ie[und van de Israëlieten'

22 E\ lo"ua zqi 'Opcnt de ingang van de grot en brergt die vijf toningen de

gÍot uit naar mij toe.'
23 Zo gebeurde het. Ze brachten dÈ vijf toningeÍ uh dc grot naar hem toe: de

koning van Jeruzatem, de koning van Hebron' de toning ven Jarmut' de

koning van Lakis en de koning van Egloo.

24 Zodra men dic vijf koningen naeÍ buiten had gebracht naar Jozua, riep Jozua

alle marurco van tsraël sam€Íl en hij zei tegen de eatrYoerdeÍs van de

krijgslieden die rrct hcm mec varen gegaro: 'Komt dichteÍbii cn zet uw

voeien op de net van dcze kooingcn.' En ze kwamen nadeóij en zenen hun

voeten op hun nek.

25 Etrloruzei tegcn hen: 'Weesr niet bang, weest oiet verschrikt' wcest sterk

en moediS, wani zo zal de IIERE docn met al jullie vijanden teSen wie jullie

strijden.'
26 Daama sloeg Jozua hen dood en hing hcn op aatr vijf bomen en z€ bleven

hange[ aan de bomeo iot de avond.

27 Bij ionsonttcrgang gebood Jozua drt m€o hen van de bomen Ínoest affBlen'

en ze *ieryen tren in ae got waarin ze zbh hadden vertorgen' De gÍote sleÍEn

plaasren ic voor de ingatrg Yan de gÍot (D'ar liSgen ze) t'ot op deze dag'

DE SLAG BU Gibeon blijkt ondanks de vermelding in vs' 15 nog niet te zijn

"fiaop"o. 
Wa.Dt nu wordt nog het veÍàaal verteld van de afrekening met de

o-à"ig*o".d" koningen. fi.l ae inteiaiag op de hoofdstukken 10 en I I is al

dui<lelij-k genaakt dat we hier hoogstrraarschijntijk te maken hebben met een

*f fr*aii. traditie, die pas latar veÍbonden i§ met de bovengenoemde

""U"*"oï*o. 
De sporen van deze r€dactie vinden we onder meer terug in het

F;i ;ii;".. 19-20 àpnieuw sprake is van een achtervolging van de vijandm'

lla n"t io *r. 11-13 beschrcven godrtelijke ingrupen mocht men toch :rannemen

dd dit nu achter de rug was.
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Na de steenhopen die in en naast de Jordaan herinneren aan de doonocht, de
steenhoop die herinneí aan Achan en de steenhopen verwijzend naar Ai en zijn
koning, is er nu het teken van de grote stenen voor de grot bij Makkeda. Dat
veíelt dat ook de machtigen niet ontkomen, als God strijdt voor zijn volk. Zo
wordt ook duidellk gemaalÍ dat er maaÍ één is die Íecht heeft op de titel van
koning. En dat is de God van IsraëI.
Juist de koningen, de machthebbers, worden in deze hoofdstukken van het boek
Jozua steeds met nadruk geooemd. Het zal niet, zoals zo vaak, geb€uren dat zij
de dans on6pringeD en dat het voetvolk het moet ontgelden. Even leek het erop
dat hier toch we€r zoiets zou gebeuÍen, want de koningen slaagden erin de
dodelijke steneffegen uit de hem€l te ontwuken door hun toevlucht in de grot
bij Makkeda te zoekeo. MaaÍ dan zet Jozua hen toch klem en dezc kf,Jr àjt de
stenen hen te machtig. En uiteindelijk wordt de plaats waar zij dachten hun leven
te redden, hun graf.
Het is niet uitgesloten dat in een bepaalde fase van de overlevering gedacht is
aan dezdfde stenen als die in vs. I I genoemd worden. Daar kan in de huidige
context natuurluk geen sprake van zijn. Maar het lukt geen toeval te zijn dat
hier dezelfde woorden uit vs. I I terugkomen (zie ook de opmerkingen hierover
bij de inleiding op de hoofdstukken l0 en I l). Het geeft aan dat her kaÍwei
helem22l wordt al'gemaakÍ. Ookdie vaak zo ongrijpbare machthebbers ontkomen
niet.
Jozua beperkt zich niet tot de gebruikelijke terechtstelling, zoals die van de
koning van Ai (8:29). Hij wil dat het volk hier ook lering uit trekt. Ze moeten
niet blUven opzien tegen deze machtigen der aarde. Vandaar dat hij de
aanvoerders van de soldaten het gebaff van de overwinnaar laat maken door hun
voet op de nek van de koningen te zetten. En Jozua heÍtaalt na dit b€wijs van
Gods overmrcht de woorden die de HERE eerder aan hem zelf had meegegeven:
'wees sterk en moedig' (vs. 25; vgl. l:6 etc.).
Zelfbewust zal Israël nu zijn weg verder kunnen gaan. Men ho€ft niet bang te
zUn dat er nog iemrnd op han neerskt. .Niemand zal zijn tong tegen de
Israëlieten durven uitsteken' (vs. 2l), zelfs geen koning. Dít herinnert weer ,rn
de tud van de uittocht, want we komen dezelfde uitdmkking tegen in Ex. I l:7.
Daar is dit respect afgedwongen, zelfs bij Farao, door het geweld van de plagen.
Het bevestigr ook nog ecns wat al eerder in Joz. 5:9 werd genoemd: het volk
is verlost van de'smaad van Egypte'. Het heeft zijn plaats gekregen.

De verovering van het zuiden

10 28 Jozua nam op die dag Makkeda in en sloeg het samen met zijn koning met
dc scherpte van het zwaaÍd en dced hen in de ban en van alli levenden die
erin waren, liet hij er nier één o lomen. En hij deed met de koning van
Makkeda hetzelfde als met de toning van Jericho.
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29 ,ozua rn hed lsraël met hcm Eok door van Matteda naar Libna er hij bood

de stÍijd a8n met Liboa.
30 En dc HERE gaf ook die (stad) en zijo koning in dc hard v8o lsraël en hij

slocg h€t met de scheÍp& van het zwaaÍd en alle lcvrDdetr di€ cÍin waÍen,

en hij liea nÈmand in haaÍ ontkoÍnen ctl hij deed Ínet zijn konhg hetzelfde

als met de koni[g vao JeÍicho.
3l Jozua en heel Isriël mcr hem tÍok dooÍ Yan Liboa naar Lakis en hU belegerde

het en viel het 8an.

32 En de HERE gaf t-akis in de haDd van Isnël en hij Ílam het in op de tweëde

dag en sloeg het met de scherpte Yan het zwaard, alle levenden die eÍin
waÍen, geheel zoals hij gedaa! had met LibÍ|a.

33 To€n trok HoÍam, de loning vatr GezcÍ, op om ktis te helpen, rnaar Jozua

en zijn volk vcÍslocgcn hem zoÍder dat er YaÍr hen ook maar Èmand

onttwam.
34 Jozua eo heel Israël md hem Eot door van kkis naar Eglon en ze

belegerden het en Yielen hca aatr.

35 Ze namen het in en sloegen het mcl de scheÍpic van het zweaÍd, alle

levenden die erin waÍeÍ, deed hii in dc ban, geheel zoals hij gedsaÍ had met

l.akis.
3ó En Jozua etr hcel IsÍaël mel hcm tsot op van Eglon naar Hebron en viel het

eÀn.

37 Z€ namen hct in cr slocgen het Ínet de scherpte van hct zwaard, zijn koning,

zijn st€den en ellc levendcn die erin waren. Hij liet niemand ootkomen,

gehe€l zoals hii rllcmaal gcdaen had Írct Eglon. En hij dced hei en Àlle

levenden dÈ erin waren in dc ban.

3E Jozua en heel Israël m€t hem wendde zÈh naaÍ Debir en viel het aan.

39 En hij nam het in, zljn koning en rl zijn steden, en ze slocgell het met de

scherpte vaÍ hea zwaard cn z€ deden slle levendetr di€ erin waÍeÍl, in de ban

en hij liet nÈmand ont&oÍnen, zrals hij gcdeeÍ had Ínei HebÍon. Zo deed hij
met DebiÍ en zijn koning, zoals hij (ook) gedaan had ÍD€t Libna en zijn

koning.
40 Jozua sloeg heel het land, het gebeÍ8te, de Negeb, d€ laagvlatte en de

hellingen en al huo kodngeo. Hij liet nieÍnand ontkoÍnd. Al wat adem had

decd hij in de ben, zoals de HERE, de God van IsraëI, geboden had.

41 Jozua veÍslo€g hen van Kades-BaÍn€a tot Gaza en heel het land GoseÍ loi
aan Gibeon.

42 Al de koningeo ?Í hun lÀnd ovcrweldigdc Jozua in één keer, waot de IIERE,
de God van IsraèI, sEccd voor kraëI.

43 Tocn keerde luua hc.l Isrual md h.m terug naor hct karnP in Gilgal.

oP MoNoToNE EN in zijn afstandelijke kilheid huiveringwekkende wijze wordt

de verovering van zes steden in het zuidelijke gedeelte van het beloofde land

w@Ígegeven. In de samenvatting aan het slot (vs. '10-42) wordt het voorgesteld

alsof daarmee vrijwel heel het gebicd was vemverd: het beÍgachtige gebied ten

westen van de Dode Zee, de wo€stijn in het ariden, de laagvlake (of Sjefela),

dat is het gebied tussen het bergand eD de kustvlakte, eo 'de hellingen'. tflat met
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dat laatste bedoeld wordr, is niet zeker. Waanchijnlijk gaat hct om de hellingen
van het naar het oosten toe sterk aflopende bergland en is het dus het gebied
tussen dat bergtand en de Dode Zee.
In deze opsomming missen we het kustgebied met de Filistijnse steden
(vgl.ll:221). De stad Gaza wordt wel genoemd, maar is slechts de aanduiding
van de westeluke gÍens. De zuidelijke grens wordt gemaÍkeerd door Kades-Bar-
nea en de noordelijke door Gibeon.
Het in vs. 4l met Gibeon verbonden gebied dnagt dezelfde naam als het gebied
waar het volk io Egypte verto€fde: Gos€n (vgl. ook l1; 16). Blukbaar onrleent
het zijn naam aan de in 15:51 genoemde plaats (zie ook de opmerkingen bU
1l: l6).
De verovering van de zes steden wordt volgeDs een vast patroon beschreven:
- Jozua trekt op met heel Israël van de ene naaÍ de andere stad.
- De HERE geeft de srad met zijn koning in hun handen.

- De ban wordt voltrokken (naar het bevel van Deut. 20:ló).
- Niematrd ontkomt daaraan, ook de koning niet: hem treft hetz€lfde lot als zijn
eerder genoemde collega.
Er zijn wal varialies in dit patroon, ondeÍ meer omdat van somrnige steden de
koning al was omgekomen bij Makkeda. Ook blUkt de verovering van de stad
L,akis wat meer inspanning te vergen, want het wordt pas op de tweede dag
veroverd (vs. 32). Dat komt overeen met wat we uit andere bronnen over deze
stad weten: het is een bekende vestingstad, waannee líer ook de koning van
Assyrië nog het nodige te srellen had (vgl. ook Jer. 34:7).
hkis krijgt, zij hel wat laat, hulp vanuit Gezer, dat eveneens bekend is als
vesting (vgl. I Kon. 9:15-17). Maar die wordt afgeslagen. De stad Gezer zelf
blijft buiten schot, waarschUnlijk omdat het net ten nooÍden van het hier
o[§chreven gebied, dat later aan Juda en Benjamin wordt toegewezen, ligt,
Zo komen we op een totaal van zes steden in z€ven dagen. Voor de verovering
van de zuidelijke helft van het land had men dus nei zo lang nodig als eerder
voor de verovering van Jericho. Er wordt hier een ideaal geschilderd dat mede
gezien andere overleveringen in het boek Jozua en in het boek Richteren op
gespannen voet staat met de historische feiten. Dat geldt ook voor het herhaalde
'en heel Israël met hem'. Pas ten tlde van koning David werd iets van die
eenheid b€reikt en dat niet zondeÍ de nodige moeite.

11

De verovering van het noorden

I Toen Jabin, de koning van Hasor (dit) hoorde, zond hij (bericht) naar Jobab,
de koning van Madon, naar de koning van Simron, naar de koning van Aksaf

2 en na,Í de koniÍgcn uit het noordeo, in het gebeÍgte en in de AÍaba tcn
zuiden van Kinarot, in de laagvlakte en in het heuvelland van Dor in het
westen,
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3 ÍaaÍ de KanaàoÈicn in hea oosten cr het westen, na8r de AmoÍÈten, de
Hethiercn, de Perizziel€n, de Jebusiebn in het gebeÍgte en de Chiwwieen
aall de voet van de Hermon, io het land vatr Mispa.

4 Toen tÍokken zij uit en al hun legeÍs mea hen, €€tr Ínenigte talrijk als het zand

aan de o€veÍ van de zee, er met zeeÍ veel paarden eÍ wagens.

5 En al deze konhgen verzamelden zich, kwarrco en legerden zich gezamenlijk

bij de 'ratcren van Merom om trgcn Israël te strijdcn.
6 De HERE zei tegen Jozua: 'wees niet bang voor hen, wanl morgen om deze

tijd geef ik hen allen oveÍ, gedood voor IsraëI. Hun pasrden Íno€t jij de
pezen doorsnijden en hun strijdwagens mct vuuÍ verbranden.'

7 Iozua en heel het krijgsvo[ met hem twam plotsklaps bij h€n, bij de watereo

van Merom. Zc overvielen hen.

8 En de HERE 8af her in de hand van hraëI. ze versloegen hen en achtervolg-

den hen loi GrooGsidon, lot Misrefot-MaÍrl erl lot het dal Mispe in het

oosten. Zc versloegen hen zondeÍ oot ÍlaaÍ ieÍnald te laicn onlkomen.

9 Jozua de€d met heo zoals de IIERE lcgen hem gezrgd had. Hun paarden

sneed hij de pczen door en hun strídwagens veÍbrandde hij met vuur.

lO ,ozua kecrde toen om en ovcrweldiSdc Hasor ell zijn koÍing doodde hij mct

het zwaard. Want Hasor was voorheen het hoofd van deze koninkrijken.

I I En ze sloegen allc levenden di€ eÍin waren, met de scherpte van het zwaard,

Ze deden Oen) in de ban. Niets vao wat adem had bleef over en Hasor

v€Íbranddc hij met vuur.
12 Allc steden van deze koningen en al hun koningen hc€ft Jozua overwcldigd,

geslagen met dc scherprc van het zwaard en in de ban gedaan, zoals Mozes,

de knecht van de HERE, geboden had.

13 Maar alle op heuvels gelegen steden veórandde Israël niet, Alleen Hasor

heeft Jozua veÍbrand.
14 Heel de buit van deze steden en het ve€ hebb€n de lsraëlieten voor zich

genomcn, Íuar alle mensen sloegen zij met d€ scherpte van het zvaard,

mtdat ze heo hadden uitgeroeid. Niets van wat ademt lieten ze oveÍ.

15 zoals de HERE aan Mozes, ztn knecht, geboden had' zo had Mozes het

Jozua geboden en zo deed Jozua. Geen woord vao alles wat de HERE aan

Mozcs geboden had he€fr hij naast zich neer gclcgd.

zoAls AL BU de inleiding op hoofdstuk l0 en ll werd opgemerkt laat dit
gedeelte zich lezen als een vaÍiatie op het patroon dat we ook al in hoofdstuk 10

aantroffen. Nu gaat het dan oveÍ het noordelijke gebied, zich uitstrekkend tot
aan Sidon in het noorden. 'Groot-Sidon' is een aanduiding van de siad en de

oÍtrliggende kleineÍe steden welke binnen zijn invloedsfeer horen (vgl. ook de

toevoeging bij Hebron en Debir: 'rct al zijo steden' h l0:37-38)- De oostelUke

grens wordt aangegeven Ínet de Aróa, de Jordaanvlakte ten noorden van de

Dode Z.e. De kuststad Dor markeeí de westzijde. De beslissende slag vindt
plaats bij de wateÍen van Merom, dat ergens len noordwesten van het meer van

Galilea gelokaliseerd mo€t worden.
Een belangrijke rol speelt de stad Hasor. Dat is niet veóazingwekkend, want

we weten mede door de uitgebreide opgravingen ter plaals€ dat deze stad ten
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noorden van het meer van Galilea een van de grootste van zijn tijd moet zijn
geweest, ook in de periode van de iDtocht. De vergelijking met Ri. 4 roept echter
wel de nodige vragen op. Want daar is weer sprake van een srijd tussen Israëls
stammen en het met de geduchte strijdwagens uitgeruste legeÍ van Hasor, waar
nola bene ook e€n koning met de naam Jabin de dienst uitmaakt.
Een mogelijke verklaring van deze ongerijmdheid zou zijn dat bU de samen-
stelling van Joz. ll als pendant van Joz- l0 gebruik is gemaakt van het oude
materiaal over de beroemde stad Hasor, zoals ons dat ook in Ri. 4 is overge-
leverd.
Deze keer is er geen groots goddelUk ingrijpen. De aandacht wordt opgeëist door
de opdracht om de paarden kreup€l te maken en de strijdwagens te verbranden.
Dat is niet slechts ingegeven door de overweging dat het beter is om het wapen-
tuig waarmee men zelf nog niet zo goed uit de voeten kan, onklaar te maken,
opdat het nieÍ eventueel weer tegen Israël gebruikt zou kunnen worden. Voor
hetjuiste begrip moeten we er e€n tekst bij betrekken als Ps. 46:9-10. Daar wordt
van de HERE bezongen dat Hij oorlogen doet ophouden en strUdwagens in
vlammen doet opgaan. De vemietiging van het wapentuig he€ft dus ook met het
veírouwen op Gods ingrijpen le maken. Het geeft aan dat men zijn hoop niel
hoeft te vestigen op de macht die het bezit van deze voor die tijd geduchte wapens
inhoudt. Daarmee is dez€ tekst nog geen pleidooi voor pacifisme. Er blijft de
bittere noodzaak van de strijd tegen de machten die God in de weg staan.
In vs. 13 va.lt op dat Hasor ook in mverre een uitzonderingspositie bekteedt dat
het verbrand wordt. De overige steden blijven bewoonbaar. Met 'heuvels' wordt
hier bedoeld de verhoging die de eeuwenoude bewoning opleverde. Men bouwde
immen steeds voort boven op de resten van eerdere bebouwing.
Dat deze steden gespaard blijven is niet uitzonderlijk. Ook in het vorige
hoofdstuk was er geen sprake van een totale vemietiging van de steden. De
rigoreuze aanpak van Hasor moet beschouwd worden als een veelbetekenend
signaal, ook voor IsraëI, dat God geen grootheid(swaan) naast zich duldt.

11

De verovering voltooid

16 Zo veroverdeJozua heel dit land, het gebergte, heel de Negeb, heel het land
Gosen, de laagvlakte, de Araba, het gebergte van Israël en zijn vlakte

17 vanaf het Kale Gebergte dat, oploopt naar Seiï, rot Baàl-Gad in de vlakte van
Libalon, aan de voet van de berg Hermon. Al hun kolingen overweldigde
hij, hij versloeg hen en doodde hen.
Vele dagen voerde Jozua strijd met al deze koningen.
Er was niet één stad die vrede sloot met de IsruëlieteÍt, Alleen de Chiwv,ieten
die in Gibeon woner, (deden dar). Alle (steden) hebben ze met strijd
ingenomen.

20 Want door de HERE was hun hart (zo) verstokt dat zí Israël (slechts) in de

l8
l9
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strijd (wilden) onfircetcn, opdat Hij hen in de ball zou doen zonder dat Hij
genade mct hm had, opdat hij hcn zou uitoeien, zoal§ de HERE Mozcs

gcMen had.
2t Jozua kwam toen eÍ veÍdelgde de EnakÈten uit het geb€rgte' uit Hebron,

uit DcbiÍ, uit Anab, uit heel het gebeÍgte vaÍ! Juda eD heel het geb€rgte van

IsraëI. Jozua deed hen met hun steden in de ban.

22 Geen van de Enakiet€n bleef oveÍ in het land van de Israëlieteo. Slechts in

Gaza, Gat en Asdod blevcn eÍ over.

23 Jozua nam heel het land overeentom§tig alles wat de HERE lot Mozes had

gespmken. Jozua gaf het ten erfde€l aan de Israëliete[ volgens hun veÍdelhg
in stammen. En het land ru§tte van de stsijd.

HIER WORDT ALLES nog eens §rmengevat. Het veÍoverde land wordt

omschreven, waaöU de gÍ€rrn wat realistischer getÍokken worden dan in l:4.
Wat opvalt tussen al de min of meer bckende namen is de aanduiding van het

gebid ten zuiden van Gib€on met Gos€n (eeÍder ook in 10:41). Wellicht heeft

men de voor dit gebied ongebruikelijke naam hier juisi genoemd om veóand te

leggen met het gelijknamige gebied in EgyPte. Zo woÍdlt e'ngegeven dat men

nu een nieuw 'Gosen' heeft, een nieuw tehuis. Dat past ook wel bij andere

verwijzingen naar de tijd in Egypte en daarna. In het voorafgaande vers werd

Mozes genocmd en ook in het slotvers keeí hij weer terug.

BehalvJhet overzicht van de veroverde gebieden is er een samenvatting van de

manier waarop het land werd veroverd (vs. 18-20 met een latere aanwlling in

vs. l9). Het heÍhaalt wat de koning van Jeruzalem al vóór deze twee grote

campagnes ter orc was gekomen. In vs. 20 wordt daar een verklaring aan

toegivoegd voor het handelen van de Kanaànieen. De oorzaak voor het feit dat

uii"t ^ 
verstandig waÍ€n geweest als de Gibeonieten, lag bij de HERE. HU

had hun haÍt 'verstotl'. Ook dat herimeí aan de tUd in Egypte. Hetzelfde over-

kwam immers de farao (vgl. Ex. ll:10).
Nu kan men dit opvatten als een goedkoPe manier om Israèl te vemntschuldigcn

voor het gebruiktè geweld, zoals ook in hoofdstuk l0 de verwijzing naar Gibeons

vraag om hulp verdacht veel lijkt oP de Sebruikelijke smo€s waaxmee

imperialistische machten zich bedienen om anderc landen bitrrcn te vallen' Als

we echter letten op het woordgebruik, kan ons dat hier op andere gedachten

brengen. Dit 'veniokken' is in het Hebreeuws hetzelfde wood als het herhaalde

'sterk zijn', dat gebruih wordt bij de bcnroediging van Jozua en het volk: 'wees

sterk en moedig; (1:6; 10:25). Het idee is dus meer dat God van twe€ kanten

de zaak op scherp wilde stellen. Hij zoekt de duidelijkheid- scheppende

confrontatiè en mljlt in dezen het comPromis. Zo creëeí fu de ruimte om

zichzelf en zijn bedoelingen te openbaten.

De slotbeschouwing sluit af met iets wat ldkt op een nagekomen bericht' Jozua

verslaat ook nog de Enakieten, behalve die te Gaza, Gat en Asdod' Dal zijn de

Filistijnse stedà, die we eerder al misten bij de bescbdjving van het-veroverde

zuidelijke deel van het land. Er zit iets onheilspellend§ in dit bericht' Uit het
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boek Richteren weten we datjuist vanuit die ho€k nog veel ellende te verwachten
is.
Maar hier staat iets anders voorop, namelijk de verwijzing naar het moment
waarop deze Enakieten eerder voor het voedicht traden. Juist deze Enakieten
hadden Israël doen terugdeinzen, toen ze eerder voor de grenzen van het
beloofde land stonden (Num. 13:33). Waar zÈ Íoen m tegenop keken, is nu
achter de rug. Zo is ook de belofte uit Deut. 9:l-3 vervuld. Dir op het e€rste
gezicht nagekomen bericht is dus il werkelijkheid een passend slot: het grijpt
terug op het begin van een episode uit Israëls geschiedenis en sluit haaÍ hiermee
ook af.
In het land heerst nu na al deze strijd rust, al is mals gezegd de dreiging van
met name de Filisttnen nog aanwezig. Maar in het boek Jozua zijn we nu dan
toch op een punt arngeland waarop rustig de balans opgemaakt kan worden.
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12:.1-24

12 I Dit zijn de konhgen van het land, wclke dc Israëlietcn hebbeo verslagen cn
wier land zij in b€zit hebb€n genomcn, aan de overzijde varl de Jordaan,
waar de zon opgaat, vallaf de beet Amon, tot aan de b€rg Hermon en hc€l
dc Araba in her @sten:

2 Sichon, dc koning van de Amorietrn, dÈ & Chesbon wooÍrd€, heersend vaoaf
AroèÍ, dat aan de o€veÍ van de beek AÍnon ligt, halverwcge de bock, en over
half Gileid tot aan de beek Jabbok, de grcns van de Ammonieten,

3 en over de Araba lol aan het trlcer van KiÍrneÍet in het oostrn en tot aan het
meeÍ vaÍ| dc Araba, de Zn\tr:c,, in het oosteo, de weg yan B€t HaÍesimot
en in het zuiden tot aan de voet van dc helingen van de Pisga.

4 En de grens (over): Og, de konilg van Basao, één van de oveÍgeblevenen
van de Refaïeten, die woonde te AshÍot en te Edreï.

5 Hij heersrc over dc beÍg HeÍmoo, Salka en geheel Basan ioa aan het gebied
van de G€suÍiet€o €n van de Maà&atieten, en ovcr half Gilad, lot aao de
grens van Sichon, de koning van Chesbon.

6 Mozes, de knecht des Heren, en de IsraëlÈco hebben hen verslagen, en
Mozes, de krrccht des Heren, he€ff hct in bezit gegeven aan de RubenieteÍI,
de Gadiet€n en dc halve stam Manesse.

7 Dit zijn de koningen van het land, die rozua en de lsraëlieten verslagcn
hebben aan de oveÍzijde, de westzijdc vao de roÍdaan, van Baàl-Gad in de
vlakte van de Libanon iot aan het Kale Gebcrgte, dat oploopt naar §eiÍ.
Iozua gaf (hct laÍd) in bezit aan de saammcn van Israëls narr hun afdelhgcn:

8 op het gebergte, in de laagvlakt , in de Araba, op de hellingen, in de
woestijr en in dc Negcb: de HehietcÍ, de AmorÈten, de Kamfuiet€n, de
Perizzieten, de Chiwwicten en de Jebusieten.

9 De koning Yan Jericho: één;
d€ koni[g van Ai, dat naasr Betel ligr: één;

l0 de koning van Jeruz:lcm: één;
dc koning vaD Hebron: één;

I t de koniry van Jarmut: één;

dc konhg van kkis: ééu
12 de koÍing van Eglon: één;

de koning van Gezer: één;

13 dc toning van Debir: één;

de toning van Gcder, één;

14 dc toning van ChoÍÍu: één;

de koning van Arad: één;

t5 de koning van Libna: één;

de koning van Adullam: één;

16 dc kooing vao Makleda: ééÍ:
de koning van Betel: één;

17 de tonhg van Tappuach: één;

de koning van Chefcr: één;
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l8 de koning van Afek: ééoi

de koning Yan I:saron: één;

19 de koning van Madon: één;

de koning van Hasor: één;

20 de koning van SimÍon-MeÍoön: één;

de koning van Aksaf: één:

2l de koning van Taànak: ééo;

de koning var Megiddo: ééo;

22 de koning van Kedes: één;

de koning van Jokneam bij de Karmel: één;

23 de koning van Dor op de bergrug van Dor: één;

de koning van Gojim bij Gilgal: é{n;
24 dc koning van TiÍsa; één;

samen éércndertig koningen.

EEN LESJE AARDRITKSKUNDE, zo zou men dit hoofdstuk kunnen aanduiden.

In gÍote lijnen, van stad tot stad, wordt het beloofde en nu veroverde land
getekend. Zo vat het samen wat in de voorafgaande hoofdstukken is beschÍeven

en is het een inleiding op de z€er gedetailleerde lijsten die nu volgen, als de

verdeling van het land aan de orde komt.
Vergelukt men het met de eerste beschdjving van het b€loofde land, welke werd
gegeven in 1:4, dan yalt op dat de grenzen wat minder Íoyaal getrokken zijn.
ln het eerste hoofdstuk weÍden nog de Nijl en de Eufraat als grensrivieren
genoemd. Nu reilÍ het beschÍeven gebied niet verder naaÍ het zuiden dan de berg
het Kale Gebergte, zo'n zeventig kilometer ten zuidwesten van de Dode Zee, en

niet verder naar het oosten dan de berg Pisga, niet ver oostelijk van de Jordaan,

ter hoogte van Jericho.
De hier gegeven opsomming van koningeo en hun land lijkt op het eerste gezicht

nisschien wat overbodig. Het vorige hoofdstuk eindigde immen aI met een

overzicht en met de fraaie conclusie dat de strijd gestreden was en dat men nu
il alle rust het land kotr gaan verdelen.
Maar daarmee was nog niet alles gezegd. Er wordt nu het één en ander aan

toegevoegd. Om te beginnen is het overzicht volledigeÍ: de e€rdere veroveringen
onder leiding van Mozes woÍden nog eens genoemd en ook wordt een aantal nog
niet eerder vermelde steden opgesomd. Door dit alles zo nadrukkelijk sanen te
nemen woÍdt opnieuw de eenheid van de starnmen benadruh. Wat dat b€trcft
mag de Jordaan immers geen scheiding betekenen. Verder wordt eÍ hier nog eens
de aandacht op gevestigd hoe goed de overgang van Mozes naaÍ Jozua is
verlopen. Er zit een duidelijke l|n in. Achteraf is alles, ondanks de wisseling
in het leiderschap, op dezelfde voet vooígegaan.
Dat laatste wordt in zekere zin ook aangegeven door de structuur van dit
hoofdstuk. De twe€ episodes, die onder Mozes en die onder Jozua, worden
iageleid met hetzelfde opschrift: 'Dit zijn de koningen ...' (vs. I en 7a). In het
eerste deel wordt dan de lijst met de verslagen (fwee) koningen gegeven, gevolgd
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door de opmerking dat hun gebied aan de Israëlietm in bezit werd gegeven (vs.
6). In het twe€de deel gaat het pr€cies omgekeerd: eerst komt d€ oprÍrerking over
her in bezit geven (vs. 7), daaÍna de lijst van de (éétrendeíig) verslagen
koningen. Daarme€ valt het acarnt op de twee ver7gn (6-7) in het midden van
deze lijsten en zo op de Íol die zowel Mozes als Joana speelden in de vervulling
van Gods belofte. In deze weergave van de verovering van het land valt ook des
te me€r op dat het de vervulling is van de belofte aan Jozua, zoals Moz€s deze
noemde in Deut. 3:21-22:. 'En nt Jozrua gebood ik toentenud: Uw ogen hebben
alles gezien, wat de HeÍe, uw God, aan deze rwee koningen gedaan heeft; zo
zal de HeÍe aan alle koninkrijken doen, waar gU naar toe tÍekt; gij zult voor hen
niet vrezen, want de HeÍe, uw God, is het, die voor u strijdt.'
Jozua 12 laat zich goed lezen tegen de achtergrond van deze verzen uit het boek
DeuÍeronomium. Grote delen van de beschrijving van de strijd tegen Sichon en
Og komen woordeluk oveÍ€en met wat daamveÍ in Deut. 3 staat. En de
nadrukkelijke telling van de verslagen koningen in Joz. 12 zou wel eens
geïnspireerd kunnen zijn door het noemen van de fleee koningen naast a//e nog
te veroveÍen koninkrijken in Deut. 3. De relatie met dit gede€lte uit deze
redevoering van Mozes maakt de lezer ook weer attent op wat de constante factor
was bij de overgang van Mozes naaÍ Jozua. Dat is het feit dat de HERE voor
Israël strijdt (Deut.3:22; vgl. ook Joz. l).
Jozua 12 voegt nog iets toe aan alles wat al eerder werd vermeld over de
verovering van het land: men wordt aan het nadenken gezqt oveÍ het koning-
schap. Want \vat blUft er nu van al die koningen? 7,e vallen, éen voor één. Het
is beter, m lijkt de boodschap te luiden, om nraaÍ niet te ve€l op koninklijke
macht te veírouwen. DaaÍmee past dit hoofdstuk bij de aarzelingen ten aanzien
van het koniígschap, zoals we die ook op andere plaatsen tegenkomen in het
deuteronomistische geschiedweÍk (zie hierover de inleiding). Samuël had er grote
problemen mee (zie I Sam. 8) en ook de aaDwuzingen in Deut. 17:14-20
verraden weinig hoge verwachtingen van een koning.
Het getal van de koningen is hier niet zonder betekenis. We komen het denigal
namelijk ook tegen in andere opsomrningen van krachtdadige personen. Zo waren

er ten tijde van koning David 'de Dertig', een soon van elitegroep soldaren (2

Sam. l3), en hetzelfde aantal komt nogal eens voor in het boek RichteÍen: denig
zonen of kleinzonen van een richter (10:4; l2:9 en 14) of denig metgezellen
(14:1 l). Ste€ds drukt dat daaÍ iets van macht uit. zo geeft ook dit getal nog eens

de zwaaíe van Israëls strijd aan en bovenal dat geen menselijke macht

standhoudt tegen de fu van IsraëI.
Dat geldt dus ook voor de legendaÍische koningan Sichon en Og. De Ínachl van

de laatste overstijgt zelfs nog het gewoon mens€luke. Hij wordt namelijk 'één

van de overgeblevenen van de Refaieten' genoemd. Deze RefaÍelen behoorden

tot de reuzen, evena.ls de Enakieten, waar de verspieden volgens Num. 13-14

m van geschÍokken waren (zie ook Deut. 2:10-ll). We komen deze mam ook

tegen in oude Kanaànitische tekten. Daarin worden ze beschreven als de bij hun
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dood vergoddelijkte koningen. z,e weÍden door hun nageslacht verzorgd en

vereerd als goden en werden opgeroepen als helpers in de strijd en als

raadgevers bij problemen, mals ernstige zietre. In een Phoenicische inscriptie
op een sarcofaag in Byblos uit ca. 500 v. Chr. komt m'n dodengeest voor met

de naam Og. Dat zou best e€ns dezelfde kunnen zijn als de hier genoemde. ln
!oz. 12 gaat het dan wel om een aardse koning. Maar door hem te betitelen als

één der Refaïeten speelt het Kanaànitisch geloof in de bijstand van machtige
dodenge€slen hier op de achtergrond toch mee. Zo wordt duidel|k dat Israëls

strijd ook een strijd was tegen de godsdienst van Kanaiin en dan met name tegen

de zeer invloedrijke dodenverering. Og wordt de laatste der Refaïeten geno€md.

Dat geeft aan dat het nu ook afgelopcn was met de verering van andere
goddelijke machten naast de HERE. In de praktijk zou het overigens nog heel

lang duren voordat daar definitief mee was afgerekend in IsraèI. Koning Saul

nam nog zijn toevlucht tot het Íaadplegen van een dodengeest (l Sam. 28). En

een profeet als Jesaja heeft er nog heel wat mee te stellen gehad (zie bijv. Jes.

8: l9-20).

De eerste verzen van Joz. 12 geven een vrij nauwkeurige beschrijving van het

gebied ten oosten van de Jordaan. Het b€gint in het zuiden, vanaf de rivier de

Arnon, die uitmondt in de Dode Zee. Het gebied van Sichon strekt zich van hier
af, halverwege de Dode Zee, uit tot de Jabbok. Daar begint het gebied van Og

en dat loopt dooÍ tot aan de berg Hermon in het noorden.
De beschrijving van het gebied ten westen van de Jordaan volgt in grote lijnen
de route van de veroveringstocht onder leiding van Jozua. Het begint dus bij
Jericho en Ai. Dan de volgen de namen van de vijf steden, wier koningen zich
volgens Joz. l0:3 verbonden hadden tegen IsraëI. Daarna worden aan aantal

steden in het zuiden genoemd, tot aan ChormÀ. Deze laatsle plaats was eerder

al strijdtoneel geweest. Israël had er een nederlaag geleden bij de eerste, al Íe
aanrlerde poging het beloofde land te betr€den (Num. 14:3943). Maar het had

er ook succes gekend (Num. 2l:1-3).
Vanaf vs. 15 gaat het weer naaÍ het noorden, tot aan Hasor, om dan uiteindelijk
bij Tirsa, midden in het land, te eindigen. DaaÍ, in de buurt van de Ebal en de
Gerizzim, zl later het volk ook weer samenkomen (in l8:l te Silo en in
hoofdstuk 24 te Sichem).
Een aantal plaatsnamen leven problemen op. Z,o zUn de plaatsen Geder (vs. 13)
en Chefer (vs. 17) verder niet bekend. De naam ksaÍon (vs. 18) zou ook
gelezen kunnen worden als aanwijzing dat de daarvoor genoemde plaats (Afek)
bij (Hebreeuws Ie of /a) de Saronvlakte ligt. Een schrijver zou het dan verkeerd
hebben geinterpreteerd. Verder is de naam Gojim (vs. 23) ook te veíalen als
'volkeren' en zou men (mede op grond van de Griekse venaling) kunnen
verondentellen dat het volgende wooÍd niet Gilgal, maar Galilea luidde.
Overigens blijkt ook al uit een vergelijking van de Hebreeuwse tekt met de
Griekse venaling dat er verschillende venies van deze lust moeten zijn geweest.
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In de Criekse venaling ontbreken de naam B€tel (vs. 16), her eerder geno€mde
problematische lrsaÍon (vs. 18) en Madon (vs. l9), en is Meroön (vs. 20) apart
genomen. Zo bluft daaÍ het totaal van negenentwintig koningen (vs. 24). De
boodschap blijft echter dezelfde: de Kanaànitische koningen moeten wijken voor
de KoÍriíg van Israél (vgl. Ex. 15:18 eo Deut. 33:5).
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DE VERDELING VAN HET LAND, 13:l-23:16

NU HET VERSLAG van de verovering van het land is afgesloten met enkele
samenvattende opsommingen en lijsten in de hoofdstukken I I en 12, wordt de

aandacht gevraagd voor de verdeling van al dat land. In het voorafgaande is al
steeds duidelUk ondeÍscheid tussen gemaah tussen verovering en verdelhg. Zo
lezen we bijvoorbeeld aan het slot van hoofdstuk I l: 'Toen nu Jozua het gehele

land veroverd had overe€nkomstig alles wat de Here tot Mozes gesproken had,
gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel, volgens hun indeling in stammen. En het
land rustte van de slrijd.' (vs. 23). Met de verovering is nog niet alles afgesloten.
Het land moet ook nog in bezil genomen worden. Het volk mo€t het zich
toeëigenen. Daar moet het niet te licht over denken. Dat blijkt wel uit de
verwijten die Jozua in hoofdstuk l8 maakt aan het adÍes van een aantal stammen,
die al te laks zUn in dezrn. De beslissende slag is nu da*zij de HERE dan wel
geleverd, van het volk wordt nu een passende reactie verwacht. Men moet niet
denken dat het vanzelfsprekend is dat alles hun maar toe blijft vallen en dat er
geen gevaaÍ meer te duchten zou zUn. De verkregen rust, waarvan in ll:23
sprake was, is voorwaardelijk. Ze hangt voor een groot de€l mede af van de
manier waarop Israël nu met het land omgaat. Dit spoelt in deze hoofdsnrkken
vooÍdurcnd op de achtergrond mee. Soms wordt het ook heel nadrukkelijk nog
eens gezegd en wordt het volk gewaarschuwd voor de kwalijke invloed die de

overgebleven Kanaànieten zullen hebben, als men hun te veel ruimte laat.
De in Joz. 13-23 geboden uitgebreide opsomming van al het voor de ver-
schillende stammen loegewezen land moeten we ook zien als een uiting van
blijdschap en dankbaarheid. Het volk is rijk met dit land en voor wie het
koesten, zijn deze hoofdstukketr ge€n straf om te lezen of te horen, maar een

feest. De aandacht voor het detail is dan geen dorre ambtenarij, maar heeft iets
van tederheid. We moeten ons voorstellen hoe, zeker in tijden waarin het land
van de voorouden werd bedreigd, deze hoofdsrukken tot een sooí verzetslitera-
tuuÍ werden: 'ze zullen het niet hebben, ons oude vaderland'. En ten tijde van
de ballingschap zal het de hoorders met weemoed, maar ook met hoop hebben
verurld.
r ie al deze lijsten achter elkaaÍ doorne€mt, zrl het opvallen dat men in ieder
geval fwee sooíen teksten kan onderscheiden. Er zijn beschrijvingen van
grenzen, zoals bijvoorbeeld in 15:1-12, en lijslen met namen van steden, zoals

bijvoorbeeld in l5:20-61 . BU nadere beschouwing zal men ook een aantal weinig
functionele herhalingen en ook oneffenheden of zelfs elkaar weersprekende
teksten tegenkomen. Zo worden bijvoorbeeld de mededelingen over Kirjat-
Arba/Hebron enkele malen voor ons gevoel onnodig herhaald (14: 15; 15: 13;

20:7 en 2l:11), teÍwijl bovendien de in 15:14 genoemde strijd bij Hebron
moeilijk te rijmen is met de in 10:36-37 vermelde aldaar behaalde overwinning
(vgl. ook 10:38-39 mer 15: 15- 17 ten aanzien van de stad Debir). Nog moeilijker
te verklaren is de toewijzing van een aantal steden aan twee stammen, zoals
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buvoorbeeld Ekron (volgeDs 15:45 aan Juda, maar volgens 19:43 aan Dan) en

BerAraba (volgens 15:61 aan Juda, maar volgens 18:22 aan Benjamin). Dan zijn
er ook nog stukken tekst waarbí men de indruk kdjgt dat zE later zijn ingevoegd,
omdat ze niet harmoniëren met de context. Het duidelijkte voorbeeld hiervan
is 13:2-6 over de nog niet veroverde gebieden. Ook eDkele anderc veÍzen met
betrekking tot dit gevoelige thema (13: 13; 15:63; 16: l0 en 17: I l-13) kunnen als
latere invoegsels worden beschouwd.
Dit alles wust er op dat de huidige tekst het resultaat is van een vrij ingewikkeld
en in ieder geval moeil|k te achterhalen gro€iproces. Ook de Griekse vertaling
vertoont diurvan duidelijke sporen. We kumen aannemen dat de schrijver(s)
daarbij geput heeft/hebben uit koninklijke aÍchieven. Zo weten we uit I Kon.
4 dat voor Salomo de verdeling van het land ir twaalf sokken van belang was

bij de heffing van de belasting voor het hof. Zoiets moet dan ook nauwkeurig
zijn vastgelegd.
In het feit dat de Judeeërs en de Jozefieten het eerst en het meest nauwkeurig
worden behandeld (hoofdstuk 15-17), zieÍ men ook iets weerspiegeld van de

latere fweedeling van het land in e€n zuidelijk en een noordelijk rijk. Want deze

tweedeling wordt in het Oude Testament vaak omschreven in termen van

riva.liteit tussen Juda en Jozef (vgl. ook I Kon. I l:28 en Ps. 78:67-68).
Maar bij de we€rgave van het land in al zijn onderdelen werpt niet alleen deze

toekomst zijn schaduwen vooruit. We zien ook dat men hier, evenals in Joz. 12,

zoveel mogelijk de volgorde aanhoudt, waarin de delen van het land zijn
veroverd. Het begint met het Overjordaanse (hoofdstuk 13) en dan gaat het van
zuid (Juda; hoofdstuk 15) naar noord (Dan; 19:4048). Alleen Manasse en

Efraim, de kem van het latere noordelijke rijk, doorbreken hier enigszins het

patroon, al is in de onderlinge volgorde dezelfde richtitg aangehouden: eerst het

zuidelijke Efraïm en pas daarna het gebied vatr Manasse, hoewel de naamgever

van die stam toch de eerstgeborene was (vgl. 17:l).
Er zit nog meer structuur in deze hoofdstukken. E€n aantal passages colres-
pondeeí met elkaaÍ en wel zodanig dat eÍ een figuur van concentrische cirkels
onstaat. De inleiding met de opdracht om het land in bezit te nemen, gevolgd

door de opsomming van niet veroverd land (13:l-7), wordt aan het eind

opgepakt. Want hoofdstuk 23 begint met dez€lfde vermelding van Jozua's

vergevorderde leeftijd en er is eveneens spÍake van het in bezit nemen van het

land en van de volken die God nog voor Israël verdrijven zal. Daaraan wordt
dan wel een ernstige waarschuwing toegevoegd: als Israël zich zal inlaten met

die andere volken, zal het slecht aÍlopen. De verdeling van het Overjordaanse

(13:8-34) conespondeert met de in hoofdstuk 22 verhaalde Sebeurtenissen rond

de overjordaanse stammen. In hoofdstuk 13 en 14 is enkele malen sprake van

het erfde€l voor de lrvieten. Dat carrespondeeÍ met de opsomming van de

steden van de kvieten in hoofdstuk 21, die bovendien samen met de opsom-

ming van de vrijsteden in hoofdstuk 20 het gehele land (inclusief het Overjor-
daanse) op hei oog heeft, net zoa.ls dat het geval is in hoofdstuk 13. De
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verdeling van het land ten westen van de Jordaan is ingekaderd tussen 14: I :

Dit nu zijn de erfdelen, die de Israëlieten in het land Kanaiin ontvangen
hebben, die de priester Eleazar, Jozua, de mon van Nun, en de familie-
hoofden van de stammen a:m de Israëlieten ten erfdeel gegeven hebben

en het conesponderende 19:51:
Dit zijn de erfdelen, die de priester Elazar, lozra, de zoon van Nun,
en de famitiehoofden aan de siammen der Israëlietetr te Silo door het lot
hebben toegewezen, voor het aangezicht van de HERE aan de ingang van
de tent van de samenko[§t. Toen waren ze klaar met de verdeling van
het land.

Heel opvallend is ook dat de to€wijzing van land aan Kaleb (14:6-15), helemaal
aan het begin, corÍespondeert met de vermelding van het erfdeel van zijn
voormalige collega-verspieder Jozua na de toewijzing aan de twaalfde stam
(19:49-50). Tegenover Juda en 'de kinderen van Jozef(15-17) staaÍr daÍl tenslotte
de zeven overgebleven stammen (18:11-19:48).
Binnen deze structuur he€ft l8: l-10 in meer dan één opzicht een centrale positie.
Dat wordt nog eens onderstÍeept door de daar genoemde, verrassende overgang
naar een andere plaats, van Gilgal naaÍ Silo. In dit gede€lte wordt beschreven
hoe Jozua het volk verwijt dat het zo traag is. We zijn hier bij de kern van de
blijvende boodschap van loz. 13-23: Gods gave vraagt om een passende reactie.
Dit alles staat dan in het kader van de aan begin en eind (in de hoofdstukken 13

en 23) te berde gebrachte spannende relatie van Israèl met de volken. De
vermelding van deze overgebleven volken is in tegenspraak met de constatering
(mals in 2l:4345) dat Israèl heel het land gekegen had en dat alle daar
woonachtige volken verdreven waren. Men kan deze spanning opheffen door
alleen te letten op het gegeven dat de serie teksten over de overgebleven volken
vermoedeluk to€ te schrijven is aan een latere redactie en uit te gaan van
verschillen van inzicht in bepaalde perioden van Israëls geschiedenis. Men doet
echter de tekst in zijn huidige vorm tekon als men voorbijgaat aan het zinvolle
van de hier opgeroepen spanning. Enerzijds wil(len) de schrijver(s) niet te koí
doen aan Gods overvloedige gave. Anderzijds wordt aan de verantwoordelijkheid
van het volk het volle pond gegeven. Het én komt niet in mindering op het
andere. Zo blijft er het veírouwen op de HERE, die ook de overgebleven volken
voor Israël verdrijven zal (13:6). Dat herinnert aaÍ Deut. 7:22, dat z.elfs @Íl
reden geeft, waarom het allemaal niet in één keer gebeurde:

De HERE, jullie God, zal deze volken langzamerhand voor jullie uit
verdrijven; jullie zullen hen niet h korte tijd mogen vemietigen, opdat
het wild gediene jullie niet te talrijk worde.

Maar het verwijt dat Jozua volgus hoofdstuk 18 tot het volk richi: dat zij 'te
slap blijven om het laÍrd in bezit te nemen dat de HERE, de God van jullie
vaderen, jullie gegeven heeft', komt meer in de buun van wat de HERE volgens
Num. 33:53-56 tot Mozes zei, kort vooÍ de intocht:

Jullie zullen het land in bezit nemen en daarin wonen, want aan jullie heb
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Ik het land gegeven om het in bezit te nemen. Dan zullen jullie het land

door het lol onder elkander als erfdeel toewijzen naar jullie geslachten:

voor e€n groot (geslacht) a len jullie het erfdeel groot maken, en voor
een klein zulleD jullie het erfdeel klein maken; waarcp Yoor hen het lot
valt, dat zal ieders eigendom zijn; naar de stammen van jultie vaderen

zullen jullie onder elkaar het erfdeel toewuzen. Maar als jullie de bewo-
nen; van het land niet voorjullie uit veÍdrijven, dan zutten degenen die
jullie van hen overlaten, tot dorens injullie ogen en tol prikkels injullie
zijden zijn, en zij zullen jullie benauwen h het land waarin jullie dan

wonen. En Ik zal met jullie nel m doen als Ik Sedachi had met hen te

doen.
De relatie yàÍt !oz. 13-23 met het slol van het boek Numeri wordt ook

onderstÍeept door ecn gÍoot aantal overeerkomsten: de in Num. 34:1-12

geno€mde gÍefircn van het land kwamen teÍ sprake in Joz. ll. Nu is dan de

verdeting van het latrd .an de orde, zoals die in Num. 34: l3-29 wordt genoemd.

DaaÍ was ook al sprake van de sted van de lJvieten (35:l-8; vgl. Joz. 2l)'
de vrijsteden (35:9-34; vgl. !oz. 20) et van het erfdeel voor de dochters van

Selofchad (36; vgl. loz. 17:34).
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Inleiding op de verdeling van het land
13:l-7

13 I To€n Jozua oud eÍ op jaren gekomen nas, zei de IIERE tot hem: 'Je b€nt

oud en op jaren en er is nog zeeÍ veel land overSebleven om in bezit te

nemen.
2 Dit is het land, dat overSebleven is: alle landstreten van de Filistijnen en

all€s van de GesuÍieten
3 - van de Sichor aan dc oostzÍde valt Egypte aftot aaII het gebicd van Ekron

noordwaaÍts woÍdt het tot het laod van de looaànieten gerekend - (en verdcr

het laod van) de vijf koningen van de Filistijnen: van Gaza, van Asdod, van

Askclon, van Gat eo van Ekron; eÍl Oet land van) de Awwieten

4 in het zuiden;
het gehele land van dc Kanaeniet€n en Meara, dat aan de Sidoniérs behoon,

tot Afek to€, lot het gebied van de Amorict€n
5 en het land vatl d€ Giblieen co dc gehele Libanon in het oosten, van BaIl-

Gad aaÍr de vo€t van het gebeÍgle HeÍmon lot de weg ruar Hamati

6 alle b€rgbewoneÍs, van de Libaron tot Misrefot-Ma-m toe; alle Sidoriérs.

Ik zal hen verdrijven voor de Israelieten. llat het maar (door hct lot) aatr

Israèl toevall€[ toa e€n erfdeel, zoals Ik je geboden heb.

7 Nu dan, veÍdeel dit land t€n erfdeel onder de negen starnmeo eÍl de halve

stam Manasse. [Vanaf de ,ordaao tot de Grote Zee in het ]vesten zul je het

hurl geven. De Grote Zee is dc greos.]'

HET TWEEDE DEEL van het boek Joara begint net als het eeNte m€t een

opdracht van de HERE. En evenals in het eeÍ§te hoofdstuk maÍke€í dit spreken

een overgatrS in Israëls geschiedenis. In Joz' I ging het over de overdracht van

het leiderschap van Mozes op Jozua. Inftiddels heeft Jozua de Godgegeven

opdracht uitgevo€rd. Nu wordt langzamertand - Joana leeft nog - de verant-

woordelijkheid overgedragen op de summen. Hier is het nog wel Jozua die de

opdracht kÍijgf. Maar het wordt steeds duidelijker dat er ook itritiatief van het

volk verwacht woÍdt. tn hoofdsok 18 blijkt dat men niet langer passief mag

bluven wachten tot er wat gebcurt. En helemaal duideluk wordt het in de slot-

hoofdsrukken van het boek, als Jozua het volk uitdaagt om een keuze te maken.

Daar, in hoofdstuk 24, komen we ook te weten hoe oud Jozua dan wel was.

Yolgens 24:29 stierfJoara, nadat het land was verdeeld, op honderdentien jarige

leeftUd. Een rustige oude dag was hem evenmin als Mozes niet verguod. Er moet

nog veel geregeld worden. De melding van het 'zeer vele land' dat nog in bezit

genomen moet worden, geeft de emst van de siNatie wel aan. Jozua Ínag det
rusten voordat de tockomst van zijn volk verzekerd is. Het doet denken arn wat

in Gen. 24 over Abraham wordt veíeld- Ook hij was 'oud en opjaren gekomen'

(letterltk staat er, net als in Joz. 13: l, 'op dagen gekomen') en rijk gezegend.

Maar ook Abraham moet zich nog wel mrgen maken over de Soede voortgang'

opdat de verkregen gaven in de toekom§t niet versPseld worden. ln zijn geval

is dat de zorg om de juiste huwelijkspaÍner voor zijn zoon Isaàk.
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ln loz. 13:l-7 lijken er twee teksten door elkaaÍ te lopen. De opdracht van de
HERE aan Jozua in vs. I heeft zijn logische vervolg in vs. 7. Het gaat om de
toewiizing van alles wat veroverd is aan de verschillende stammen. In vs. 2-6
gaat het daaÍentegen over land dat nog niet is veroverd. Hoogstwaarschijnlijk
hebben we hier te maken met e€n latere redactie van de tekst, die een al te
rooskleurige voorstelling van zaken wilde vermijden. Men mu immers de indruk
hebben kumen krijgen dat heel het land was veroverd en dat er nu verder geen
vuiltje meer aan de lucht was. De verdere geschiedenis van Israël bewijst echter
het tegendeel. Er is een voortdurende en in veel opzichten bedreigende invloed
gebleven van nierlsraëlitische volken, zoa.ls de Kana,iinieten en de FilistUnen.
Deze bescheidener visie op de verovering van het land en daarmee samenhangen-
de waanchuwing bereikt in het boek Jozua zijn hoogtepunt in hoofdstuk 23.
Daarin wordt de hele thematiek nog erns opgepakt, ingeleid met dezelfde
woorden als waarmee dit deel van het boek in 13: I begint: 'toen Jozua oud en
op jaren gekomen was'.
In 13:2-6 worden in grote lijnen twee niet veÍoverde stukken oÍrschreven: het
gebied in het zuidwesten, waar de Filistijnen de baas bleven (vs. 2-3), en het
gebied in het noorden en noordwesten, dat tot de invloedssfeer van de
Phoeniciërs behoorde (vs. 4-6). In vs. 6 wordt er nog wel heel nadrukkelijk de
belofte aan verbonden dat God deze volken zal verdrijven. Die belofte wordt in
23:5 herhaald, maar er blijkt dan wel de voorwaarde aan verbonden te zijn dat
Israël een duidelijke keuze moet Íraken voor zijn God en tegen de andere volken.
Aan het slot van vs. 7 is tussen vierkanle haken de tekst van de Griekse venaling
toegevoegd. In de Hebreeuwse tekst lijken er namelijk enkele woorden te zijn
weggevallen. De aanwlling is noodzakelijk voor het onderscheid tussen de twee
halve staÍrmen van Manasse. Il de overgeleverde Hebreeuwse tekst lijkt het alsof
het in vs. 8 om dezelfde helft van deze stam gaat als in vs. 7, terwijl we juist
moeten onderscheiden tussen de ene helft ten oosten van de Jordaan (vs. 7) en
de andere, die zijn deel len westen van de Jordaan moest kijgen (vs. 8).
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De verdeling van het Overjordaanse
13:8-33

13 8 [Deze t\r,ee stÀmmen eo de halve stam van Manassel - mc' hcm de

Rub.niera cn da G'adicr?n - hcbben huo erfdcel oltvan8en, dat Mozes hun

gegeven had aan de overziide van de Jordaan, in het oosten, zoals Mozes,

de knecht van dc HERE, het hun gegeven h.d:
9 van Aroèr af, dat aan de o€vcr vaÍr de beek Arnon ligt, de stad, die aan de

middenloop deÍ beek ligt, en de gchele hoosvlakE, van Medeba tot Dibon:

l0 en alle srden van Sichon, de koning der Amorieten, die t€ Chesbon regeerd€

tot aan het Sebied deÍ Ammonieten;

t I verder Gilead en het gebied der Cesurieten en vaÍ de Maàkatieten, en ook

het Sehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salka to€,

12 het Sehele koninkrijt Yan Og in Basan' die te Astarot en Firei rcgecrde: deze

was de laaÍst oveÍgeblevene Yan de Refaieten, die Mozes veÍ§lagen en

verdreven had.
13 Maar de Israëlieten hebbel de G€surieteo en de MaàkatieGn niet verdreven'

zodat Gesur en Majikat ie midden van Israël zijn blijven wooen tot op

vandaag.

14 Alleen àan de slam Yan de Irvieten gaf Hij geen crfdeel: de vuuroffers van

de HERE, de God van Israel, zijn voor hem het eídeel' zoals Hij hem

beloofd had.

15 Mozes had aaÍ de slam van de Rub€nielen (ter YeÍdeling) ondcr hun

gcslachten (het volgende) gegeven:

16 Iij verkregen het gcbied van Aroër af, dat aan de beek Amon ligt' de sad'

die aan di middenloop dcr beet ligt' cn de Sehele hoogvlakte bij Medeba;

17 Chesbon en al ztn steden' die op de hoogvlatte liggen: Dibon' BamocBaàl'

Bet-Baàl-Meor.
l8 ,ahasa, Kedemot, Mefait,
19 KiÍjataim, Sibma, S€r€t-HassachaÍ op de berg van de vallei,

20 Bet-Peor, de hellingen van de PÈga' Bea-Hajjesimot'

2l en verder alle steden op de hoogvlakle en van heel het rijt van Sichon' de

koning van de AmorieEn' die tc Ch€sbon ÍEgeerde; hem had Mozcs

verslagen tegelijt met de voÍsten van Midjan: Ewi' Rekem, Sur' ChuÍ en

Reba, vazallen van Sichon' die in het land woonden'

22 Ook Bileam. de zoon van Beor, de waarTqgget, hadden dc lsraëlieEn met

het zwsaÍd gedood, rcgelijk met degen€n, die zij venloegen'

23 Zo vormde voor de Rubenieten de Jordaan met hct oeveÍlend de grens' Dit

was het erfdeel van de Rubeniet€n (ter verdeling) onder hun geslachten' de

steden eo haar doÍPen.

24 Vcrder had Mozes aan de stam Gad' aan de Gadiete[ (ter veÍdelitrg) onder

hun geslachten Oet volgende) gegeven:

25 zij virkregen het gebied van Izzer en alle steden van Gilead' en veÍdeÍ het

tàlve tand Yan de Ammonieten lot aan AroéÍ, dat egenover Rabba ligt'

26 namelijk Yao Chesbon af tol RaÍnat-Hammispe en Betonim to€, en van

Machanaim af tot aan het gebied van LidbiÍ;
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13:8-33 DE VERDELING VAN HET OVENORDAANSE

27 en iÍ de vallei: Bet-Haram, Bet-Nimra, Sukkor en Safon, de rest vao het
koninkrijk van Sichon, de koning van Chesbon: de Jordaan met het
oeverland, tot aan het uiteinde van het meer van Kinneret, aan de overzijde
van de Jordaan, h het oosten.

28 Dit was het erfde€l der Gadictel (ter vcrdeling) order hun gcslachten, de
st€den en haar dorpen.

29 Ook had Mozes aall dc halve stam Manasse, bestemd voor de halv€ §tam van
de Manassieten (ter verdeling) ondcr hun geslachten Oet volgende) gegeven:

30 huo gebied strekte zich uit van Machaoaim af: geheel Basan, het gehele rijk
van Og, de koning van Basan, en rl de dorpen van Jaïr, die in Basan zijn,
zestig nederzeEingen;

3l verder waren half Gilead, AstaÍot en EdÍei, de koningssteden van Og in
Basan, voor de kindeÍe[ van Makir, de zoon van Manasse, en wel voor de
helft der MakiÍieten (ter veÍdelhg) onder hun geslachten.

32 Dit zijn de erfdclen, die Mozes loegewczen had irt de velden van Moab, aan
de oostzijde van dc Jordaan bij Jericho.

33 Maar aan de stam IJvi gaf Mozes geen erfdeel: de HERE, dc God van
Israèl, is zelf hun erfde€I, zoals Hij hun beloofd had.

VOOR DE VOLLEDIGHEID wordt hier weer eens het ove{ordaanse gebied
genoemd. Veel van de namen zijn inrniddels al wel b€kend uit hoofdstuk 12. En
eerder kwam de verdeling van het overjordaanse al ter sprake in Num. 32 en
Deut. 3. Itr Joz. l3 wordt vergeleken met deze teksten een vollediger opsomming
gegeven.

Dit gedeelte bestaat uit twee min of meer parallelle passages: vs. g-14 en vs. l5_
33. In de Griekse vertaling is dit nog duidelijker te zien. DaaÍ is aÀn het eind
vaÍr vs. 14 een zin ingevoegd, die we ook vinden aan het slot van vs. 32: .En

dit zijn de erfdelen die Mozes toegewez€n had aan de Israëlieten in de velden
van Moab, aan de ovenijde van de Jordaan bij Jericho., Beide passages bevatten
een beschdjving vatr het gebied, eindigend met een opmerking over de tJvieten.
Vermoedelijk beschikte(n) de schdjve(s) hier over meer dan één bron ur zijn
de gegevens niet tot één nieuwe lijst verwerkt, maaÍ na elkaar woergegcven.
De overjordaanse stammen en de stam van de LJvieten zijn hier samengenomen,
omdat ze allen een bijzondere positie innemen. De kvieten worden steeds even
genoemd (vs. 14, 33: zie ook l4:4) om maaÍ aan te geven dat deza za
belangrijke st m niet wordt vergeten. Maar zij nemen vanwege hun binding aan
de ercdienst nu eenmaal een bijzonderc positie in. DaarbU komt het aardse bezit
op de fweede plaats. In zoverre zijn zij een voorbeeld voor de discipelen van
Jezus Christus, want zij werden door Hem uitgezonden met de opdracht:

Jullie mogen je niet van goud of zilver of koper in je gordels voorzien,
van geen reiszak vooronderweg, geen lwe€ hemden, geen sandalcn, geen
staf, want de arbeider is zijn voedsel waard (Mat. 10:9-10).

Toch krijgen ook de l,evieten na de verdeling van het land onder de overige
stammen hun eigen vaste plaats (zie hoofdstuk 2l).
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DE WRDEUNG VAN HET OWRJORD&TNSE 13:8-33

Wat de overjordaanse stàmmen betÍeft ÍDoet worden oPge[rerlÍ dat er op allerlei
manieren veel moeite aan is besteed om z€ bij het volk le b€tr€kken en betrokken

te houden. Dar lazen we al in het e€rste hoofdstuk (l:12-18) en dat zal ook in
hoofdstuk 22 weer blijken.
Het Overjordaanse behoorde eigenlijk ook niet tot het beloofde land. Als Mozes

kon voor zijn dood vanaf de Nebo nog een blik mag weÍpen op het beloofde

land, dan is dal het land 'aan de overzijde', dus ten westen van de Jordaan
(Deut. 34: l4). We zien ook in de latere geschiedenis vatr Israël dat er voor de

staÍnmen ten ooslen van de Jordaan ge€n rol van betekeds is weS8elegd. Hel

Overjordaanse is hooguit een gebied waaÍ je nog naar Íoe kon vluchten in tijden

van nood, mals David deed naar MàchanaÍm (2 Sam.17:24). Deze plaats wordt

ook genoemd nloz. 13.'26, samen met het nóijgelegen Lidbk. Dat wordt als

t -DebaÍ genoemd in 2 Sam. 9:4 als de plaat§ waaÍ nog ruimte is voor het

restant van de afgescbreven familie van Saul.

Het feit dat er mve€l aandacht gegeven wordt aan het Overjordaan§e, zouden

we kunnen uitleggeo als aanwijzing van de mo€ite die men moest doen om dit
gebied met zijn bewoners bij Israél te betreklen. Maar we mogen niet uit het

oog verliezen dat wat hier gescheven staat, goed past in de lijn die al vanaf het

begin van het boek Jozua is gevolgd: Jozua tÍ€€dt in de voetsporen van Mozes.

Dit betekent dat er geen wezenlijk onderscheid is of mag komen tussen het

gebie.d dat onder leiding van Mozes werd veroverd en toegewezen, en het gebied

dat men ondeÍ Jozua binnenirok en verdeelde. We vinden dat ook aangegeven

in de vrijwel letterlijke herhaling van l3:32 in 14: l, de inleiding op de verdeling

van het land ten westen van de Jordaan door Jozua. Hij doet dus niets anders

dan wat zijn voorganger deed.

Het gaat het kader van dit comrnentaar te buiten om alle genoemde grenzen na

te trekken en alle vermelde plaatsen te localiseren. Hier zij nog slech§ gewezen

op enkele details waar men ovet heen zou kunnen lezen. Om te beginnen is er

de vermelding van de namen Gilead (vs. ll) en Makir, de zoon van Manasse

(vs. 3l). Dez€ namen komen we later weer tegen in 17:1-3. Gilead blijkt dan

ook een persoon aan te kunnen duiden en niet alleen, mals in dit hoofdstuk, een

landstrik. De precieze relatie tussen de geno€mde personen en gebieden blijkt
heet moeilijk aan te geven. Bij hoofdsnrk l7 zal daaÍ verder op wordan ingegaan'

Hier kan al vast worden opgemerkt dat de in l3:31 genoemde toewijzing van een

stuk land 'aan de kinderen van Makir' wel wordt oPgevat als aanwijzi-ng voor

het bestaan van een bevolkingsgroep die oonpronkelijk los stond van de stam

Manassc, waarmee zij nu verbonden is. DooÍ e€n later geconstmeerde familiere-

latie werd die bij én van de twaalf staÍnmen ondergebracht' Het motief voor

zo'n herrchrijving van de geschiedenis moeten we zo€ken in de wen§ om steeds

van e"n trràftal .tammen ie kuÍmen blijven spreken. Dat getal staat immers

voor de juisl ook in het bo€k Jozua m b€nadrulÍe eenheid en saamhorigheid van

het volË IsraëI. De indruk dat Makir op deze manier is 'ondergebracht', wordt

versterkt dooÍ de merkwaardige weergave van dit vers in de Griekse venaling:
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13:&33 DE WRDELING VAN HET OWNORDAANSE

'aan de zonen van Makir, de zonen van Manasse, aan de helft van de stam van
de zonen van Makir, de zonen van Manasse.'
De vermelding van Bileam in vs. 22 valt in dit hoofdstuk enigszins uit de toon.
We zouden de herinnering aan de gebeunenissen beschreyen in Num. 22-24
eerder in één van de voorafgaande hoofdstukken hebben verwacht. Doch daaÍ
ontbÍeekt die. Alleen in het afsluitende hoofdstuk wordt Bileam genoemd (24:9-
l0). Het lth erop alsof rve in 1322 te maken hebben met e€n aanwlling op
grond van een vergelijking met Num. 3l:8. Daarbij ging hel dan niet mze€r om
een poging om een zo volledig mogelijke weergave van de gebeunenissen uit het
verleden te geven. De vermelding van de overwinning op deze van magische
kachten vervulde man onderstreept ook dat Israèl tegen meer dan gewone
menselijke machthebben had te strijden.
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Inleiding op de verdeling van het land ten
westen van de Jordaan
14:1-5

14 I Dit ou zijr de erfdelen, die de Israëlieten in het land Kan an ontvaogen
hebben, di€ de priest€ ÍEleÀzaÍ, loz,)a, de zoon van Nun, en de familiehoof-
deÍ van de stammen aan de Isrsëlictrn ten erfdeel gegeven h€bben;

2 het erfdeel van eeo icder door het lot, zoals dc HERE via Moz€s Sebodcn
had wat betreft dc negen etr eer halve slam.

3 lvant Mozes had aan twee en eeII halve stam een erfdeel gegeven aan de

oycrrijde yan de Jordaan, maaÍ aao dc lJvieten h8d hti in huÍl midden geen

erfdeel gegevcn.

4 Want de Jozefietfl vomdetr t\pce stmmen, Manasse en Efta-rm. En men gaf
aan de lrvieten g€en aandeel in het laDd, maar sEden om te bewoÍl€Íl rn€t

weidegmnden voor hun vec cn hun have.

5 Zorls de HERE Mozes geboden had, m hebben de IsÍaëli€tcn gehandeld,

toen zÍ het land verdeeldes.

NA DE INLEIDING op de verdeling van het land zoals die in hoofdstuk 13 werd

gegeven, hebben we hier opnieuw een passage in algemene bewoordingen over

dit onderwerp. Maar de zaak is nu wat meer toegesPit§t: het zal nu nog slechts

over het land ten westen van de Jordaan gaan. En dar land neemt toch een

bijmndere positie in. Al bij het vorige hooftlstuk werd opgemerlÍ dat het

Oostjordaanland er toch min of me€r bU hangt. De hier gegeven inleiding

correspondeen met 19:51, dat met dezelfde woorden de verdeling afsluit.

De vijf verzen aan het begin van hoofdstuk 14 veíonen duidelijk sporen van

redactie. Het lijkt erop alsofverschitlende schrijvers het noodzakeluk achtten om

op deze plaats verheldereode opmerkingen te maken. Zo wordt in vs. 3 nog eens

uitgelegd hoe het tot dat aantal van negen en e€n halve stam kwam. En in vs.

4-5 worden daar dan weer enkele aanvullingen op gegeven. Om elk misventand
Íond het traditionele twaalftal stammen te voorkomen worden de betÍeffende

staÍrmen weer met name genoemd en wordt ook de positie van kvieten nader

uitgelegd. voor alle zekerheid wordt er dan nog eens aan toegevoegd dat alles

geheel volgens de door God via Mozes gegeven regels geschiedde.

De aanvullingen zijn herkenbaar aàn het heÍhaalde 'want'en aan de verschillen

in formulering. In vs. l-3 is sprake van het 'erfdee[', in vs. 4-5 van 'aandeel'.

En terwijl in vs. 2 sprake is van Gods gebod'via Mozes', is in vs. 5 het 'via'
weggelaten.
Nu de verdeling van het laDd aan de orde is wordt de uitdÍukking 'het land

Kanaàn' gebruill. Eerder kwamen we dar alleen in 5: 12 tegen. Verder was het

land ste€ds verbonden met de namen van een hele rij volketen, waaronder de

Kanaànieten. MaaÍ die volker€o zijn nu veÍslagen. Er rest nog slechts één naam.

Voor het eerst komen we nu ook in het boek Jozua de priester Eleazar tegen.
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14:1-5 IMEIDING OP DE WRDELING TEN WESTEN vAN DE IORDÀAN

Dez€ zoon vatr Aàron had ook al met Mozes gewerkt aan de verdeling van het
beloofde land. Dat vinden we beschreven in Num. 26 (met name vs. 52-5ó; vgl.
ook Num. 33:54 et 34:13-29). In Joz. 14 wordt d:rarop nu teruggegrep€n en in
het vervolg wordt het verder uitgewerh.
Hoe men bij die verdeling door middel van het lot precies te werk is gegaan, is
mo€ilijk vast te stellen. Uit Num. 26 blijh dat er ook rekening gehouden werd
met de grootte van de stiunmen. Het mocht niet gebeuren dat een grote stam een
relatief klein gebied kreeg toegewezen of andersom. Niet voor niets gaat daar
aan de opdracht tot verdeling een uitgebreide votkstelling vooraf. In Joz. I 8 lezen
we dat a.l van tevoren het grondgebied in bepaalde stukken werd verdeeld. Niet
a.lles werd dus aan het lot overgelaten. Wellicht stonden de grenzen van de
staÍuren van tevoÍen aI min of meer vast en b€trof de loting in de eente plaats
de toewijzing van stukken land aan de families binnen de stamgebieden. BU de
indeling van het land heeft men zich ook laten leiden door de natuurlijke grenzen.
Heel vaak worden die genoemd. De afsluitende opmerking in 19:49, waarin
sprake is van de verdeting van het land 'overeenkomstig zijn grenzen', wijst ook
in die richting.
Bij dit alles moeten we wel bedenken dat het hier gaat om e€n ideële gang van
zaken. In de praktijk zal het bij het in b€zit nemen van het land anders zijn
toegegaan. Itr ieder geval moeten we ons dat voorstellen als een veel geleidelijker
en langduriger proces. Het consequente spreken over het land als het via loting
door God toegewezen erfdeel getuigt intussen wel van een duidelijke visie op dit
land: het is een Godsgeschenk.
Ten aanzien van de l,evieten wordt er in het aanvullende vers 5 wat meer
informatie gegeven. Tot dusver was er slechts sprake van dat de t evieten
moesten leven van de inkomsten die samenhangen met de eredienst: 'de
wuroffers van de HERE, de God van IsraëI, zijn hem ten erfdeel' (13:14; vgl.
Deut. l8: l) en 'de HERE, de God van IsraëI, is zelf hun erfdeel' (13:33). Daar
wordt nu aan toegevo€gd dat de kvieten sreden zullen kdjgen om in te wonen,
met de bubehorende tanderijen om van te leven.
Overigens zien we in het Oude Testament hoe deze woorden ook een andere
betekenis konden kdjgen. Zo lezen we in Ps. 16:5-6:

O Here, mijn erfde€l en mijn beker,
U zelf bestendigt wat het lot mij roewees.
De meetsnoercn vielen mij in liefelijke dreven,
ja, mijn erfdeel bekooÍ mij.

Hier beroemt iemand zich niet op de vele goederen of land die hij kreeg, maar
op de rijkdom van het bij God mogen zijn.
Zeker ook omdat we de situatie van de dichter van deze Psalm niet kennen,
mogen we deze teksten niet Íegen elkaar uitspelen of afrvegen. En niet alleen in
Ps. 16, maar ook in het boek Jozua wordt het bezit van het aardse goed
gerelativeerd: door steeds te wijzEn op de relatie tussen het gegeven land, de God
die het geeft, en het volk dat het ontvangt. En die relatie is steeds i.n beweging.
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Het erfdeel van Kaleb
l4:6-15

l4

HET DUURT NOG even vooÍdat we aan de nu al urige malen aangekondigde

verdeling van het beloofde land tussen de stamrncn toekomen. Er is eersl nog

een andere zaak die afgehandeld moet worden. Dit venraagde temPo doet denken

aan de manier waarop in de eente hoofdstukken de verovering van het land werd

beschreven. Voordat er daadwerkelijk sprake was van een confrontatie met de

bewoners van KanaÀn, kwamen eerst een aantal princiPiële zaken aan de orde'

En daaÍ werd dan ook nog ruim aandacht aan beste€d.

Iets dergelijks gebeuí ook in hel rweede deel van het boek Jozua' als het gaat

om de verdeling van het land. De opdracht daaÍoe van God aan Jozua staat aan

het begin van hoofdsÍuk 13. MaaÍ daama wordt eerst duideluk gemÀÀkt dat de

stanunèn die ten oosten van de Jordaan hun gÍond hebben gekregen, volop

meetellen. Tegelijkeíijd wordt daarbij ook nog eens onderstreePt dat Jozua in

6 De Judeeèrs tvamen naar Jozua in Gilgal en K.lcb, de zoon vaÍ Jefuone,

de K€oizziet, z.ci tegen bem: 'Jij we€t vao hea voord, dal de HERE tot

Mozes, de man Gods, over mij en jou in Kades-Bamca gespÍoken heefr.

7 Veertig jaar was ik oud, toen Mozcs, de koecht des Hcren' ml vao Kades-

Bamea uieond om het land rc venpieden; en it kwam bij hem terug met her

yerslag zoals ik dat oP mijn han had.

E TeÍwijl de bÍoeders di€ met mij opgetÍokken waren' het volk de schrik om

het han lieten slaan, bleef it geheel achtcr de HERE, mijn fu, stlan'

9 En Mozes heeft op dic dag gezworetr: "Het land dat jij hebt betrcden z2l

zeker voor jou en je zonen tot cen erfdcel zijn' omdat je Seheel achtcÍ de

IIERE, mlln God, beÍt blijveÍr staar."
l0 En nu, zie, rte HERE heeft mij in het leven behoudcn' zoals Hij beloofd

heeft. Het is vijfenveeíig jaar geleden dat de HERE dit wooÍd tot Mozes

gesproken heefri (de tiit) dat Israël in de woestijn roDdgetÍotletr he€fl En

nu. zÈ, ik ben heden vijfenachtig jaar oud.

I I Maar iL ben vandaag dc dag nog even sterk als loen Mozes mij uitrond; de

kracht die it ro€n had om t€ strijden cn om uit en in te gaan' hcb il nu oog'

t2 Nu dan, ge€f mii dit berglaod \Yaarvan de HERE indertii, sprat' wantjij zelf

hebt to€Í gehoord dat daar EnÀtietfl zijn met grote' versterkt€ steden;

wellicht z3i dc HERE met mij zijn en zal ik hen vcrdrijven' zoals de HERE

gesprokes heefr.'
l3 ioen zegende Iozua hem er hI gafaan Kaleb, de zoon van Jefunne' Hebron

ten erfdeel.
14 Daarom is Hebron het erfdeel van Kaleb, de zoon van lefuÍne, de Kenizziet,

tot op dc dag van vandaag, omdet hij gcheel achteÍ de HERE' de God van

IsÍaëI, is buven stean.

15 De naam van Hebron was eertijds Kirjat-Arba; dezc AÍàa was onder de

Enakieten de groot$e rnan.

En het land rustre Yarl de strijd.
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l4:ó-15 HET ERFDEEL VÀN KÀLEB

de voetsporen yan Mozes treedt. En nu wordt dan ook nog eerst aandacht voor
Kaleb gevraagd. Dat valt des te meer op, daar Kaleb en zijn erfdeet ook vermeld
worden in het hoofdstuk gewijd aan Juda (f5:13-19). Er moer dus een speciale
reden voor zijn geweest om hem hier E)art te nemen.
Om le beginnen is dat de ooir aan Kaleb gedane belofte vanwege de Íol die hij
samen met Jozua speelde bij de eerste verkenning van het land (Num. 13-14).
Daarop en met name ook op wat daarover staat in Deut. l:34-36 grijpt dit
tekstgedeelte terug. Veel eerder dan de resr yan het volk had hij begrepen dat
over de gave van het land niet getwijfeld hoefde te worden. Daarom gaat hij ook
nu voor bij de verdeling van het land.
Ook Jozua vervult in dezen een uitzonderingspositie. Ook zijn familie kijgt apaÍ
een grondstuk toegewezen. Dat wordt dan helemaal aan het slot van de verdeling
van het land gemeld (19:49-50). Zo vormen de twee voormalige verspieders, die
zich onderscheiden hadden door hun vertrouwen op God, als het ware de voor-
en achterhoede van het volk.
Het gaat hier dus niet alleen om de vervulling van een nog uitstaande belofle.
Kaleb wordt hier ook ten voorbeeld gesteld. Niet voor niets wordt enkele malen
heÍtaald dat hij door dik en dun achter de HERE bleef staan. Van Salomo wordt
later met pÍecies dezelfde woorden verteld dat dit er juist bij hem aan ontbrak
(1 Kon. I l:6). Hij kon, m staat eÍ, rvat dat berreft de vergelijking met zijn vader
David niet doorstaan, maar ook aan Kaleb had hij dus een voorbeeld kunnen
nemen,
Kaleb is ook voorteeldig als het gaat om zijn houding ten opzichte vaÍr het in
hoofdstuk 13 genoemde feit dat er nog zoveel strijd geleverd zal moeten worden,
voordat het land werkelijk veroverd is. Hij durft de mnfrontatie aan. En daarbij
is hij niet overmoedig en weet hij dat Gods bustand niet vanzetfsprekend is:
'Misschien zal de HERE mer mij zijn' (vs. l2). Dit is geen gebrek aan
veÍÍouwen, want dx1 mag je Kaleb gezien zijn verleden det verwijten. Het geeft
veeleer aan dat hij besëft dat in de relatie mer de HERE geen automatismen
bestaan, en dat het vaak beter is om je te bezinnen op de vraag wat er van de
mens verwacht wordt.

Het erfde€l van Kaleb ligt midden in het gebied van de Judeeërs. Wat dat betreft
is het niet vreemd dat die stam aan het begin van dit gedeelte genoemd wordt.
Maar zoals het er nu staat lijkt dat e€n formaliteit. Het is meer een opmerking
voor de duidelijkheid: om nog eens goed aan te geven waar de Kalebieten
thuishoren. Dit lijkt erop te wijzen dal de oorsprong van deze bevolkingsgroep
wel eens ergens anders zou kunnen liggen. Al eerder stuitten we op de neiging
om de geschiedenis van het ontstaan van Israël enigszins aan te passen aan de
wens om bimen het aantal van twaalf stammen te blijven. In Ri. l: l0 zien we
dat de zelfstandigheid van Kaleb nog verdeÍ teruggedrongen is. Volgens die tekst
is het Juda die Hebron veroverde.
Wat betÍeft de herkomst van Kaleb vinden we een interessante opmerking in
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Gen. l5:18-21:
Te dien dage sloot de HERE een veóond met Abram: aan jouw nage-

slacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de Gmte Rivier,

de rivier de Eufraat: de Kedet, de KeniTziet' de Kadmoniet, de Hethiet,

de Perizziet, de Refaieteu, de Amoriet, de Kan àniet, de Girgasiet en de

Jebusiet.
Hier worden de Kenizzieten, waaÍoe ook Kaleb behoort, gerekend tot de

oorspronkelijke bevolking van het beloofde latrd. Ook de naam Kaleb zou men

als een aanwijzing in die richting kunnetr b€schouwen. Lenerlijk berckent die

naam 'hond', een vaak gebruikte neeöuigende aanduiding van de dreigende

vijand (vgl. Ps.22:17,2i en 59:6-7). Dat mu betekenen dat Kaleb op één lÍn
tómt te itaan met een andere buitenstaander die in dit boek eveneens een

vooraanstaande plaats kÍijgt: Rachó. Ook van haar en haaÍ familie wordt veíeld

hoe het komt dai zij 'tot op de dag van vandaag' temidden van de lsraëlieten hun

plaas hadden (6:25).
Uit Joz. 2 weten we hoe Rachó vertelde dat bij de Kanaiinieten de schrik om

het haÍÍ geslagen was (letlerlijk: het haí was versmolten; 2:ll)' Dezelfde

uitdrukkiig ko-men we nu ook hier tegen. Hetzelfde was Israël-overkomen als

gevolg vari de berichtgeving van de lien verspieders naast Kaló en Jozua (vs'

ó). oirr r"o.ot tegenovergesteld wat Kaleb op zfn hart had (vs l)',Dezr. verznn

zijn hier zo le[e;lijk mogelijk vertaald om dit woordspel met 'haÍ' weer te

geven.

Íet als bij zijn voormalige collega-verspieder Jozua wordt aandacht gegeven aan

ae troge tlfiilo van xaób. tn tegenstetling tot 13: I slaan eÍ nu.ook getallen bij '

fleËis at vijfentachtig (vs. l0). Uit de gegeven oPtellitrg blijh dat sinds het

begin van de intocht al vijfjaÀr verstreken zijn. Dal lijh itr tegenstelling Ínet hel

dld van de voonvarende verovering' zoals die in de voorafgaande hoofdstukken

is geschilderd. Maar ook in I l: 18 was al sprake van een 'lange tijd' van strijd

me-t de koningen van Kanaàn. Het past ook wel bij de strijdlustiSe woorden van

Kaleb in vs. Il over een nog steeds doorgaand gevecht' Kaleb geeft aan dat hU

ondanks zijn hoge leeftijd nog niets heeft i:rgeboet aan vitditeit (vs' ll)'
Tegelijkenijd gon ni.i 

""n 
dat die strijdlust nog hard nodig is 

-En 
daarbij gaat

trer"niót lteen óm uruie kacht, maar ook om ervaring (met het 'in- en uitgaan';

vgl. I Kon. 3:7).
D"e rolverdeling tussen Kaleb en Jozua is hier heel anden dan in Num' 13-14'

Dat zal ook de reden zijn waarom Kaleb in zijn weergave van wat er toen

gebeurd is, Jozua grotenàeels buiten beschouwing laat' Jozua he€ft nu immers

ïin of m"er Ae positie van Mozes overge[omen' En als opvolger-van Mozcs

t""t fri.; fa"U nu ziin zegen. Net zoals Moz€§ dat volgens Deut' 33 deed aan

alle stammen.
ft"i t"",r,. u.., ,ro dit hoofdstuk herhaalt de oPmerking uit I l:23: 'En het land

Àrrt. "- a" strijd'. Die heÍhaliry is niet zonder àr, zti gex'fr aan dat we nu

pas toekomen ó de uitwerking van wat in ll:23 vóór dez€ woorden staat:
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'Toen Jozua het gehele land veroverd had ... gaf Jozua het aan Israël ten
erfdeel'. Dat kan pas goed gebeuren als duidelijk is wat daarbij c€ntraal staat:
God, die zijn beloften nakomt, mals btijkt uit het feit dat de Kalebieten .tot op
de dag van vandaag' in Hebron wonen, en van de kant van Israël het vefirouwen
en de moed, zoals betoond door Kaleb. BU die tijdsaanduiding .tot 

op de dag van
vandaag' zullen we in eerste instantie mo€ten denken aan de vroege koningstijd.
En in die trd was HebÍon vooral bekend, omdat David er zijn 

"rrt;gp 
213 lening

begonnen was (2 Sam. 2). G€zietr de band met Kaleb moet dat als een pass€nd;
omgeving zijn ervaren.
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De grenzen van Juda's erfdeel
l5:l-12

15 I En dit is (wat) hel lot (to€derlde) aan de starn der Judceèrs (ter veÍdeling)

oodeÍ hun geslachten: (het gebi(d dat zich uilstrekt) toa aan het gebied van

Edom, tot aall dc woestijn Sin naaÍ het zuiden !o€' io hel uiterst! zuiden.

2 Hun zuidgrens liep van hct einde van dc Zoutzee af, vanaf de landlong die

zich in zuidelijk€ richting uirstÍekt:
3 kwam dan uí zuid€lijt van de SchoÍpioercnprs, liep veÍvolge$ naar Sin en

liep op tot zuirelijk vatr Kedes-Barna' liep dan langs Chesron, Iiep op ruar

Adar, boog naar l(8rka,
4 veryolgens mar AsÍÍron, om uí te tomen bij de Beek van Egypt€, waar de

grens aan de zcc eindigt. Dit zal voor jullÈ de zuidgrens zijo.

5 De oostgrens was de Zoutre€ tot aao de monding van d€ Jordaan. De grens

aan de noordzijde b€gon bij de landlonS in de zee, bij de monding van dc

IoÍdaan:
6 de grens liep op naar Bet4hogla, lieP noordelÍk vaÍl Bet-Araba, en dan liep

de grens oP naaÍ de rots Yan Bohan, de zoon van Rubcn;

7 veÍvolgens ging de grcns omhoog naar Debir vanuit het dal Achor, vanwaaÍ

zij nooidwaarts boog maÍ Gilgal t€g€nov€r de bergpas van Adugtry' ten

zuiden yan de beek. Dan liep de gÍens verder naar de wacÍen van En-Semes,

om te eindigen bij En-Rogel.

8 Vervolgens lÈP de grens op near het dal Ben-Himom' naar de zuidelijke

berghelling van de Jebusieten - dat is ,eÍuzalem - en liep de gren§ omhoog

naai de top van de berg die westelijk tegetrover het dal B€n-Himom aan het

mordclijke uitcinde van de vallei deÍ RefaieEn li8r.

9 Dan boog de grens Yan de top van dc beÍ8 om naar de bron van Neftoach

en kwam uit bij Iijim op het gebergte van Efton; daÍ boog de grens om naar

Baàla, dat is KirjaÈrearim.
lO Vervolgens boog de grcns Yan Baila westwaarts naaÍ het gebeÍgE S€iÍ' dan

noordwaaÍts naar de bergrug van rcaÍim' dat is Kesalon' daalde af naar B€t-

Semes en liep naaÍ Timrla.

I I Dan twam de grens nooÍdwaart§ uit bij de bergrug van Etron; de gr€ns boog

vcrvolgens om naar Sikkaron, liep naaÍ de berg van Baàla' en kvam uit bij

Jabneë|, terwijl de Srcns bÍ de zee eindigde

12 D€ westgÍem was de GÍote ZÉe. Dit zijn' ruar atle zijden, de grcnzen van

de Judeeërs (verdeeld onder) hun geslachten.

KORT EN KRACHTIG ut dit hoofd§tuk in met het opschrift dat de gedetailleerde

weergave van de verdeling van het land aankondigt. Hoe die verdeling precies

in zij-n werk is gegaan, wordt uit de teksl niet duidelijk. Het woord 'lot' is hieÍ

niet meer dan een algemene aanduiding, die verwijst naar een uitgebreide reeks

van (hier niet beschreven) handelingen' Een mogeli.ik voorbeeld daarvan vinden

we in 18:1-10. Wat we moeten verstaan onder de uitdrukking 'naar hun

geslachten' (in de venaling omschreven als 'ter verdeling ondeÍ hun Seslachten')

iordt duidelijk gemaah in hoofdstuk 17. DaaÍ is die onderverdeliry bij de stam
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Aardrijkskundige naÍren op Aíb. 5 (de naDen waar geen cijfers bij vermeld

staaÍr, woÍden volledig weergeven op het kaaíje):

Adada,/AÍoèr
Adullam I I
Afeka(?) 25
Anim 2l
Àmon
Aroër
Asdod
Azeka,
Baàla
Baàlat-B€ër
Bamot-Baàlcr) 4l
Beek van Eglptc
Bers€ba
Bet-Anot 33

Bet-Araba
Bet-B8àl-Meon 42

Bet4hogla
Beter 37
Bet-Haiiesimot 50

B€t-Itlet 4
BeÈPeor 49
Bet-Semes

BeÈSur 3l
BeÈTappuch 24

Chalchul 30
Chesbon
ChoÍma(?) 5

DebiÍ
Dibon
Duma 23
Eder/Arad
EDoM
Efrata
Efron
Eglon 14

Ekron
Engedi
Estaol 8

Est€mo 20
Etam 36
GazÀ
Gedor 32
Gilgal(?)

Gosen(?) 22
HcbÍon
Jaboeël
,aguÍ(?) 2
Jahasa(?) 43
Jermut l0
,aBir 18

Jcbus
Jericho
.lordun
Krbscal0) I
Krdes-Bàrnca
I&ïn0) 29
YtzÍrrj n
Kedcmot(?) '14
Keila l7
KirjatairÍo 46
KirjeÈJcaÍin
kkis
Libna0)
Madmanna 6
Makkeda 15

Matrachit 3E

Meon 26
Maresa
Mcdeb8
Mefa.tue) 45

Middin(?) 39
Migdal4ad 13

MoAB
Moladac') 3

Nesib 16

Nibsan0) 40

PcgoÍ 35

Pbgr
RaÍna vao het zui-
den(?)
SansatrIn 7

SarucheÍ
§chorpiocncnPss
Scir
ScÍrÈHassachaÍ(?) 48

Sibma(?) 47

-lzt-

Sikkaron(?)
Siktas0)
Soko 12

Soko 19

Tekoa 34
Timna
Zanoach 9
zif 28
7.ara
7ruÈcc



15: l-12 DE GRENZEN VAN TWA'S ERFDEEL

Manasse verder uitgerverkt. Er zijn om de Hebreeuwse teksr in begrijpelijk
Nederlands om te zetten nogal wat aanvullende woorden nodig. Ook de Griekse
veíaler lukt er problemen me€ te hebben gehad om tot een begrijpetijke
weergave van de tekst te komen. Zo mu ll,tell, in ieder geval kunnen verk.laren
waarom er in de Septuaginh in dit eerste vers niet over 'het lot van Juda', Ínaar
over 'het gebied van Juda' gesproken wordt. Misschien zijn de woorden ,loi' 

en
'gebied', die in het Hebreeuws veel op elkaar lijken, met elkaar verwisseld.
Datz€lfde zou datr gebeurd zijn aan het b€gin van hel zestiende en zeventiende
hoofdstuk.
Een andere mogelijkheid is dat in een bepaalde teksÍraditie onderscheid gemaakt
is tusscn enerzijds de manier waarop Juda en de stammen van de zonen van Jozef
hun land kregen, en anderzijds de overgebleven stammen. Want in l8:l-10, als
Juda en de z)n€n vim Jozef hun deel al hebb€n gehad, wordt uitdrukkelijk
vermeld dat Jozua voor de rest van de stammen het lot geworpen heeft.
Ook de Hebreeuwse tekst, mals die hier venaald is, veíoont spoÍen van
bewerking. Bij een aantal plaatsnamen zijn verklarende notiries toegevo€gd. We
zien dat in vs. 8. Daar worden de Jebusieten genoemd. En ter verduidelijking,
als een soort voorspel op vs. 63, staat er dan: 'dat is Jeruzalem'. In vs. 9 vinden
we net m'n aanvulling als het gaat om de naam van de stad Bajila: ,dat is Kidat-
Jearim'. Hetzelfde gebeun in vs. 60, zU het dat als oorspronkelijke naam daar
KidaÈBa:il genoemd wordt. Baàla is de verkorte vorm van deze naam met de
bekenis 'stad van Baiil'. De veóinding met dez€ voor de Kanaànieten zo
belangrijke en voor de Israelieten zo verleidelijke god zat de reden voor de
naamsverandering zijn geweest. Kirjat-Jearim beteke 'stad van de bossen'. De
stad is nu niet meer genoemd naar de natuurgod BaÀ1, maar naar zijn natuurlijke
omgeving: het bosrijke heuvelgebied ten westen van Jeruzalem.
Er is nog een opvallend detail in dit tekstgedeelte. Dat is het persoonlijk
voomaamwoord 'jullie' in vs. 4. Het ligl veel me€r voor de hand dat hier in
overeenstemming met de rest van de tekst de derde persoon gebruikt zou zijn.
Zo vinden we het dan ook in de Septuaginta en omdat in het Hebreeuws de
verwisseling van ïullie' en 'hen' niet ondenkbaar is, zou men kururen overwegen
om de tekst hier te corrigeren. Maar juist deze ongerijmöeid kan ons attent
maken op het verband met een andere tekst, namelijk Num. 34:l-l}. Daar lezen
we hoe God aan Mozes de grenzcn van het beloofde land bekend maakt. En
daarbij wordt tot het volk (dus in de fweede persoon) gesproken. Het zuidelUke
en westelUke deel nu van die grenzen (Num. 34:3-6) is in Joz. 15 uitgewerkt en
het verbald tussen beide teksten vinden we in het gebruik van de tweede persoon
onderstreept .

Als we nu naar de hier voor Juda aangegeven grenzen kijken, dan valt op dat
ze tamelijk royaal getrokken zijr^. Ze zln - en dat is in deze en de volgende
hoofdstukken nog wel eens anders - vrij eenvoudig na te trekken. Dat is te
danken aan het feit dat het grotendeels om duidelijke natuurlijke grenzen gaat:
de Grote Zee, dat is de Middellandse Zee, in het westen en de Zoutzee, dat is
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DE GMMEN VAN .IUDA'S ERTDEEL l5:1- 12

de Dode Zee, in het oosten. De zuidgrens looPt ter hoogte van de zuidpunt van

de Dode Zee. De noordelijke gÍens is het meest gedetaille€rd lveergegeven,

omdat die ook het meest gevoelig ligt, rakend aan het gebied van Benjamin en

Efraim. Deze greDs loopl ter hoogte van de noordpunt van de Dode Z€e.

Opvallend is dal Jebus, het latere Jeruzalem, er niet bij hooÍ. In vs. ó3 wordt
daar nog wat meer over gezegd.

In het vewolg zal ook blijken dal niet al het gebied dat hier aatr Juda is
toebedeeld, ook daadwerkelijk door de Judeeèrs in bezit is genomen. Zo woÍdt
in l9:l-9 een stuk daarvan aan de Simeonieten to€gewezen. Juda's deel zou te

gÍoot zun uitgevallen, zo wordt daar verklaard. Vermoedelijk zit er een

geschiedenis achter en moeten we:uinnernen dat in werkelijkheid de stam Simeon

niet een plaats in het gebied van Juda kreeg, maar dat de stam Juda daar in plaats

van een vrcegere bevolkingsgroep met die naam is komen wonen, want van een

zelfstandig optÍedende stam SiÍneon wordt in het Oude Testament nauwelijks

meer iets vemomen. Hel is weer een voorbeeld daarvan ho€ Israëls geschiedenis

volgens het schema van de twaalf stanmen is weergegeven, waarbij sommige

zaken die ,|lz elkaaÍ plaatsvonden, naasl elkaar ziir. geznt. Iels dergelijk§ hadden

we al eerder opgemerlÍ bij de Kalebieten. Ook deze, van oorsprong niet-

Israëlitische b€volkingsgroep wordt nu opgevoerd als een onderdeel van de stam

Juda. In werkelijkheid zal het hier gegaan zijn om een federatie in hel zuiden,

waarbij ook nog andere bevolkingsgroepen betrokken waren.

Tenslotte mag niet onopgemerkt blijven dat hier zonder meer het gebied van de

Fitistijnen aan Juda is to€gevoegd. Alsof men daar juist niet de grootste

problemen zou krijgen. hhet boek Richteren en de boeken der Koningen lezen

we hoe er vanuit de Filistijnse steden in het westen van het hier aangegeven

gebied een vooíduÍende dreigiag voor Israël uitging. Pas onder koning David
kon daar het hoofd aan worden geboden.

Het tijkt erop alsof de beschrijving van het erfdeel vatr Juda geschÍeven i§ met

het oog op deze bekende 'zoon' van Juda. Want het gaat in dit hoofdstuk nu

verder met Hebron (vs. l3v). En dat is de stad waar David koning mu worden

over Juda (2 Sam. 2:14). En Joz. 15 eindiSl met een bericht over Jeruzalem,

de stad die pas door David veroverd en tot zijn residentie gemaalÍ zou worden
(2 San. 5).
Bij de veíaling van vs. 9 is er op grond van de vergelijking met enkele oude

Griekse venalingen van uitgegaan dat in de overlevering van de Hebreeuwse

tekst de plaatsnaam Ijjim (vgl. vs. 29) is weggevallen. Dat is te wijten aatr de

fout van een (over)schrijver, die er door de verwisseling van een gelijkende letter
'steden' van mÀakte (zie ook de toelichting bij 18:15).
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Kalebs strijd bij Hebron en Debir
l5: l3-19

15 13 Aan lGleb, de zooD ven Jetunne, had hU een deet in het midden ven de
,udeeérs gegeven, namelijl Ki{at-Arba, overecolomstig het bevel van de
HERE aan Jozua; Aóa was de vader van Enak. Dit is Hebron.

14 En Kaleb verdreef vandaar de drie Enakieten: Sesai, Achiman en Tallnai,
zonen van Enak.

15 Vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van DebiÍ was
vroeger Kirjat-Scfer.

16 Toer zei Kaleb: 'Wie Kirjar-Sefer b€srormt en het inneemt, die gecf ik mijn
dochter Atsa toa vrou\f,.'

17 Otnië|, de zoon van Kenaz, de bÍo€r van Kaleb, nam het in; en hij gafhem
zijn dochter Aksa lot vrouw.

l8 Bij haaÍ aankomst bracht zij hem in verleiding door vao haar vadcr bouwlald
te vragen. Toen zij zich vrn de ezel lietafglijden, zei Kaleb tegen haar: .Wat
heb je?'

19 Zijzei: 'Geef mij toch een zegen; nu jij mij een dor land gegeven hebt, gcef
mij ook wareÍbÍonnen.' Toen gafhii haaÍ de hooggelegen en de laaggelegeÍr
bronnen,

DEZE KORTE ANEKDOTE onderbreekt de lange opsomming van grenzen en
plaalsnamen van Juda's erfdeel. Want vs. 20 zet in, waar vs. 12 itopte. De
toedeliry van Hebron en Debir aan de Kalebieten is geen nieuws. Want daamver
hebben we in 14: 13-15 ook aI kunnen lezen. In feite zorgt dit gedeelte hierbij
slechts voor verwarring. Aan het slot van het vorige hoofdstuk is immers de
indruk gewekt dat beide plaatsen al veroverd waren, zeker ook na de berichten
uit 10:36-39 en 11:21. Om de verwarring compleet te maken, zij hier ook nog
ven ezen naar Ri. l:10-15. DaaÍ wordt in dezelfde woorden evene€ns het
verhaal van Kaleb, Aksa en de latere richter Omiël verteld, maar de verovering
vatr Hebron is volgens die tekst niet het werk van Kaleb, maar van Juda.
Deze tegenstrijdigheden in de teksten hebben te maken met de manier waarop
de oorspronkeluk zelfstandige en waanchijnlijk zelfs niet-lsraëlirische
bevolkingsgroep van de Kalebieten door de geschiedschrijvers is ondeÍgebracht
bU de stam Juda. Bij het vorige hoofdstuk is daar al iets o"e. gezegd.
Deze verzen zullen om dezelfde reden aan de beschrijving van de verdeling van
het land zijn toegevocgd als de herhaalde vermelding van niet veroverde
gebieden. Ook het laatste deel van hoofdstuk I 5 , de lijsten met namen van steden
in Juda, wordt ermee afgesloten (vs. 63). Kaleb werd ook in het vorige hoofdstuk
al ten vooràeeld gesteld. HU laat zien welke houding van de Israèlieten verwacht
mag worden in het b€loofde land: men moet niet afiyachten, maaÍ actie
onderneman, om niet ten prooi te vallen aan de verleiding van de vreemde
volken. Kaleb gaat de strijd niet uit de weg; ook niet, als hij stuit op de vanaf
het begin m gevreesde Enakskinderen (vgl. Num. 13:33).
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KÀLEBS STNTD BII HEBRON EN DEBIR 15: l3-19

Het valt op dat twee keer sPrake is van een naamsverandering: Kirjat-Arba wordt

Hebron en Kiíat-Sefer heet nu Debir. Net als bij BaàIa (vs. 9) kon dat wel eens

te maken hebben met de MenkelUke associaties die de oorspronkelijke naam

opriep. De naam Kirjat-Arba, 'stad van AÍba', kan opgevat worden als een

eerbetoon aan de in vs. 13 genoemde AÍba, de vader van Enak. Volgens de

heersende Kanaiinitische opvattingen zal zo'n voorouder zeker een goddetijke

status hebben gehad . Bij Kirjars€fer, 'stad van de schrijver' , li$ het wat minder

duidelijk. Men zou kunnen denken aan een geleerÖeid die te maken heeft men

bepaalde rituele praktijken. Men name bij de in het Oude Testament zo verfo€ide

kunst van het waarzeggen werd veel gebruik gemaakt van schriftelijk vastgelegd

materiaal, dat diende als een naslagwerk bij het interpreteren van de tekenen'

Naast Kaleb treden nu ook Kalebs ne€f Otniël en Kalebs dochter Aksa op de

voorgÍond. Om te begiDnen laten zij zien dat ook zij van aanpakken weten' Het

is een belofte voor de to€komst, die wat Otniël betreft in Richteren 3:5-11

vervuld wordt.
rJVe leren Aksa kennen als een dooÍaslende vÍouw. Ze lijkt op haar vadeÍ. Net

als hij wacht zij niet af en komt ze op voor haar rechten. Ze staat wal dat betreft

ook op een lijn met de dochlers van Selofchad (zie 17:34). Maar eÍ klinkt in

deze verzen ook iets negatiefs door. En dat zit vooral in het woord 'in verleiding

brengen' (vs. 18). Het lijkt erop alsof Aksa haar echtgenoot Otniël in verleiding

brengt door hem naar haaÍ vader toe te sturen met de vraag om bouwland; dat

wil zeggen om de mogelukheden om het droge land vruchtbaar te maken' Ook

nu ,og-i. te zien hoe de stad voor haaÍ water aÍhankelijk is van bronnen op

enkelJ kilometers afstand van de stad. MaaÍ we kunnen het ook zo lezen dat

Aksa haar vader in verleiding brengt. Dat maakt de overgang naar het vervolg

wat rnakkelijker, want daarin komt Otniël niet meer voor. Men kiest er ook wel

voor om in navolging van de Griekse veÍaling van hetzelfde verhaal in Ri' 1

de rollen om te diaaien: Otniël mu zijn vrouw verleid hebben om naaÍ haar

vader te gaan. Maal je mu toch mogen verwachten dat een zo voor de hand

liggende iezing wat meer sporen nagelaten zou hebben bij de overlevering van

de tekst.
Hoe dit ook zij, het werkwoord'i]1 verleiding brengen' heeft zo'n negatieve

ktank dat men iich af moet vragen of dit gedeelte hier niet ook een waarschu-

wing inhoudt. We vhden dit werkwoord bijvoorbeeld in Deut' l3:7 (NV: vs'

6) ei t Kon. 2l:25 in een veÍgelijkbare context (verleiding door een echtgenoot

oi t"rnlti"t i"A). Het laatst genoemde vers is uit de geschiedenis rond de wijngaard

van Nabot. Izebel had Achab daarbij verteid zich te vergrijp€n aan het erfdeel

van een ander. Zo ver gaat Aksa hier niet. Maar klinkt hier niet ook iets in door

van ondankbaarheid ten aanzien van het gegeven land?
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Juda's steden
l5:2O-63

15 20 Dit nu is her erfdeel yan dc sum der Jude€èrs (ter veÍdeling) ondeÍ hun
gcslachEo.

2l Dc verafgelegen sreden vao de saam deÍ Judeeërs, bij de grens van Edom in
het Zuiderland: Kabscël, EdcÍ, ,agur,

22 Killa, Dimom, Adada,
23 Kcdcs, Hasor-Iiban,
24 Zif , Tclcm, Bealot,
25 Hasor-Hsdata en de steden van Chesron, dat is Hasor;
26 AI,t Ín, Sema, Molada,
27 Chasar€adda, Chesmoo, B€t-Pelet,
28 Chassr-Sual, Berseba en zijn dochteÍstcdcn,
29 Baàla, Iijim, Esem,
30 Ellolad, Kesil, Chorna,
3l Siklag, Madrnanna, §ansamr,
32 kbaot, Silchim, en En-Rimmon;

lotaal: negenentwintig steden eo hun dorp€n.
33 In de Shcfela: Estaol, Zora, Asna,
34 zÀt§ach, En4annim, Tappuach, Enam,
35 Jarmut, Adullam, Soto, Azeka,
36 Saàraim, Adiirim, Gedera en GedeÍoteimi

vccÍicn stedeÍ co hutr doÍpen.
37 Senan, Chadasa, Migrlal4ad,
3E Dilan, Mispe, JoktoéI,
39 kkis, Boskat, Eglon,
40 IGbbon, Lachmas, Kidis,
4l fuerot, Bet-Dagon, Naàna en Mekkeda;

zestien stedm en hun dorpen.
42 Libn , Eter, Asan,
43 Jiftach, Asna, Nesib,
44 Keila, Akzib en Maresa,

rcgen strden en hun dorpen.
45 EkÍon en zijn dochterst€den en dorpen.
46 Van Ekron af naar de zee alles, wat grenst aall Asdod en zijn dorpen,
47 Asdod en zijn dochteÍst€den en dorp€n, Gaza et zijn dochtersteden en

dorpen, tot aan de Beek yao Egypte, de Grote Za€ eo de kust.
48 In het bergland: Samir, Janir, Soko,
49 Danna, Kirjatsefer, dat is D€biÍ;
50 Anab, Estemo, Anim,
5l Gosen, Cholon en Gilo;

elf steden en hun dorpen;
52 Arab, Duma, Esa[,
53 ,arum, BeÈTappuach, Afeka,
54 Chumta, Kirjat-Aöa, dat is Hebron, en Sior;
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negen stedel en hun doÍPen.
55 Maon, IGrmel, Zif, Juua,
56 JizÍrël, Jorkeam, Zanoach,
57 Kain, Gibea en Timna;

tien stcden eo hun dorpen.
58 Chalchul, B€t§ur, Gedor,
59 Mairat, BeÈAnot cn Eltekon;

zes steden eÍl hun doÍPen.

[fetoa, Efrata, dat is B€ttchem, PegoÍ, Et m, Kulon, Tat8m, Soba, I(.rem,
Gallim, Beter eo Manachat;
elf steden en hull dorpen.l

60 KirjaÈBaàI, dat is Kidat-Jctrim, en Rabba;

twe€ stcden en hun doÍPcn,
6l In de woestijn: Bet-Araba, Middin, S€kata,

62 Nibsan, Ir-Hammelach en EnSedi;

z€s stden en hun dorpen.
63 MaaÍ de rudeeërs kondcÍ de Jebusicten, die in ,eruzalem woonden' niet

verdrijven, zodat de Jebusieten bij de Judeeèrs in Jeruzalem zijn blijven
woÍl€Í iot oP d€ huitige da8.

'GOUDMUN OF MUNENVELD voor de historisch geograaf,' zo betitelt een

vindingrijk comD€ntator dcze tekst. We hebben hier ecn schal aan informatie'

maaÍ tegelijkertijd staan we vfi)r een o nogelijke opgave als we al deze plaatsen

willen localiseÍen. Daaóij komt ook nog dat de overlevering vao de leksl niet

altijd betrouwbaar is. Er zijn veel verschilleo met de Se?tuaginta, die in enkele

gevallen de oorspÍonkelijke tekst lijkt te hebb€n wcergegeven; mals in vs. 49,

waar in het Hebreeuws Ki{at-Sanna staat h plaals van het te verwachten KirjaÈ
Sefer (zie vs. l5). Dat lUh €en verschrijving, ingegeven door het voorafgaande

Sanna. vs. 59 moet gedeelteluk zijn weggevallen in de HebÍ€suwse tekst. Etrkele

keren staan we voor de vraag of r\,e al of niet te maken hebben met plaatsnamen

die uit twee woorden bestaan. Vaak is dat wel duideluk vanwege de b€tekenis

van én vatr die woorden, mals bij voowoegsels als Bet ('huis'), En ('bron'),

Kirjat en Ir ('stad') en Hadam ('de nieuwe') bij de zeer grote stad Hasor (vs.

25). MaaÍ soms lopen de meningen uiteen, zoals bij Hasor-Jitnan in vs. 23 eu

bij En-Rimmon in vs. 32.
De genoemde outkeÍteid heeft ook invlocd op de lelling' ln de eerste twee

reeksen is die maaÍ moeitijk kloppeod te maten. Het getal veertien in vs' 36 is

nog aannemelijk te maken door Gadera en GedeÍotaim samen te oemen.

Gederotaim is een afleiding van het woord Gedera en duidt mogelijk hetzelfde

aan als de 'dochtersteden' bij andere plaarsen.

In de eersÍe Í€eks ligl het moeilijker. Ook al mu men vs. 25 kunnen oPvatten

als een naar achter€n verschoven naderc omschrijving van dochtersteden of
qangebouwde delen van het al in vs.23 al genoemde Hasor, dan nog komt
men er niet uit. Wellicht dat er nog enkele steden beschouwd werden als
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dochterstad en daarom niet werden meegeteld.
De stedenlijst van Juda valt op door zun gedetailleerdheid en strakke vormge-
ving, zeker alsje die vergelijlt met de manier waarop in het volgende hoofdstuk
het gebied van Efraim en Manasse wordl beschreven. Ook bij Simeon, Benjamin,
Dan en de noordelijke staÍnmen vinden we zulke stedenlijsten. Bij de e€rstge-
noemde, zuidelijke stammen blijken de stedenlijsten elkaar min of me€r te
overlapp€n. Men he€ft ontdeh dat als de stedenlusten in dar gebied, dat later het
zuidelijke koninkrijk zou gaan vormen, samengenomen worden, er een totaal van
twaalf districten onbtaat. Elk van die districten wordt ingeleid met een korte
geografische aanduiding en afgesloten meÍ de optelling van de steden in het
betreffende district.
We moeten daaÍbij wel uitgaan van de met behulp van de S€ptuaginta aangevulde
tekst. Het gebied van Simeon valt dan onder het in 15:21-32 genoemde district.
Verder moeten we aannemen dat het eerste district van Benjamin (19:21-24)
samenvalt met het laatstgenoemde van Juda (15:61-62).
Dit alles heeft geleid tot het vermoeden dat hier gebruik gemaakt is van de
administratie van één van de koningen van Juda, die net zoals Salomo (zie I
Kon. 4:7-19) zijn gebied om belastingtechnische redenen in twaalf stukken had
verdeeld-
De in vs. 45-47 genoemde steden Ekron, Asdod en Gaza vallen buiten dit
patroon. DiI Filistijnse gebied wordt op andere wijze beschreven dan de rest.
We hebben hier te maken met een aanwlling, die de grenzen gelijk trekt met
die welke zijn aangegeven in vs. l-12. Daar werd dit gebied langs de
Middellandse Zee er nadrukkelijk bij gerekend. Ook wordt met deze aanvulling
het twaa.lftal weer volgemaakt (als we ook de wijziging van de Hebreeuwse tekst
in vs. 59 aanhouden). Het oorspronkelijke schema van twaalf was doorbroken
door het gebruik van de oude lijst in de huidige context van de verdeling over
de twaalf slarnmen. Het in vs. 45-57 genoemde gebied werd volgens l9:zl0-45
gedeeltelijk ook aan Dan toegewezen. Maar dat is weer een verhaal apan.
Op allerlei manieren zien we hoe in dit hoofdstuk over het gebied van de stam
Juda de latere geschiedenis van Israël en met name die onder koning David zijn
schaduwen vooruitwerpt. Want juist in de opvallende passages ligt de associatie
voor de hand: in Hebron (vs. 13-17) begon zijn koningschap en de Filisrijnse
stad Ekron (vs. 4547) was zijn toevluchtsoord. En niet voor niets zal aan het
slot de niet veroverde stad der Jebusieten, Jeruzalem, genoemd zijn. Zij staat
daar als een waarschuwing aan het volk en tegelijkenijd als een verwijzing naar
de koning die het ooit veroveren zou. Tegelijkenijd schemen er iets door van
het feit dat David later de oonpronkelijke bewoners niet zou verdrijven. Ze
zouden hun eigen, vrij invloedrijke posirie krijgen binnen Davids rijk.
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De Jozefieten
16:14

16 I (Dit is) het lot dat vooÍ de rozefieren te voorschijn kwam: (De grens tiep)
van de Jordaan bij Jericho, oostelijk v8n de war€ren vao Jericho, door de
woestijn, die van Jericho oploopt in het gebergte naar BcEl,

2 en verder van Betel naar Luz; zij ging veÍder naar het gebied van de AÍkie-
ten, naar Atarot;

3 cn zij daalde naaÍ hct vesten toe naaÍ het gebied van de Jaflieten, iot het
gebied van Ilag-Bet{horon en verder loi G€zer, om bij de zee ie
eindigen.

4 De kindeÍen van Jozef, Manasse en Efaim, kregen hun erfdeel.

NU JUDA zUN deel heeft is Jozef aan de beuí. In de veràalen over de zonen
van Jakob zien we dal er tusscn deze tvee, Jozef en Juda, een bijzondere relatie
bestond. Je mu die als een haat-liefde veÍàouditrg kunnen typeren. Net zoals zijn
broers heeft Juda een afkeer van Jozef, maaÍ hij redt hem toch ook het leven
(Gen. 37:26-27). Ook is er rivaliteit tussen hen beiden. Juda ontpopt zich
herhaaldelijk als de aanvoerder van zijn broers, die zich tegen Jozef keren, omdat

deze de voorkeur van zun vader Jakob geniet. MaaÍ als Jakob met zln laatste

woorden hun een zegen meegeeft, krijgen zij allebei een bijzondere plaats. Tegen

Juda zegt hij 'jou zullen je broers loven' (Gen. 49:8) en Jozef noemt hij 'de

uiwerkorcne onder zijn broers' (Gen. 49:26).
We vinden in deze verhalen iets weenpiegeld van de machtsstrijd tussen het
noordelijke en zuidelijke deel van IsraëI, die zo bepalend is geweest voor de

geschiedenis van dit gebied. Zij worden veÍegenwoordigd door respoctievelijk
Jozef en Juda.
Nu is het zeer de vraag of er ooit een zelfstandige stam van Jozef heeft bestaan.

Het lijkt er eerdeÍ op dat deze naam is verbonden aan een federatie van
staÍnmen, waarvan Efraim en Manasse het grootste deel uitmaakten. Yandaar
ook dar de naam Jozef als gebiedsaanduiding doorgaens 3lgctrts ter sprake komt
als het erom gaat het (machts)€venwicht m€t Juda aatr te geven. Een mooi
voorbeeld daarvan is te vinden in 18:5.
Net mals am het begin van hoofdstuk 14 wordt hier weer even uitgelegd hoe
het zit met de veÍtouding tussen de sumrnen en hun naamgevers. Daarbij wordt
de zuidgrens van hun gebied, de grens met het gebied van Benjamin, aangege-
ven, zoals die ook in l8:ll-13 is te vinden. Waanchijnlijk heeft men bij de
samenstelling van het boek deze grensaanduiding hier ingevocgd als een passcnde

inleiding op de beschrijving van de gebieden van EfÍaim en Manasse. Daarnaast
heeft men de beschrijvingm omlijst met verwijzingeo naar de I(an,5nieten. WaDt
daamee eindigt het gedeelte over EfraÍm ( 16: l0) en Manasse ( 17: 13) en ook het
opmerkelijke gesprek tussen de Jozefreten en Jozua, dat is toegevoegd aan het
slot van hoofdstuk 17, loopt erop uit (17:18).
Het grootste probleem bij de gmgrafische aatrduidingen is dat er in vs. 2
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onderscheid gemaalÍ woÍdt tussen Betel en Luz. In 18: 13 lezen we 'Ixz, dat is
Betel' (vgl. ook Ri. 1:23). Dat komt oveÍeen met wat vertaald is in Gen. 28:19.
De stad die vroeger Lrrz heene, was door Jakob omgedoopt in Betel. Een
oplossing biedt de Septuaginta; die leest hier Betel-Lusa.
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Het erfdeel van de Efraïmieten
16:5-10

16 5 Het gebied deÍ Efraimictcn (rrr vcrd€ling) oÍder hun geslachten lras (als
volgt): de oosclijke grcns van hun erfdecl liep van Atrot-Addar tot Hoog-
Bet{hoÍon.

6 Naar het westen toe liep de grens ten noorden van Mikmetat; dan boog de
greÍs in oostelijke richting rlaar TaàIlat-Silo, laDgs de oostkaot van Janoach.

7 Zij daalde fi yan lanoach naar Ataroa en Naarat, tot de grens van Jcricho
en eindigde bij de Jordaan.

8 Van Tappuach af liep de grens oaaÍ het westeÍl toe naar de beek Kana, om
te eindigen bij de zee. Dit was het erfde€l van de stam der Efraimiercn
(v€Ídeeld over) hun geslacht€n.

9 En (daarbij komen oog) de stcdetr bimen her erfdeel van dc ManassicGn,
die aan de Efraimieten waÍen toeHe€ld, al die stedcn co hun dorpen.

l0 Maar de Kanalnieten, die te GezeÍ woonden, hebbeo zij niet verdreven,
zodat de KaÍBànietËn middcn in Efraim zijn blijven wonelt tot op de dag yan

vandaag, al werdcn zij wel tot heÍendienst verplicht.

AI-S wE DE beschdjving van het erfdeel van deze toch bepaald niet onbetangrijke
stam van Efraim vergelijken met de voorafgaande van Juda, valt op dat de

w@rgave nu veel miader gedetailleerd is. Dat zal te maken hebb€n meÍ het

bronnenmateriaal waarover de schrijver beschikte. Het past ook wel bij de

manier waarop de verovering van het land werd bqschrcven. Er is uitgebreide
aandacht voor de gebeunenissen mndom Gilgal, Ai, Jericho en Gibeon. Dat zUn

allemaal plaatsen in het midden van het latrd, behoÍend tot het gebied van
Benjemin. De verovering vatr de rest van het land wordt slechts in grote lunen
veíeld.
Bij de verdeling van het land is er opnieuw neer dan gemiddelde aandacht voor
het gebied van Benjamin (18:l l-28), al deelt het die nu wel met het zuidelijker
gelegen gebied van Juda. Dat ztn juist de twee delen van het rijk die later trouw
zullen blijven aan het koningshuis van David (l Kon. 12; 2 Kmn. l0-ll).
Aan de beschrijving van Efraims grenzen zijn in vs. 9-10 enkele interessante

opmerkingen toegevoegd. Uit de vermelding van bezit van Efraim in het gebied

van Manasse kunnen we afleiden da er verschil van mening moet zUn geweest

over de grens tussen beide gebieden. Ook in 17:9-10 wordt deze ongetwijfeld
gevoelige kwestie aangeroerd. We vinden hier iets terug van onderlinge twisten
tussen de stammen. Itr het boek Jozua komen die niet expliciet aan de orde. Hier
ligt alle nadÍuk op de eenheid. Maar in het boek Richteren lezen we vooÍduÍend
hoe de venchillende bevolkingsgroepen elkaar dwan konden zitten en zelfs
oorlog tegen elkaar konden voeren. Enjuist de stam Efraim he€ft wat dat b€treft
geen goede rcputatie (zie Ri. 8:l-3 en 12:l{).
Tegen deze achteÍgmnd mag het ons ook niet ontgaan dat Efraim bij de verdeling
van het land zijn deel krijgt voor Manasse. Nog in het voorafgaande vers is de
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volgorde anders, terwijl ook in 17: I Manasse juist de eerstgeborene van Jozef
wordt genoemd. Zo gebeuí hieÍ precies hetzelfde als bU de zegen door Jakob.
Ondanks het protest van Jozef kÍijgt Efraim de zegen voor de eerstgeborene
(Gen. 48; zie met name vs. 2l: 'hij plaatste Efraim vóór Manasse').
Naast deze enigszins verborgen verwijzing naar conflicten tussen de stammen
klinkt hier weeÍ het refrein van de blijvende spanning door de aanwezigheid van
Kanaànieten. Daar is dan wel een verzachtende opmerking aan toegevoegd: de
Kanafuiieten werden ondergeschikt gemaakt, zoals eerder de Gibeonieten.
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Het erfdeel van Manasse
17:l-13

t7 I Eo (dit) is wat heÍ lor (toedeelde aan) de st m Manasse, want hij was de
ceÍstgeboÍene van Jozef. Makir, de eerstgeboreoe van Manass€, de vader van
Gilead, had Gilead en Basan al gekreger, omdar hij een kÍijgshafriS man
wa§.

2 AaÍl de (andcre) zooen vatl Manasse (werd het, ter verdelinS) ooder hun
geslachteo (toegedeeld), namelijt aan de zonco van Abiézer, de zooen van
Chelek, de zoo€n van AsrË1, de zonen van S€tem, de zoÍerl van Chefer eÍt
de zonen v8n Semida; dit zijn de mann€lijke natomelhgen yan Manass€, de
zoon van Jozef, naaÍ hun geslacht€n.

3 Maar Selofchad, de zoon van Chcfer, de zoon van Gilead, de zoon van
Makir, dc zoon van Manasse, had geen zooeo, alleeo dochteÍs. Zín dochters
heetrcn Machla, Noa, Chogla, Milka en Tirsa.

4 Zij verschenen voor dc priester EleazaÍ, voor Iozua, de zoon van Nun, en
voor de hoofden, en zeiden: 'Dc HERE hceft Mozes geboden ons ecn erfde€l
te geven te midden van onze broeders.' Daarom gaf men haar, overeentom-
stig het bevel des HeÍen, een erfdeel te midden van de broeders van haar
vadeÍ.

5 Zo vielen aarl Manass€ tÈrl deleo toe, b€halve het laÍld Cilead en Basan aio
de overzijde van de Iordaan,

6 want de dochiers van Manasse hebb€n een erfdeel vertregen te midden van
zijn zonen, lerwijl het land Gilead aan de oyerige zonen van Manasse ten
deel vicl.

7 De gÍens van Manasse nu was van AseÍ naar Milm€tat, dat oostelík van
Sichcm ligt; dan liep de grens naar het zuiden loe naar Jasib-En-Tappuach.

8 Het lard vao Tappuach vas ven MaÍass€, maar Tappuach zelf, bij de grens
van Manasse, behoord€ aan de Efi'aimietln.

9 Verder liep de grens af langs de zuidelijke oever van de beek Kana. De
steden aldaar waren van Efuaïm, hoewcl zij tr midden van de saeden van
Manasse lagen. De grcns van Manasse liep noordelijk van de beek en
eindigde bij de zee.

l0 Het zuidelijke gebied b€hooÍde bij Eftaim en het noordelijke bij Manasse.
Zijn grens was de zce; ia het ooordcn grenst (Manass€) aatr As€r en h het
oostell aao Issatar.

I I In Issakar en in Aser hoord€n (de volgendc stedcn) echtrr ook bij Manasse:
Bet-Sean en zijn dochtcrst€den, ,ibleam en zijn dochtersteden, de inwoners
van Dor en zijn dochtersteden, de inwoners van Endor en zijn dochiersteden,
dc hwoners van Taànak en zijÍ dochteÍsteden en de inwoners van Megiddo
en zijn dochteÍstedcn, de dÍie heuvelstreken.

12 De Manassieien tondcn echrcr deze steden niet in b€zit nemen, want de
Kanaànieten slaagd€n erin in dat land te blijveo wooen.

13 Maar toen de Israëlieten machdg werden, brachten zU de Kanaànieten tot
hereldienst, ook al verdreven zij hen niet volledig.
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AaÍddjkskundige namen op AÍb. 6 (de nanrn waaÍ geen cijfen bij vermeld
staan, woÍden volledig weergegeven):

Aiialon I E

Aroër
b..k Kara
Bcne-Barak 19

BeÈAÍaba
B€t4hogla
Belel
Bet-Haram
Bet-Nimra
Betonim
B€t§c{n
Bron v.n Neftooch 4
Chesbon
Dor
Edrci
Ekron
Eltete(?)
Endor
En-Scmes 5

Estaol 15

Gat-Rimmon
Gaza
Geba 7
Gezer
Gibbelotr
cibea 8
Gibeoo 9
Gilgal0)
Hoog-Bet{hoÍon I
Ir§€mes 16
Jafo
,anoacb
larcrP')
Jebus
,ehud
Jericho
Jiblesm
JizÍoël
Jokneam
.loldaan
Kefirr 12

KirjaÈJeaÍim 3
bag-Bet{hoÍon
Lidbir(?)

Mrchua-lrn(?)
Megktdo
Mitmetat
Mispa I I
Mosa 13

Neir8t 2
Ofra 6
Rrma l0
Rimat-HaÍnmispee)
Saàlabbin l7
Safore)
Sicbem
§ilo
Suttot
Tairuk
Taànat§ilo
Tappuach
Timna
Zrc von KiNErct
zan 14

Ttu6ce
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l7:l -13 HET ERFDEEL VÀN MÀNASSE

DEZE PERIKoOP BESTAAT uit rwee delen. Het eerste deel omvat vs. la en de

grensbeschrijving vaÍraf vs. 7. Dat betreft het gebied van Manasse. Het wordt
op precies dezelfde manier beschreven als het gebied van Efraïm itr het

voorafgaande hoofdstuk. Het andere deel (vs. 1b-6) muden we kunnen zien als

een poging om alle overige Íelevante iDformatie over Manass€ samen te brctrgetr

Daarbij lijkt het weergeven en dus bewaÍen valt bepaalde tradities belangrijker
dan de samenhang. Er is geput uit allerlei bronnenmateriaal. Om te beginnen uit
de al in de bespreking van hoofdstuk 16 aangehaalde zegen van Jakob. De

Neede regel van vs. I ('want hU was de eerstgeborcne van Jozef) is een citaal

uit Gen. 48:14. Ook daar was de omkering van de logische volgorde van

Manasse en Efraim aan de orde. Op zich verklaaÍ deze zin hier niets. HU heeft

eerder ieÍs van een paradox, omdal deze opmerking de lezer alleen maaÍ anent

maÀkt op het feit dal de eerstgeborene hier niet het eerst aan de beurt kwam. De

enige functie die dit citaat hier hebben kan, is dat het verwust naar de

geschiedenis uit Gen. 48 en op die manier de in Joz. 16 en 17 gebruilÍe volgorde

verklaaí.
Voordat de verdeling van het land aan de orde komt, wordt naar analogie van

hoofdstuk 13 eerst nog eens herinnerd aan de toewuzing van land aan een deel

van de stam Manasse in het Oostjordeenland. Dat is toeHeeld aan Makir. Deze

wordt doorgaans aangeduid als de zoon van Manasse en als de vader van Gilead.
Dit overzichtelijke boeld wordt echter verstoord door de opsomning van de

stammen van Israël in het lied van Debora (Ri. 5). DaaÍin wordt Makir genoemd

op één lijn met Gilead en Efraim (vs. 14 en l7). Dat heeft tot de veronderstelling
geleid dat we hier te maken hebben met oorspÍonkelUk los van elkaar staande

stammen. Na verloop van lud zulleD ze zijn samengesmolten en is dat in de

geschiedschdjving weergegeven door ze een familierelatie loe le dichten.

Bij Gilead is er dan nog het opmerkelijke gegeven dat deze ene naam binnen één

vers voor zowel een stam(vader) als een landstreek strÀt. Nu komt dat wel vaker

voor. Ffi ander bekend voorbeeld hiervan is Dan.
De volgende traditie die we terugvinden in de inleiding tot de bcschrijving van

het aan Manasse toebede€lde land, betreft de dochten van Selofchad. In vs. 3-4

vinden we een samenvatting van wat daaÍ earder over was veÍeld in Num. 27: l-
7. Dezr vijf vrouwen, veÍre nakomelingen van Makir, doen denken aan de

dochter van Kaleb, Aksa. Zij komen op voor hun recht en dat wordt beloond.

Net als Kaleb herinneren zij Jozua aan toez€ggingen gedaan door Mozes. Zo lijkt
er ook wat dit betreft een evenwicht tussen Juda en Jozef te zijn. Beide

bevolkingsgroepen hebben naast hun krijgshaftige mannen dus ook hun

dooíastende vrouwen.
In dit eerste d€el van hoofdstuk 17 wordt uitgewerkt wat bU de meeste stanmen

slechts wordt aangeduid: de verdeling van het laÍd naaÍ de geslachten. Alles

opgeteld blijkt het om twaalf delen te ga:m: twee ten oosten en tien ten westen

van de Jordaan. Opnieuw is hier dus een overe€nkom§t met wat is oveÍgeleveÍd

over Juda, want ook in 15:20-63 tmffen we zo'n twaalftal aan.
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HET ER.TOECT VAN MANASSE l7:l-13

De uiteindelíke omschdjving van Mmass€s erfde€l (vs. 7-13) is net als bU

Efraim heel globaal. Aan het slot van vs. 7 staal in de Hebreeuwse tekst een

ongebruikelfkeeoookwelwatonwaarschijnlijkegrensaanduiding:'debewoners
van En-Tappuach'. We lezen hier met de S€ptuaginta Jasib-En-Tappuach, ervaÍ
uitgaatrd€ dat een schrijver dczc plaatsnaam niet als zodanig heeft herkend en

naaÍ het voorbeeld van vs. I I aan de veÍmelding van b€woners heeft gedacht.

De b€schdjving van de griellzen slaat in dez€ vcrzen in het teken van de
grensconflicten. ln vs. 9 komt de al eerder genoemde kwestie met Efraim aan

de orde. Daar woÍdl in vs. ll aan toegevoegd dar Manasse zich op zijn beun
noordelijk van zijn tocgewezen gebied steden van Issakar en Aser heeft

toegeëigend .

Bij nader inzian heefr dit bericht echter een dubbele bodem. Het gaat hier om

steden die vanouds bekend staan als mÀchtige Kanafuitische bolwerken. Deze

vormden in zekere ztn een drempel tussen het midden en het noorden van het

land en hebben daardoor grote invloed gehad op de geschiedenis van Israël . Door
ze nu min of meer toe te wijzen aan Manasse kdjgt die stam daarvaÍl als het

ware de schuld in de schoenen geschoven: de Manassieten hebben veranimd deze

drempel weg te nemen, omdat z€ die steden niet hebben veroverd'
Deze machtige steden in de vruchtbare vlalÍen van het latrd vertinderden dat

nieuwkomelingen zich daar zomaar konden vestigen. Die werden gedwongen hun

toevlucht te zoeken in het minder dicht bevolkte, want bosrijke heuvelland.

DaaÍoveÍ gaat het in de nu volgende verzen.
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Ruimte voor de Jozefieten
17:14-18

17 14 Dc Jozeheten zeideo tegen lozua: 'waaÍom heeft u mij als erfdecl maar één
enkel door het lot toegewezen deel gegcven, terwijl ik ioch een talÍijk volk
ben, omdat de IIERE mij tot dusverre gezegeod heefr?'

15 Toen zei Jozua tegen hen: 'Als jullie cetr talrijk volk zijn, trekt dan naar het
bosgebied en kapt daar ruimte vrij in het land der Pcrizzieten en Refaieten,
als het gebergte van Efraïm jullie te eng is.'

16 Maar de Jozeireten zeiden: 'Dat b€rglatrd zal vooÍ ons oiet voldoende zijn
en alle Kanaànieten, die in de vlakte wonen, hebben ijzeren wagens, zowel
die yan Bet-Sern en zijn dochterstedcn als die van de vlakte van Jizreë|.'

17 Toen zei Jozua tegen het huis van Jozef, tot Efratn en Manasse: 'Jullie zijn
een talrijk volk cn hebt grot€ kracht; jullie krijgen niet slechts één (door) het
lot (toegewezen deel):

l8 jullie krijgen ook het bergland, want het is ecn bosgebied waar jullie (e
ruimte) kunnen kappen en ook de uitlopers daarvan zullenjullie toeb€hoÍen.
Want jullie mo€ten de Kanaànieten verdrijven, ook al hebben zij ijzereo
wagens en zijn ze stcrk,'

DEZE AFSLUITING vAN het e€rste deel van de beschrijving van de toegewezen
gebieden in het beloofde land (Joz. 14-17) doet denken aan wat in het begin
daarvan werd veÍeld over het gebied voor Kaleb (14:6-15). Ook daar is het
toewijzen van een bepaald stuk land onderwerp van gesprek met Jozua en ook
daaóij is sprake van machtige Kanaànieten, die nog verdreven moeten woÍden,
samen met de positieve verwachting dat dit inderdaad ook lukken za.l gezien de
macht of strijdlust van de betreffende Israëlitische bevolkingsgroep. Zo lijken
we hier dus, net als bU de voorafgaande perikopen, te maken te hebb€n met de
tegenhanger van een soongelijk veràaal over Juda.
Als aanhangsel van de beschrijving van het erfdeel van Efraim en Manasse is
het echter moeilijk te begrijpen. Zo is er na de beschrijving van de twes
toegewezen delen opeens nog maar sprake van één deel (vs. l4). Ook op zich
roepen deze verzen vragen op: is de toezegging vaÍr Jozua in vs. l8 niet een
herhaling van wat hij eerder zei in vs. l5 etr wordt daarme€ dan wel een
antwoord gegeven op de tegenwerping uit vs. 16? En dan zien we ook nog een
verschil in penoonsvorm: in vs. 14 spreken de Joz€fieten over zichzelf in het
enkelvoud, in vs. ló is dal meervoud geworden.
Dit gedeelte laat zich het b€ste begrijpen als een zelfstandige traditie over de
twe€deling van het 'huis van Jozef. ttraarschijnlijk is het hier toegevoegd door
dezelfde schrijver die verantwoordelijk is voor het opschrift boven de
hoofdstukken over Efraim en Manasse (16:1-3). Want ook daar (ló:1) wordt
gesuggeÍeerd dal er maar een door het lot toegewezen deel was voor de

Jozefieten. Er is ook een verbinding met het intermezn in l7:lb-6. Daar werd
herinnerd aan de zegen van Efraim en Manasse door Jakob (Gen. 48). In 17: 14
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RUIMTE VOOR DE TOZEFIETEN l7:14-18

wordt gesleld dat de JozeÍieten talrijk zijn als gevolg van Gods zegen. Dat
herinnert aan de zegen die Jakob aan Jozef gaf: 'de Alnnchtige zal t zegenen
... met zegeningen van de borslen en de rnoederschoot' (Gen. 49:25). Het
spreken in het enkelvoud in Joz. I 7 : I 4 zou wel €ens met de Íelatie met deze tekst
kunnen samenhangen.
De nieuwe verklaritrg, die nu - los vatr alles wat hiervoor over de Jozefieten is
vermeld - wordt gegeven voor de verdeling van deze bevolkingsgÍoep in twe€ën,
is gebaseerd op her feii dat de Jozefieten zo talrijk zijn. Volgens vs. l5 was het
gebied voor de Jozefieten tot datr toe beperlt tot 'het gebergre van Efraim'. Deze
term wordt in I Kon. 4:8 gebruikt voor één van de districten ten tijde van koning
Salomo. Dat gebied komt wat zuid- en oostgÍens htreft overeen met het gebied

zoals dat hiervoor aatr Efraim en Manasse is toebedeeld, maaÍ aan de west- en
noordzijde is dat gebied kleiner dan het deel dat in het voorafgaande aan de
Jozefieten wits toegewezen.

Jozua doet de suggesrie om ruimte te zo€ken in de beboste gebieden van de

Perizzieten en de Refaieten. Van de Perizzieten is helemaal nies bekend, dus

ook niet waaÍ hun gebied te zoeken is. Her is heel goed mogelijk dat we de naam

Perizzieten lenerlijk moeten nemen. ln het Hebreeuws kan het gelezen worden

als aanduiding vaD merl§en die buiten de veÍsterhe steden wonen (vgl. Deut.
3:5). Mogelijk Hoelt Jozua hier gebied ten ooslen van de JordaaD. Daar

woonde immers 'de laatste van de Refaieten', koning Og (12:4).

De Jozeheten achten de mogelijkheden daar echter te gering en wenden de blik
naar het noorden (vs. 16). Maar daar ontmoeten ze dan het probleem van de

Kanaiinitische steden in de vlalÍe van JizraèI. Hoe talrijk de Jozefieten ook
mogen wezen, ze zullen niet opkunnen tegen de militaire overmacht van de

Kanaànieten.
Het advies van Jozua is om dan nuaÍ even te wachten met de aanval op die
steden en zich eersl e€n plaats in de heuvels rondom die plaatsen te verwerven.
7E moeten dus als het ware eerst zelf mazr Perizzieten worden: 'mensen die
buiten wonen'. NaaÍ het noorden toc is meer plaats en daar krijgen de Jozefteten

dan hun tweede de€I. En dat komt dan min of meer over@n met wat in het

voorafgaande is toebedeeld aan Manasse.
Zo zrjn de lozgfiercn volgens deze traditie aan hun dubbele deel gekomen. Zo'n
groter aandeel in het land schept echter ook een grotere veranrwoordelfkheid.
Juist omdat zE zn gezegend zijo ÍD€t mensen en nu ook mel gÍondgebied mag

ook meer van hen worden verwacht. ze mogen daar dus wel de tUd voor nemen.

En zo moeten we ons ook de manier voorstellen waarop de meeste Israëlieten
uiteindelijk hun plaas kregen in Kanaàn.
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Aansporing door Jozua vanuit Silo
18:1-10

18 I Heel de gemeeoschap van de Israëlieen werd samengeroep€n t€ Silo. DaaÍ
zenen ze de aent van srmentomsi neer. En het land was aaÍl hen onderwoÍ-
pen.

2 Er waren vaÍl de IsÍaëliet€n nog zeven staflurea over, die hun erfdeel nog
niet gekÍegen hadden.

3 En Jozua zei tegen de Israëlieten: 'Hoelang blijven jullie nog (te) slap om
het land h bezit tc ocmen, dat de HERE, de God vanjullie vaderen, jullie
gegeven heeft?

4 Wijst drie maonen uit elke stam aan; dan zal ik hen uitrenden. Zij moelen
opstaan, het land doorkruisen, ccn beschrijying dasrvan maken, ÍaaÍ gelang
vaÍl iedeÍs erfdeel, en daama tot mI terugkeren.

5 Zij moeten het in zeven stukken verdelen. Juda zal in zijn gebied in het
zuiden blijven en het huis van Jozcf in zijn gcbied in het ooorden.

6 Jullie moeten het land beschrijven in zeven gedeelten en dat aan mij voorleg-
gen; dan zal ik hier het lot voor jullie werpen voor het aang€zicht van de
HERE, orlze God.

7 De L€vieten hebben geen de€l io jullie midden, omdat het priesteÍschap var
de HERE hun erfdeel is, terwijl Gad, RubeÍr en de halve stam Manasse aan
de overzijde van de Iordaan, in het oosten, het erfdeel gekÍegen hebben, dat
Mozes, de knecht van de HERE, hun gegeven heeft.'

8 Toen stonden de mannen op en gingen op weg. Jozua gebood hun bij het
yerrek om een beschÍijving van het land t€ maken: 'Gaat op weg, dooÍtruist
het land, maakt een beschrijving daarvan en ke€n daama weer iot mij ierug;
dan zal ik hier het lot voorjullie werpen voor het aangezicht van de HERE
te Silo.'

9 De mannen gingen op weg en trokten door het land; zij maaklen daarvan
een beschÍijving, stad vooÍ stad, in zeven gedeelrcn, (stelden die) op schrift
en kwameÍ bij Iozua in de legerplaats te §ilo.

l0 Toen wierp Jozua voor hen het lot te §ilo, vooÍ hea aangezicht van de HERE,
en Iozua de€lde daar de Israëlieten het land toe, overeenkomstig hun afdelin-
gen.

DEZE ONVERWACHTE ONDERBREKING van de beschrijving van het yerdeelde

land is van centrale betekenis voor een juist begrip van heel het tweede deel van
het boek Jozua. Bij de inleiding op de hoofdstukken 13-23 is al aangegeven dat
de structuur gekenmerkt wordt door met elkaar corresponderende tekstgedeelten,
die als het warc steeds kleiner wordende cirkels rondom juist deze perikoop
vormen. Op zich beschouwd springt deze iekt er ook uit door de vermelding
in vs. I van Silo en van de tent van samenkomsl.

Tot dusver was Gilgal de plaats vanwaar alles werd geregeld en ondernomen.

Nu is dat opeens, mnder nadere aankondiging of melding van verplaatsing van

het volk, Silo. Die plaats is vooral bekend omdat daaÍ later de ark van het
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AANSPONNG DOOR IOZUA YANUIT SILO I8:1-lO

verbond werd opgesteld en om de gebeurteniss€n rondom Eli en Samuë1. De tent
van sanenkomst, die hier nu eveneens vooÍ hel eerst wordl geno€md in het bo€k
Jozua, herinrcÍ met name aan de iijd in de woestijn. Zo lijkt hier een brug
geslagen te worden naar het verledetr en naar de toekomst. Wat betreft dat
verleden gaat het er hier ook wecr om dat Jozua de legitieme opvolger van
Mozes is. Dat was immers volgens Ex. 33:7-11 eerder juist ook bij de tent van
samenkomst gebleken. Mozes had daar direct contact met fu. En Jozua was

volgens die verzen de enige die daaÍbij niet uit de tent week. Ook een

vergelijking met Deut. 3l:14 is hier interessant. Ook daaÍ vinden we opnieuw
Mozes en Jozua samen bij de tent van samenkomst en spreekt God tot hen over
het eiade van Mozes en over hoe het verder zal gaan met hel volk.
Bij deze gelegenheid zei Mozes tegen Joala de woorden zoals we die ook in het

eerste hoofdstuk enkele malen hoorden: 'wees sterk en moedig'. Juist de

tegenoveÍgestelde houding trcft Joula nu aan bU de stamm€n, die le slap zijn om
actie te ondernemen, terwijl de beslissing in feite toch al is gevallen (vs. l: 'Het
land was hun onderworpen'; een herhaling van de conclusie aan hel slot van

hoofdstuk 1l).
Jozua helpt ze dan op weg met enkele concrete aanwijzingen. Venegenwoordi-
gen van de stammen worden uitgestuurd om het land in kaaÍt te brcngen en in
redelijke delen te verdelen. Die zullen vewolgens door het lot aan de verschillen-

de stammen worden toegewezen. Zo krijgen we nu voor het eerst een b€€ld van

hoe zo'n verloting van land plaatsvond. Het is een sanenspel van redelijk inzicht
en goddelijke toewijzinS.
De opdracht wordt lot drie keer toe onder woorden gebracht (in vs. 4-5, 6 en

8). Dat mu kunneo wijzen op een samenvoeging van verschillende tektoverle-
veringen. Maar zoals het er nu staat zegt het ook iets over de traagheid van de

stammen en over de emst van de roeping. Er is een drievoudige roeping nodig

om de stammen over de drempel te hclpen.
Bij de beschrijving van de uiteindelijke uitvoering in vs.9lezen we dat de

maruren de zrken 'op schrift' stelden. Dat herimeí opnieuw aan hoofdstuk l.
Want naast de aansporing 'w€es sterk en moedig' staat daaÍ ook steeds dat Jozua

het boek van de wet niet mag vergelen. ln het Hebreeuws staat daar hetzelfde

woord. Het boek van de wet staat voor de zekerheid van Gods verbond met

IsraëI. Het boek (of beter: de papyrusrol of misschien het kleitablet) met de

beschrijving van grcnzen en steden staat voor de vervulling van de belofte op
grond van dat verbond.
Al deze schriftelijk vastgelegde zekerieden dienen ter bemo€diging. Maar ze

schieten aan hun doel voorbij als ze de indruk wekken dat enige reactie van

menselijke zijde overbodig zou zijn.
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Het erfdeel van Benjamin
18: l1-28

18 1l Toen kwam het lot voor de stam voor de B€njamhieten (met het gebied ter
veÍdeling) ondeÍ hun geslachtetr te vooÍschÍn. Hun door hct lot toegewezen
gebied lag tussen dat yan de Judeeèrs eÍl van de Jozefiet€n.

12 De noordgrens begon vooÍ heo bij de Jordaan en liep op in de richting van
de bergrug ten nooÍdcn van Jericho, giÍg dao westwaans het gebcÍgtr op,
om te eindigen in de woestijn vaÍ! Bet-Awen.

13 Vaodaar liep de grens door naar Luz, zuidwaarB ir de richting van de
ber8rug van Luz, dat is B€tcl, en liep af naaÍ Arororck op het gebergte
zuidelijk van l,aag-Bet{horon.

14 Daarna boog de grens af naar het zuidwestao in de richting van het gebeÍgte
dat zuidoostelijk van Bet{horon li8r, om te eindigen in de richting van
Kirjat-Bail, dat is KirjaÈre.rim, e€n stad van de Judeeërs. Dit was de
westgrem.

15 De zuidgÍens b€gon bij KiÍjat-Je8rim, liep naaÍ her gebied van Ijjim eÍ mar
de bron van het water van Neffoach,

l6 dan naar het uitehde van het gebergte, dat oostelijk van het dal Ben-Hinnom
ten ooorden van de vallei der Refaïetetr ligt, daalde Ílaar het dal Hinnom,
zuidelijk langs de berghelliÍgen der JebusieteÍ, en daalde dan naar de bron
Rogel.

t7 Daama boog zij af naar noorden to€, kwam uit bij En-Scmes en vcÍder bij
de steenkringen tegenoveÍ de b€Ígp8s van Adummim, daalde naar de sieen
van Bohan, de zoon van Ruben,

lE ging naar het nooÍden loe in dc Íichting van dc berghelling tegenoveÍ de
AÍaba erl dealde dan naar de Araba.

19 De grens liep door n ar het noorden in de richting van de berghelling van
Bet Chogla e0 het uiteinde van de grcns was bij de noordelijke landtong var
de Zoutree, aan de monding van de Jordran in het zuiden. Dit was de
zuidgrens.

20 De Jordaan vormde de oostgrcns. Dit vaÍen de gÍenzen van het eídeel van
de Benjaminicten (ter verdeling) onder hun gcslachrcn.

2l De stcd€n van de stam der Benjsminieten (t'r verdeling) ond€Í hun
geslachten warcn: lericho, B€t{hogla, Emck-Kesis,

22 Bet-Ataba, SemaÍaïrn, B€tel,
23 Awwim, Para, Ofta,
24 KefaÍ-Haàmmoni, Ofili en Geba; §vaalf steden en huÍ dorpeo,
25 Gibeon, Rarna, BeëÍot,
26 Mispa, Kefira, Mosa,
27 Rekem, Jirpeë1, Tarala,
28 Sela-Haëlef en de JebusÈten, dat is Ieruzalem, en Gib€at-Kirjst-rerrim;

veeÍtien steden en hun doÍpen. Dit was het erfdeel van de Beojaminieton (ter
verdeli[g) onder hun geslachteÍ.
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HET ERFDEEL VAN BENJAMIN 18:11-28

DE TWEEDE RONDE bí de verdeling van het land, na het voor het juiste hgrip
daaÍvan m cruciale intermezzo in l8:l-10, geschiedt in de il dit boek
gebruikelijke volgorde. Het bcgint in het midden (Benjamin), dan gaat het naaÍ
het zuiden (Simeon), en tenslotte komt het noorden aan de beurt. Nadat de lateÍ
zo dominante stammen vaD Juda, Efraim en Manasse hutr plaats hebben
gekÍegen, komt nu dus het eerst de stam veöonden met de naam van de jongste

zoon van Jakob aan de beun. ln het gebied van Benjamin hadden zich ook de

oerste, m uitgebr€id beschreven confÍontati€s met de Kanaànieten afgespeeld.

Nanen als Jericho, Betel, BeÈAwen (zie 7:2) en Gibeon dragen voor de hoorder
inmiddels een hele geschiedenis met zich mee.

Sommige van die steden zullen ecn voorname rol blijven of gaan spelen in de

verdere geschiedenis van Israël. B€tel is vooral ook bekend als de plaats waaÍ

Jerobsm later één van de met de tempel in Jeruzalem concurrerende heiligdom-
men zou vestigen (l Kon. 12:25-32). Dal houdt dus in dat het niet mecr tot het

gebied van Benjamin behoordc, zoals we ook al inRi. l:22-26lezn dat het bij
'het huis van Jozel g:x horen.
Verder valt natuurlijk ook de vermelding op van Jeruzalem. De stad is hier op

traditionele wijze aangeduid met de naam van zijn oorspronkelijke bewonen (vs.

16 en 28; vgl. ook l5:8). Voor alle duidelijkheid is daar dan nog eens de naam

aan toegevo€gd waaronder de stad nu bekend is. Nu was Jeruzalem ook al

genoemd aan het slot van de beschrijving van Juda's erfdeel (15:63). En ook al

staat daaÍ dan alleen maaÍ dat de Judeeërs het niet konden veroveÍen, het

suggereen wel dat Jeruzalem bij het gebi€d van Juda behoon. We hebben daar

echter te maken met een tekst die niet mzeer veru/ijst n:rar oorspronkelijke
grenzen als wel naar de lalere kodng David, die zou volbrengen waanoe zijn
Judeese voorvaderen niet is staat waren.

Net als bU de beschrijving van het gebied voor Juda is het betreffende gedeelte

voor Benjamin veÍdeeld in twee stukken. Allebei worden ze afgesloten met de

zin 'dit was het erfdeel van B€njamin' (vs. 20 en 28). Het eersle stuk bevat de

beschrijving van de grenzen en herhaalt zodoende gÍotendeels wat we al eerder

konden lezen in 15:5-9 (de noordgrens van Juda) en 16: l-3 (de zuidgrens van

Efraïm). Het tweede deel beval een opsommiag van steden.

Bij de weeÍgave van enkele namen is hier afgeweken van de Hebreeuwse tekst.

In vs. l3 staat in het Hebreeuws Atrot-AddaÍ, tret zoals in 16:5. De SePtuaginta

heeft in beide gevallen AtÍot-Orek. In 1ó: l-5 is kon na elkaar sprake van een

stad Atrot in het land der Arkieten (vs. 2) en het genoemde Atrot-Addar. Dat

doet vermoeden dat eÍ twe€ plaatsen met de naam Atrot waren, die van elkaar
onderscheiden werden met de genoemde achtervoegsels. Omdat het om
onb€keode plaatsen ging (en gaat: men heeft zc nog niet kunnen lokalisercn) heeft
men z€ samengenomeo, zij het dat men in de ene teksttraditie koos voor de ene

en in een andere tekstlradilie voor een andere naam. Vanwege de vermelding
in de beschrijving van de grens ossen EfraÍm en Benjamin is hier in navolging
van 16:2 gekozen voor Atrot-Orek.
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18: I I -28 HET ERFDEEL VAN BENJAMIN

EeD atrdere plaatsmam die lijkt te zijn weggevallen, is Ijjim, en wel in vs. 15.
Dez€ komt voor in de lijst van Judeese steden (15:29). Omdat de Septuaginta
deze stad hier noemt in de beschrijving van de grens met Juda, is de veronder-
stelling gerechtvaaÍdigd dat net zoals in l5:9 deze plaatsnaam in een bepaalde
teksttraditie niet meer is herkend als plaatsnaam. In plaats daaÍvan las men er
met weglating van twee medeklinkers de aanduiding 'naar het westen toe' in.
In vs. 28 ontbreekt tussen de eerste twee namen het voegwoord. Waarschijnlijk
hebben we daar dus te maken met een dubbele naam: Sela-Haëlef. In sommige
vertalingen zijn
veeíien steden

zE apaí
niet meer

genomen, omdat anders het genoemde aantal van
zou kloppen. MaaÍ het wordt wat dat betreft nog

moeilijker als we constateÍen dat ook bU de laatste twe€ nanen in de Hebreeuwse
tekst het vo€gwoord ontbreekt. Dat maakt het onwaanchijnlijk dat hier, mals
wel is verondenteld, het bekende Gibea (van Saul) en de verder onbekende plaats
Kirjat genoemd worden. Mede op grond van de S€ptuaginta is hier gekozÉn voor
een driedubbele naam: Gibeat-Kirjat-Jearim (tetterlijk: 'de heuvel van Kirjat-
Jeadm'). We mo€ten dan aannemen dat in het Hebreeuws één woord is
uitgevallen. Omdat het gaat om e€n woord dat vrijwel gelijkluidend is met
Jearim, hebben wij wel met een voor de hand liggende fout bij het ovenchrijven
te maken.
Dit alles b€tekent wel dat er in vs. 25-28 slechts sprake is van twaalf steden;
twee minder dan het in vs. 28 genoemde getal. Iets dergelijks zagen we ook al
bij de stedenlijsten van Juda in hoofdstuk 15. Dat wijst erop dat de afsluitende
opmerkingen met de optelsom van de steden later zijn toegevoegd, en dat degene
die hiervoor verantwoordelijk is niet meer volledig op de hoogte was van de
juiste topograÍische gegevem.
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Het erfdeel van Simeon
19:1-9

19 I AIs twe€de kwam het lot vooÍ Simcon te voorschiin: Oet gcbied) voor de

stam van dc §imeonietcl (acÍ verdcliog) onder hun gc§lachEn. Hun crfdeel
lag middcn in het erfde€l der Jude€érs

2 Als erfdcel Lregen zij: BcÍ§eb8, S€ma, Molada,
3 ChasaÍ-Sual, Bala, Esem,
4 Eliolad, Betul, ChorrÍu,
5 Sitlag, BeÈHamnarkabot, ChasaÍ-Susa,

6 Bet-lrbaoa en SaÍuchen; denien steden en hull doÍpen.

7 En-Rimmon, Eter eo Asan: vier stcdcn en hun dorpcn

E en alle dorpen, dic rondom dcz€ steden l8gen, iot aan B8àlar'BèëÍ' Ramat-

Negeb. Dit was hct erfdeel van de stam der Simeonieten (teÍ verdeling) onder

hu[l geslachten.

9 Het eÍfdeel der Simeonhcn was (genomcn) uit het dcel voor de Judeoèrs.

Omdat het deel d€r JudeoèÍs voor heÍ te groot vas, kÍegen dc Simeonieten

ecn erfdc€l h hun midden.

HET LoT vAN Simeon is nauw verbonden met dat van Juda. De meeste vaÍr de

hier genoemde steden waren volge$ 15126-32 ërdeÍ aan Juda roebedeeld. Dit
opmerkelijke gegeven wordt al in vs. I Senoemd' De voor ons gevoel wat

overbodige dubbele vermelding van de Simeonieteo lijkt als een sooÍt tegenwicht

bedoeld te zijn, maar datzetfde gebcurt ook bij Gd (13:24\' Issaku (19: 17) en

Naftali (19:32).
Niet alleen op de landkaan, maar ook in de tekst wordt Simcon door Juda

omgeven, want aan het slot van dit gedeelte wordt Juda weer genoemd bij de

verklaring voor de buzondeÍe liSging van Simeons erfdeel: het gebied van Juda

was te gÍoot om in zijn gehcel door de Judeoën in bezit genomcn te kunnen

worden. Dat is het tegenovergestelde van de klacht van de Jozefieten in 17: 14-

18, want hun gebied was juist te klein. Dar zijn fouten in de verdeling, die

volgens de opdracht aan Mozes in Num' 26:52-56 det voor hadden mogan

komen: het erfdeel moest 'overeenkomstig de getelden' zijn.

Deze o[egelmaligheden zijn sporcn van de complexe geschiedenis van de

verschillende hier genoemde bevolkingsgroepen, die achter deze op het eerste

gezicht zo statische lijsten in Jozua schuil gaat. Veel daarvan is terug te vinden

ir het boek Richteren en ook in de verhalen over de mensen naar wie de

stammen zijn genoemd.

De stam Simeon moet zich al vrocg gemqnifesteerd hebbeo h het land Kanaàn.

Dat valt af te leiden uit de niet zo fraaie geschiedenis in Gen. 34: samen met de

stam van kvi lijh hij zich bij Sichem, in het midden van het land, gevestiSd

te hebben. Sichem zelf hebben ze verwocst. In zun laatste woorden tot zijn zonen

komt Jakob daar later op terug. Hij veÍbhdt aan deze wandaad een vloek,

waarvan we nu bij de verdeling van het land de weerslag ltjkm te zien:
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l9:l-9 HET ERDEEL VAN SIMEON

Vervloekt zij hun toom, want die is hevig
en hun grimmigheid, want die is hard.
Ik zal hen verdelen onder Jakob
en verstrooien onder Israel (Gen. 49:7).

Dat laatste komt overeen met wat we in het boek Jozua lezen over l*vi: dezB
stam kdjgt geen eigen gebied, maar een aantal steden verspreid over het land.
En in zekeÍe zin geldt het dus ook voor Simeon, omdat zUn land een onderdeel
van bet gebied van e€n aDderc stam is.
Hoezeer het lot van Simmn met dat van Juda is veÍtonden, blUkt ook uit het
boek Richteren. Yolgens Ri. l:3 en 17 trekken ze gezamenlijk op. Ze ontbreken
ook allebei in de opsomming van de stammen in het lied van Debora (Ri. 5:14-
l8). Dat heeft hoogstwaanchijnlijk te maken mer hun ligging in her zuiden. In
de zegen van Mozes (Deut. 33) is alleen Simmn opvallend afuezig.
Dit alles doet vermoeden dat de stam Simeon én van de oudste bevolkingsgroe-
pen was van hen die later tot het volk Israël zouden samensmelten. Eerst zal deze
stam zijn gebied in het midden van Kanaàn hebben gehad. Daar moet het zijn
verdreven naar een zuidelijke uithoek van het land (vergelukbaar met wat er met
de stam Dan gebeurde), waar het steeds m@r overvleugeld werd door,
federeerde met, en uiteindelijk opging in het opkomende Juda.
Vrijwel dezelfde lijst met stedennamen vinden we in I Kron. 4:28-32. Daarin
ontbreelÍ de tweede naam. ln de Hebreeuwse tekst luidt deze Seba. Waanchijn-
Iijk moeten we hier echter met de Septuaginta Sema lezen, omdat die naam ook
voorkomt in de Judeese lust (15:26). Om soortgelijke redenen is in vs. 7 gekozen
voor En-Rimmon.
E€n ander veÍschil tussen de lusten is de spelling van de naam Bala (vs. 3). In
15:29 staat er Baàla. Dit kon wel eens een opzeíelijke venchrijving zijn, omdat
Baiila is afgeleid van de naam van de Kana.iinitische god BaàI. Al eerder werd
vastgesleld dat plaatsnamen vanwege de associatie met een afgod werden
veranderd (zie de opmerkingen bij 15:1-12).
De namen Bet-Hammarkabot en Chasar-Susa in vs. 5 laten zich venalen als
resp€ctievelUk 'het huis van de wagens' en 'de plaats van de paarden'. Ze
worden wel il verband gebracht met de wagensteden van Salomo ( I Kon. 10:26).
Dat hoeft nog niet te betekenen dat ze pas in diens tijd zijn gebouwd. Al vóór
die tijd zal er juist daar, aan de rand van de woestijn op de weg naar Egypte,
behoefte zijn geweest iun voorzieningen vooÍ Íeizigers.
Het in vs. 6 genoemde totaal van deíieD komt niet overeen met de voorafgaande
lijst van veertien namen. Misschien heeft de schrijver tlvee namen samen
genomen, bij voorbeeld de hierboven genoemde svee aanduidingen voor een
wagershd.
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Het erfdeel van Zebulon
l9: l0-16

19 lO Als dcÍde kwam het lot vooÍ de Zebulooietcn (rrct het gebi(í teÍ veÍdelirg)
onder hun geslachten. De gÍens van hun erfdeel strekE zich uit tot SaÍid.

t I Srcstwasds ticp hun greos op iot Marala, reikte lot aan Dabbesct, cn nedèrde

vervolgens de beek, tegenoveÍ Jokneam.
12 Van SaÍid uit liep zij dc andere kant op, naar het oosten toe' oaaÍ het Sebied

v8n Kislot-Tabor, twam uit bij Dab€rat cn lilT dan op naaÍ rafia;

13 vandaar gitlg zij veÍder oaaÍ het oosten, naar Gat-Hachefer' naar Et-Kasin

eÍ kwam uit bij RiIImon, dat zich uitstrett in de richdng van Nea.

14 Vervolgens liep de gÍEns mÍdelijk om Chamaton hecn' om te eindigen in

het dal van Jifuch-El.
t5 (Hieóij hoorden ook de st€den) Kíttat' Nshelal, SimÍoÍl' Jidala eÍr Betlehemi

twaalf sEdeÍ en hun doÍPcn.

16 Dit was het eÍfdeel van de Zebulonieten (trr verdelhg) onder huÍl geslachten;

dcze sEdcn en hun dorPen.

HET HIER oMsCHREvEN gebied liSt in het zuiden van wat later Galilea

genoemd zou worden, ter hoogte van het meer van Galilea. MaaÍ het grenst niet

à, d"t ,o.. EÍussen ligt nog het gebied van IssakaÍ en Naftali. Het raakt

evenmin de Middellantlse Zee, want aan de westzude is het ingesloten dooÍ het

gebied van Aser en Manasse. Dat is op zich niet m opnerkelijk, ware het niet

àat Zebulon in de stamspreuken in Gen. 49 en Deut' 33 juist wel met de zee i:r

veóand wordt gebracht:

Zebulon zal wonen aim het strand der wijde zee,

ja, hij zal wonen aan het strand bij de schepen'

en zijn zijde zal naar Sidon gekeerd zijn (Gen. 49: l3)'
Dat mu kuDnen betekenen dat het gebied van Zebulon ooit heel anderc grenzen

heeft gekend. Maar daar zijn verder geen aanwijzingan voor. DaaÍom ligt het

meer ioor de hand dat Zebulon weliswaaÍ det zelf bij de ze lag, maaÍ dat het

wel heeft kunnen profrteÍen van de zeehandel. Vooral de laalste Íegel uit Gen'

49:13 lijkt daarop te wijzen: Zebulon lijkt zich economisch vooral op de

welvarende Phoenicische handelssteden zoals Sidon te hebben gericht' DaaÍbij

hàd het vooÍdeel van zijn ligging. Door of in ieder geval langs het gebied vut
Zebulon liep de belangrijke noord-zuidelijke handelsmute. Juist ter hoogte van

Zebulon liep die me€r landitrwaaí§ vanwege het Karmelgebergte langs de kust.

Er klinkt in de sprtuk van Jakob ook het ideaal door om zelf gebied aan de kust

te hebben. In Ri. l:30lijkt sprake te zijn vatr daadwerkelijke pogingen daartoe

(helaas zijn de daaÍ genoemde plaa§en moeilijk te lokaliseÍen)' maar die zijn
mislukt.
In Deut. 33 wordt niet, mals in Gen. 49 naaÍ het westen, maar naaÍ het oosten

gekeken:
Van Zebulon zei hij:
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19:1G16 HET ERFOEEL VAN TEBWON

Verheug je, Zebulon, over je rochten,
eD jij, IssakaÍ, over je tenren.
Volken zullen zij rc€pen tot de b€rg;
daar zullen zij offers brtngen naar de eis,
want zij zullen gezoogd worden mel de overvlo€d der zeeèn
en met de meest veöorgen schaíen van het stratrd (Deut. 33:18-19).

Hier tijkt te zun Hoeld daÍ Z€bulon samen met Issakar heeft kunnen proÍiteren
van de rijkdom van het meeÍ van Galilea.
De beschrijving van het gebied van Zebulon b€gint met de meest a.lidelijke punr,
bij Sarid. Vandaaruit woÍden de lijnen getrokken naaÍ het westen (vs. I l) en naar
het oosten (vs. l2). De Hebreeuwse tekst is niet altud duidelijk. Het slot van vs.
13 is niet te begrijpen en daaÍom enigszins aangepast. Ook bestaat er twijfel over
de spelling van enkele plaÍsnamen: Sarid of Sadud (vs. l0), Simron of Simuon
(vs. l3), Jidala of Jirala (vs. l3)?
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Het erfdeel van lssakar
19:17-23

19n
l8
l9
20
2l
'r1

23

Als vierde k$,am hct lot voor Issak8r tc voorschijn: (het gebid) voor de

Issakarieten (teÍ verdelilg) onder hun geslachten.

Hun gebied (omvaae) Jizreè|, Kesullot, Suncm,
Chafaraim. Sion. Anacharat,
Rabbit, Kisjon, Ebes,
Remet, En4altIim, Etr{hadda B€t-Passes.

Dc grens rcikrc iot TaboÍ, SacbÀsiÍna en Bct§€rnes en uiteindelijt de

JordaaD: zesrien steden en hun dorpen.
Dit was het erfdeel yso de stam deÍ Issataricteo (t€r verdeling) onder hun
geslachten, dez€ stedcn eo hun dorpcn.

HET GEBIED DAT hier aan de stam IssakaÍ is toegewezen ligt ten zuidoosten van

dat van Z€bulon, grenst aan de Jordaan en in het noordoosten aatr het meer van

Galilea. Een vruchtbaar gebied. Dat geldt met name voor de vlahe van JizreëI.

Ook een naam als En-Gannim, 'bmn van de tuinen' wijst er op. En net als bij
Zebulon liep een belangrijke handelsroute via dit gebied, vanuit het noordoosten,

langs de Tabor naar de pas bij Megiddo, dat aan de westka van het gebied van

Issakar ligt. De al bij Zebulon aangehaalde spreuk uit Deut. 33 geeft goed a'n

hoe voordelig dit alles voor de bewoners moet zijn gewee§t.

De keerzijde van deze gunstige ligging is dat dit gebied ook door anderen werd

begeerd en daarom regelmatig tot strijdtone€l werd. En machtige Kanaànitische

steden als JizÍoël en B€t-Semes bleven lang buiten de Israèlitische invloedssfeer.

De naam van de laatstgenoemde plaats is wat dat betreft veelzeggend: 'huis van

de zon(negod)'.
Dat de Israelieten in dit gebied lange tud geno€gen moesten nemen met een

ondergeschilte positie valt ook af te leiden uit de oude stamspreuk in Gen.

49: 14-15:
Issakar is een bonkige ezel,

die tussen de stallhgen liSt;
als hij ziet, dat de rust go€d is,
en dat het land liefelijk is,

buigt hij zijn schouder om te torsen

en leent zich tot slaafsc heÍ€ndienst.
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HET NOORDEN VAN HET IÀND
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HET NOORDËN VAN HET UND

Aardrijkskundige namen oP AíD. 7 (de namen waar geen cijfers bij vermeld

staan, woÍden volledig weergegeven):

Adami-Netcb 15

Afek
Akto
Atzib
AMMoN
ARAM
AstaÍot
BAsAN

BeÈAÍtat(?)
Bet-H8èmct
B€dechem E

Bet§emes
Chaferaïrn(?)
Chali I I
Chemnat l7
Chammon
Charuuton
Chebel
Cheltat
Chelef(?) 14

Chosa(?)
Chukok(?)
Dabbes€t 2
Daberat 4

Dor
DoÍp van ,aïr
Ebron
Edr€i
En4hadda l0
Gat-Hach€feÍ 6
Hasor
Jabnél 16

Jafia 5
Iiron
Jizreël
Joknam
lordoan
IGbul 13

Kana
Krrnel
Kcdes
KinneÍet
Kisjon 9

Kislor-Trbor/Kesullot 3

l-€sem/DaÍ
MachsosiE(?)
Mrala I
Migdal-El(?)
Neiel 12

Rattat I E

RaÍ|a
Rcchob(?)
Rimmon
Saril
Sichcm
Sidor
SimmÍ 7
Surem
Trbor
Tyrus
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Het erfdeel van Aser
19:24-31

19 24 AIs viifde kwam het lot voor de sÍ3m deÍ Aserieten te voorschln (met het
gebied ter verdelhg) order huo geslachten.

25 Hun gebied omvaEe: Chelkat, Chali, Beren. Aksaf.
26 Allammelek, Amad erl Mi$l; (de grens) liep naar het westen toe tot de

Karmel en Sichor Liboar,
27 ging daÍ naar het oosteo to€ naaÍ Bet-Dagor, liep iot Ubuloo en het dal van

Jiftach-El in het noorden, Bet-Haëmek en Neiel, en kwam in het nooÍden uit
bij Kabul.

28 (HieÍbii hoon ook het gebied van) AMon, Rechob, Chammon en Kana tot
aan Groot-Sidon.

29 Dan ghg de grens naaÍ RaÍna en lot aan de vesthg Tyrus, vervolgens naaÍ
Chosa en kwam uit bij de zee, vanaf Chebel naar Akzib.

30 (Hierbii hoorde ook de steden) Atko, Afct eo Rechob; tweoëntwitrtig steden
en hun dorpen.

3l Dit was het erfdecl van de stam der AseÍiercn (ter verdeling onder) hun
geslachtel, deze steden en hun dorpen.

DEZE TAMELUK GLOBALE beschrijving van her gebied van Aser in her
noordwesten van Israél is niet altud even makkelijk te volgen. Vaker dan in de
andere lij sten stuiten we op niet of nauwelij ks te lokaliseren plaatsnamen. Daarbu
komt dat de tekst ook niet helemral foudoos lijkt te zijn overgeleverd. ln vs. 28
is bij de venaling in navolging van enkele Hebreeuwse manuscripten gekozen
voor de naam AMon in plaats van Ebron, omdat de laatste otrbekend is en de
eerste voorkomt in de lijst van lÉvietensteden (21:30). Datzelfde is gebeurd in
vs. 30 (Akko in plaa* van Umma) op grond van de vergelijking met Ri. l:31.
Ook de optelsom in vs. 30 lijh, zoals eerder soms ook het geval was in andere
stedenlusten, niet te kloppen. Tot een iets b€ter rcsultaat komen we als we Tyrus
en Sidon buiten beschouwi:rg lalen. Het ligt immen voor de hand dat die
Phoenicische steden nooit echt tot Israèl gerekend zijn en hier alleen de (toch
al royaal getroklen) grens aanduiden. Ook de naam Sichor-Libnat telt
waa$chijnlUk niet mee, omdat deze geinterpreteerd kan worden als een
aanduiding van een moerassig gebied bij de zuidgrens (lenerlijk 'water van
Libnat').
Het gebied van Aser staat vanouds bekend als heel welvarend. Dat wordt ook
tot uitdrukking gebracht in de stamspreuken over Aser:

Aser, zijn spuze zal vet zijn,
en hij zal koninklijke lekkernijen leveren (Gen. 49:20).

Nog uitbundiger is De . 33 :24-25, maar daar wordt er ook een waarschuwing
aan toegevoegd:

Over Aser zei hij:
Gezegend zij Aser onder de zonen;
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HET ERFDEEL VAN ASER

hij zij bemind bij zijn broeders,

en hij dope zijn voet in olie.
Uzer en koper mogen jouw grendels zijn,
jouw sterhe moge zijn als je leven§duur.

l9:24-31

Deze afsluitende wens om goede bescherming Pasl go€d bU d€ ligging van Aser

bij zoveel mÀchtige Kanaànitische en Phoenicische steden. volgens Ri. ltll-32
heeft Aser nog wel een vergeefse poging ondemom€n die te vemveren, maaÍ

verder krijgt men de indruk dat men zich min of me€r heeft neergelegd bU de

supremati; van de oorspronkelijke bevolking. Zo schitterde AseÍ volgens het lied

van Debora door afwezigbeid in de slag legetr de koningen van Kanaàn:

Aser zat aan het strand der wijde zee'

bleef rustig wonen aan zijn zeeboezems (Ri. 5:17).

MaaÍ het komt wel in het geweer als de gevestigde orde bedreigd wordt door

nomadische indritrgers uit het oosten (Ri. 6:35 en 7:23).

Aser moet ook aan flinke religieuze invloed van Kanaànitische zijde hebben

blootgestaan. De namen van enkele steden oP het aan ÀseÍ toegewezen gebied

geve; daaÍvan ongeneerd getuigenis: Allamelek (vs. 26) is de belUdenis dat aan

àe god El het koningschap toekomt; Bel-Dagon (vs. 27) betekent 'huis van

Oaion' en Jiftach-El (vs. 2T ge igt van het geloof in de macàr. van El: 'El
opent' (vgl. voor de draagwijdte van deze uitdÍukki^g les' 22:22) '
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Het erfdeel van Naftali
19:.32-39

19 32 Voor de NaftalieEn kwam her zesde lot !e voorschijn (mea her gebied) voor
de Naftalieten (ter veÍdeling) ooder hun geslachte[.

33 Hun gebied strekE zich uit van Chclef, van de tÉrebht te Saàmnnim, Adami-
Nckeb en Jabneèl af, tot aan kkkum toe, en cindigde bij de Jordaan.

34 Naar het wcstcn toe ging de grens naar Aznot-Tabor en vandaaruit naar
Chukok, reiktr tot Zebulon in het zuiden, lot Aser ill het westen en toÍ ruda-
aan{e-Jordaan h het oosten.

35 (Daanoe behooÍden dc volgende) vestingscden: Siddim, SeÍ, Chammat,
Rakkat, Kinneret,

36 Adama, Rama, Hasor,
37 Kedes, EdÍeï, En{hasoÍ,
38 Jiron, Migdal-El, Chorem, Bea-Anat en B€tsemes; negentien steden en hun

dorpen.
39 Dit was her erfdeel van de stam der Naftalieten (rer verdeling) ondeÍ huo

geslachtetri deze strdeo en hun doÍpen.

HET GEBIED VAN de stam Naftali is net als dat van de andere noordelijke
stammen slechts schetsmatig beschreven, waaÍbij ook de identificatie van tal van
plaatsen grote problemen oplevert. \rye moeten ons tevÍedetr stellen met enkele
bckende oriëntatiepunten: het meer van Galilea en de Jordaan in het oosten en
de berg Tabor als zuidwestpunt. De naam AaoÈTabor, lenerlijk ,de oren van
Tabor', zou heel goed een aanduiding van heuvels bij deze berg kunaen zijn.
E€n andere opvallende naam in dit gedeelte is die van Juda in vs. 34. Het is
uitgesloten dat hierme€ het zoveel anidelijker gelegen gebied van de stam met
die naam wordt bedoeld. r e moeten aannemen dat het hieÍ om een homonym
gaat: een gelUkluidende naam voor twoe geheel venchillende zaken. Bij een
aantal plaalsnamen zijn we dat al eerder tegengekomen. Zie bijv. Betlehem in
het gebied van Zebulon (19:15), dat niet verward mag worden met de Judeese
plaats met die naam. Datzelfde geldt voor het hier in vs. 37 genoemde Edrei,
dat een atrdere plaats aanduidt dan de stad van koning Og in het Overjordaame
(13:31).
Yoor Naftali geldt ook wat al eerder is gezegd over de stammen van Zebulon,
Issakar en Aser: de Israëlieten konden zich daar moeilijk onttrekken aaÍr
Kanaànitische invloed. Ook aan de betekenis van sommige namen in het gebied
van Naftali is dat af te lezen: naast de al eeÍder genoemde grensstad Bet-Semes
('huis van de zon(negod)') kan hier gewezen worden op Bet-Anat (,huis van de
(godin) Anat'; en Migdal-El ('rempel van El,).
De stad met de grootste invloed in deze omgeving is ongetwijfeld Hasor geweest.
Nog steeds weten de resten van dez€ stad de bezoeker te imponeren. Het moet
een voor de begrippen van die tUd immens grote stad zijn geweest. Nu was die
ten tijde van de vestiging van Israël in Katraàn allang over zijn hoogtepunt he€n.
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Maar haaÍ macht was niet snel Sebroken, mals wel blukt uit Ri. 4. Dat zou ook

wel eens de achleÍ8rond kunnen zijn vatr de spÍeuk door Mozes aan Naftdi
gewijd:

En van Naftali zei hí:
Naffati is veruÀigd van het welbehagen

en vervuld van d€ z€gen vatr de HERE;
neem het westen en het zuiden h bczit (Deut. 33:23).

Men kan deze teksl zo interpreteÍer da van de nood een deugd is gemaakt.

Omdat men zich de omgeving van Hasor in het Doordoo§ten van het gebied van

Naftali niet kon lo€ëigen€n, mo€st mn zijn toevlucht maar nemen tot plaatsen

met minder weer§tand. Wellicht b€§taar eÍ ook veóand met hetgeen hiema *'ordt

bericht over de stam Dan. Die zal zich volSens vs. 47 h tweede inslantie

vestigen in het uiterste noordeD van het gebied dat hier aan Naftali is to€b€deeld.
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Het erfdeel van Dan
l9:40-48

19 40 AIs zevende kwam het lor (mea het gebied) voor de sram van de Danieten
(ter verdcling) onder hun geslachten te vooÍschijÍ.

4l Het gebied dat zij teÍ! erfdeel tregen, omvatte Zora, Estaol, IÍ-Semes,
42 Sa,labbin, Ajjalon, Jida,
43 Elon, Timna, Ekron,
,14 Elteke, Gibb€ton, Baàlar,
45 Jehud, Bene-Bcrat, Gat-Rimmon,
46 Me-Hajjarkon en Rakkon, met hct gebied tcgcnover Jafo.
47 Daar het gebied der Danieten hun ontgaan was, tÍokke[ de Danieten op en

stÍeden tegen l*sem. Zij veroverden het, sloegen het met de scherpte van
het zwaard en nameÍl het in bezit. Toen vestigden zij zich daar en no€mdcn
Lesem Dan, naar de naam van hun vadeÍ Dan.

48 Dit was het crfdeel van de stam van de Danieten (ter verdeling) onder hun
geslachrcn; deze steden en hun dorpen.

HET LAATSTE STUK land dat aan één der stammen wordt tocbedeeld mochten
we gezien het voorafgaande in het uiterste noorden verwachten. Er is immers
consequent de richting van het zuiden naar het noorden aangehouden. Nu komen
we uiteindelijk ook wel in het noordelukste deel van Kanaàn terecht, maar dan
wel na een flinke omweg.
Het lot had voor Dan eerst een stuk aangewezen langs de kust, bij de bekende
havenplaats Jafo (lateÍ Joppe) en aan de noordwestzijde van Juda en de
zuidwestzijde van Efraim. Dat is een gebied wat vooral b€kend is uit de verhalen
over de strijd tussen Simson en de Filistunen (Ri. l3-ló). Het is niet erg
nauwkeurig beschrcven. Daar was ook niet zoveel reden toe, want om niet nader
aengeduide redenen zijn de Danieten vandaaÍ veÍrokken naar het gebied rond
de plaats die zij Dan gingen noemen. In feite verhuisden ze daarmee van het
territorium van Juda (vgl. 15:4547) naaÍ dat van Naftali.
Met de stam Dan gebeuí hetzelfde als met de stam Simeon. Ook die lijh te zijn
verhuisd en krijgt een plaats toeHeeld op andermans grondgebied. Zo
correspondeert dus het slot van dit tweede deel van de toewijzing van het land
met het begin. Dat is opnieuw een aanwijzing voor de weloverwogen structuur
binnen de hoofdstukken 13-23 (zie hierover de inleiding op deze hoofdstukken).
Tegelijkertijd vallen dan ook de venchillen op met wat gezegd is over Simeon
(19: l-9). De verpleetsing van Simeon van het midden naar het zuiden van het
land wordt niet expliciet vermeld, terwfl daar bU Dan geen doekjes om worden
gewonden. Daarentegen blijft bij de definitieve vestiging onvermeld dat hier het
grondgebied van Naftali is betÍeden, terwijl dat in het geval van Simeon en Juda
wèl geb€uí.
Wat is nu preaies de reden geweest voor het vertrek van Dan naar het noorden?
De Hebrecuwse tekst is hieÍ, in vs. 47, niet echt duideluk. In de Septuaginta is
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dat heel anders. Daar is dit vers weggelaten en volgt de raditionele slotopmeÍ-
king uit vs. 48 diÍekt op de sledenlijst. Vervolgens lezen we:

En de Danieten konden de Amorieten niel verdrijven en werden door hen
gedwongen in de heuvels te gaan woDen. De Amorieten lieten niet toe
dat ze in de vlakte konden komen en namen stukken van hun gebied af.
Toen stonden de Jude€ërs op en stÍeden legen tlkis, namen het in en

sloegen het met de scherpte vatr het zwaaÍd. En ze giogen daar wonen
en no€mden het lÀendan.
De Amorieten bleven wonen in Edom en Salamin, maaÍ de hand van
Efraim dnrkte zwaar op hen en zij werden daara:m ondergeschikt.

De vermelding van een strijd van Juda tegen kkis moet hier wel op een

vergissing berusten, waaóij L,esem/L:is (zie de opmerking hiema over Ri. 18)

en [:kis verwisseld zijn. Verder is duidelijk dat hier gebruit is gemaalt van de
gegeveN zoals wU die ook kennen uit Ri. l:3-35. D€ tekst van de Sepruagbta
is het b€st te veÍklaren als een poging om de onduidelijkheden in vs. 47 weg te
nemen.
Maar al verdient de Hebreeuws€ tekst hier dan de voorkeur, het ligt wel voor
de hand dat inderdaad de druk van de Kanaànitische bevolking de Danieten te

machtig is geworden. Omdat een dergelijke mededeling oP deze ptaÍs in het

bo€k Jozua te zeer uit de toon zou vallen, is gekozen voor een wat terughouden-

der formulering. Maar juist ook door wsit et niet gezggd wordt, kijgen we een

idee van wat hieÍ achter moet zitten. Want als het gebied te klein zou zijn
geweest, dan zou dat gewoon zijn aangegeven, zoals bij de Joz€fieten (17: l4).
Dat is dus niet het geval en dat lag ook niet in de lun van de verwachting, want

Dan staat op grond van de tellingetr in Num. I en 26 bekend als de klei$te
onder de stammen.

Het in vs. 47 gebruike werkwoord is hetzelfde als in de vaak herhaalde aanhef

bij de verloting van het land. Hier is het ste€ds veíaald met 'te voorschijn
komen'. Hier wordt met woorden gespeeld: zoals men maar moest zien welk stuk

land men kreeg, m ziet Dan hier nu even mehteloos toe hoe het hem weeÍ

ontgaat.
De verovering van ksem wordt in vs. 47 op precies dezelfde manier beschÍeven

als de veroveringen in het eerste deel. Het zou zo in hoofdstuk I I kunnetr staan,

zij het dat hier nu direkt aan is to€gevoegd dat het ook in bczit is genomen. Het

bevel daartoe werd pas ní de verovering van het land gegeven in hoofdstuk 13.

In Ri. l8 vinden we een veel uitgebrcider versie vatr dit veÍiaal over de

Danieten. Daar heet de veroverde ptaats t-ais. Dat is te beschouwen als een

variant van de naam [.esem. ln het HebÍ€euws zijn die twee namen nauw

verwani. Veíno€delijk Saat het hier om een nadere uitwerking van de traditie,
mals we die in Joz. 19 aatrtreffen met het oog op het feit dat in Dan later één

van de heiligdomman van het Tienstammenrijk werd gevestigd.
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Het erfdeel van Jozua als laatste
19:49-51

19 49 ToeÍt ze klaar waren mea de verdeling van het land overe€nkomstig zUn
grenzen, gaven de Israélieten aan rozua, dc zoon van Nun, een crfdeel in hun
midden.

50 Naar het bevel van de HERE gaven zij hem de stad, waarom hij gevraagd
had: Timnai-S€rach op hct gebergte van Efi-aïm. Hij (heÍ)bouwde de stad en
ging daar wonen.

5l Dit zijn de erfdelen, die de priester Eleazar, Jozua, de zoon van Nu[, en de
familiehoofden aan de sammen yan de Israëlieten te Silo dooÍ het lot hebben
to€gewezen, vooÍ het aangczicht van de HERE aande ingang van de tent van
samenkomst. Toen waren ze tlaar m€t de verdeling van het land.

DEZE AFSLUITING VAN de verdeling van het land correspondeeÍ met de in
hoofdstuk 14 gegeven inleiding. Het bevel om het land in bezit te nemen werd
al wel gegeven in 13: I, maar daar volgde Íoen eerst een uitweiding op over de
nog niet veroverde gebieden en over de verdeling van het Overjordaanse. De
verdeling van het land ten westen van de Jordaan, het eigentijke beloofde land,
begon pas in hoofdstuk 14. Dat wordt nu afgesloten met de vrijwel letterltke
hertaling van l4:l in 19:51. Het enige verschil is de genoemde plaats van
handeling. In hoofdsfuk 14 werd die niet vermeld, wanr zij is daar duidelijk
gelokaliseerd in Gilgal (zie ook 14:6). Maar inmiddels is er etn overgaag
geweest naar Silo (18: l). Dat mag als e€n vooruiÍgang beschouwd worden: van
de rand van het land naar het midden; zeker als daarbij bedacht wordt dat nu ook
de tent van samenkomst, teken vaÍl Gods aanwezigheid, hier zijn vaste plaats
heeft gekegen.
Ook Jozua krijgr nu zijn vaste plaats. Met de toewuzing van het erfdeel aan
Efraim, 'ter verdeling onder hun geslachten', moet hij die in feite al hebben
gehad. Jozua behoorde immers tot die stam (zie Num. 13:8 en ló). En de hem
nu toegewezen plaats TiÍmal-S€rach ligt ook inderdaad ,op het gebergte van
Efraim', ongeveer 25 km ten westen van Silo. Dat Jozua's erfdeel hier nog eens
apan genoemd wordt, kan nauwelijks als eerbetoon voor hem als aanvoerder van
de Israëlieten worden opgevat, de genoemde plaats is nu niet bepaald e€n
vontelijke residentie. Het valt ook op hoe bescheiden Jozua hier is: hij eigent
zich niet als een machtig man een aarzienlijk deel toe, maaÍ stelt zich aftrankelijk
op en wacht af of het volk aan zijn wens, die wordt ondenteund door een
goddelijk bevel, gehoor zal geven.
Dezc verzcn laten zich het beste begrijpen als we letten op de parallel met de
toewUzitrg van een erfdeel aan Kaleb (14:6-15). Zoals dezg voorafging aan de
beschrijving van het erfdeel van de eerste stam, m sluit het gedeelte over Jozua,
na de beschdjving van het erfdeel van de twaalfde stam, die àf. Een aantal
elementen uit het gede€lte over Kaleb vinden we ook hier terug. Zo is er sprake
van e€n vraag om land en een goddelijk bevel om dat te geven. In het geval van
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Jozua zijn die vraag en dat bcvel niet nader omschr€ven. Het lijk eroP alsof ze

juist zijn vermeld om die overtenkomst met 14:6-15 aan te geven. En net mals
Kaleb blijkt ook Jozua bereid om opnieuw de handen uit de mouwen le steken.

Kaleb moest nog strijden voor zijn gebied en Jozua moet nog gaan bouwen.

Kaleb en Jozua, die hier zo nadrukkelijk SeDoemd worden bij de verdeling van

het tand, zijn daarmee opnieuw ten voorteeld gesteld. Al bij de verkenning van

het land (Num. 13-14) hadden zij laten zien dat van de Israélieten vertÍouwen

op de belofte van God en daarom moed om te handelen verwacht mocht worden .

Bij de verdeling woÍden zij genoemd om :rim te geven dat dit ook na de

vervulling van de belofte nog steeds geldt.

De gegevens voor de afsluiteÍlde notitie over het erfd€cl van Jozua zijn
waanchUnlUk ontlecnd aan een traditie die we ook in 24:30 en Ri' 2:9 vermeld

vinden. In dat laatste vers heet de woonPlaÍs van Jozua Timnarcheres. En zo

wordt deze plaats ook aangeduid in de SePtuaginta. De wUziging van CheÍes in
Scrach is waarschijnlijk niet loevallig. Want Timnat-CheÍes kan venaald worden

als 'gebied van de zon', hetgeen associaties met afgodendiensl op kan roepen.

Om Jozua daarvan te venchonen zou men de naam, zoals dat wel vaker gebeuí'

hebben verhaspeld.
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De vrijsteden
20:l-9

20 I De mRE zei teScn Iozua:
2 '7rg tegco, de bnëlicten: Jullie moetco dc vrijsteden aanwijzen, vaarover

Ik jullie via Mozes heb gespÍoken.
3 Daarheen kan dan ieÍÍlatld die een ander zonder opzet, Biet met voorbedach-

ten Íade, gedood heeft, vluchten. Zo hebbenjullie dan een vrijstad (waar je
veilig b€nt) voor de bloedwreker.

4 Wie naar één van deze stedco gevlucht is, moet bij de ingang vall de stads-
poort blijveo sEan en zijÍr zrrt teo asnhoÍBo van de oudstrn vao die stad
uite€nzeuen. Dan zullcn zij hcm lot hurl stad toelaten en hcm eco plaats

aanwijzen; en hii zal bÍ hen bllven wonen.
5 Wanneer de blo€dwreker hem achtcrvolgt, mogen zij degene die een ander

gedood heeft, ni€t aan hem uitlcvcren, oÍndat hij zijo ÍEaste nÈt Ínet opzca

he€ft gcdood en tevorcn gecn haat tegen hem koesteÍde.
6 Hij mag in die stad blijven wonen, toidea hij vooÍ de gemeente teÍecht heefr

gestaan (oD tot de dood vaÍ de hogepriester, die er dan is. Daarna kan
degene die een ander gedood heefr, teruggaan maÍ zijÍ stad cn naar zijn
huis, naar de stad, waaruit hij gevlucht was.'

7 (to€n) heiligd€n (de kraëlictcn) Kedes in Galilea, op het geb€Ígte van
Nrffali, Sichem op het gebergte van Efoaim, Kirjat-Aóa, dar is Hebron, op
het geb€rgte van Iuda,

8 en aan de overzijde van dc ,ordaan, ten oosteÍ van Jericho, wezen zij Bcser
aan, in de woestijn, op de hoogvlakte, uit de sÍam Ruben, Ramot in Gilead
uit de stam Gad, en Golan in Basan uit dc stam Ma[asse.

9 Dit waren de steden dic voor alle Israëlietcn en voor de ondeÍ hen yenoevcn-

de vreemdelhgen aatrgcwezen werden, opdat iedereen die iemrnd modeÍ
opzet gedood had, daaÍteen zou kunetr vluciten en et dooÍ toedo€n van
de bloedwÍeker zou steÍvcn, vooÍdar hij vooÍ de geÍneente zou hebben

terechtgestaan.

NU HET LAND is verdeeld volgt er met de inleiding in vs. I duidelijk een heel

nieuwe inzet (vgl. eerder l: I en 13: l). Enkele oÉrachten, zoals die aan het slot
van het boek Numeri zijn opgetekend, mocten nog worden uitgevoeÍd. Al vakeÍ
bleek dat hierop in dit twe€de deel vatr het boek Jozua wordt teruggegrepen (zie

de opmerkingen bij de inleiding op 13-23). Zo laat dit hoofdstuk zich lezen als

e€n uitwerking van Num. 35:9-34. DaaÍ werden nog geen plaatsnamen genoemd.

Nu is daanoe wel de gelegeoheid. Vergeleken met de passage h het boek

Numeri over de vrijsteden wordt hier dan aan de andeÍe kant minder aandacht

aan de voorwaarden voor opname in zo'n wijstad besteed. Omdar Num. 35 hier

als bekend verondersteld lijkt t€ zijn, hoeft dal ook niet. Maar we vinden ook

een enkele aanvulling op deze formulcringen, zoals il vs.3 waar nog eens

nadrukkelijk staat dat doodslag 'niet met voorbedachten rade' plaats gevonden

mag hebben. Die aanvulling lUkt te zijn ingegwen door de behandeling van
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ditzelfde onderwerp in Deut. 19:1-13. Ook andere uitdrukkingen, zoals dat hij
'tevoren geen haat tegen hem koesterde' (vs. 5), lijken hieraan te zijn ontleend.
We kunnen dit beschouwen als aanwijzingen van een latere bewerking, die ten
doel had deze passages met elkaar il overeenstemming te brengen. Ook in de

Septuaginta vinden we daarvan sporen. In dit hoofdstuk ontbreelÍ de genoemde

aanvulling in vs. 3 en verder het hele stuk van vs. 4 en 5 en ook nog bijna heel

vs. 6 (vanaf'tot de dood van de hogepriester'). Het is goed denkbaaÍ dat de

Septuaginta hier een oudere teksttraditie weergeeft zonder de genoemde later
toegevoegde harmoniserende Sedeelten.
De inleiding van dit hoofdstuk ('de HERE zei tegen lona: zeg ÍoÍ de

Israëlieten. ..') doet denken aan de vele keren dat op deze manier God in Exodus,
kviticus en Numeri via Mozes aan het volk zijn wetten voorschreef. Zo herhaalt
zij ook Num. 35:9- 10, nu echter met Jozua in plaats vaÍr Mozes. Daarmee getuigt

dit vers opnieuw daarvan dat Jozua volledig in Mozes' voetsporen is getreden.

De genoemde zes plaatsen zijn gelijkmatig verdeeld over het nu in bezit genomen

land, inclusief het overjordaanse deel. Het is niet te bewijzen dat zij ook
werkelijk als zodanig hebben gefunctioneerd, maar dat geldt ook voor het

tegendeel. We kennen uit het Oude Testament wel het verhaal van Joab, die bij
het altaar in Jeruzalem bescherming zoeh voor de mensen die het bloed dat hij
vergoten heeft, willen wreken (1 Kon. 2:28-35). MaaÍ Joab vindt daar niet de

gehoopte veiligheid. Hij kon zich ook niea op de wet van de vrijsteden beroepen,

omdat hij steeds met voorbedachten rade gehandeld had (vgl. Ex.2l:12-14).
Overigens is het niet onwaarschijnlijk dat ook Jeruzalem tot de vrijsteden
gerekend mocht worden, en dat mensen die wèl aan de genoemde voorwaarden
voldeden, inderdaad gevrijwaard werden voor de bloedwraak in de heilige
omgeving van de tempel. Want als van de vrijsteden gezegd wordt dat zij tot
deze positie 'geheiligd' zijn (vs. 7), dan kan men de stad met de tempel daaÍ
moeilijk van uitsluiten. Waarschijnlijk wordt Jeruzalem nu nog niet genoemd,

omdat het in de hier veronderstelde situatie nog niet de status had die het kreeg,
doordat het de ark en later de tempel zou huisvesten.

Jeruzalem zou later ook de plaats worden wai[ men de in vs. 6 genoemde

hogepriester mocht verwachten. In dit vers wordt de indruk gewel1 dat het
overlijden van een hogepriester gepaard gaat met een amnestieregeling: de anders
voor het bewijs van de onschuld van de vervolgde noodzakelijke rechtzaak
vervalt en men kdjgt het voordeel van de twijfel. De tekst is hier niet erg
duidelijk en moet met behulp van een kleine kunstgreep leesbaar gemaakt

worden. Het gaat duidelijk om een toevoeging, welke in de Septuaginta
ontbreell. Dat geeft aan dat men over deze wetgeving is blijven nadetrken en dal
deze dus waarschijnlijk niet slechts theorie gebleven is.
Op deze plaats, direkt na de beschrijving van de in bezitname van het land, geeft
deze wetgeving echter in de eente plaats een principe aan. En dat beÍeft de manier
van leven in het land. De bloedwraak wordt op zich niet verboden. Dat is ook
een kem van de rechtszekerheid: het kwaad moet in gelijke mate yeÍgolden
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worden. Er woÍden echter grenzen gesteld om te voorkomen dat het ene

bloedvergieten als vanzelfsprekend het atrd€re op bl!ft roepen. Na alle strijd,
zoals die eerder in dit boek is beschreven en die in 19:47 ook al weer even ter
sprake kwam, krijgt zo'n wetsbepaling des te meer gewicht. Zij Eer.ft an dat
de Israèliet€n, die eraan gewend zijn geraalt om de taal van bet zwaaÍd te spreken,
de nu gegeven rust mocten gebruiken om de taal van de rechtspraak te leren.
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Steden voor de Levieten
2l:142

2l I Dc familiehoofden van de lrvieten kwamen bij de priesrcr Elcazar, bij
Jozua, de zoon van Nuo, eÍ! bij de familiehoofden van de stamtrlen van de

hraëlieten
2 cn zeiden tegen hen te silo in h€t land Kanaàn: 'Dc HERE hceft via Mozes

geboden ons steden te geven om iÍ te wonen en hun $,eidegrondel voor ons
vee.'

3 Toen gayen de Israëlietetr overeenkomstig het bevel van de HERE vaÍl huo
erfdeel de volgende srcden en hun weidegÍonden aan de l,evieten.

4 Dit was het lot dat te voorschijn kwam vooÍ de geslachten van de K€hatie-
trn. Van de lÉvieten verkregen dc zoncn vao de priester AàÍon dooÍ hel lot
uit de stam Juda, uit de sÈm Simeon en uit de stam Benjamin denÈn
st€den.

5 De overige Kehatieten verkr€gen door het lot van de geslachten van de stam

Efrai'm, uit de stam Dan en uit de halve stam Manassc tien sleden.

6 De Gersoniercn verkÍegen door het lot vaD de gcslachten van dc stam Issakar,
van de stam Aser, van de stam Naffali en yan de halve stam Marusse in
Basan denien steden.

7 De MeraÍieten veÍkÍegen (ter verdeling) ooder hun geslachten uit de stam

Ruben, uit de stam Gad en uit dc stim Zebulon twaalf steden.

8 De Israëlieten gaveÍ aan de kvieten deze steden en hun weidegronden
volgens het lot, zoals de HERE via Mozes geboden had.

9 zij gavcn uit de saam van de Judeeërs en uit de stam van de simeonieten de
yolgende, met name genoemde steden.

l0 Aao de Aàrorieten, uit de geslachten van de Kehatiet€n uit de l.€yieten, gaf
men, daar voor hen hea eerste lot te voorschijn was getomen:

ll Kirjat-Aóa, dat is Hebron - deze Arba is de vadeÍ van Anok - op het
gebergte van Juda met zlin omliggende weidegronden.

12 Hei akkerland van die stad en z[jn dorpcn haddcn zij aan Kaleb, de zoon vaÍr

Jefunne, in bezit gegeYen.

13 Aan de zonen van de priester AiÍon gaven zij de vrijsiad Hebron Ínet zijn
weidegronden, Libna met zijn weidegronden,

14 Jattir met zijn weidegÍonden, Estemoa met zijn weidcgronden,
15 Cholon met zijn weidegronden, Debir met zijn weidegronden,
16 Asan met zijÍ wcideSronden, Jutta met zijn weidegronden en Bet§emes met

zijn weidegronden: ncgen steden uit deze twee sta[unen.
17 En uit de stam Benjamin: Gibeor met zijn weid€gÍonden, Geba met zijn

weidegronden,
lE Anatot met zijÍl weidegronden en Almon met zijn weidcgrondeÍ: vier steden.

19 In totaal hadden de AiÍonieten, de prieslcrs, deÍtien steden met hun weide-
gronden.

20 Wat de geslachten der Kehatieten betÍeft, de LevieGn, de Íesl van de

Kehatieten, zij verkregen de hun door het loa lo€gewezeo steden uit de stam

Eftaim.
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1)

Men gaf hun de vrijstad Sicbem mct zijn weidegrooden op het gebeÍgÈ van
Efi'aftn, G€zer Ínct zijn weilegronden,
,okrcam met zijn weir€groÍdeo co Bet{horon Ínet zijn weidegrooden: vier
steden.
En uit de stam Da[: Elteke met zijn weidegronden, Gibbeton met zijn weide-
gÍonden,
AÍ8lon Ínet ztn weidegrooden, Gat-Rimmon met zijn weidegrooden: vieÍ
st€den.
En uit de halve stam Maruss€: TaIIlaI m€l zijn wcidegronden en lible3m met
zijn weidcgronden: twec stden.
In totaal tieo stcdcn mea hun veilcgrondcn vmÍ d€ geslachten van de overige
Kehati€tel.
De GeÍsonieten uit de geshchteÍ ven d€ kvÈten verkregcn uit de halve stam
Manass€: de vrijstrd Golan in Basatr met zijn veidegÍondc[ en Boëst€ra met
zijn weidegronden: twec stedeo.
En uit de sram Issatar: Kisjon rDet zijn weidegronden, Daberat met zïn
weidegronden,
Remet met zijn weidegronden, En€annim met zijn weidcgronden: vier
stedetr.

En uit de stam As€Í: Misal mer zijn wcidegÍonden, AMon met zÍn veide-
grondeÍ,
Cheltat met zijn weidcgÍoDdcn en Rechob mct zijn weidegronden: vier
§Eden.
En uir de stam Naffali: de vÍijstad K€dcs in Galilea rrct zijn wcidcgronden,
Chammot-Dor Ínct zijn wciiegÍondctr en KaÍhn met zijn weidegronden: drie
steden.

24

25

26

33 In lota.l verkrcgcn dc Gersonicten (t€r verdcling) ondcÍ hun g€slachtcn

deíien stedm met hun weidegronden.
Wal betÍeff de geslachten der Merariercn, de overige [,evieten, zij veÍkÍegen
uit de st m Zebulon: Joknam met zijn weidegronden, I(,rta met zijn weide-
grondeo,

Dimna met zijn veidegronden, Nahalal met zÍn weidegÍonden; vier stsden.

[En uit de stam Ruben: Beser met zijn weidegronden, Jahas met zijll weide-
gronden,

37 KcdcÍnoa met zijn weidegrondcn cn Mcfaft mct zijn weidegronden: vier
steden.l

38 En uit dc sbm Gad: de vrijstad Raoot in Gilerd o€t zijn \reidegÍonden,
Machaoaim met zijn Yeidcgrordcn,

40

Chesbon met zijn weidegmÍden, ,az€r met zijn weidegronden: in lotaal vier
§ted€o.
Al deze steden verkregcn dc vall dc gcslachteo deÍ lrvicten nog overgeble-
ven Merarieten (ieÍ veÍdeling) ooder hun geslachteÍI. D,ooÍ het lot vielen hun
twaalf stedcn io€.
In totaal hadden de t vietln binrcn het eigeodom van de IsraëlieteÍl achten-
veertig steden met hun weidegroÍdel.
Dcze steden bestondeo tclkeos uí ectr st d en dc oÍnliggende weidcgrondcn,
zo was het met al deze strdeÍ.

30

28

29

3l

32

35

36

34

39

41
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21: I-42 STEDEN VOOR DE LEWETEN

ALS AFSLUITING vAN de door God via Mozes gegeven opdrachten ten aanzien
van de verdeling van het land, zoals bescfueven in Num. 34-36, wordt nu de
toewijzing van de steden voor de IJvieten teÍ hand genomen. Vergeleken met
Num. 35 is de volgorde kvietensteden-vrijsteden hier omgedraaid. Dat heeft
te maken met de simpele rcden dat aan de kvieten ook de vrijsteden beloofd
zijn (Num. 35:6). Dus die moesten eerst woÍden :ungewezen.
Bij de verdeling zien we de gebruikelijke volgorde: het begint bU het gebied van
Juda, Simeon en Benjamin, daama komeu de JozefreEn aan de beuÍ en dan de
overige stammen. Bij de laatste groep wordt bij het noemen van de steden wel
afgeweken van de in vs. 6-7 geno€mde volgorde. Als men de tekst topografisch
bekijkt, wordt er onverwacht een grote sprong gemaalt, van Zebulon (vs. 34)
in het noorden naar Ruben (vs. 36) in het zuidelijke gedeelte van het Ove{or-
daanse. Misschien he€ft dat feit een schrijver in de war gebracht, waardoor in
de Hebreeuwse tekst de verzen 36-37 ontbreken. Die leemte is hier aangewld
met behulp van de Septuaginta. Alleen m klopt ook het in vs. 40 genoemde

aanlal sleden.
In I Kron. 6 vindeo we evene€ns e€n opsomming van de lrvietensteden. Deze

komt grotendeels overeen met Joz. 21. In enkele gevallen is er verschil en soms

verdient de lijst uit het boek Kronieken dan de voorkeur, omdat die meer in
overeenstemming is met andere gegevens uit het boek Jozua. Dat is het geval

in vs. 16 (Asan in plaats van Aïn; vgl. I Kron. 6:59 en loz. 15:42: l9:7), vs.
22 (Jokmeam in plaats van Kibsaim; vgl. I Kron. ó:68), vs. 25 (Jibleam inplaats
van Gat-Rimmon; vgl. Joz. 17: I l), vs. 29 (Remet in plaats van JaÍmut; vgl. Joz.
19:21).
De toewijzing van de steden vindt op de gebruikelijke manier plaats. Het gaat

via loting (vs. 4, 6, 10 en 20). Ook het feit dat de t-evieten zelf het initiatief
nemen, is niet nieuw. Net als Kaleb in 14:6-12 roepen ze de herinnering op aan

beloften die God hun ooit had gedaan. Met enige nadruk wordt aangegeven dat
de l-evieten hun steden van de overige Israëlieten krijgen (vs. 3 en 8), zoals ze

ook aaÍr Jozua zijn deel hadden gegeven (19:49). In vs. 5-6 wordt dat ertra
beklemtoond als veneld wordt dat de I-evieten hun steden van bepaalde
geslachten uit de genoemde stammen kregen. Daarmee wordt aangegeven dat
het om steden gaat die al verdeeld waren onder de geslachten, en dat die
geslachten die dan nu weer afstaan. Zo voelt men dat het niet om zomaaÍ iets
gaat: iets waaÍover men zich verheugde moet weer worden afgestaan.
De toewijzing van de steden aan de Levieten was al e€rder aangekondigd in 14:4.
Maar er zijn ook teksten die aangeven dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend

was dat de lÉvieten hun deel van het land zouden kdjgen. In l3:33 wordt gesteld

dat lrvi geen erfdeel kdjgt, want 'de HERE is zijn erfdeel'. Na 13:14 is
duidelijk wat we daarondeÍ moeten verstaan: 'de wuroffen van de HERE zijn
hem ten erfdeel'. Deze gedachte is verder uitgewerh in Deut. 18:1-8 en daar

staat het overduidelijk: 'de gehele staÍn IJvi zal geen bezit of erfdeel hebben

tezamen met Israël' (vgl. ook Num. 18:20,26:62 en Deut. l0:9). De hieÍ
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Sesignaleerde tegenstrijdigheid wordt gerelarive€rd door her feit dat neÍgens van
de IJvieten wordt gez€gd dat ze de genoemde steden met hun weidegronden in
bezit nemen. Evenmin wordt mct zoveel woorden gezegd, dat zE steden of latrd
beërven. Ze krijgen in de genoemde steden de ruimte, niet meer dan dat.
Overigens is het natuurlijk een bekend probleem: hoe regeta iemand die zich in
de eerste plaats met godsdienstige zken bezighoudt, zUnlhaar alledaagse
ondeóoud? Volgens Mat. l0: l0 hield Jezus zijD discipelen voor dar ze zich met
dat laatste niei hoefden bezig te houden. Dat zou zich vauelf wel regelen. Maar
we lezen ook in Paulus' brief aan de Korintiërs dat hij zich maaÍ liever niet
houdt aan de regel dat verkondigers van het evangelie van het evangelie leven
(l Kor. 9). Zo'n positie van vrijgestelde wekt maar al te snel afgunst.
De stam tJvi dankt zijn bijzondere plaats onder de stammen als 'gewijden aan
de HERE' en zijn verantwoordelijkheid voor de vermrging van de eredienst
volgens Er. 32:25-29 aan zijn optr€den bij de zonde met her gouden kalf- In
tegenstelling tot de rest van het volk bleven de kvieren destijds de HERE
toegewijd.
ln Num. 3-4 vinden we uitgebÍeide voorschriften wat betreft de taken en
rolverdeling van de lrvieten. Daar komen we ook de hier gevolgde indeling in
Kehatieten, Gersonieten en Merarieten, naar de zonen van IJvi, tegen. Tevens
zien we a.l vanaf het begin de uitzonderingspositie voor de zonen van de
kleinzoon van Kehat, A.eÍon. lvant Aàron is steeds de priester bij uitstek
gewe€st. Ook h Joz. 2l wordt hij twee keer nadrukkelijk zo aangeduid (vs. 13

en l9). De AàÍonieten krijgen verhoudingsgewijs een zeeÍ groot deel van de
steden. Die liggen bovendien in het midden van het latrd, in het gebied van Juda
en Benjamin. Daar ligt ook Jeruzalem, de stad die later het centrum van Israëls
eredienst zou worden. Jeruzalem wordt hier niet Ínet name genoemd. Dat heeft
te maken met het feit dat deze stad pas dooÍ konitrg David in bezit werd
genomen. ln loz.2l wordt letterlijk en figuurlijk wel ruimte voor Jeruzalem
gelaten, net zoals dat bij de voorafgaande lijst van vrijsteden lijkt te zijn gebeurd.
Want ook nu roept het getal al de vraag om deze aanwlling op. In Joz. 20 vroeg
het zestal als het waÍe al om een zevende stad. lít loz. 2l lijkt het aantal
achtenveenig ook een aankondiging van de negenenveeíigste (zeven maal
zeven).
In de hier weergegeven voonangspositie van de Aàronitische priesters en hun
concentratie rondom Jeruzalem klitrkt ook iets door van latere ontwikkelingen
in de godsdienst van IsraëI. Door hervormingen onder koning Hizkia en met
name koning Josia werd de tempel in Jeruzalem de enige plaats waar nog offers
aan de HERE gebracht mochten worden. Daardoor kwam er ook onderscheid
tussen de priesters van deze centrale cultusplaats en hen die in andere plaatsen
werkzaam waÍen geweest.

Er bestaat twijfel over ofde kvietensteden ooit als zodadg hebben gefunctio-
neerd. Ook de precieze datering van de in Joz. 2l overgeleverde lijst met steden

is omstreden. Maar als het gaí om de instelling van bepaalde steden als

-t67-



21: l-42 STEDEN VOOR DE LEWETEN

standplai s voor de kvieten, dan is het aannemelijk om die te dateren aan het

begin van de koningstijd. De keurig over heel het gebied verspreide lrvietenste-
den muden dan de plaatsen zijn ge$,eest waar zich in naam van de koning
kvieten vestigdetr als b€ambten en rechlers (l Kron.26:29). Deze Levieten
blijken volgens de laatstgenoemde tekst meer taken te hebben gehad dan de

verzorging van de eredienst. Ze hadden ook le zorgen voor de goede orde in het
jonge koninkrijk. Indirect is dit ook dienst aan God. De koning was immers
aangesteld in naam van de HERE.
Het is go€d denkbaaÍ dat een lijst met steden waar die lJvielen waÍen
gestationeerd, is samengevoegd met de lijsten uit de vorige hoofdstukken. Hun
verschillende achtergrond blijkt uit enkele legenstrijdigheden. Zo worden een

aantal steden nu aan andeÍe staÍnmen toegeschrcven, zoals Chesbon (volgens vs.

39 behorend bij Dan, maar volgens l3:17 Rubenitisch) en Jokneam (volgens vs.

34 van Zebulon en in 19:11 ook wel genoemd bij de grensbeschrijving van

Zebulon, doch daar duidelijk niet vallend binnen zijn grondgebied). En ook de

slecht lopende formuleringen in vs. 9-13 wijzen in de richting van rcdactionele
arbeid. Vs. l3 zou zonder pmblemen op vs. 9 kurnen volgen. Het tussenliggende
gedeelte over Hebron lijkt overbodig, daar datz€lfde Hebron in vs. 13 nog eens

wordt genocmd. De herhaling van de gegevens over de veranderde naam van
deze stad en oveÍ de toewijzing aan Kaleb is waanchijntijk ter verduidelijking
ingevoegd, toen deze lijst van lJvietensteden samengenomen werd met de andere

lijsten van de verdeling van het land, om aim le geven dat de toewijzing van

Hebron aan de Levieten niet in strijd was met de eerder vermelde toewijzing aan

Kaleb.
In de huidige context, als slot van de verdeling van het land, is de vermelding
van de vrijsteden en kvietensteden op te vatten als aanwijzing voor de manier

waarop Israël zou moeten omgaan met het dooÍ de HERE gegeven land: er moet

ruimte geschap€n worden voor recht en voor de juiste godsdienstoefedtrg. Het

land is niet gegeven om krampachtig vast te houden, maar om le gebruiken

volgens de regels die de HERE ge€ft.
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Afsluitende opmerkingen na de verdeling
2l:42*45

21 42 ÍEn lozw Hindigde de vcÍdcling cn 8Íensindeling van het land. En de

IsraëlieEn gaven oveÍe€nlomstig het b€vel van de HERE ccn deel aao Jozua.

Z€ gave[ hem de stad waarom hij had gevÍaagd: z€ gaveo hem Timlut-
Serach in het gebergre EftaÍl. En Jozua Ocr)bousde de srad etr ghg daarin
wonen. En Jozua nam de sterrcn messen mee waaÍÍn€€ hij de Israëli€ten die
onderweg in de woestijn gcboren warcn, had besneden en hij bracht ze naar
Timnat-S€rachl .

43 fu heeft de HERE aan Israël heel hct lard gcgcven, waarvan Hij gczvoÍen
had hct hun vadeÍEn ie zullen geven. Z, Írmctr hca in bezit en gingcn er
wooen.

,14 Én de HERE gaf huÍ naaÍ alle kant€n loc rust, geheel zoals Hij hun vadeÍen
gezworen had: niet één van al hun vijandcn heeft vooÍ heo kunnen standhou-
den; al hun vijanden gaf de HERE in hun macht.

45 Niet ééo van allc goede belofren, die de HERE aan h€t huis van Israël had

g€daaÍ|, is onvervuld gcblcv€rl; alles is uitgckomen.

IN DE SEPTUAGINTA vinden we na vs. 42 r]og en afsluitende notitie. Deze

heÍhaalt de mededeling uit 19:50 over de toewijzing aan Jozua van Timnat-
Serach. Samen Ínet dat vers kadeí het dus de hoofdstukken over de vrijsteden

en de steden voor de Levieten in. Deze hertaling kan ook beschouwd worden

als een spoor uit de ontstaansgeschiedenis van dit deel vatr het boek Jozua. Het

lUkt erop te wuzen dat de hoofdstukken 20 en 2l later toegevoegd zUn aan de

beschrijving van de erfdelen voor de stammen. ln plaats van het slotwoord uit
19:49-51 te venchuiven, heeft men het m 20:42 hertuald. Een inter€ssante

toevoeging hierbij is de verwijzing naar de besnijdenis, zoals beschreven in
hoofdstuk 5.
Ook in de verzen 43-45 wordt heel duidelijk teÍuggegÍepen op het begitr vaÍI het

boek. Er wordt vastgesteld dat de b€lofte uit hoofdstuk I volledig is vervuld. Net

als daar wordt hier opvallend vaak het HebÍeeuwse woordje gebruili dat hier
vertaald is met 'al(les)'en'(ge)heel'. Deze afsluitende opmerkingen betreffen

m niet slechts de verdeting, maaÍ betrekken ook de verovering van het land

eóij. Deze strijd is in vs. ,14 nadrukkelijk vermeld.

Met deze opvallend positieve conclusie wordt er een lijn doorgetrokken die b€gon

met de belofte van Mozes aan Israël:

De HERE, jullie tu, zelf zal voor jullie uit overtrekken; Hii zqlf zd
die volken voor jullie verdrijven en verdelgen, zodat jullie hun land in
bezit kunnen nemen; Jozua zal voorjullie uit ovenrekken, zoals de HeÍe

geboden heeft (Deut. 3l:3; vgt. ook Deut. l:8 en 12:10).

\rye lazen in Joz. I hoe God deze belofte aan Jozua bevestigde. Aatr het slot van

de beschrijvitrg van de verovering van het land werden we nog e€ns aan de rust

aan Israël gegeven herinnerd:
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Jozua nam het heel het land overeenkomstig alles wat de HERE tot
Mozes gesproken had. Jozua gaf het aan Israël ten erfdeel, volgens de
verdeling in stammen. En het land rustte van de strijd (11:23).

Deze opvatting is in tegenspraak met de elders gemaakte opmerkingen over de
nog niet verslagen volken en nog niet veroverde gebieden. Met name hoofdstuk
23 lijkt bedoeld als een correctie op deze aI te rooskleurige voorstelling van
zaken. Want dat hoofdstuk zet in met de genoemde aan lsraël geschonken rust,
maar voegl daaÍ dan wel aan toe dat er voor de Israëlieten nog geen reden is om
nu op hun lauweren te gaan rusten. Al bij de inleiding op de hoofdsrukken 13-23
werd opgemerlÍ dat het hoofdstuk 23 waanchijnllk bU een latere bewerking van
het boek Jozua is toegevoegd en dat we aan die bewerking ook de fÍaaie structuur
van 13-23 te danken hebben. We doen de prediking van het boek Jozua echter
tekon als we de gesignaleerde van elkaar verschillende opvattingen tegen elkaar
wegstrepen of als we een bepaalde rangorde aanbrengen. Zo heeft men dit
opmerkelijk positieve slotwoord van hoofdstuk 2l wel b€stempeld als ironisch:
juist door te overdrijven mu de schrijver de lezer aan het denken willen zetten
over een bekende voorstelling van zaken, waar hU het echteÍ niet mee eens is.
Maar na de zo gedetailleerd beschreven verdeling van he€l het land vallen dezE
wooÍden niet uit de toon. En ze houden hun waarde naast de zo anders klinkende
opmerkingen over niet verdreven vijanden en over Israëls traagheid. Juist in hun
samengaan roepen deze verschillende benaderingen een zinvolle spanning op.
Men moet volop durven veírouwen op de verrtlling van Gods beloften, maar
men mag evenmin de eigen verantwoordelijkheid uit het oog verliezen.
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22

spanning tussen oost en west
22:1-34

I ToeÍ riep Jozua de Rubenieten, de Gadieten en de halvc stam Manasse op
en zei tcgen hen:

2 'Jullie hebber je gchoudeo aan alles wat Mozes, de knccht van de HERE,
jullie gebodeo heeft en jullie hebben al mijn bevelcn opgevolgd.

3 Jullie hebben nu lange tijd, lot op de dag van vandaag, je broeders riet in
de ste€t geleten, maaÍjullie hebben de taak, dÈ de HERE, jullic God, jullie
oplegd€, vervuld.

4 Nu de HERE, jullie God, aan jullie broeders rust hccff gcgeven, zoals Hij
huD beloofd had, mogen jullie terugkeren. Gaat naar jullie tentcn, naar het
lard dat Mozes, de krccht van de HERE, juuie 8an de overzijde van de
JoÍdaan in bezit gcgeven he€ft.

5 AllecÍ!, houdtjc wel zccr nauwgezet aan hct geM cn dc w€t die Mozes, de
knecht van de HERE, jullie opgelegd heefr, door de HERE, jullie God, lief
te hebbe[, te gaan in al zijn wegen, zijn geboden te houden, Hem aan te

hangen cn Hem t€ dicnen met heel jullie han co met hc€l juli€ zi€|.'
6 En Jozua zegende hen en liet hen gaan. En zij gingen oaaÍ hun tenten.
7 Aan de ene helt van de stam Manass€ had Mozes h Basal (ee[ eÍfdeel)

gegeven erl aan de andcre helft had Jozua (een erfdeel) gegeven bï hun
broeden ten westen van de Jordaal. Toen Jozua hen l|aar hun tenEn liet
gaan, zegende hij hen.

8 Hij zei: 'Keen teÍug naar jullie tenrcn met gÍote schauen en zeeÍ vc€l vee,
met zilver, goud, kopeÍ, ijzrr et ze:o vc€l klerm: d€ela de buit, op juli€
vijandm behaald, mct jullic bÍoeders.'

9 De Rubenieten, de Gadiet€n en de halve stam Manasse teeÍden terug erl
verlieten de Israëli€ten vanuir Silo in het land Karuàn en ze gingen mar het
land Gilead, het land dat zij als erfenis gekrcgen hadden oveÍeenkomstig het
bevcl dat de HERE via Mozes had gegcvrn.

l0 Ze k*,amen bij de steentringen aan de lordaan in het land Kanaàn en de
Rubenieten, de Gadieten en dc halv€ stam MaEsse bou\xden daar aan de

Iordaan een altaar dat er groot uiEag.
ll D€ hraëlieten hooÍden zeggen: 'Zie, de Rubenieten, de Gadieten en de halve

stam Manasse hebb€n e€n altear gebouwd, aan de rand vall het land l(anaàn,
bij de stcellkÍiogerl aall de Jordaan, aan de kant van de Israëlieten.'

t2 Toen de Israëlieten dit hoorden, kwam de gehcle gemeeot€ dcr Israëlieten
samen te Silo om legen hen tco strijde te tÍekken.

13 De Israëlieten mnden de priesteÍ Phechas, de zoon vaÍr Eleazar, naar de
Rubenieten, de Gadieteo eo de halvc stam Manasse, naaÍ het land Gilead,

l4 en met hem tien vorsten, namens elke stam van IsÍaël één familiehoofd. Ieder
van hun was het hoofd van zijn familie onder de geslachten van lsÍaëI.

l5 To zij bij de Rub€nieten, dc Gadieren en de halve stam Manasse in het land

Gilead gekomen waren, zeiden zij tegen hen:
16 'Zo zegt de gehele gemee[te van de HERE: Wat is dat voor trouwbreuk

jegcns de fu van IsÍeël! Jullic hebb€n je van de HERE afgekecrd door voor
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jezelf een altaar te bouwen, Komen jullie nu h opstand tegen de HERE?
17 Was de ongerechtigheid m€t PeoÍ rog niet genocg voor ons? Tot op vandaag

zijn we nog niet yan gerchigd van die plaag die over de gemeentc van de

HERE gekomer is.
18 Eo nu keren jullie je vandaag van de HERE af. Maar als jullie vandaag in

opstand komt tegen dc HERE, zal Hij morgen tegen de gehele gemeente van
Israel bomen.

t9 Trouwens, als het land drtjullic geërfd hebben, onreiÍ is, tÍekt dan oveÍ naar
hei Iand dat hct cigcndom van de HERE is, waar zich de tabemakel vaÍl dc
HERE bevindt, en vestigtje dan h oos midden. Maar staat niet op tegen de

HERE eo saat niet op tegen ons door vooÍjezelf een altaar te bouwen naast

het altaar van de HERE, onze God.
20 Is er ni€t, to€o AcharI, de zoon van Ze rach, zÈh aan het gebaffrcne veÍgÍeep,

toom gekomcn ovcr de heel de gemeente van kraël? Hij was niet de enigc
man die door zijn ongerechtighcid is omgekomcn.'

2l Hierop altwooÍdden de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse

en zeiden tegen de hoofden van de gcslachten van lsraèl:
22 'De God der godco is de HEREI

De God der goden is dc HERE!
HÍ weet het, en Israël moet het weten: als dit opstand of tÍouwbreuk tfgen
de HERE is, dan moelen jullie ons vandaag niet sparen!

23 AIs wij een altaar zouden hebbe[ g€bouwd om ons van de HERE af te keren
om daarop brandoffers en spljsoffers te offeÍen en daaÍop vredeoffers te

brengen, dan moge dc HERE het zclf v€rgeldco.
24 MaaÍ heus, wij hebben dit uit bezoÍgdheid, om een bepaalde reden, gedaan.

Wij zeiden namelijk: later zouden jullie kindere[ lot onze kindeÍen kunnen
zeggen: "Wat hebben jullie te makeo met de HERE, dc fu v.n IsÍaël?

25 De HERE heeft immers tussen ons en jullie, Rub€nieten en Gadieten, de

Jordaan als grens gesteld, jullie hebben gern deel aan de HERE. " zn zorden
door toedoen van jullie kindeÍen onze kinderen kunnen ophouden de HERE
te vrezen-

26 Daarom zciden wij: lat€n wij dit do€n: een altaaÍ bouwen, niet voor brandof-
fers en niet voor slachtoffers,

27 maaÍ als een getuige hlssen ons enjullie, en hrsen ons nag€slacht, dat wij
de HEP.E dienen met onze brandoffers, slachtoffers en vredeoffeÍs. Dan
zullen jullie tinderen later niet tot onze kinderen kunnen zeggen: "Jullie
hebb€n geen dcel aan de HERE."

28 En wij zeiden: wanneeÍ men lateÍ tegen ons en t€gen orxze SeslachteÍ zo iets

zegget zal, dan zullen wij zeggen: ziet het eve[b€eld van het altaar van de

HERE, dat onze vaderen geÍnaakt hebbeni het is niet bestemd voor brandof
fers en slachloffers, maar het is getuige ttlssen oÍrs en jullie.

29 Wij willen in de verste verte niet in opstand komen tegen de HERE en ons
van de HERE af keren dooÍ nu een altaar voor bÍandoffers, spijsoffeÍs of
slachloffers te bouweÍr mast het altaar voor de HERE, onze God, dat voor
zijn woning staat!'

30 Toen de priesteÍ Pinechas, de hoofden der gemeeote en de oversten van de

geslachten van Israël bij hem hoorden wat de Rubenieten, de Gadieten en de
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Maoassieten zeiden, leek het hun goed to€.

3l De priester Phechas, de zoon van Eleazar, zei teSen de Rubcnieten, d€

Gadicien €n de Manassieten: 'Nu wctcn wij, dat de HERE in ons midde[ is,
waÍlt jullie hebben geen trouvbr€uk tegen de IIERE Hreven. Daardoor

hebbeo jullie de Israëlieten uit dc hatrd van de HERE gered.'
32 Toen keerdeo de priestcr Pinechas, de zoon vaII Eleazar, en de hoofdco t€rug

van de RubeoÈteÍ! cn de Gadieieo uit hcl land Gilerd naar het land Kanaàn

naar de Israëliet€n, en zij brachten verslag uit.
33 Dit leet de lsraëlielen goed to€. EIl de Israëlieten loofden God cn dachten

er niet meer aan tegen de Rubenieien en dc GadieEo rcn strijde te rekten
om hun land ie veÍwo€sten.

34 En de Rubeoieten en de GadieEn Doemden het altaar: Het is getuiSe tussen

ons, dat de HERE fu is.

DE P.ELATIE TUSSEN de bewoners van het gebied ten ooslen van de Jordaan,

de Rubenieten, Gadieten en een deel van de Manassieten, en de bewoners van

het land ten westen van de Jordaan heeft altijd onder druk Sestaan. De onderlinge

band was nooit hecht. Als men kijkt naar het landschap is het ook niet
verbazingwekkend dat de b€woners van het gebied ien oosten van de Jordaan zich

niet sterk veÍtonden voelden met de mensen aan de overkant, want het diep
gelegen Jordaandal met zijn naar het oosten lo€ soms zeer steile hellingen vormt

een natuurlijke barrière. In de geschiedenis van de staat Israël is dit gebied ook
vaker vijurdelijk territorium geweest (behoÍend aan Ammonielen en Moabieten)

dan onderdeel van het rijk, zoals het dat was in de tijd van David etr Salomo'

Zoals al werd opgemeÍkt bij de toelichting op de toewijzing van het Overjordaan-

se aan de tweeënhalve stam in hoofdstuk 13, behoorde dit gebied strikt genomen

ook niet bij het beloofde land. Het is ook opvallend dat in Joz. 22 de westjor-

daanse stammen consequent als 'de Israëlieten' worden aangeduid. Alsof de

overjordaanse stammen dat niet waren! Maar als het gaí om het in dit boek zo

belangrijke thema var de eeDheid wordt het Ovedordaanse eÍ steed§ mdrukkelUk
bijgehaald. Dat gebeurde bchalve in hoofdstuk 13 met name ook in het eerste

hoofdstuk. De inleiding in vs. l-8 op hel eigenlijke verhaal over het altaar van

de overjordaanse stammen herinrcÍ daar aan: hoe de oveiordaa$e stammen

de opdracht hadden gekregen met Israël Ín€e te blijven strijden en det te rusten,

voordat heel het volk rust zou hebben (l:12-15). Zonder morren waren zij
daarmee akkoord gegaan. De aanvankelijke teruSltoudendheid (Num. 32:5) is
verdwenen. Nu zij hun plicht hebben vervuld - het land rustte nu immers van

de strijd (12:23; 14:15) - kunen ze eindelijk naar eigen huis en haard.

De overjordaanse stammen hadden hun broeders naaÍ behoÍen terzUde gestaan.

Jozua voegt er aan toe dat ze huo God everunil mogen vergeteo (Ys. 5). Hij doet

dat met woorden die we voor een deel zo goed kennen als antwoord van Jezus

op de vraag naar het grootste gebod gegeven in de wet (Marcus 12:28-31).

Jozua's opdracht is afgeleid van de eveneens zo bekende en voor het Joodse

geloof zo belangrijke woorden uit Deut. 6:4-9:
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Hoor, Israël: de HERE is on2e God; de HERE is één! Je moet de
HERE, je God, liefhebbo met heel je hart en met h€el je ziel en mer
heel je kracht. Wat ik je heden gebied, zal in je haí zijn, je zult het je
kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer je in je huis zit,
wanneer je onderweg bent, wanne€r je neerligt en warmeer je opstaat.
Je arlt het ook tot een teken op je hand binden en het zal je een
voorhoofdsband tussen je ogen zijn en je zult ze schrijven op de
deurposten van je huis en aan je poonen.

Niet alleen de eerste regels, maar ook de woorden die daar op volgen, hebben
raakvlalken ÍÍLet loz.22.In hun antwoord op de aantijgingen van de westelUke
stammen laten de overjordaanse stammen immers merken dat het hun bij de
oprichting van het omstreden altaar voornamelijk ging om de geloofsoverdracht
aan hun kinderen. En dit teken was door hen opgesteld op een plek, bij de
doorwaadbare plaats€n van de Jordaan, die men zou kunnen aanduiden a.ls de
pooÍ tot het Oostjordaanland.
In het genoemde antwoord van Jezus op de vraag naar het grootste gehd noemt
Hij naast dit liefhebben van God de liefde tot de niuste, waaÍbij HU de tekst van
l€v. 19: l8 2anhaalt. Ook loz.22laaÍ zich lezen als een verhaal waarin de goede
relatie met God onlosmakelijk verbonden is met de go€de relatie tot de broeders.
De vermeende opstand tegen God brengt immers de bro€ders in gevaar.
Het inleidende gedeelte wordt in vs. 7-8 afgesloten met rwee opmerkingen,
lr,aaÍvan de eerste zich het beste laat begrijpen als een later toegevoegde poging
tot verheldering. Deze betreft de halve stam Manasse. Het feit dat de ene helft
van Manasse zijn plaats ten westen en de andere helft zijn plaats ten oosten van
de Jordaan had gekregen, was hiervoor al vele malen vermeld. Toch heeft men
het hier weer nadrukkeluk herhaald. Misschien heeft men verwarring willen
voorkomen, die zou kunnen ontstaan, omdat in het vervolg enkele malen alleen
sprake is van Rubenieten en Gadieten.
Ook wordt er nog iets gezegd over de rijkdom van de overjordaanse stammen.
Dit gedeelte (vs. 7b-8) heeft waarschijnlijk betrekking op alle bewoners en niet
slechts op de Manassieten. Het Overjordaanse is bekend om z[n rijkdom
gebaseerd op guÍstige omstandigheden voor veeteelt (zie Num. 32:l en ook
Amos 4:l en Hooglied 4:1; 6:5). ln loz. 22 wordt die rijkdom in verband
gebracht met de zegen van Jozua als dank voor bewezen diensten in de strijd
tegen de bewoners van KanaÀn.
De vraag waarvoor Israël hier staat, is of de eenheid b€waard zal blijven, ook
als ieder 'naar zijn tenten' is gegaan. Ieder heeft nu zijn erfdeel en dan ontstaai
het gevaar dat men zich slechts met het eigen privédomein zal bemoeien. Juist
die uitdrukking 'naar zijn tenten' draagt dat in zich. Want dezelfde woorden
klhken in de oproep in 2 Sam. 20:l als de IsÍaëlieten zich afivenden van het
centrale gezag van koning David en op dezelfde manier in I Kon. 12: 16 als de

e€trheid van het rijk verloren gaat. Het is ook geen toeval dat in het boek Jozua
behalve hieÍ alleen nog in Joz. 7 sprake is van een tent. Daar gaat het om de tent
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van Achan, waarin hí ten o €chte verworven bezit trachtte te veÍbergen. Niet
voor niets wordt deze naÍ€ geschiedenis in vs. 20 weer in herinnering gebrachl.
Zal IsÍaël de we€lde van het gÍote bezit, dí nu dan wel rechtmatig is verkÍegen,
kunnen dragen? Blijkens de in vs. 8 genoemde cxra zegen voorde overjordaanse

stammen moet de verleiding voor hen het gÍootst zijn geweest.

De vraag waarvoor Israël ook hier staat, is of men elkaar kan veírouwen. Uit
de reactie van de westjordaanse starnmen blijkt heel veel wantrcuwen. Za hadden

van hoÍ€n zeggen dal de overjordaaDs€ stammen een altaaÍ hadden gebouwd. Ze

Íeageren daaÍ heel fel op. Op de achtergrond speelt, zeker ook in de lateÍe

overlevering van het veÍhaal, de hervorming van de eredienst mee, zoal§ die
onder meer onder koni.ng Josia zou plaÍs vinden. Daaöij werd de tempel in
Jeruzalem de enige plaats waar nog offers aan de HERE gebracht mogen worden.

Elk altraÍ op een andere plaats was daarmee verdacht.
Dit altaar mo€t door de zich terugtrekkende overjordaanse starnmen ten westen

van de Jordaan zijn neergezet. Uit vs. l0 blijkt dat ze de Jordaan nog niet waren

overgestoken. De toevoegingen in vs. 1l over de plaats van dal altaar 'bU de

steenkringen van dc Jordaan' maken het niet veel duidelijker. MaaÍ alle§ wijst
erop dat de overjordaa$e stamnen het door Jozua opgerichte teken bij Gilgal
(een naam verwant met het HebÍeeuwse woord 'steenkrinS') in ere herstelden

of uitbouwden. De door hen gegeven verklaring komt ook overeen met de

bewecgredenen die Jozua destijds had (4:21-22): het moest dienen als

aa.nknopingspunt in het ondeÍricht aan de kioderen.
r e kunnen hier spreken van een gebÍek aan communicatie. De westjordaanse

stammen laten zich leiden door indirecte infonnatie ('van horen zeggen', vs. I l)
en door hun wantÍouwen jegens de streek. Ze noemen het Overjordaanse onrein
(vs. l9), omdat men daar nog niet los mu zijn van dreiging van het heidendom.

Daar had zich immers de geschiedenis mnd de Baàl van Pmr afgespeeld (Num.

25), die voor de Israëlieten zove€l ellende had veroorzaakt. De man die toen

voor de ommekeer had gezorgd, Pinechas, wordt er nu op uit gestuuÍd om dit
nieuwe gevaar te bezweren. Gezien de wel zeer gewelddadige manier waaÍop

deze Pinechas volger» Num. 25:7-8 was opgetreden, moet zijn kom§t ziin
ervaren als een dreigend gebaÀr. Deze herinnering aan zonden uil het verleden

is voor de overjordaanse stammen niet nieuw. Volgens het e€rder genoemde

Num. 32 had Mozes indenijd net zoiets Sedaan: loen zc aarzrldet om mee te

gaan over de Jordaan, had hij gewezen oP wat er gebeurd was, toen de

Israëlieten na de eerste verkendng van het land niet verder durfden (Num. 13-

l4). Een hele generatie had daardoor het leven moeten laten itr de woestijn.

De twee groepen die hier tegenover elkaar staan, blijken e€n heel verschillend

uitgangspunt te hebben. De wesdordaanse stammen gaan uit van de eenheid van

het \ryest- en Ovedordaanse. Zij maken zich zorgen over de drciging die dat met

zich mee brengt. Vanwege die eenheid zouden zij wel eens te lijden kunnen

krijgen onder godsdienslige overtredingen van de ovelordaanse stammen. De

overjordaanse stammen daarentegen vinden die eenheid heleÍnaal niet m
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vanzelfsprekend. Hun is het er nujuist om te doen die eenheid te bewaren, ook
voorde toekomst. Dil is een duidelijk geval van mmmunicatiestoornis. Gelukkig
welen de woorden van de overjordaanse stamDetr het waÍrtmuwen van de andere
stammen te overwinnen. Zo blijft de rust, die er gekomen lvas na de strijd met
de Kanaiinieten, ook na deze onenigheid tussen de Israëlieten onderling bewaard.
Het hoogtepunt van heel dit verhaal vol spanning en wantrouwen is de belijdenis
van de overjordaanse sta[unen. Ze beginnen eÍ hun antwoord aan Pinechas en
de zijnen mee: 'De fu der goden is de HERE, de God der goden is de

HERE'(vs. 2t), en het is ook de conclusie: het altaaÍ, dat in feite geeo altaar
is, krijgt zijn naam: 'Getuige daÍ de HERE God is' (vs. 34). Het is een belUdenis
overeenkomstig het eerder genoemde Deui. 6:4, zoals die ook zou klinken il
Elia's strijd tegen de Baiils (l Kon. 18:39). En die belijdenis komt uit de mond
van me ien van wie men dat in eerste instantie niet had verwacht, zoals dat

eerder gebeurde bU Rachab (2: I l).
De vraag blijft waarom men dit gedenlteken als altaar had aangeduid. Dat moest
toch wel misverstand oproepen? Wellicht speelt hier ook het probleem van de

latere diaspora mee. Doorhet gedwongen verblijfbuiten Israël had men toen niet
meer de mogelijkheid om in de tempel deel te nemen aan de voorgeschreven

eredienst. In plaats van het offeren kwam nunoodgedwongen het Sedenken. Door
het gedenken te verbinden met een naam uit de offerterminologie wordt de

onderlinge relatie tussen offerdienst en gedenken aangegeven.
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Een laatste waarschuwing
23:l-16

I Het geb€urde lalge till nadat de HERE aao Israèl ru§t gegeven had van al

zijn vijanden Íondom en toen Jozua al hecl oud was,

2 dat ,ozua hcel Israèl sameo ri€p, zijr oudsten, zÍn hoofdcÍt, zÍn rechteÍs en

zijn opzieners, eÍl tegeÍr hen zei: 'It ben heel oud ges'orden.

3 ,ullie zij! het di€ gezien hebben wat dc HERE, jullie fu, voor jullie Sedaan
heeff met al dcze vollen. wana de HERE, jullie God, hccff vooÍ julli€
gestÍeden.

4 Zict, ik heb door het lot aan jullic (het bezit Yan) dezc ovrrg€bleven volkeÍr

en de volten die ik heb uitgeroeid, als erfd€cl aoegewezen, vanaf de JordaaÍt

tot aan de Grote Zce io het westerl.

5 De HERE, jullÈ God, zelf zal hen voor jullÈ opjagen en hen voor jullie

wcgdrijven en jullie zuller hun land in bezit oemen, zoals de HERE, jullie

tu, jullie had gczegd.

6 ,ullie moetEÍ zeeÍ st€rk zijn, zodat jullie alles vat geschrevcn staat in het

wetboek van Mozes tunnen b€waÍen eo uitvoeren, zonder naar Íechts of linls
af te u,ijker,

7 zonder mee le lopen met deze volken, dic nog bí jullie overgeblevcn zijn,

de naam van hun goden te belijden, daaÍbij te zveren, hen te dienen ofvoor
heÍl neer te buig€n.

8 Aan de HERE, jullie God, moeten jullie je hechten, zoals jullie dai lot op

vandeag gedaao hebben.

9 De HERE heeff grote en machtige volken voor jullie uitgedreven en tot op

vandaag heeff niernand vooÍ jullie kunnen sbndhouden.

l0 Eén van jullie dreef eÍ duizeod op de vlucht, want het was de HERE, jullie

God, die voor jullie stse€d, zoals Hij jullie had gezegd.

Jultie moeten jczelf er terdege bij bepalen de HERE, jullie God' lief tÉ

hebb€n.
v/ant àlsjulliejc afkeren enje inlaat met deze bij jullie overgebleveÍ volken,

familierrlaties nret hen aanknoopt, jullie Ínea hen omgaan cn zij met jullie'
dan kunnen jullie er zekcÍ van zijo dat de HERE, jullie fu' niet zal door-
gaan met deze volkeo voorjullie uit rc drijvcn. Zij zullen voorjullie tot €en

klapnet worden, tot een val, tol ges€ls in jullie zi, eÍl doÍens in jullie ogen,

totdatjultie ycrdwenen zijn uit dit Socde land, dat de HERE, jullie God, aan

jullie gegeven hceft.
14 Zie, ik ga nu de lxeg van al het aard§€. Jullie moeten beseffeo met heel jullie

han en heel jullie ziel dat niet één van al de goede woorden die de HERE'
jullie God, tot jullie gesProken heeft, weggevallen is. Alles is voor jullic

uitgekom€n. Wat Hem befeff is er nÈt één wooÍd weggevallen.

15 Maar zoals al de goede woordcn die dc HERE, jullie fu, lot jullie
gespÍoken heeft, zijn uitgekomen, zo zal de HERE al de kwade woorden

over jullie (ten uitvoer) brengen, totdat Hij jullie he€ft weSgevaagd uit dit
goede land, dat de HERE, julli€ God, jullÈ geSeven h€€ft.

16 Als jullie het verbond schenden dal de HERE, jullie God, jullie hceft opge-

u
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legd, als jullie andere goden gaan dienen, je voor hen neerbuigt, dan zal de
toom van de I{ERE tcgenjullie ontbranden enjullie zullen spocdig verdwij-
nen uit het goede land dar Hij jullie gegeven heeff.'

DEZE DREIGENDE WOORDEN van Jozua voÍmen de eerste afsluiting van het
boek. In enkele zinnen wordt de inhoud daarvan samengevat. Het ging over de
strijd om en de verdeling van het land. Daarbij lag het initiatief steeds bij de
HERE. Jozua hameÍt eÍ nu op dat de Israëlieten nu op hun beurt de HERE trouw
moeten blÍven. Anders zullen ze het proble€m van de nog overgebleven volken
nooit de baas kunnen-
In de voorafgaande hoofdstukken was daaÍ al ecn enkele keer op gewezen. Zoals
b€toogd in de inleiding op de hoofdstukken I 3-23 , hebben we hier waaschijnlijk
te maken met sporen van een latere bewerking uit een tijd dat de dreiging om
'weggevaagd te worden uit het goede land' (vs. l5) angstig dichrbU kwam of
zelfs a.l realiteit was geworden bij de wegvoering van een groot deel van de
Israëlieten naar Babel.
Hoofdstuk 23 werkt het thema uit dat in 13:l-6 al wis iiangegeven. Zo vormt
het een onderdeel van het kader waaÍbinnen heel de verdeling van het land valt.
Men zou het als een leeswijzer kunnen zien: een waarschuwing voor de lezer.
Die moet zich geen zand in de ogen laten strooien, alsof met de verdeling van
het land nu alles in kannen en kruiken zou zijn. De enkele malen geno€mde rust
kan bedriegelij k zijn.
Er loopt ook een heel duidelijke lijn naaÍ het eerste hoofdstuk. Jozua's
,,nsproring tot het volk in vs. 6 herhaalt bijna woordelijk wat de HERE zelf
volgens l:8 tegen JoztÍl had gezegd. Het daar aangesneden thema van de
wetsbetrachting is in hoofdstuk 23 verbonden met het proble€m van de
overgebleven volken. De onderhouding van Mozes' rvetten is als het ware het
wapen dat Israël nodig heeft om zich te kunnen blijven handhaven.
Ffi ander element dat Joz. 23 veÍbindt met Joz. l, is de duidelijke parallel in
beide hoofdsrukken tussen Jozua en Mozx. loz. I geeft aan dat Jozua vanaf het
begin in Mozes' voetsporen treedt. Nu, aan het einde van zijn leven, ge€ft Jozua
een afscheidsrede, die doet denken aan Mozes' laatste woorden in Deut. 32. De
inleiding daarvan in Deut. 3l:16-30 is onrniskenbaar yeÍwaat aan loz.23.
Bij de hleiding op loz. 13-23 is ook al gewezen op de evenwichtige srructuur
van deze hoofdstukken. \rye kunnen hierin het werk zien van degene die ook
hoofdstuk 23 heeft ingevoegd. Nu is de relarie mer hoofdstuk 24 wat minder
fraai. In zekere zin wordt de redevoering van Jozua in hoofdstuk 23 ontkracht,
doordat eÍ na deze 'laatste' wooÍden nog zoveel gebeun. Ook in Joz. 24 wordt,
veel uitgebreider, teruggegrepen op de voorafgegane verovering van het land en
wordt Israël opgeroepen om voor de HERE te kiezen. Joz. 23 heeft ve€l weg
van een samenvatting van Joz. 24 met een eigen toespitsing- Blijkbaar heeft men
bij deze aanvulling niet willen ingrijpen in de eerbiedwaardige tekst en heeft
men ervoor gekozen om de beide hoofdstukken naast elkaar te laten staan. De
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logische plaats voor Joz. 23 was dan vóór hel hoofdstuk dat meldhg maak van

de dood van Jozua. In vs. 16 wordt dan door de vermelding van het verbond
met de HERE de overgang ta loz. 24 over de veröondssluiting te Sichem
gemaalt.
Overigens heeft, mals het bo€k Jozua een dubb€le afsluiting kent, het boek
Richteren een dubbele iDleiding. Wanl in Ri. 2:6 zien we duidelijk een nieuwe

inzet. Daaóij lukt de inleiding beginnend in 2:6 aan te sluiten bU Joz. 23. Zo
omgeven de laatstgenoemde passages het huidige slot van het boek Joana en het

huidige begin van het boek Richteren (Joz. 24-Ri. 2:5). De reden voor het

aanbrengen van deze extra brug tussen Joara en Richteren lijkt te zUn dat men

de overgang vat loz. 24 naaÍ Ri. I als noeilijk heeft ervaren. Want Joz. 24

geeft het beeld van een volledige verovering van het land, terwul in Ri. I
daarvan nog niet zoveel teÍ€cht blijh te zijn gekomen. h de toegevoegde

omraming is daar veel meer rekening mee gehouden.

Na alles wat gezegd is over de weloverwogen opbouw van Joz. 13-23, vyaal],oor

de schrijver van dit hoofdstuk verantwoordelijk g@cht kan worden, hoeft het niet

te vertazen dal ook Joz. 23 een duidelijke structuur laat zien. Het heeft iets weg

van de vorm van oudoosterse vazalverdragen, waarin de relatie tussen een

(doorgaans Hethietische of Assyrische) machthebber en een onderhorige koning

werd vastgelegd. Zo'n verdrag begon Det een inleiding verwijzend naar

gebeunenissen uit het verleden, hvatte een grondbepaling gevolgd door een

uitwerking daarvaa, oproep van getuigen, vloek- en zegenformules etr e€n

verzegeling. Een aantal elementen vinden we ook inloz.23, maar de parallel

blijft vaag. ln !oz. 24 zljt de overe€trkomsten met de vorm van het traditionele

vazalverdrag groter. Omdat Joz. 23 gevormd is naar het voorbeeld van Joz. 24,

lijkt iets van die overeenkomst met vazalverdragen door te werken' maaÍ dat is

niet bepalend voor de structuur van dit hoofdstuk.
Veel belangrijker is de tweedeling in vs. l-10 en vs. I l-16. Beide delen laten

zich goed samenvafien. Het eerste deel verwijst naar de hulp van de HERE en

verbhdt daaraan de oproep om zich aan Hem te blijven hechten, want dan zal

het goed blijven gaan. Het tweede deel zet in met diezelfde oproep, rnaar

veóindt daaraan de dreiging dat het slecht met Israël zal aflopen, als men niet

voor de HERE kiesl. In beide delen wordt met een sooí refrein gewerkt. Il het

eente deel vinden we dat in vs. 3b, 5b en l0b. Achtereenvolgens staal daar:

- want de HERE, jullie fu, heeft voor jullie Sestreden

- mals de HERE, jullie God, lot jullie had gezegd

en, beide regels samentremend:

- want het was de HERE, jullie God, die voor jullie streed, zoals HU

jullie had gezegd.

In het tweede deel vinden we het rtfrein in vs. l3b, l5b en l6b, een herhaalde

dreiging:
- totdatjullie verdwenen zijn uit dit goede land dat de HERE, jullie God,

aan jullie heeft gegeven

-t79-



23:1-16 EEN L/l,,IsTE wAARSCÍflIwlNc

- totdat Hij jullie heeft weggevaagd uir dit goede land dat de HERE,
jullie God, aan jullie heeft gegeven

- Dan zal de toorn var HERE regen jullie ontbranden en jullie zullen
spoedig verdwijnen uit het goede land dat Hij jullie gegeven hecft.

Zo is het eerste deel gekarakteriseerd door de belofte en het tweede deel door
de vloek, vooÍ het geval Israël zich niet houdt aan zijn verplichtingen jegens de
HERE: zoals de HERE de vijanden voor Israël uit wegdreef (vs. 5 en 9), m zal
Hij dan Israël laten verdwUnen (vs. 13 en l5).
Bij al deze dreigende woorden is het goed om te beseffen dat Israël zich hierbf
niet machteloos, als een speelbal van het lot ho€ft te vo€len. Het kijgt de kans
om te kiezen. Als Jozua van zichzelf zegt dat hij 'de weg van al het aardse' gaat
(vs. l4), verwUzend naar zijn overlijden, dat niet lang meer op zich zal laten
wachten, dan lijkt deze uitspraak juist deze keuzevrijheid voor Israël te
benadrukken. De dood is voor een mens onontkoombaiu. Dat is de weg van al
het aardse. Maar Israël heeft het in eigen hand of het goede land (vs.l6; in het
Hebreeuws hetzelfde woord als 'aaÍde' in vs. 14) behouden zal blijven ofniet.
Men kan er mo€ite mee hebben dat Israël hier de opdracht kÍijgt om zich niet
in te laten met andere volken. Dat heeft iets denigrerends ten opzichte van die
andere volken. Maar men moet zich ook realiseren dat Israël zich op veel
momenten in zun geschiedenis niet de luxe van de openheid naar anderen to€ kon
permitteren, zonder zijn eigen bestaan en zonder het geloof in de ene God op
het spel te zetten. Overigens is de opgedragen keuze voorhet isolement helemaal
niet altijd even aantrekkelijk. Deze ro€pt vaak tegenstaÍd op. Ook daarvan
getuigt de geschiedenis van Israël en het latere Jodendom.
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De keuze voor de HERE
24:l-28

24r

l0

It

,ozua verzamelde slle stamm€n v8n Israél in Sichem. Hij ontbood de oudst€n

van IsraëI, zijn hoofden, zijn rechters en ziin opzieners, en zij steldeÍl zich

op voor God.
En ,ozua zei tegcn hecl het volk: 'Zn zegt de HERE, de God van Israël:
jullie vadcren hebben vanouds aan dc overzijde van de rivier (de Eufraat)

gewoond, (zoals) Terach, de vader vall Abraham enNachor, enzij vcreerden

andere godcn.

Ik nam jullie yader Abraham van de oveÍz ijde van dc rivier en liet hem door

heel het land Kanaàn gaan. Ik gaf hem een Íalrijk nage§lacht eÍ schonk h€m

Isaàk.
En aan Isaàk schont Ik ,atob eÍr Esau. Aan Esau gaf Ik het gebeÍ8te SeiÍ

in bez , Erwijl Jakob en zijn zonen naar Egyprc afreisdetr. [DaaÍ werden

zï een gÍoot, talÍijk en machtiS volk en de Egyptenaren deden hen kwaadl.

Toen zond Ik Mozes en Aàron en sloeg Egypte met de dingen dic lk ondeÍ

hen gedaan heb, en daama leidde Il jullie van daar weg.

Ik leidde jullie voorvadcren uit Egypte cn jullie kvamen bij de zee. De

Egyptenaren achtervolgden jullie voorvaderen met wagens en ruiters tot aan

de Rietze€.

En (jullie voorvaderen) riepen tot de HERE en Hij legde een donlere wolk

tussen jullie en de EgyptenaÍen, liea de zec over hen komen en die bedekie

hen. Jullie hebben met eigen ogen gezÈn wat Ik in Egypte gedaan heb. En
jutlie vcrbleven lange tijd h de woesdjn.

Ik bÍacht jullie oaaÍ het land van de Amorieteo, die aan de ovezijde van

de JoÍdaan woonden, en zii bonden de strijd met jullie aan. Ik gaf hen in
jullie haod, jutlie konden hun land in beziÍ nemen en Ik roeide heo voor
jullie uit.
Toen $ond Balak, de zoon van Sippor en koning van Moab, op en bond de

stÍi.id aan met IsraëI. Hij onrbood Bileam, de zoon van BeoÍ' om jullie te

vervloeken.
Maar Ik vilde niet naar Bile3m luisteÍen. Hij moest jullie juist zegenen. Zo

redde Ik jullÈ uit zijn hand.
Toen trokken jullie de Iordaan oveÍ en k\r'amen bij Jericho en de burgers van

Jericho bonden de stÍijd Ínet jullie aan, de AmorÈten, de Perizzi€ten, de

Kanafuieten, de Hethieten, de Girgasieten, de Chiwwicle[ eÍ de Jebusieten,

en & gaf hen h jullie macht.
Ik zond de schrit voor jutlie uit er die verdreef hen voor jullie, (zoals) de

tu,e€ koningen der Amorieten, zonder jullie zwaard of boog.

Ik gaf jullie ecn land waarvoor jullie niet hebben gezwoegd, en stcden die
jullie niet hebben gebouwd en die jullie toch b€woner, wijngaaÍden en

olijfbomen die jullie niet hebb€Íl geplant en vaarvan jullie (nu wel) etcn.

l3
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14 Welnu, vÍeest de HERE en dient Hem oprecht en irouw, doet de goden weg
welke jullie voorvaderen gediend hebben aan de overzijde van de Íivier en
h Egypte. Dient de HERE.

15 Maar als jullie er twaad in zieo de HERE te dienen, kiest dan nu wie jullie
zullen dienen: de goden diejullie voorvaderen aan dc overzijdc van de rivicr
gediend hebben, of de godco van de Amorieten, in wier land jullie (nu)
wonen. Ik en mijn familie, wÍ zullen de HERE dieren.'

16 Toen antwoordde hei volk eo zei: 'Hct is voor oos ondenkbaar dat wÍ de
IIERE zouden verlaten om andcre godeo te dienen.

l7 Want de HERE is onze God. Hij heeft ons en onze vooÍvadeÍ€n uit het land
Egypte gelelr, uit de slayemij. Hij deed deze gÍote dingen voor onze ogen.
Hii heefr ons bescheÍmd op elke weg die wï gingen, en bij alle volken die
we t€gcntwamen.

lE Dc HERE verdreef voor ons al de volten, de AmoÍieten die het land b€wo_
nen. Ook wij zullen de HERE dienen, lvana Hij is onze God.,

19 Toen zei Jozua tegen hct volk: 'Jullie kunn€n de HERE niet dieocn, wsnr
Hij is een heilig God. Eenjaloerse God is Hij, diejullie oveÍtÍeding enjullie
zonden niet vergeeff.

20 Wanneer jullie de HERE verlaten en vreemde godeo gaan dienen, dan z3l
Hij zich (van jullie) aÍkercn en jullie kwaad berokkenen, jullie vemietigen,
nadat Hij jullie goed gedaan had.'

2l Maar het volk zei tegen Jozua: ,Wii zullen de HERE wèl dienen!'
22 ToeÍJ. zei lozua tqgen het volk: ,Jullie zijnje eigen getrrigen datjullie er zelf

voor gekozen hebben om de HERE te dienen., En zij zeiden: .Wij zijn
getuigen.'

23 'Doet dan de vreemde goden, die in jullie midden z[jn, weg cn wendtjullie
haí lot de IIERE, de God van hraë|.'

24 En het volk zei teSen Jozua: 'De HERE, onze God, zullen wij dienen, naar
zijn stem zullen wij horen.'

25 Op die dag sloor Jozua een verbond met het votk. Hij stelde voor hen in
§ichem vast wat geMen is en recht.

26 En tozua schreef al deze woorden op in het wetbo€k van God en nam een
grote steen en slelde hem daar op, onder de eik in het heiligdom van de
HERE,

27 lozttl zeilfEerl.heel hct volk: 'Zie, deze steen is yoor ons tot getuige di€ alle
woorden gehoord heeftdie de HERE lot ons sprak. Hijzal voorjullie getuige
blÍven, opdat jullie je God nieÍ verloocheoeo.'

28 Toen zond Iozua het volk weg, ieder naar zijn eigen erfdeel.

DE ERNST VAN hetgeen in dit hoofdstuk wordt beschÍeven blijkt niet alleen uit
de gewichtige woorden, maaÍ ook uit de weloverwogen structuur, die ons bij een
eerste lezing wellicht zou kunnen ontgaan. Al bij hoofdstuk 23 werd opgemerkt
dat er formele overeenkomsten bestaatr met oudoosterse vazalverdragen. Dez€
beschrijving van de sluiting van een verbond tuss€n de HERE en Israël lijh op
de manier waarop met name de in de deniende en veertiende eeuw machÍige
Hethietische vorsten hun relatie met ondeóorige stadstalen regelden. Zo'n
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vazalverdrag begint Ínet e€n opschrifr Ínet de naam van de machthebbeÍ (vgl.
vs. 2). Na een beschrijving van de voorgeschiedenis met de hoofdrol voor die
machthebber (vs. 2-13; let op hel gebruik van de e€rste Persoon) volgt de

grondbepaling: de eis van trouw (vgl. vs. l4). De SebruikelUke nadere

bepatingen ontbreken nloz.24. Er wordt volstaan met een verwUzing naar het
wetboek (vs. 25-2ó). wèl wordt, zoals in deze teksten Sebruikelijk is, de

grondbepaling beaamd (vs. l6 en 2l). Aao de vazalveÍdragen werden doorgaans

ook uitgebreide zegeningen en vervloekingen to€gevoegd voor het geval van

trouw, respectievelijk ontrouw van de betrokkenen. In Joz. 24 wordt op die vlo€k
gezinspeeld in vs. 19-20. Tenslotte bevat het verdrag bepalingen over de manier

waarop hel is vastgelegd (vgl. vs. 26-27).
Met de keus voor deze traditionele vormgeving wil de schrijver enerzijds de

overmacht van IsraÈls God onderstrepen, zoals die ook blijkt uit het hislorisch

overzicht, en anderzuds erop wijzen ho€ belangrijk het is om trouw te blijven
aan die God en dat ook te tonen. Op dit Me€de punt wijkt Joz. 24 echter ook

duidelijk af van de min of meer geijkte Patmnen. Dat gebcuí in het bijzondere

gespr€k tuss€n Joana en het volk (vs. 14-24). In de normale situatie van een

vazalverdrag heeft de vazal weinig keu§. HU kan niet anders dan de superioriteit

van zijn Heer erkenrcn. En die Heer zrl zeker niet zomaar to€laren dat zijn
ondergeschikte zich wendt tot e€n andere heer. Jozua laat daawoor in vs. 15 wel

de ruimte. En hij lijk even later zelfs zijn volk af le houden van een keuze voor

de HERE (vs. 19-20). Maar dar heeft ge€n andere reden dan dat Jozua beducht

is voor een te gemakkelijke keuze. r ant het volk spreekt in zun eerste antwoord

slechts over wat het van de HERE onwangen heeft aan bijstand en bescherming

bij de uittocht en intocht. Jozua herinneí eraan dat lsraël ook aanwijzingen vatr

de HERE onwangen heeft over hoc het Hem moet volgen. Het gaai niet alleen

om het erkennen van de HERE als God, maar ook om het doen van wat Hij
vraagt. Jozua's aanwUzing is te vergeluken met de uitspraak van Jezus:

Niet een ieder, die tot Mij zegt: HeÍe, Here, zal het Koninkrijk der

hemelen bhnengaan, maar wie doet de wil van mijn Vader, die in de

hemelen is (Mat. 7:21).
Er is nog een andere structuur aan te wUz€n in dit hoofdstuk. Net zoals Joz. 23

is het in te delen in twee stukkan (vs. l-13 en 14-28). Het eeÍste daarvan

beschrijft de geschiedenis van Israël met de HERE, het tweede gaat over de

keuze van Israël voor de HERE vastgelegd in een verbond. B€ide laten ze zich

ook weer onderverdelen in een vijftal kleinere delen.

Het eerste deel b€gint met een inleiding (vs. l); dan volgt de beschrijving van

Israëls geschiedenis iol aan het veÍtrek naaÍ Egyple (vs. 2-4 met vermelding van

alle aaísvaders en met extra nadruk op alle andere goden die zii ooit gediend

hebben, ats voorspel op de vraag in vs. l4); het derde onderdeel beschrijft de

uittocht (vs. 5-7); het vierde de reis door het Overjordaanse en de verovering

van Jericho (vs. 8-ll; de verovering van Jericho is exemplarisch voor de

verovering van heel het land; vandaar de onverwachte vermelding van strijdende

- 183 -



24:I-2E DE KEUZE VOOR DE HERE

burgers van Jericho en de lijst met volken) en het eerste hoofddeel eindigt dan
met de vermeldiDg van de verdrijving door de HERE van de volken van Kanaàn
en de gave van het land aan Israël (vs. 12-13; met alle nadruk op het feit dat het
de HERE was die het deed).
Het tweede deel begint met Jozua's vraag aan Israël om te kiezen (vs. 14-15);
dan volgt Israëls positieve antwooÍd (vs. 16-18); na Jozua,s terughoudende
reactie wordt dat antwoord nog eens herhaald (vs. 19-21); Jozua en het volk
bevestigen dat antwoord (vs. 22-U)i tenslotte wordt het verbond gesloten en
vastgelegd (vs. 25-28).
Zo zien we dat dit hoofdstuk he€l evenwichtig is opgebouwd, ook wat betreft
de lengte en het aantal van de onderdelen. De structuur weeÍspiegelt in zekere
zin de opbouw van het hele boek. Net mals in Joz. l-12 zit er in het eerste deel
een duidelijke lijn. Dat heeft ook te maken met het onderwerp: de gebeunenissen
worden gewoon na elkaar verteld. Net zoals Joz. 13-23 heeft het tweede deel
echter een andere opbouw: het begin en einde, het tweede en voorlaatste deel
corresponderen met elkaar enzovoort (zie hierover de inleiding op Joz. 13-23).
In het tweede deel van Joz. 24 zïen we dn in de manier waarop invs. 22-24 de
woorden uit vs. 14-15 weer worden opgepakt (zíe met name vs. 14 en 23). Ook
de middelste delen corresponderen (vgl. vs. 20a met vs. l6b).
De laatste verzen (vs. 25-28) vormen een soon supplement. De hierboven
aaJlgewezen structuur bevestigt dit, omdat z€ daarbitrnen geen duidelijke plaats
hebben. De verbinding wordt zelfs problematisch als we letten op het verschil
tussen vs. 27, waar sprake is van een steen als getuige, en wat eerder in vs. 22
gezegd werd over het volk als getuige. HeÍ is niet ondenkbaar dat we in vs. 26-
?7 eeÍ^ ardere traditie vinden over de manier waarop het verbond is vastgelegd
en dat deze volledigheidshalve is ingevoegd. In deze andere traditie benadrukt
men het verband met de gebeurtenissen beschreven in 8:30-35. Die speelden zich
af in dezelfde omgeving, bij de bergen Ebal en Gerizzim. Sichem ligt
daartussenin, maar wordt daar niet met name genoemd. Juist de elementen die
in 8:30-35 een hoofdrol spelen, het wetboek van Mozes en het gebruik van
stenen, keren in 24:26-27 teÍluE.
Joz. 24 is niet allern stilistisch fraai, maar ook theologisch van groot belang. Het
vormt als het ware een brug tussen verleden en toekomst. We vinden er een
samenvatting van Israëls geschiedenis en het geeft tegelijkeriijd aan hoe die
herinnering eraan kan bijdragen om met veÍrouwen verder te gaan en daaftij
de juiste keuzes te maken. Deze elementen hebben doorgewerkt in de boeken
die volgen. We vinden vergelijkbare overwegingen inRi.2:l-5; 6:g-10; 10:l l-
l6; I Sam.7:34; 10:18-19 en i2:7-15.
De verbinding met het verleden is ook gelegd door de plaats van samenkomst.
Het is opmerkelijk dat Jozua de stammen in Sichem bijeenroept. Na Gilgal was
immers steeds Silo het centrum geweest vanwaaruit alles werd geregeld. volgens
de Septuaginta moet ook de in dit hoofdstuk beschreven gebeurtenis te Silo
hebben plaatsgevonden. Maar dat is duidelijk een poging om iets wat niet op het
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eerste gezicht begrijpelijk is, te vermijden. Bij nader inzien is hel feit dat deze

bevestiging van het veÍtond tussen de HERE en Israël Plaatsvindt te Sichem,

veelzeggend. Zeker ook na hei voorafgaande historisch overzicht herinnen het

aan Abram. In Gen. 12:6-7 lezen we hoe Abram bij zijn komst naar KanaÀn juist

daaÍ hall had gehouden en er eeo altaaÍ had gebouwd. In hel bovengenoemde

8:30-35 wordt gesugger€erd dal Jozua bij de hernieuwde betÍEding van het land

ditzelfde had gedaan. Nu valt dan in hoofdstuk 24 ook nog het wooÍd 'veÍtond'.
Daarmee is de vergellking met Abram helemaal rond. Zo is Joz. 24le le7ÉL rÍt

het licht van de belofte aan Abram:
Ik zal mijn veÍbond oprichten tusscn Mij en jou en jouw nageslacht in

hun geslachten, tot een eeuwig veÈond, om jou en jouw nageslacht tot

een God te zljn. k zzl aan jou en jouw nage-slacht het land' waarin jij
als vreemdeling veíoeft, het hele land Kanaàn, tot een bezitting voor

altijd geven, en Ik zal hun tot een fu zijn (Gen' 17:7-8).

Zo ontstaai een veel positiever beeld dan wat we in het vorige hoofdstuk lazen'

Daaruit sprak een veel sombcrder visie op Israèls toekomst' Er werd da'Í ve€l

meer rekining gehouden met de mogelukheid dat Israël door ongehoorzaamlteid

het gegeven land zal verspelen. Omdat hoofdstuk 24 op dezelfde wijze inzet als

net loorafgaande hoofdstuk, is wel verondersteld dat het om een later

toegevoegdé aanwllinS gaat. Maar, zoals al betoogd bij hoofdstuk 23, is het

"rÀ.."ti.it". 
dat het juist andersom is. Het optimisme dal nog sprak uit het

veÍàaal van het veÍbond te Sichem, werd achterhaald door de binere werkelijk-

heid. Het land bleek me€r en m€€r bedÍeigd te worden en de schrijver belijdt

dat Israël daar zelf schuldig aan is. Deze twee zo verschillende afsluitende

bcschouwingen zijn naast elkaar blijven staan. Zo Íoept het slot van dit boek niet

alleen maar schuldbesef op, maar toch ook hoop op de belofte 'voor altijd''
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Begrafenis van Jozua, Jozef en Eleazar
24:29-33

24 29 Hiema sderfrozua, de zoon vao Nun, de knecht van de HERE, honderd en
tien jaar oud.

30 En mcn begroef hem in het gebied van zijn erfdeel, t€ Timnat-SeÍach op het
gebergte van Efraim, ten noorden van de beÍg Gaàs.

3l Israël diende de HERE zolang Jozua leefde en zolang de oudsten |eefdcn die
Jozua overleefd hebben, en die al de daden gekend hadder, welke de HERE
voor Israël verricht had.

32 Het gebeente van rozef, dat de Israëliet€n uit Egypte meegenomen hadden,
heeft men te Sichem begraven, in het sfirk land dat Jakob voor honderd
stukken geld vaD de zonen van Hemor, de vader van Sichem, gekocht had,
en dat het erfdeel van de Jozefieten was geworden,

33 Ook Eleazar, de zoon var Aàron, stierf en men begro€fhem op de heuvel
die aan zljn zoon Pinechas was gegeven, op het gebergte ,an Èftaim.
[De Israëlieten gingen alleÍnaal naaÍ hun eigen plaats en eigen stad. En de
IsÍaëlieten vereerden AstaÍte, de Astart€s en de goden van de volken rondom .

En de HERE gaf hen in de hand v8n Eglon, de koning van Moab, ert hij
rcgeerde achttien jaar over henl.

DE LAATSTE VERZEN van het boek Jozua zijn meer dm een opsomming van
enkele laatste feiten. Deze verzen klinken als een bevestiging van alles wat eraan
voorafging.
Dat betreft in de eerste plaats Jozua zelf. Aan het slot van het naar hem
genoemde boek krijgt hij de titel die voorteen uitsluitend aan Mozes werd
gegeven: 'knecht van de HERE'. Na a.lles wat er is gebeurd, kan met recht
gezegd worden, wat al in het eerste hoofdstuk werd aangeduid, dat hij volledig
in de voetsporen van zun leermeester Mozes is getreden. Dez€ paar woorden
?rggel m meer dan een uitgebreide necrologie.
Belangrijker dan de overlijdensberichten zijn de vermeldingen van de begrafenis
van Jozua, loz.ef ea EleazaÍ. ZU worden begraven in hun eigen land. Na de
herinnering in het voorafgaande gedeelte aan Abram, die volgens Gen. 23
mveel moeite had moeten doen voor eeÍr eigen stukje grond mei een eigen graf,
klinlÍ het als een zegen dat die teraardeb€stelling mnder problemen in het eigen
erfdeel kan plaatsvhden. Doorjuist ook in dit verband de begrafenis van Jozef
te noemen (met verwijzing naal Gen. 33:19) wordt dat nog versterkt.
Opmerkelijk genoeg was Jozef ooit op dezelfde leeftijd overleden als Jozua (zie
Gen. 50:26).
Zo is er een verwijzing naar het verleden: de beloften ooit gedaan (zie Gen.
50:25 en Ex. 13:19) zijn uitgekomen. Maar er is ook een verwijzing naar de
toekomst. En die is onheilspellend. Vs. 3l suggereert dat het met de trouw aan
de HERE na de dood van de laatste ooggenrigen wel eens gedaan kon zijn. De
aanvulliry in de Septuaginta aan het slot van vs. 33 (naat enkele andere, die van

- 186 _



BEORAFEMS VAN IOZUA, .IOZEF EN ELEALIR 24:29-33

minder belang ofduidelijk secundair zijn) onderstÍeept dal. Deze verwijzing naar

de lateÍe gebeuÍenissen uit de tijd van de Richteren (zie Ri. 3: 12-14) kan men

maar beter niet afdoen als een latere poging de twee boeken m€t elkaar te

verbinden. Dit open einde doet detrken aan het slot van het boek RichteÍen, dat
evene€ns eindigt met een negatief ooÍdeel over IsraëI. Het is een passend slot
van een boek met ve€l ruimte voor het ideaal, Daar met een open oog voor de

botsing met de harde werkelijkheid.
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TEKsr EN roELrcHnNc is een bijbelverklaring, bedoeld voor a//en die een begrijpelijk
en met zoÍg geformuleerd antwoord willen op de vragen die bij het lezen van de Bijbel
naar voren komen.
Van elk bijbelgedeelte wordt steeds een goede, leesbare vertaling /reksrl gegeven met
daarbij een heldere en praktische loelichting, De behandeling van een bijbelboek
wordt steeds voorafgegaan door een inleiding, waarin informatie woÍdt verstrekt over
het ontstaan van het betreffende bijbelboek, de auteur, de compositie, etc.
De bijbelboeken worden niet veÍs voor vers behandeld, maar per tekstgedeelte (peri-
koop). Dit komt het verstaan van het geheel ten goede.

TEKST EN ToELlcHTrNc is een bijbelverklaring vooÍ iedereen die geïnteresseerd is in de
tekst en de betekenis van de Bijbel. TEKsr EN ToELtcHrrNc is een goede gids bij
persoonlijke bijbelstudie, bij bijbelstudie in groepsverband en zal daarnaast ook zeker
degenen die zich vanwege hun beroep met de uitleg van de Bijbel bezighouden, van
dienst zijn.
Bij het tot stand komen van de uitgave is aan de duidelijkheid in taal, samenstelling en
uitvoering veel aandacht besteed.

Aan TExsr EN roELrcurrNc werkt een groot aantal bijbeldeskundigen uit de verschil-
lende prolestantse kerken mee. De meeste auteurs zijn uit Nederland afïomstig, maaÍ
ook buitenlandse deskundigen geven hun medewerking. De eindredactie is in handen
van prof.dr. A.S. van der Woude, prof.dr. C.J. den Heyer en dr. W. van der Meer.

TEKST EN ToELrcHTrNc: een unieke uitgave!
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