
1 
 

Brutaal geweld in het boek Jozua  
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INLEIDING 
 

Het boek Jozua is één van de Bijbelboeken uit de Hebreeuwse Bijbel, die nauwelijks gelezen worden in de 

Rooms-katholieke liturgie. Dit is niet zonder reden: de retoriek van het boek Jozua wordt namelijk 

getypeerd door zeer gewelddadig taalgebruik. Het boek Jozua moet thematisch gezien worden als de 

afsluiting van de Pentateuch: de vervulling van Gods belofte aan de aartsvaders, het land van „melk en 

honing‟ dat God Israël beloofde te geven als een „eeuwigdurend bezit‟ (᾽ ῾ōlām) en als een 

„erfdeel‟ (nahalāh), mag nu eindelijk in vervulling gaan (Gen 12,1-2.7a; Gen 17:8; Ex 6,2-4.8; Num 34,2). 

Het in vervulling gaan van deze belofte, houdt echter ook in dat Gods mitswa om alle Kanaänitische 

volkeren te vernietigen ook uitgevoerd moet worden (Num 33,51-56; Dt 7,1-5; 12,2-3; 20,16-18). In het 

boek Jozua wordt sterk de nadruk gelegd op de gehoorzaamheid aan dit gebod: alleen wanneer Jozua 

handelt naar het Wetboek van Mozes, zal de verovering van het beloofde land voorspoedig zijn (Joz 1,7-

8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer geheel Kanaän veroverd is, benadrukt de auteur dat Jozua volledig gehoorzaam is geweest aan 

alle geboden die JHWH Mozes opgelegd heeft: 

 
Joz 11,15 Zoals de ENE  

   zijn dienaar Mozes heeft geboden, 
zo heeft Mozes Jozua geboden,- 
en zo heeft Jozua gedaan, 
geen woord heeft hij verwijderd 
van al wat de ENE aan Mozes heeft geboden. 

 

Op deze manier wordt Jozua niet alleen als een trouwe dienstknecht van JHWH getypeerd (vgl. Joz 

24,29), de gehele verovering van Kanaän wordt zo ook voorgesteld als een „heilige oorlog‟, een oorlog die 

uitgevoerd wordt omdat ze Gods wil is. In het boek Jozua komt een sterk immanent Godsbeeld naar 

voren, een Godsbeeld waarin JHWH actief ingrijpt in de menselijke geschiedenis. Heel concreet betekent 

  
Joz 1,7 Alleen: wees sterk en moedig, bovenmate, 

om waakzaam te zijn  
   om te doen naar heel de Wet 
die Mozes, mijn dienaar, jou heeft geboden; 
wijk niet van hem af, naar rechts of links; 
opdat je voorspoed zult hebben, 
overal waar je gaat; 

Joz 1,8 laat de boekrol van deze Wet  
   zich niet verwijderen 
   van je mond: 
overpeins hem dag en nacht, 
opdat je waakzaam bent om te doen 
naar al wat daarin is geschreven; 
want dán laat je je wegen gelukken, 
   dán heb je voorspoed
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dit dat JHWH actief optreedt in oorlog: hij verzekert Israël dat hij de Kanaänitische steden in hun macht 

heeft gegeven (Joz 6,2; 8,1; 10,8; 11,6) en geeft hij de Israëlieten het gebod deze steden in te nemen 

en te verwoesten (Joz 8,2; 11,6). In sommige gevallen zoals - in Joz 10,10-11 - is het JHWH zelf die 

Israëls vijanden verslaat: 

 
Joz 10,10 De ENE brengt hen in verwarring, 

   voor Israëls aanschijn, 
en hij slaat hen met een grote slag,  
   bij Gibeon; 
hij achtervolgt hen 
langs de weg die opklimt naar Bet Choron 
en slaat op hen in  
   tot bij Azeka en Makeda. 

Joz 10,11 En het geschiedt, 
terwijl zij vluchten  
   voor Israëls verschijning, 
-zij bevinden zich 
daar waar het afdaalt bij Bet Choron- 
   heeft de ENE vanuit de hemelen  
   grote stenen over hen geworpen 
   tot bij Azeka, 
   zodat zij sterven; 
meer 
zijn er gestorven door de hagelstenen 
dan de kinderen Israëls 
   er hebben omgebracht met het zwaard. 

 

In Joz 10,10-11 is het dus JHWH zelf die de act van het „vernietigen‟ uitvoert: het is JHWH zelf die een 

grote slachting (makkāh gədōlāh) toebrengt aan de Kanaänieten, en het is God zelf die agens is van het 

verbum „achtervolgen‟ en „neerslaan‟. God doodt letterlijk een groot gedeelte van Israëls vijanden door 

grote hagelstenen op hen te werpen. JHWH gedraagt zich hier als een oorlogsgod, een God die actief 

participeert in oorlog en Israëls vijanden dan ook geweld toebrengt. Veel hedendaagse lezers worstelen 

met dit gewelddadige godsbeeld, precies omdat religieus gemotiveerd geweld vandaag sterk ter discussie 

staat. Voor veel hedendaagse christenen is dit godsbeeld dat in de Hebreeuwse Bijbel veelvuldig 

voorkomt, niet te rijmen met de boodschap van het Evangelie, waarin het belang van geweldloosheid en 

pacifisme sterk benadrukt wordt. Het godsbeeld dat in het boek Jozua naar voren komt roept bij veel 

hedendaagse christenen dan ook verzet en afkeer op.  

 

 In dit artikel zullen we niet stil blijven staan bij onze afkeer tegen dit brutale geweld, maar zal 

gepoogd worden te begrijpen waar dit grove geweld tegen de Kanaänieten vandaan komt. Dit zullen wij 

doen door middel van twee belangrijke stappen: ten eerste zal het belang van een hermeneutische 

benadering van het boek Jozua benadrukt worden en ten tweede zal er een interpretatie geboden 

worden van één van de belangrijkste begrippen uit de oorlogsverhalen in het boek Jozua, namelijk de 

, om zo tot een beter verstaan van het geweld in het boek Jozua te komen. 

Tenslotte zullen we benadrukken dat het boek Jozua ook passages bevat waarin dit negatieve 

vijandsbeeld doorbroken wordt. 
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1. HET BELANG VAN EEN HERMENEUTISCHE INTERPRETATIE 
 

Voor christenen stelt zich het probleem dat het boek Jozua beschouwd wordt als „canoniek, het behoort 

volgens de Kerk tot de Schrift, en wordt derhalve gezien als een deel van Gods Openbaring. Zo stelt, „Dei 

Verbum‟, de dogmatische constitutie over de goddelijke openbaring van Vaticanum II (1962-1965) dat 

geheel de Hebreeuwse Bijbel als heilig en canoniek wordt beschouwd: 

 
Het door God geopenbaarde, dat in de heilige Schrift staat opgetekend en 
zich aan ons aanbiedt, is onder ingeving van de Heilige Geest vastgelegd. 
Want krachtens het apostolisch geloof houdt onze moeder, de heilige kerk, 
de boeken zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament, in hun geheel 
met al hun onderdelen, voor heilig en canoniek, omdat ze, als geschreven 
onder ingeving van de Heilige Geest, God tot auteur hebben en als zodanig 
aan de kerk zijn overgeleverd

3
.  

 

Dei Verbum stelt iedere gelovige zo voor de uitdagende opdracht de gehele Schrift als heilig en canoniek 

te beschouwen, zelfs wanneer haar boodschap ons tegen de borst stoot en verzet oproept. Dit betekent 

dat wij uitgedaagd worden een kritische dialoog aan te gaan met het boek Jozua. Een dergelijke dialoog 

vraagt van de lezer een aanzienlijke inspanning: men moet zich proberen open te stellen voor de 

betekenis van de tekst, alleen dan kan de betekenis van Bijbelse teksten inzichtelijk worden voor mensen 

van vandaag.  

 

Binnen de filosofie wordt de kunst van het begrijpen „hermeneutiek‟ genoemd, een term die is 

afgeleid van het Griekse verbum hèrménuein dat „uitleggen‟ of „vertalen‟ betekent. Eén van de 

voornaamste moderne filosofische denkers over hermeneutiek, Hans Georg Gadamer, heeft sterk het 

belang van de vreemdheid van de tekst benadrukt. Hiermee bedoelt hij dat de tekst getypeerd wordt 

door een radicale vreemdheid, een vreemdheid die ons in al haar andersheid iets te zeggen heeft. 

Gadamer spreekt in zijn monografie„Wahrheid und Methode‟ over het belang van „horizonversmelting‟ 

binnen de dialoog tussen tekst en lezer: het verstaan van een tekst is enkel maar mogelijk wanneer de 

horizon van de interpreet en de horizon van de tekst elkaar ontmoeten4. Gadamer benadrukt dat beide 

horizonten niet waardevrij zijn: de horizon van de tekst wordt bepaald door de historisch en sociaal 

bepaalde context waarin de tekst geschreven is en door de intenties van de auteur, terwijl de horizon van 

de lezer bepaald wordt door de historisch, sociale en maatschappelijke context van de lezer en diens 

interesses en verwachtingen van de tekst. Wanneer er grote waardeverschillen bestaan tussen beide 

horizonten, dan zal de dialoog vaak uitmonden in een „horizonverwijdering‟: een situatie waarin de 

horizon van de tekst en de lezer elkaar niet raken, maar in botsing en conflict komen met elkaar. Voor 

veel lezers zal een eerste kennismaking met het boek Jozua getypeerd worden door een dergelijke 

horizonverwijdering: we kunnen moeilijk begrijpen dat Israëls bevrijding uit Egypte, kan uitmonden in 

een gewelddadige verovering van het beloofde land waar in naam van God alle Kanaänieten worden 

gedood. Geschokt lezen we dat het doden van alle inwoners van het beloofde land gekarakteriseerd 

wordt als „gehoorzaamheid aan de Thora‟. 

 

 Het verstaan en begrijpen van de oorlogsverhalen in het boek Jozua is enkel maar mogelijk 

wanneer de lezer bereid is de eigen verstaanshorizon tussen haakjes te zetten en de eigen 

waardeoordelen durft bevragen. Enkel wanneer de tekst vanuit een open houding gelezen wordt, is het 
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mogelijk dat beide horizonten elkaar raken. Wanneer dit gebeurt, kan er een vernieuwende en 

verfrissende interpretatie van de tekst ontstaan: de eigen verstaanshorizon wordt dan doorbroken door 

de andersheid van de tekst; de verstaanshorizon van de tekst corrigeert met andere woorden de 

verstaanshorizon van de lezer waardoor een nieuwe betekenis van de tekst ontstaat. Dit betekent dat we 

ook onze eigen normen en waarden wat betreft oorlogsvoering even tussen haakjes moeten zetten. We 

moeten leren begrijpen dat de auteur van het boek Jozua nog geen notie had van het concept 

„mensenrechten‟ of besefte dat er zoiets bestaat als „oorlogsmisdaden tegen de mensheid‟.  

 

2. HET BELANG VAN HET BEGRIP ‘HĒREM’ IN DE VEROVERINGSVERHALEN (JOZ 6; 8; 10-11) 
 

In alle veroveringsverhalen in het boek Jozua speelt het begrip , dat meestal vertaald wordt met 

„ban‟, een belangrijke rol. De term functioneert steeds als climax van de verovering van Kanaänitische 

steden en drukt een onherroepelijke verwoesting uit: 

 
Joz 6,21 Al wat er in de stad is slaan ze met de ban, 

van man tot vrouw, 
van knaap tot grijsaard,- 
en tot os en lam en ezel toe, 
   met de bek van het zwaard. 

Joz 8,25 Zo wordt het totaal van de gevallenen  
   op die dag, 
   van man tot vrouw: 
twaalfduizend,- 
alle mannen van Ai. 

Joz 8,26 Jozua heeft zijn hand 
die hij met de werpspies  
   erin uitgestrekt hield  
   niet laten omkeren 
totdat hij met de ban geslagen had 
alle ingezetenen van Ai. 

Joz 10,28 Op die dag heeft Jozua Makeda bezet; 
hij slaat met de bek van het zwaard 
haar en haar koning; 
hij heeft hen gebannen, 
haar en alle ziel die in haar is; 
geen ontkomene heeft hij overgelaten; 
hij doet aan de koning van Makeda 
zoals hij gedaan heeft  
   aan de koning van Jericho. 

Joz 10,34 Jozua steekt over, en heel Israël met hem, 
   van Lachiesj op Eglon aan; 
ze slaan hun legerkamp op tegen haar 
en voeren oorlog tegen haar. 

Joz 10,35 Op diezelfde dag bezetten ze haar 
   en slaan haar met de bek van het zwaard; 
en alle ziel die in haar was 
heeft hij op die dag in de ban gedaan; 
geheel zoals hij heeft gedaan aan Lachiesj. 

Joz 10,36 Dan klimt Jozua op, en heel Israël met hem, 
   van Eglon op Hebron aan; 
ze voeren oorlog tegen haar. 
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Joz 10,37 Ze bezetten haar  
   en slaan haar met de bek van het zwaard, 
   én haar koning, al haar steden 
   en alle ziel die in haar is; 
   geen ontkomene heeft hij overgelaten,- 
geheel zoals hij heeft gedaan aan Eglon; 
ze doen haar in de ban, 
én alle ziel die in haar is. 

Joz 10,38 Dan keert Jozua om, en heel Israël met hem, 
   op Devier aan; 
en zij voeren oorlog tegen haar. 

Joz 10,39 Ze bezetten haar, 
en haar koning en haar steden, 
   slaan hen met de bek van het zwaard 
en doen in de ban alle ziel die in haar is; 
geen ontkomene heeft hij overgelaten; 
zoals hij heeft gedaan aan Hebron, 
zó heeft hij gedaan aan Devier  
   en haar koning, 
zoals hij ook heeft gedaan  
   aan Livna en haar koning. 

Joz 10,40 Jozua slaat heel het land: 
   het bergland, de Negev,  
   de Laagte en de hellingen 
en al hun koningen,- 
geen ontkomene heeft hij overgelaten; 
alle levensadem heeft hij in de ban gedaan, 
zoals geboden had 
de ENE, de God van Israël. 

Joz 11,10 In die tijd keert Jozua om en bezet Chatsor, 
haar koning heeft hij verslagen  
   met het zwaard; 
voorheen was Chatsor 
hoofd over al deze koninkrijken. 

Joz 11,11 Ze verslaan alle ziel die in haar is 
   met de bek van het zwaard, in de ban,- 
niets van alle levensadem is er overgebleven; 
Chatsor heeft hij in het vuur verbrand. 

Joz 11,12 Alle steden van deze koningen  
   en al hun koningen 
heeft Jozua bezet en hen geslagen 
   met de bek van het zwaard, 
   hij heeft ze in de ban gedaan,- 
zoals geboden heeft 
Mozes, de dienaar van de ENE. 

 

De Naardense vertaling hier steeds met „in de ban doen‟, „bannen‟ of „met de 

ban slaan‟. Volgens het „Groot Woordenboek der Nederlandse Taal‟ verwijst het woord „ban‟ naar een 

persoon die verwijderd is uit de maatschappij. Een „ban‟ is dus een geëxcommuniceerde5. Iemand 

„uitbannen‟ betekent dan ook dat iemand volledig afgesneden wordt van de gemeenschap. De 
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een status van absolute heiligheid (Lev 27,21.28-29; Num 18,14; Ez 44,29) ofwel naar een status van 

ontwijding (Dt 7,25-26; Joz 6,17- „polyseem naamwoord‟, een naamwoord 

dat naar verschillende betekenissen kan verwijzen.  

 

een zodanig sterke contrasterende betekenis heeft, denken 

sommige exegeten taboebegrip6, een begrip dat altijd naar een 

taboestatus verwijst ofwel omdat de status hoogst heilig is, ofwel omdat de status volledig ontwijd is. Het 

-status tegelijkertijd functioneert als een „onschendbare‟ status - ze 

verwijst naar mensen, dieren of voorwerpen die altijd afgezonderd zijn van het dagelijkse en dus ook niet 

meer door mensen gebruikt mogen 

in oppositie staan met elkaar. Antropologen hebben echter aangetoond dat dit geen vreemd taalkundig 

fenomeen is: taboetermen gedragen zich vaak zeer ambivalent precies omdat heiligheid en ontwijding 

binnen menselijke taalsystemen niet altijd contrasterende categorieën zijn, maar eerder overlappende 

categorieën. Daarom gebruiken mensen soms dezelfde term zowel voor heiligheid als voor ontwijding. Zo 

geeft de antropologe Mary Douglas het Latijnse woord „sacer‟ - dat zowel heilig als onrein kan betekenen 

- als voorbeeld7.  

 

met het naamwoord qōdeš dat „heilig‟ betekent. Sterker deš functioneren in deze 

passages als synoniemen, ze verwijzen beide naar dezelfde heilige status: 

 
Lev 27,21 Wezen zal het veld, 

   wanneer het vrijkomt bij de joveel, 
toegeheiligd aan de ENE, 
zoals een veld onder de banvloek; 
voor de priester  
   zal het zijn eigendom wezen. 

Lev 27,28 Alleen: al het gebannene 
dat een man uitbant voor de ENE 
uit alles wat van hem is, 
uit mensen en vee en veld  
   in eigendom bij hem, 
kan niet worden verkocht  
   en niet worden ingelost; 
al wat uitgebannen is, 
een heiligdom van heiliging  
   is dat voor de ENE. 

 

In Lev 27,21 wordt de „hērem-akker‟ (kiśdēh hahērem) impliciet als „heilige grond‟ getypeerd doordat de 

-akker vergeleken wordt met de akkers die vrijkomen in het jubeljaar, waarvan gezegd wordt dat 

de akker „heilig is voor JHWH‟ (qōdeš la  dōnāy). In Lev 27,28 wordt nog duidelijker gemaakt dat de term 

 HWH, is volgens Leviticus 

allerheiligst (qōdeš-qodāšīm) voor JH

waarom deze mensen, dieren of voorwerpen niet verkocht of gebruikt mogen worden in het 

dagdagelijkse. In plaats daarvan worden heilige voorwerpen aan de priesters gegeven (Lev 27,21; Num 

18,14; Ez 44,29), die in naam van JHWH deze voorwerpen enkel mogen gebruikten in de context van de 
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cultus -status dus 

afgezonderd van het dagelijkse omdat ze als hoogst heilig worden beschouwd.  

 

 -status verbonden is met het heilige, 

iet als synoniem voor qōdeš, maar als synoniem voor de 

-status verbonden met 

afgoderij: volgens Deuteronomium zijn de afg uitgedrukt wordt dat de 

afgodenbeelden getypeerd worden door een status van absolute onreinheid en ontwijding: 

 
Dt 7,25 De snijbeelden van hun goden 

   zult ge verbranden in het vuur;  
je zult niet begeren het zilver en goud  
   dat over hen is 
   of voor jezelf meenemen,  
anders raak je daarin verstrikt,- 
ja, een gruwel voor de ENE, je God, is dat. 

Dt 7,26 Je zult geen gruwel doen komen in je huis,- 
worden zul je dan onder dezelfde banvloek 
   als hij; 
met afschuw moet je hem schuwen 
   en gruwend van hem gruwen,  
   want onder een banvloek ligt hij. 

 

De Hebreeuwse Bijbel gebruikt hier tweemaal de term ṯō  ēvāh dat in het Nederlands het best met 

„gruwel‟ vertaald wordt. Letterlijk zegt Dt 7,25 dat de afgodenbeelden een gruwel zijn voor JHWH, het is 

iets vreselijks in de ogen van God. Het volgende vers verbiedt dan ook afgodenbeelden te bezitten. Men 

afgodenbeelden, maar ook mensen die afgoderij bedrijven zijn volgens Deuteronomium een gruwel en 

 

 
Dt 13,14 Uitgetrokken zijn 

mannen, nietsnut-zonen uit je kring, 
en zij drijven de ingezetenen 
   van hun stad weg door te zeggen: 
laten we verdergaan 
en ándere goden dienen!-  
   die ge nog niet kent; 

Dt 13,15 zoeken zul je dan, speuren en vragen,  
   heel goed; 
en zie, is het wáár, staat het verhaal vast, 
is dit gruwelijks in je kring gedáán,- 

Dt 13,16 sla en versla dan  
de ingezetenen van die stad 
   door de bek van het zwaard;  
ban haar en al wat in haar is en ook haar vee  
   door de bek van het zwaard. 

Dt 20,16 Maar: 
uit de steden van deze gemeenschappen 
welke de ENE, je God, 
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aan jou zal prijsgeven als erfdeel,- 
zul je geen enkele ademhaling in leven laten. 

Dt 20,17 Nee, bannen,  
   met de banvloek slaan zul je ze: 
de Chitiet, de Amoriet, de Kanaäniet  
   en de Periziet, 
de Chiviet en de Jeboesiet,- 
zoals jou geboden heeft de ENE, je God. 

Dt 20,18 Met het doel 
dat ze u niet zullen leren doen 
naar al hún gruweldaden, 
die zij hebben gedaan voor hun goden; 
zondigen zult ge dan tegen de ENE, uw God. 

 

 „vervloeken‟ of 

iemand niet langer een neutrale status heeft, maar terecht komt in een status van vervloeking. In 

Deuteronomium 7,2-5 en 20,16-19 functioneert de term  als sociale afgrenzing en als symbool voor 

de juiste relatie met JHWH8. Deuteronomium plaatst Israël in de categorie van het heilige: Israël is 

volgens Dt 7,6 een “heilig volk voor J

radicaal tegenover elkaar. 

Zowel in Dt 7 als in Joz 1-

gehoorzaamheid aan JHWH, in het bijzonder aan het eerste gebod van de decaloog (Ex 20,3-5; Dt 5,7-

9)9.De volkeren die andere goden dienen worden JHWH 

staan vanwege hun associatie met afgoderij. Deuteronomium verbiedt elk sociaal contact met hen omdat 

men vreest dat samenleven met de Kanaänieten zal leiden tot de overname van de Kanaänitische 

polytheïstische godsdienst en men dus eveneens tegenover JHWH komt te staan.  

 

-status, precies omdat men alles wat 

middel van vernietiging zal verwijderen zodat het nooit 

meer in het dagdagelijkse gebruikt zal worden. 

stad gedoemd is verwoest te worden: alle inwoners zullen de dood vinden, niemand uitgezonderd: zowel 

mannen, vrouwen, kinderen als dieren (Joz 6,21). 

 

3. Rachab & Gibeon (Joz 2; 9) 
 

We hebben 

omdat er een fundamenteel wantrouwen heerst ten opzichte van de oorspronkelijke bewoners van het 

beloofde land: de Kanaänieten worden getypeerd als afgodendienaars, als mensen die enkel in staat zijn 

tot de grootste zondigheid denkbaar in het oude Israël. Het boek Jozua kent echter ook een andere kant. 

In twee verhalen wordt het negatieve beeld van de Kanaäniet doorbroken: in het verhaal over het 

verbond met Rachab (Joz 2,1-24) en in het verhaal over het verbond met de Gibeonieten (Joz 9,1-27). In 

beide verhalen wordt het Deuteronomistische vijandsbeeld bekritiseerd. Zowel Rachab als Gibeon tonen 

zich getrouwe verbondspartners: Rachab redt de Israëlitische spionnen die door Jozua naar Jericho zijn 
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gestuurd, door hen te verbergen voor de koning van Jericho (Joz 2,2-5) en door hen te helpen 

ontsnappen uit de stad (Joz 2,15).De Gibeonieten die Jozua aanvankelijk vervloekt tot houthakkers en 

waterputters omdat zij Jozua hebben misleid zodat hij met hen een verbond aanging, tonen zich in Jozua 

10 getrouwe verbondspartners waar zij samen met Jozua de strijd aanbinden tegen de koningen van 

Jeruzalem, Hebron, Jarmuth, Lachis en Debir.  

 

Zowel Rachab als de Gibeonieten voorkomen dat HWH als enige God te 

belijden en een verbond met Israël aan te gaan. Rachab belijdt JHWH als enige God door Dt 4,39 te 

citeren: “Jahwe is God in de hemel boven en op de aarde beneden” (vgl. Joz 2,11). Rachab toont zich op 

deze manier trouw aan het eerste gebod van de decaloog. Ook de Gibeonieten erkennen JHWH’s macht 

door evenals Rachab te verwijzen naar twee belangrijke heilsdaden van JHWH: 

 

Joz 2,10 Joz 9,9-10 
Want wij hebben gehoord 
dat de ENE de wateren van de Rietzee 
   heeft laten opdrogen voor uw aanschijn 
bij uw uittocht uit Egypte; 
en wat gij gedaan hebt aan de twee 
koningen 
   van de Amoriet in het Overjordaanse: 
   Sichon en Og, 
   hoe gij hen gebannen hebt; 

Zij zeggen tot hem: 
uit een land zeer ver  
   zijn uw dienaren gekomen, 
om de naam van de ENE, uw God; 
want wij hebben het ongehoorde  
   over hem gehoord, 
en al wat hij gedaan heeft in Egypte; 
en al wat hij gedaan heeft 
aan de twee koningen van de Amoriet 
op de overkant van de Jordaan; 
aan Sichon, koning van Chesjbon 
en aan Og, koning van Basan, in Asjtarot; 

 

Deze openheid naar de vreemdeling komt ook in Joz 8,30-35 naar voren, de passage over de 

verbondsvernieuwing op de berg Ebal, waar we lezen dat alle woorden van de Thora aan héél Israël 

worden voorgelezen, “zowel aan de geboren Israëliet, als aan de vreemdelingen” (Joz 8,33.35). Van 

groot belang is dat de auteur in Joz 8,35 spreekt over  de vrouwen, kinderen en vreemdelingen die in hun 

midden (bƏqirbām) meegegaan waren”. Hieruit kan opgemaakt worden dat Rachab die in het midden van 

Israël (bƏqerev yiśrā  ēl) woont (Joz 6,25), niet uitgesloten wordt van deze verbondsvernieuwing. Doordat 

Joz 8,35 spreekt over de vreemdelingen die “in hun midden meegegaan waren” ontstaat er een impliciete 

allusie naar Deuteronomium 26,11 waar we lezen:  

 

Verheugen zul je je dan om al het goede  
dat de ENE, je God, aan jou gegeven heeft  
   en aan je huis:  
jij en de Leviet  
en de zwerver-te-gast in je kring. 

 

“De zwerver te gast in je kring” is hier een zeer vrije interpretatie van de Hebreeuwse tekst. De 

Hebreeuwse Bijbel spreekt hier letterlijk over “de vreemdeling die in jouw midden is” (wƏhaggēr  ašer 

bƏqirbeḵā). Volgens Deuteronomium 26 moet héél Israël JHWH eren, zowel de vreemdeling als de 

geboren Israëliet. Deuteronomium 26 bepaalt vervolgens dat de naastenliefde ook aan de vreemdeling 

getoond moet worden. Vanuit de ervaring zelf vreemdeling geweest te zijn in Egypte, gebiedt Dt 26,16-19 

de vreemdeling lief te hebben, in plaats van te verdrukken. Dit appel tot rechtvaardigheid ten opzichte van 
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de vreemdeling dat al voorzichtig aanwezig is in Jozua 2 en 9 werd sprekend verwoord door Huub 

Oosterhuis: 

 

En nu dan, Israël, wat vraagt 
JHWH die jouw God is 
anders van jou 
dan dat je hem bejegent met ontzag, 
YHWH die jouw God is: 
dat je gáát op al zijn wegen 
dat je hem liefhebt 
dat je hem dient 
JHWH die jouw God is 
met heel je hart en met heel je ziel 
dat je bewaakt de opdrachten van JHWH 
en zijn voorschriften 
die ik deze dag jou opdraag, 
jou ten goede. 
Besnijdt de voorhuid van jullie harten 
en weest niet langer halsstarrig, want: 
JHWH die jullie God is 
die is de God der goden 
En de Heer der heren 
dé God, dé grote, de sterke, de 
ontzagwekkende, 
die niemand naar de ogen ziet 
en geen steekpenning aanneemt 
die recht doet aan wees en weduwe, 
die de vreemdeling liefheeft 
die hem brood en kleding geeft. 
Gij zult liefhebben de vreemdeling 
want zelf zijn jullie vreemdelingen geweest 
in het land Egypte

10
. 

 

Ondanks al het grove geweld in de veroveringsverhalen (Joz 6; 8; 10-11), is er in het boek Jozua dus ook 

een bekritisering van het Deuteronomistische vijandsbeeld aanwezig, een eerste aanzet tot 

rechtvaardigheid ten opzichte van de vreemdeling.  
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