
Zwijgen in alle talen 

De receptie en het niet bepreken van Jozua 10 in Nederland in de 

Twintigste Eeuw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:   Alex Brinkman 

Vakgebied: Bijbelse en historische theologie 

Instelling:  Protestantse Theologische Universiteit locatie Amsterdam 

Datum:   woensdag 28 augustus 2019  

Begeleiders:  prof. dr. K. Spronk & dr. G. van Klinken 

  

 

 



 



1 
 

Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................... 3 

Aanleiding van het onderzoek ............................................................................................................. 3 

Status quaestionis en aanloop naar de onderzoeksvraag ................................................................... 5 

Onderzoeksvraag en onderzoekslijnen ............................................................................................... 6 

Hoofdstuk 1: de receptie van Jozua 10 in commentaren, parafrases en Bijbelverklaringen ................ 10 

Inleiding en methode ........................................................................................................................ 10 

Categorie 1: de Amsterdamse School ............................................................................................... 12 

M.A. Beek – Jozua (Prediking Oude Testament) ........................................................................... 12 

K.A. Deurloo – Jozua (Verklaring van een Bijbelgedeelte) ............................................................ 13 

Nico ter Linden – Het verhaal gaat… ............................................................................................. 15 

Categorie 2: allegorische lezing ......................................................................................................... 16 

C.J. Goslinga – Het boek Jozua (Korte verklaring der Heilige Schrift) ........................................... 17 

A. Roorda – Jozua, de held gods .................................................................................................... 19 

J. Meester – Paraphrase van het boek Jozua (Paraphrase Heilige Schrift) ................................... 22 

Henk Abma – Land in zicht ............................................................................................................ 24 

Richard S. Hess – Joshua (Tyndale Old Testament Commentary) ................................................. 26 

H.F. Kohlbrügge – Auslegungen zu den Büchern Josua, Richter und Ruth ................................... 29 

Categorie 3: historisch-verklarende benaderingen ........................................................................... 30 

C.F. Keil – Prophetische Geschichtsbücher: Josua, Richter und Ruth ........................................... 30 

A. Schulz – Das buch Josue (Die Heilige Schrift des Alten Testamentes) ...................................... 31 

D.J. Baarslag – Verdeeld land en verdeeld volk: Jozua en de vroegste Richteren tijd (Libellen-

serie) .............................................................................................................................................. 32 

J. de Groot – Jozua (Tekst en Uitleg) ............................................................................................. 34 

J.H. Kroeze – Het boek Jozua (Commentaar op het Oude Testament) ......................................... 36 

C. Vonk – Inleiding op de profeten: Jozua (De Voorzeide Leer) .................................................... 37 

K. Spronk – Jozua: een praktische bijbelverklaring (Tekst en Toelichting) .................................... 39 

Categorie 4: tekstkritische benaderingen ......................................................................................... 40 

H. Holzinger – Das Buch Josua (Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament) ....................... 41 

M. Noth – Das Buch Josua (Handbuch zum Alten Testament) ...................................................... 41 

T.C. Butler – Joshua (World Biblical Commentary) ....................................................................... 42 

Categorie 5: ethische verklaringen .................................................................................................... 44 

P.A.H. de Boer (et al.) – Zoals er gezegd is over de intocht (Phoenix Bijbelpockets) .................... 44 

Conclusies .......................................................................................................................................... 46 



2 
 

Hoofdstuk 2: de prediking van Jozua 10................................................................................................ 49 

Opzet en methode ............................................................................................................................. 49 

Stemmen uit Jeruzalem ..................................................................................................................... 50 

Menigerlei Genade ............................................................................................................................ 52 

Postille ............................................................................................................................................... 55 

Woord in Beweging ........................................................................................................................... 59 

Leesroosters in het Dienstboek ......................................................................................................... 60 

Oecumenisch Leesrooster ................................................................................................................. 61 

Conclusies .......................................................................................................................................... 63 

Hoofdstuk 3: andere invalshoeken op Jozua 10 .................................................................................... 66 

Inleiding ............................................................................................................................................. 66 

Reflectie op de Summerschool .......................................................................................................... 66 

Jozua 10 en de Manifest Destiny ....................................................................................................... 68 

Het dispuut rond Van Bekkum .......................................................................................................... 71 

Eindconclusies, terugblik en aanbevelingen ......................................................................................... 75 

Bijlagen .................................................................................................................................................. 78 

Bij hoofdstuk 1: schematische weergave van de bestudeerde bronnen .......................................... 78 

Tabel 1: kerkelijke achtergrond auteur(s) ..................................................................................... 78 

Tabel 2: theologische signatuur .................................................................................................... 79 

Tabel 3: publiek ............................................................................................................................. 80 

Tabel 4: bespreken van het geweldsthema & theologische bril ................................................... 81 

Bij hoofdstuk 2: schema’s van de bestuurde prekenseries en preekschetsen ................................. 83 

Schema Stemmen uit Jeruzalem .................................................................................................... 83 

Schema Menigerlei Genade ........................................................................................................... 88 

Schema Postille .............................................................................................................................. 94 

Schema Woord in Beweging .......................................................................................................... 98 

Bibliografie ............................................................................................................................................ 99 

Literatuur bij de inleiding .................................................................................................................. 99 

Literatuur bij hoofdstuk 1 ................................................................................................................ 100 

Literatuur bij hoofdstuk 2 ................................................................................................................ 102 

Literatuur bij hoofdstuk 3 ................................................................................................................ 104 

 

  



3 
 

Inleiding 

Aanleiding van het onderzoek 
Geweldsvragen in de 21e eeuw 

Verhalen over geweld in de Bijbel roepen in Nederland anno 2019 ongemakkelijke vragen en 

gevoelens op. Als het gaat om geweld tussen mensen onderling, dan kan daar nog met enige nuance 

naar gekeken worden. Het wordt ingewikkeld wanneer God zelf een van de strijdende partijen is. Dit 

lijkt immers in schril contrast te staan met een andere uitspraak uit diezelfde Bijbel, namelijk die uit 1 

Joh. 4:9 waar gesteld wordt dat God liefde is.1 

Mijn persoonlijke ervaring is dat er over deze thematiek weinig wordt gesproken in de kerk. 

Het is lang geleden dat ik meegemaakt heb dat in de eredienst gelezen is uit en gepreekt over een 

geweldsverhaal. Als het al ter sprake komt, dan zijn wij geneigd om de gruwelijkste details uit de weg 

te gaan. Uit mijn jeugd weet ik nog van een kindermoment over de inname van Jericho (Joz. 6). De 

predikant legde de nadruk op de processie rond de stad en de afbrokkelende muren. Ik realiseerde 

mij pas als tiener dat vervolgens inwoners van de stad werden uitgemoord, uitgezonderd Rachab en 

haar familie (verzen 21-27). 

Wij kunnen de geweldsverhalen echter niet negeren, zij maken immers deel uit van de 

Schrift. Vroeg of laat komt de geloofsgemeenschap ermee in aanraking. Dat kan vragen oproepen. 

Het is daarom belangrijk dat de theoloog over dit onderwerp nadenkt, zodat hij/zij niet overvallen 

wordt wanneer men dit gespreksonderwerp aansnijdt in de kerk. 

Daarnaast dwingt de actualiteit de theoloog zich tot dit onderwerp te verhouden. In West-

Europa is men zich er sinds 11 september 2001 opnieuw bewust van geworden dat geweld 

gemotiveerd vanuit religie geen gepasseerd station is. Ook vanuit de seculiere cultuur worden er 

vragen gesteld bij de geweldsteksten uit de Bijbel. De roman Bloedboek (2015) van schrijver Dimitri 

Verhulst en de boeken Het monotheïstisch dilemma (2010) en In Naam van God (2016) van 

rechtsgeleerde en opiniemaker Paul Cliteur zijn daarvan recente voorbeelden. 

 

Geweld bespreekbaar maken  

Op bestuurlijk niveau is de geweldsvraag nauwelijks een thema. De PKN heeft sinds haar oprichting in 

2004 de nodige rapporten geschreven, maar een apart document omtrent geweld zit daar niet 

tussen.2 Enkel de Gereformeerde Bond heeft hier recent een brochure aan gewijd, uitgegeven als 

bijlage bij het blad De Waarheidsvriend.3 In deze brochure brengt de auteur, Hetty Lalleman, een 

historische distantie aan. De tijd en cultuur van het Oude Testament is anders dan de onze. Wij 

                                                           
1
 Deze constatering heeft niet tot doel om het Oude en Nieuwe Testament tegen elkaar uit te spelen. 

2
 Voor een overzicht van de verschenen synoderapporten, zie: https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-

kerk/besturen/synode/synoderapporten, geraadpleegd op 12 november 2018. 
3
 Hetty Lalleman, Geweld in de Bijbel (Themabrochure 19, 2016). Uitgegeven als bijlage bij De Waarheidsvriend, 

jaargang 104, no. 37 (2016). De brochure is ook digitaal te vinden: 
https://gereformeerdebond.nl/boeken-brochures/brochures-downloads/themabrochure-geweld-in-de-bijbel-
2, geraadpleegd op 12 november 2018.  

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode/synoderapporten
https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/besturen/synode/synoderapporten
https://gereformeerdebond.nl/boeken-brochures/brochures-downloads/themabrochure-geweld-in-de-bijbel-2
https://gereformeerdebond.nl/boeken-brochures/brochures-downloads/themabrochure-geweld-in-de-bijbel-2
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kunnen daarom niet “zomaar iedere tekst direct op onszelf (…) toepassen.”4 Lalleman bekijkt het 

geweld christologisch, met de komst van Jezus is een nieuwe tijd aangebroken. Geweld ziet zij als 

verzet tegen Christus en Zijn boodschap.5 

 Naast dit enkele voorbeeld zijn er theologen die het geweldsthema aankaarten, vaak in de 

vorm van artikelen in tijdschriften of blogs. Zo schetst Sam Janse dat Simsons “zelfmoordactie tegen 

de Filistijnen” (Richt. 16) ongemakkelijk wordt wanneer wij op het nieuws horen van 

zelfmoordaanslagen gepleegd door IS.6 Een ander recent voorbeeld is een blog van Koert van 

Bekkum, een theoloog die is gepromoveerd op de inname van Kanaän in Jozua.7 In deze blog geeft 

Van Bekkum vanuit de breedte van de christelijke traditie vijf mogelijke antwoorden op de 

geweldsvraag. Elk van deze antwoorden analyseert Van Bekkum, tevens geeft hij aan wat de 

tegenargumenten zijn. 

Ook zijn de blogs van Paul Sanders en Klaas Spronk noemenswaardig. Sanders bekijkt met het 

werk van de Britse rabbijn Jonathan Sacks in de hand de geweldsverhalen als een vorm van 

zelfkritiek.8 De geschiedenis dient men niet door een roze bril te bekijken, de daden van onze 

voorouders zijn minder heroïsch dan wij vaak zelf willen geloven. Spronk staat stil bij de vaak 

gehoorde claim dat monotheïsme leidt tot geweld.9 Deze conclusie is volgens hem te eenzijdig, zij 

doet geen recht aan de tegenstemmen die te vinden zijn in de Bijbel en de Koran.10 

Zelf heb ik in 2011 middels een eerdere MA-thesis een bijdrage geleverd aan dit debat.11 In 

deze MA-thesis wordt de geweldsvraag historiografisch bekeken. Hier heb ik beschreven dat de 

Deuteronomist als redacteur de aanwezigheid van God in de geweldsverhalen interpreteert aan de 

hand van het verbond (Joz. 24).12 Als Israël zich aan het verbond houdt, dan zal God direct of indirect 

aanwezig zijn op het slagveld.13 Zijn aanwezigheid is van doorslaggevend belang in het behalen van 

de overwinning.14 

 

 

                                                           
4
 Lalleman, Geweld in de Bijbel, p. 1. 

5
 Ibidem, p. 5. 

6
 Sam Janse, ‘Hoe kan God dat gebieden?’, Woord & Dienst 7 (2016), p. 16. Het artikel is ook te vinden via: 

http://www.woordendienst.nl/?portfolio=woord-dienst-augustus-2016, geraadpleegd op 12 november 2018. 
7
 Koert van Bekkum, Verlegenheid met geweld in de Bijbel,  

https://www.onderwegonline.nl/6106-verlegen-met-geweld-in-de-bijbel, geraadpleegd op 12 november 2018. 
8
 Paul Sanders, Religie als bron van geweld?,  

https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/13388/religie-als-bron-van-geweld, geraadpleegd op 4 december 2018. 
9
 Dit is de mening van onder andere de hierboven genoemde Paul Cliteur. 

10
 Klaas Spronk, Leidt monotheïsme tot geweld?,  

https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/27705/leidt-monotheisme-tot-geweld, geraadpleegd op 3 april 2019.  
11

 A.S. Brinkman, “Vrees niet voor hen, want Ik geef hen in uw macht, niemand van hen zal voor u standhouden” 
– Over de aanwezigheid van Yahweh op het slagveld in het werk van de Deuteronomist, Lunteren & Utrecht, 
2011. Deze MA-thesis is te raadplegen via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/209464, geraadpleegd op 
3 april 2019. 
12

 Brinkman, “Vrees niet voor hen”, pp. 13-14. 
13

 God kan direct aanwezig zijn door te spreken of door wonderen te verrichten. Indirect kan Hij aanwezig zijn 
via een held. Voor een schematisch overzicht, zie: Ibidem, pp. 53-64. 
14

 Ibidem, pp. 46-47.  

http://www.woordendienst.nl/?portfolio=woord-dienst-augustus-2016
https://www.onderwegonline.nl/6106-verlegen-met-geweld-in-de-bijbel
https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/13388/religie-als-bron-van-geweld
https://www.pthu.nl/Bijbelblog/!/27705/leidt-monotheisme-tot-geweld
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/209464
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Status quaestionis en aanloop naar de onderzoeksvraag 
Wat is er nog te onderzoeken? 

In de vorige alinea zijn enkele invalshoeken om het geweld te verstaan besproken. Het thema wordt 

niet breed binnen de Kerk besproken. Maar als het thema besproken wordt, dan zijn er wel 

verschillende invalshoeken te onderscheiden. Het valt op dat het onderzoek zich grofweg op twee 

manieren toespitst: enerzijds zijn er theologen die de geweldsteksten in hun ontstaanstijd proberen 

te verstaan, anderzijds zijn er auteurs die vragen naar de relevantie en boodschap van deze teksten 

vandaag de dag. 

 Naar een tussenpositie, namelijk die van de betekenis van de geweldsteksten binnen de 

kerkgeschiedenis, gaat minder aandacht uit. In het bijzonder ben ik weinig over de receptie van Jozua 

in de twintigste eeuw tegen gekomen. Reventlow heeft in zijn History of Biblical Interpretation geen 

speciale aandacht voor de receptie van geweldsteksten in periode na de Tweede Wereldoorlog.15 De 

serie Through the Centuries – een reeks van commentaren waar receptiegeschiedenis centraal staat 

– van uitgeverij Wiley-Blackwell heeft vooralsnog geen deel over Jozua in voorbereiding. 

 Als ik iets tegen kom over de receptie van Jozua, dan is dit veelal thematisch. Het 

commentaar van Rösel in de serie Historical Commentary on the Old Testament gaat enkel kort in op 

de receptie van Jozua in het Jodendom.16 De serie Ancient Christian Commentary on Scripture houdt 

zich enkel bezig met de receptie van de Schrift door de Vroege Kerk.17 De aandacht van Noort gaat 

vooral naar de Kruistochten en het koloniale tijdperk uit.18 Dallaire beschrijft hoe Amerikaanse 

kolonisten Jozua lazen.19 Verder ben ik twee artikelen tegen gekomen over de receptie van Jozua 

door David Ben-Gurion, de Joodse zionist die tevens de eerste premier van Israël was.20 

Er valt dus nog veel onderzoek te verrichten. Ik ben geïnteresseerd naar de receptie van 

geweldsteksten binnen de Nederlandse kerken in de twintigste eeuw. Het tijdvak waar ik onderzoek 

naar doe is de periode circa 1900 tot en met 2004. Het laatstgenoemde jaar is niet willekeurig 

gekozen, in mei 2004 werden de Nederlands Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerk in 

Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk (ELK) namelijk samengevoegd tot de Protestantse 

Kerk in Nederland (PKN). In deze fusiekerk zijn de Gereformeerde Bond (GB) en een deel van de 

Vrijzinnigheid ook als aparte stromingen te onderscheiden. De twintigste eeuw is nog om een andere 

reden interessant. Van mei 1940 tot mei 1945 werd Nederland mee gezogen in de Tweede 

                                                           
15

 Henning Graf Reventlow, History of Biblical Interpretation volume 4: From the Enlightenment to the 
Twentieth Century, München: C.H. Beck, 2001, pp. 404-411. 
16 H. N. Rösel, Joshua (Historical Commentary on the Old Testament), Leuven: Peeters, 2011, pp. 19-21. 
17

 Van deze serie is wel een deel verschenen waar Jozua becommentarieerd word, zie: John R. Franke (ed.), 
Joshua, Judges, Ruth, 1-2 Samuel (Ancient Christian Commentary of Scripture – Old Testament volume 4), 
Illinois: InterVarsity Press, 2005. 
18

 Ed Noort, ‘Josua im Wandel der Zeiten: Zu Stand und Perspektiven der Forschung am Buch Josua’, in: Ed 
Noort (red.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium), Leuven: Peeters, 
2012, pp. 25-29. 
19

 Hélène M. Dallaire, ‘Taking the Land by Force: Divine Violence in Joshua’, in: J. Blair Wilgus (ed.), Wrestling 
with the Violence of God: Soundings in the Old Testament, Indiana: Eisenbrauns, 2015, pp. 53-56. 
20

 J. Soetendorp, ‘Modene Joodse commentaren op het boek Jozua’, in: P.A.H. de Boer (et al.), Zoals er gezegd 
is over de intocht (Jozua), (Phoenix Bijbelpockets, 7), Zeist: De Haan, 1963, pp. 25-26; Marie-Theres Wacker, 
‘Feldherr und Löwensohn: Das Buch Josua – angeeignet durch David Ben-Gurion’, in: Ed Noort (red.), The Book 
of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium), Leuven: Peeters, 2012, pp. 612-631. 
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Wereldoorlog. Ik ben benieuwd of men geweldsteksten na deze bezettingsjaren anders is gaan 

verstaan. Als daar veranderingen in merkbaar zijn, welke zijn dat dan? 

Vanwege de beperkte omvang van een thesis – het is geen proefschrift – ga ik de receptie 

van één geweldtekst onderzoeken. De tekst die ik daarvoor kies is Jozua 10. In dit hoofdstuk passeren 

verschillende vormen van geweld de revue. In dit hoofdstuk vormt zich een coalitie van vijf steden 

tegen de Gibeonieten (verzen 1-6), bondgenoten van Israël (Joz. 9).21 Zij doen een beroep op Jozua, 

waarna hij met zijn leger in het holst van de nacht hen tegemoet marcheert (verzen 7-9). Vervolgens 

vindt er een veldslag plaats waar God zelf als een hemelse strijder mee vecht (verzen 10-15). 

Verderop in het hoofdstuk worden krijgsgevangen geëxecuteerd (verzen 22-27). Tot slot deelt de 

tekst ons mee hoe Jozua de ene na de andere stad verovert en uitmoordt (verzen 29-43, ‘het slaan 

met de ban’).  

 

Onderzoeksvraag en onderzoekslijnen 
Onderzoeksvraag 

Het hierboven geschetste probleem vertaal ik naar de volgende onderzoeksvragen: “Hoe wordt in 

commentaren en Bijbelverklaringen uit het tijdvak circa 1900-2004 omgegaan met de geweldsdaden 

in Jozua 10? Wordt dit hoofdstuk gelezen en verkondigd binnen de NHK (inclusief de GB en de 

Vrijzinnigheid), GKN, ELK en de oecumene in deze periode?” 

 

Eerste onderzoekslijn 

Er zijn drie lijnen die ik in deze MA-thesis ga uitwerken, elk van deze lijnen wordt een hoofdstuk. Ten 

eerste breng ik de receptiegeschiedenis van Jozua 10 van circa 1900 tot 2004 in kaart. Dit doe ik aan 

de hand van Engels-, Duits- en Nederlandstalige commentaren en Bijbelverklaringen. Deze bronnen 

zijn primair gericht op het verklaren van de tekst, in mindere mate hebben zij oog voor 

receptiegeschiedenis en prediking van de tekst. Dat neemt echter niet weg dat zij niet los van de tijd 

geschreven zijn. Het wordt interessant wanneer de mening van een auteur of een bepaalde 

theologische invalshoek te bespeuren is. Door systematisch te werk te gaan, kunnen 

overeenkomsten, verschillen en accenten in kaart gebracht worden.  

 In totaal worden twintig commentaren en Bijbelverklaringen onderzocht, tien uit de periode 

circa 1900-1945 en tien uit de periode 1946-2004.22 De selectie van deze werken is niet willekeurig. 

Bij het maken van de selectie is rekening gehouden met zeven factoren: 

1. De hervormde, gereformeerde, lutherse en oecumenische tradities moeten elk 

vertegenwoordigd zijn. In de volgende alinea geef ik aan hoe ik een commentaar of 

Bijbelverklaring ga wegen. 

2. De geselecteerde werken zijn chronologisch over beide tijdvakken verspreid. 

3. Een aantal werken zijn specialistisch, bedoeld voor de geoefende theoloog. 

                                                           
21

 Ter info: de NBV gebruikt Chiwwieten in plaats van Gibeonieten. Het gaat echter om hetzelfde volk. 
22

 In de bibliografie is een overzicht te vinden van de geselecteerde werken, zie pp. 99-100. 



7 
 

4. Een aantal werken zijn geschreven voor een lekenpubliek. 

5. Een aantal werken zijn geschreven door theologen met een grote naamsbekendheid. Het is 

aannemelijk dat werken van belangrijke namen in de theologie in de boekenkasten van een 

deel van de predikanten is terug te vinden. 

6. Een aantal werken zijn onderdeel van gerenommeerde reeksen commentaren. Het gaat hier 

niet zozeer om de kwaliteit van een commentaar, maar om de naamsbekendheid. 

7. Een aantal werken is niet Nederlandstalig. Tot circa 1950 was Duits de belangrijkste voertaal 

binnen de theologie. Na die tijd verschuift de voertaal naar het Engels. Het is aannemelijk dat 

predikanten niet uitsluitend Nederlandstalige literatuur in de boekenkast hebben staan. 

Daarbij moeten wij ons realiseren dat ideeën niet aan grenzen gebonden zijn, opvattingen 

van buitenlandse theologen sijpelen via de predicatie de Nederlandse kerken binnen.  

De bestudering van elk van deze twintig commentaren en Bijbelverklaringen wordt gedaan aan de 

hand van een vragenlijst23. Als overal dezelfde vragen gesteld worden, dan kan ik uniformiteit van 

aanpak garanderen. Daarnaast helpt deze werkwijze om te voorkomen dat ik iets over het hoofd zie. 

De vragen zijn de volgende: 

1. Wie is de auteur? 

2. Wat is de kerkelijke achtergrond van de auteur?24 

3. Is het werk onderdeel van een serie? 

3a. Zo ja, wat is de theologische signatuur van de serie? 

4. Voor welk publiek schrijft de auteur? 

5. Heeft de auteur een bepaalde theologische visie? 

6. Gaat de auteur in de inleiding apart in op het geweldsthema? 

6a. Zo ja, wat schrijft hij/zij daarover? 

7. Wordt Jozua 10 behandeld? 

7a. Zo ja, waar ligt de focus? 

7b. Wordt heel Jozua 10 besproken? 

7c. Hoe verhoudt de auteur zich tot het geweld? 

7d. Ziet de auteur het verhaal door een bepaalde theologische bril of visie? 

 

Tweede onderzoekslijn 

De tweede lijn is een onderzoek naar het gebruik van het boek Jozua binnen de Nederlandse kerken. 

Hiervoor gebruik ik meerdere type bronnen die elk zijn gelieerd aan een van de grote tradities binnen 

de PKN (hervormd, gereformeerd, luthers, oecumenisch). Deze bronnen hebben met elkaar gemeen 

dat zij hulpmiddelen zijn voor de predikant in de voorbereiding op de preek. 

Zo ga ik de prekenseries Stemmen uit Jeruzalem en Menigerlei Genade raadplegen. Ook 

betrek in de preekschetsen Postille en Woord in Beweging in dit onderzoek. Daarnaast ga ik een 

                                                           
23

 De resultaten zijn verwerkt in vier tabellen. Deze zijn te vinden in de bijlagen bij hoofdstuk 1, zie pp. 78-82. 
24

 Een indeling op basis van kerkelijke gezindte kan op de lezer overkomen als hokjes denken. Het is hier echter 
niet de bedoeling de opvattingen van de auteurs als typisch voor bijbehorende gezindten te presenteren. Ik 
noteer de kerkelijke gezindte zodat ik kan constateren of er bepaalde theologische lijnen of overkoepelende 
invalshoeken zijn. 
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aantal leesroosters raadplegen, namelijk het Oecumenisch Leesrooster en de leesroosters in het 

Dienstboek.25 Door dit brede bronnenonderzoek kan ik antwoord geven op de vraag of Jozua 10 

binnen de liturgie en prediking een plaats heeft. 

Op het oog lijkt dit type onderzoek vooral kwantitatief van aard. Maar ik wil hier ook een 

kwalitatieve laag in aanbrengen. Dat doe ik allereerst door het gebruik van het gehele boek Jozua in 

deze bronnen in kaart te brengen. Daar horen vragen bij als: hoe vaak gebruikt deze bron Jozua? Wie 

is de auteur van de bijdrage? Zijn er bepaalde gedeelten die de aandacht genieten? Zijn er gedeelten 

of thema’s die juist onderbelicht blijven? 

Om deze bronnen theologisch te kunnen plaatsen maak ik gebruik van jubilea-uitgaven. Zo 

zijn er ter ere van het honderdjarig bestaan van zowel Stemmen uit Jeruzalem als Menigerlei Genade 

uitgaven verschenen waar terug wordt geblikt op de geschiedenis van desbetreffend tijdschrift. De 

Postilles kennen geen bijzondere uitgaven, maar zij blikken in jaargangen 40 en 60 wel terug op de 

geschiedenis van de serie. Bij het Oecumenisch Leesrooster raadpleeg ik een kritische bijdrage door 

Geurt Henk van Kooten.26 

 Verder zal ik bij het ‘turven’ van Jozua ook zijdelings Richteren in de gaten blijven houden. 

Het is waar dat Richteren niet de focus is van deze studie, maar zij is hier wel relevant. In Richteren 

treffen wij immers ook een aantal geweldsverhalen aan, neem bijvoorbeeld het verhaal van Simson. 

Ook hier stel ik de vraag welke perikopen gebruikt worden. Per bron ontstaat er dan een algemeen 

beeld van het gebruik van dit Bijbelboek. Deze leg ik dan naast de gevonden resultaten van Jozua. 

Mogelijk vallen er door te vergelijken bepaalde zaken op. 

 

Derde onderzoekslijn 

In het eerste onderzoeksplan van november 2018 sprak ik het voornemen uit om de gevonden 

preken over Jozua 10 te analyseren op theologische visie en omgang met het geweld. Dit zou de 

derde en laatste onderzoekslijn van de MA-thesis worden. In de loop van het onderzoek moest ik dit 

plan laten varen. Ondanks uitgebreid bronnenonderzoek zijn er geen preken gevonden over Jozua 

10. Dit resultaat had ik een half jaar geleden absoluut niet verwacht. 

 Geen resultaat is echter ook een resultaat. In de conclusie van het tweede hoofdstuk wordt 

uitgebreid beargumenteerd waarom Jozua 10 amper tot niet bepreekt wordt. Mijns inziens spelen 

tot wel tien aanwijsbare factoren daarin een rol. Dit werpt echter ook nieuwe vragen op: Is deze 

stilte en dit ongemak rond Jozua 10 universeel? In het derde hoofdstuk is deze vraag het 

uitgangspunt. In drie kleine casussen reflecteer ik op deze vraag. 

 Dat gebeurt in de eerste plaats door middel van een terugblik op de Summerschool 

Jerusalem in Judaism, Christianity and Islam van 1-5 juli 2019. Tijdens deze Summerschool heb ik de 

resultaten uit hoofdstukken 1 en 2 gepresenteerd voor een gemêleerd publiek van Nederlandse 

Joden, christenen en moslims. Hier blik ik terug op de levendige discussie die volgde. Deze beschouw 

                                                           
25

 M. Barnard, P.M.J. Hoogstrate & J.H. Uytenboogaardt (red.), Dienstboek, een proeve deel 1: Schrift – Maaltijd 
– Gebed, Zoetermeer: Boekencentrum, 1998, pp. 1189-1248. 
26

 Voor een overzicht van de literatuur, zie de bibliografie op pp. 102-103. 
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ik als zeer waardevol omdat een deel van de gesprekspartners weinig tot geen ongemak ervoer bij 

Jozua 10. 

 In het tweede deel van dit hoofdstuk besteed ik aandacht aan een compleet 

tegenovergestelde interpretatie op Jozua 10, die tot uitdrukking komt in de zogenaamde Manifest 

Destiny. De idee is dat de kolonisatie van Amerika door Europeanen voorbeschikt was. Ik zal laten 

zien dat Jozua 10 hier gelezen wordt als een soort van blauwdruk voor kolonisatie. 

 In het laatste deel van het hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de dissertatie van Koert van 

Bekkum over de intocht in Jozua. Zijn werk deed internationaal stof opwaaien bij zusterkerken van de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Hier wil ik kort een reconstructie geven van het dispuut om te 

laten zien hoe theologische posities uit de vorige eeuw van Jozua nog steeds een heikel punt kunnen 

maken. 

 

Eindconclusies, terugblik en aanbevelingen 

De MA-thesis wordt afgesloten met een eindconclusie. Hier blik ik terug op het onderzoek, de 

resultaten en het proces. Tot slot geef ik een aantal aanbevelingen en aanzetten tot mogelijk 

vervolgonderzoek. 

 

Wat niet onderzocht wordt 

Ik zal geen apart hoofdstuk besteden aan een uitgebreide exegese van Jozua 10. Een eerste reden 

hiervoor is dat deze MA-thesis ook zonder exege is te begrijpen door eenieder die enigszins bekend is 

met Jozua 10 en de grote lijn van het hele boek. Ten tweede staat in deze MA-thesis de vraag 

centraal hoe men in Nederland in de Twintigste Eeuw met deze tekst is omgegaan. Dit onderzoek 

heeft vooral een kerkhistorisch karakter. Een eigen exegese heeft een ander doel, namelijk een eigen 

of nieuwe verklaring geven bij de tekst. Daar is het mij echter niet om te doen, ik bestudeer namelijk 

bestaande verklaringen in dit type onderzoek.  

Overigens is het niet mijn doel om tot een beoordeling of inschatting van de geraadpleegde 

commentaren en Bijbelverklaringen te komen. Er is uiteraard een onderling kwaliteitsverschil, het 

ene commentaar is beter dan het andere. Het is mij echter niet te doen om het wetenschappelijke of 

morele gehalte. Het gaat hier om de vraag hoe de bronnen Jozua 10 verstaan en welke doorwerking 

ik constateer. 
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Hoofdstuk 1: de receptie van Jozua 10 in commentaren, parafrases en 

Bijbelverklaringen 

Inleiding en methode 
In dit eerste hoofdstuk wordt de eerste grote onderzoekslijn uitgewerkt. Hier staat de vraag centraal 

hoe commentaren, parafrases en Bijbelverklaringen omgaan met het geweldsthema, in het bijzonder 

in Jozua 10. In het eerste onderzoeksvoorstel was het idee om te werken aan de hand van de 

tijdvakken circa 1900-1945 en 1945-2004.27 Mijn vermoeden was dat door de ervaringen van de 

Tweede Wereldoorlog theologen zich opnieuw moesten verhouden tot de geweldsteksten, 

waaronder Jozua 10. Dit vermoeden werd gevoed door allerlei historische gegevens: het 

buitensporige geweld van twee wereldoorlogen, de Holocaust en de angst voor de atoombom. 

Daarnaast veranderde de Nederlandse samenleving in de naoorlogse periode in snel tempo: er kwam 

een eind aan de Verzuiling, arbeidsmigranten vestigden zich in Nederland en de door middel van de 

televisie kwam men met andere culturen en ideeën in aanraking. Ik acht het aannemelijk dat 

dergelijke nationale en internationale ontwikkelingen hun weerslag hebben op de theologie. 

 Na het bronnenonderzoek kom ik echter tot de conclusie dat deze aannames – en daarmee 

dus ook deze verdeling van tijdvakken – niet langer houdbaar is. Tot mijn grote verrassing heeft de 

Tweede Wereldoorlog niet gezorgd voor een omslag in de receptie van Jozua 10. Dat had ik wel 

verwacht, aangezien commentaren, parafrases en Bijbelverklaringen niet los van de tijd geschreven 

zijn. De auteur neemt altijd zijn eigen context – eigen ervaringen en gemeenschappelijke 

geschiedenis – mee in het begrip van de Bijbel. Er zijn zeker commentaren en Bijbelvertalingen die de 

ervaringen van de Tweede Wereldoorlog meenemen in de exegese van Jozua 10, maar hier is eerder 

sprake van de uitzondering dan van de regel. Het is daarom niet vruchtbaar om commentaren, 

parafrases en Bijbelverklaringen uit de periode tot 1945 als ‘nulmeting’ te nemen. 

 Daarom stel ik een andere aanpak voor die systematisch van aard is. In de inleiding heb ik 

reeds beschreven op basis van welke criteria de twintig bronnen zijn geselecteerd en middels welke 

vragenlijst die bronnen bestudeerd zijn.28 De resultaten zijn vertaald naar vier tabellen die onder 

bijlage 1 te vinden zijn.29 Deze tabellen zijn: 

 Kerkelijke achtergrond auteur(s)  op basis van vragen 1 & 2: 

1. Wie is de auteur? 

2. Wat is de kerkelijke achtergrond van de auteur? 

 Theologische signatuur  op basis van vraag 3: 

3. Is het werk onderdeel van een serie? Zo ja, wat is de theologische signatuur van de 

serie? 

 Publiek  op basis van vraag 4:  

4. Voor welk publiek schrijft de auteur? 

 Bepreken van het geweldsthema & theologische bril  op basis vragen 5, 6 en 7: 

5. Heeft de auteur een bepaald theologische visie? 

                                                           
27

 Zie pp. 5-6 in het inleidende hoofdstuk voor de argumentatie met betrekking tot het tijdvak. Het eerste 
onderzoeksvoorstel is geschreven en ingediend in november 2018. 
28

 Zie: ‘Onderzoeksvraag en keuze voor een methode’, subkopje ‘Eerste onderzoekslijn’, pp. 6-7. 
29

 Zie pp. 78-82 in de bijlagen. 
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6. Gaat de auteur in de inleiding apart in op het geweldsthema? Zo ja, wat schrijf hij/zij 

daarover? 

7. Wordt Jozua 10 behandeld? Zo ja, waar ligt de focus? Wordt heel Jozua 10 

behandeld? Hoe verhoudt de auteur zich tot het geweld? Zie de auteur het verhaal 

door een bepaald theologische bril of visie? 

Deze tabellen zijn steeds chronologisch geordend. Het oudste bestudeerde commentaar van Keil uit 

1863 staat bovenaan, het werk van Ter Linde uit 1999 staat steevast onderaan. Voor de lezer is dit 

een hulpmiddel om onderstaande rapportage te kunnen volgen. Deze indeling is bedoeld om een 

zekere structuur aan te brengen en om te verhelderen, maar zij is niet absoluut. In bijna elk 

commentaar zijn meerdere invalshoeken te onderscheiden, allegorie en structuuranalye kunnen 

bijvoorbeeld samen voorkomen. Ik onderscheid echter bepaalde patronen op basis van de invalshoek 

waar een commentaar het meeste gewicht aan geeft. Dat neemt niet weg dat elke auteur een eigen 

geluid heeft in de exegese van het boek Jozua. 

 De eerste categorie die ik onderscheid is de zogenaamde Amsterdamse School, een stroming 

binnen de theologie die ontstond als reactie op de historisch-kritische benadering. De Amsterdamse 

School kijkt naar de Bijbeltekst die als eindproduct voor ons ligt. De focus ligt met name op de 

relevantie van de Bijbeltekst voor de lezer vandaag de dag.30 Ik trap af met de bespreking van het 

commentaar van M.A. Beek uit 1981, de grondlegger van de Amsterdamse School.31 Beek kan 

gerekend worden tot de Vrijzinnigheid binnen de NHK.32 Hij heeft merkbaar moeite met de prediking 

van Jozua 10. Vanuit Beek ga ik verder met zijn geestverwanten, Karel Deurloo (1981) en Nico ter 

Linden (1999). Deze drie auteurs vertegenwoordigen de Amsterdamse School. 

 De tweede te onderscheiden categorie is de allegorische lezing. Bij deze wijze van benadering 

worden elementen uit Jozua 10 gelezen als metafoor. Zo is er bij diverse auteurs de gedachte te 

vinden dat het eigenlijk over de Kerk gaat wanneer Israël genoemd wordt. Onder de allegorische 

lezing schaar ik ook de bijzondere subcategorie van de typologische lezing. Hier is de idee dat Jozua 

“een prefiguratie van de verlosser Jezus van Nazareth” is.33 In de Septuaginta, de Griekse vertaling 

van de Tenach, delen Jozua en Jezus namelijk dezelfde naam (Ιησοῦς). Dit idee heeft oude papieren, 

de kerkvader Origines verdedigde deze these al in zijn De principiis.34 Wij zullen zien dat de 

allegorische en typologische benadering niet binnen een enkele traditie te vinden is. Bij hervormde, 

gereformeerde en evangelicale theologen treffen wij haar aan. 

 Waar de allegorische of typologische lezing zoekt naar relevantie van bronnen voor de lezer, 

daar staat de historisch-verklarende benadering dan weer tegenover. Dit is een derde categorie. 

Enigszins kort door de bocht zou gezegd kunnen worden dat deze categorie zich bezig houdt met de 

                                                           
30

 Frans Breukelman, ‘Amsterdamse School’, http://fransbreukelman.nl/de-amsterdamse-school/, 
geraadpleegd op 30 maart 2019. 
31

 M.A. Beek, Jozua (De Prediking van het Oude Testament), Nijkerk: Callenbach, 1981; Frans Breukelman, ‘M.A. 
Beek (1909-1987)’, http://fransbreukelman.nl/de-amsterdamse-school/m-a-beek-1909-1987/, geraadpleegd 
op 30 maart 2019. 
32

 J. Tromp, “Beek, Martinus Adrianus”, in: D. Nauta (red.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme, deel 5, Kampen: Kok, 2001, p. 47. 
33

 Beek, Jozua, p. 24. 
34

 Ibidem, pp. 24-26. 

http://fransbreukelman.nl/de-amsterdamse-school/
http://fransbreukelman.nl/de-amsterdamse-school/m-a-beek-1909-1987/
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vraag: “hoe kan het gebeurd zijn?” Wat deze commentaren delen is de overtuiging dat het geweld en 

de theologische waardering door de auteur in zijn tijd verstaan moet worden. 

 Dan zijn er nog enkele commentaren die vooral oog hebben voor de historisch-kritische 

methode, aan de historische achtergrond wordt minder of geen aandacht besteed. Deze discipline 

onderscheidt zich van historische benaderingen doordat zij niet vraagt naar de historiciteit van de 

tekst. Het gaat primair om het literaire karakter van de tekst en de onderliggende bronnen. Tot slot 

wordt een bundel besproken die Jozua vanuit de ethiek bekijkt. Aan het einde van dit hoofdstuk 

worden de belangrijkste inzichten op een rij gezet. Dit zijn een aantal van de benaderingen die 

theologen houvast bieden in de prediking van de tekst. 

 

Categorie 1: de Amsterdamse School 

M.A. Beek – Jozua (Prediking Oude Testament) 

Martinus Adrianus Beek (1909-1987) was een hervormd theoloog die zich rekende tot de 

Vrijzinnigheid. In 1981 verscheen van zijn hand een commentaar op Jozua, opgenomen in de serie 

‘Prediking van het Oude Testament ‘ (POT). Deze serie richt zich – afgaand op de titel – tot 

predikanten en pastores. De serie volgt een vaste opbouw. Bij een hoofdstuk of perikoop wordt eerst 

een vertaling geboden, daarna volgt de exegese en tot slot worden er aanwijzingen gegeven voor de 

prediking van de tekst. 

 In de exegese op Jozua 10 gaat Beek de geweldspassages niet uit de weg. Volgens hem moet 

er bij de zuidelijke coalitie paniek zijn geweest bij het zien van Jozua en zijn leger. Hij vindt ָהַמם 

vertaald als ‘in verwarring brengen’ (vers 10) veel te zacht uitgedrukt.35 Bij de hagelstenen (vers 11) 

merkt hij het volgende op: “Daaronder hebben blijkbaar de vervolgers niet geleden”.36 Dat is een 

hele zinnige notie, want het kenmerk van welke vorm van neerslag dan ook is dat het als een deken 

over een heel gebied valt. De hagelstenen treffen echter heel duidelijk doel terwijl Israël wordt 

gespaard. 

 Bij de bespreking van de executie van de koningen legt Beek de focus op het plaatsen van de 

voet op de nek van de overwonnenen (vers 24). Daarover schrijft hij: 

Zij doen dit en drukken door deze daad van onderwerping een totale overwinning 

uit. Deze vernedering van verslagen vijanden is zowel in Egypte als in Mesopotamië 

in beeld gebracht; het was een oudoosters gebruik om het einde van de oorlog op 

deze wijze een stempel van onherroepelijkheid te geven.37 

Hier brengt Beek een historische distantie in, hij legt immers uit dat de handeling een cultureel 

gebruik was. 

  Beek heeft echter verzen 12-15 nog niet becommentarieerd. Het stilstaan van de zon 

moeten wij volgens hem lezen als “meer tijd om met de vijand af te rekenen.”38 Beek constateert een 

                                                           
35

 Beek, Jozua, p. 114.  
36

 Ibidem, p. 114. 
37

 Ibidem, p. 116. 
38

 Ibidem, p. 118. 
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parallel in de Illias van Homerus (boek 2,vanaf versregel 412). Hier staat de zon stil zodat afgerekend 

kan worden met de Trojaanse koning Priamos. De parallel is volgens Beek geen argument voor de 

historiciteit van Jozua 10. De schrijver wil vooral tot uitdrukking brengen dat YHWH zo machtig is dat 

Hij de natuur als middel inzet om Jozua aan de overwinning te helpen.39 

 Maar dat is niet het meest opzienbarende aan het commentaar van Beek. Het valt op dat 

Beek alleen deze passage voorziet van een preekschets.40 Naast de boodschap dat de kosmos zich 

laat besturen door YHWH ziet Beek nog een mogelijke lijn voor de prediking: een verbinding met 

Marcus 13. In deze tekst gaat het namelijk over het doven van het licht van zon, maan en sterren 

(Mar. 13: 24-25). Dat is een apocalyptische visie, maar dat is volgens Beek juist een actueel thema: 

Het preken over de gevaren van de kernwapens hoeft veroordeeld te worden als 

het brengen van politiek op de kansel, wanneer men zulke verschijnselen ziet in het 

licht van het geloof. Het boek Jozua heeft strijd en wederwaardigheden verhaald, 

maar laat ze al verhalend zich afspelen onder de hoede van de steeds aanwezige 

Schepper van de aarde en van de hemellichamen.41 

Het aardige van deze opmerking is dat Beek de verzen 12-15 koppelt aan zijn tijd. Wij moeten ons 

realiseren dat dit commentaar in 1981 verscheen, het jaar waarin er grote demonstraties op het 

Malieveld waren tegen het plaatsen van nucleaire kruisraketten van de NAVO in Nederland. Een deel 

van de christenen heeft zich toen der tijd middels het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) uitdrukkelijk 

uitgesproken tegen de komst van deze wapens.42 

 Om nog een andere reden is het commentaar van Beek hier interessant, namelijk vanwege 

het ontbreken van een preekschets bij de rest van Jozua 10. Bij de bestudering van de inhoudsopgave 

valt op dat ook bij andere geweldspassages zoals Jericho (Joz. 6), de verovering van Ai (Joz. 8) en de 

strijd met de coalitie van het noorden (Joz. 11) preekschetsen ontbreken.43 Dat is opvallend 

aangezien bij deze serie de verkondiging voorop staat. Indirect brengt Beek hier tot uitdrukking dat 

delen van Jozua – waaronder de geweldsteksten – zich niet lenen voor gebruik in de eredienst. 

 

K.A. Deurloo – Jozua (Verklaring van een Bijbelgedeelte) 

Gelieerd aan Beek is de theoloog Karel Deurloo (1936-2019), een andere vertegenwoordiger van de 

Amsterdamse School. Voor de serie ‘Verklaring van een Bijbelgedeelte’ heeft hij een deel over Jozua 

verzorgd.44 Volgens de achterzijde is de serie geschreven voor de geïnteresseerden die “zowel bij 

                                                           
39

 Ibidem, p. 118. 
40

 Ibidem, pp. 118-119. 
41

 Ibidem, p. 119. 
42

 Voor meer informatie, zie de aflevering van Andere Tijden van 19 november 2001: Ger Wieberdink, ‘De 
vredesdemonstratie van 1981’, https://anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/571/De-
vredesdemonstratie-van-1981, geraadpleegd op 19 maart 2019. 
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 Beek, Jozua, pp. 5-6. 
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 K.A. Deurloo, Jozua (Verklaring van een Bijbelgedeelte), Kampen: Kok, 1981. 
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gemeenschappelijke als individueel Bijbelonderzoek” op zoek zijn naar “bruikbaar studiemateriaal”.45 

Het is echter wel voor een gevorderd publiek bestemd, Deurloo gebruikt geregeld vakterminologie.46 

 Bij de bestudering van de inhoudsopgave valt op dat het boek geen systematische studie van 

Jozua is, maar een selectie van perikopen. Er is een selectie van perikopen opgenomen in plaats van 

een volledige vertaling. Een bespreking van de landverdeling (Joz. 13-21) is bijvoorbeeld achterwege 

gelaten. De thema’s volgen wel de chronologie van het Bijbelboek.47 

 In de eerste alinea van de inleiding snijdt Deurloo al het geweldsthema aan: 

Is het Oude Testament een oorlogszuchtig boek? Als die vraag gesteld wordt, denkt 

men allereerst aan het boek Jozua. Daar wordt immers verteld dat het volk Israël 

het land Kanaän te vuur en te zwaard verovert. Ik ken een principiële pacifistische 

theoloog die het bijna een misdaad vindt uit dit boek te preken. Het staat dan wel 

in de bijbel, maar we zouden het hoognodig tussen haakjes moeten zetten!48 

Hier vallen een paar zaken op. Ten eerste heeft volgens Deurloo een deel van de lezers het geweld 

als eerste associatie bij Jozua.49 Ten tweede lijkt Deurloo met de zinsnede ‘te vuur en te zwaard’ te 

verwijzen naar de wijze waarop Jozua de steden verovert, door hen te vernietigen (te vuur) en door 

de inwoners te doden (te zwaard). Deze twee elementen komen samen in de laatste zin van het 

citaat, bij de moderne lezer is er al snel ongemakkelijkheid met dit Bijbelboek. 

  Toch gaat Deurloo het boek Jozua niet uit de weg. Hij schrijft dat hij in de Amstelkerk 

meerdere diensten aan Jozua gewijd heeft. Het gaat er volgens Deurloo vooral om hoe je het verhaal 

leest. Het wordt gevaarlijk wanneer je meent “dat de bijbel van kaft tot kaft het historische Woord 

Gods is” of als de men “ de zeven te verdrijven volken heel duidelijk herkent in de stereotiepe 

vijanden van de NAVO.”50 

 De toon is gezet. Verderop in zijn schrijven, aan het einde van het hoofdstuk over de list van 

de Gibeonieten, plaatst Deurloo een opmerking die de lezer aanzet tot nadenken: 

Het thema van de te verdrijven volken, dat ons, omdat we in eerste instantie 

geneigd zijn aan een kolonisatie-oorlog te denken, zo’n afkeer inboezemt, is voor 

wie meeleest in de gemeente van de synagoge en de kerk geen triomfaal thema. 

Wat die volken in het verhaal onhistorisch-literair overkomt, is Israël in 

werkelijkheid overkomen.51 

Deze passage interpreteer ik als volgt: enerzijds refereert Deurloo hier naar de latere geschiedenis 

van Israël binnen de Bijbel, met name naar de Ballingschap en naar de vernietiging van de Eerste en 
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 Deurloo, Jozua, p. achterzijde. 
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 Zie bijvoorbeeld: ibidem, p. 100. Hier stelt Deurloo de vraag of de executie van de vijf koningen niet als 
etiologie gelezen dient te worden. Er is bepaalde voorkennis vanuit de letterkunde nodig om zo’n term te 
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 Ibidem, pp. 5; 8. 
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 Ibidem, p. 7. 
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50

 Deurloo, Jozua, p. 7. 
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 Ibidem, p. 97. 
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Tweede Tempel. Anderzijds lees ik hierin ook een erkenning voor het leed dat de Joden in de loop 

van de eeuwen is overkomen.  

Maar ook de Nederlander wordt hier aangesproken op zijn voorgeschiedenis. Het woord 

‘kolonisatie-oorlog’ refereert mijns inziens naar de zwarte bladzijden in de Nederlandse geschiedenis. 

Deurloo publiceerde dit werk in 1981, het is goed mogelijk dat hij refereert naar de voorgaande 

decennia wanneer hij spreek over die ‘kolonisatie-oorlog’. Daarbij moet dan gedacht worden aan de 

strijd rond de onafhankelijk van Indonesië (Politionele Acties) eind jaren ’40, de onafhankelijkheid 

van Nieuw Guinea in 1962 en zeer recent nog die van Suriname in 1975. Zo lijkt Deurloo een dubbel 

ongemak te benoemen dat Jozua in onze tijd oproept. Het geweldsthema laat ons nadenken over het 

leed dat de Joden hebben doorstaan en onze vaderlandse geschiedenis. 

 In de bespreking van Jozua 10 legt Deurloo de nadruk op de gevangenneming en executie van 

de vijf koningen (verzen 16-27). In de stijl van de Amsterdamse School gaat het Deurloo dan ook niet 

om de vraag of het verhaal historisch waar is, maar om wat het verhaal ons te vertellen heeft. Hij 

bevraagt deze passage op zijn historiciteit door de vraag te stellen of hier geen sprake is van een 

etiologie. Misschien dient de passage als verhalende verklaring voor een aanwijsbare afgesloten grot 

waar vijf bomen voor staan.52  

Van belang is hier de betekenis van het koningschap. Volgens Deurloo wordt het koningschap 

continu in verband gebracht met het zwaard, oftewel: macht en geweld. Hij schrijft: “Als er voor het 

eerst koningen in de Tenach optreden, belichamen zij de verschrikking van de wereldgeschiedenis die 

zo vol van oorlogen is (Gen. 14).”53 In Jozua 10 let uitgerekend een professioneel leger, uitgerust met 

paarden, strijdwagens en ander wapentuig, het af tegen een nomadisch volk. Dat kan alleen omdat 

God aan de kant van Israël mee strijdt, dat is altijd de doorslaggevende factor.54 

 Samenvattend: waar Beek moeite heeft met de prediking van Jozua, daar kiest zijn tijdgenoot 

Deurloo een andere invalshoek. Een tekst als Jozua 10 brengt vooral tot uitdrukking dat God 

machtiger is dan de koningen en machten in deze wereld die geweld gebruiken om hun doelen te 

verwezenlijken. 

 

Nico ter Linden – Het verhaal gaat… 

Van Deurloo maak ik de sprong naar een derde vertegenwoordiger van de Amsterdamse School, Nico 

ter Linden (1936-2018). In 1995 werd Ter Linden door Stichting De Keizerskroon gevraagd de Bijbel te 

hervertellen voor een modern publiek.55 Dit zesdelige werk draagt de titel Het verhaal gaat…. Na het 

laatste deel is een apart register verschenen waarin alle genoemde personages, kernbegrippen en 

plaatsnamen zijn opgenomen.56 

 Ook bij Ter Linden staat de zeggingskracht van het Bijbelse verhaal voorop. Aan de hand van 

de bibliografie wordt duidelijk dat hij inspiratie vindt bij Beek en Deurloo. Over de Bijbelverklaring 
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van Deurloo is hij zo lyrisch dat de volgende zin in de bibliografie is opgenomen: “(een onovertroffen 

commentaar, waaraan ik veel, soms letterlijk, ontleende. Ook van de vertaling maak ik dankbaar 

gebruik.)”57 

Wanneer men de inhoudsopgave bekijkt, dan krijgt men de indruk dat Ter Linden een 

hervertelling van Jozua 10 achterwege laat. Jozua 1-7 en 23-24 zijn in diverse hoofdstukken 

opgenomen, maar de verhalen van Ai, de Gibeonieten en de conflicten met de coalities van het 

zuiden en noorden (Joz. 8-11) blijven achterwege.58 

Wie grondig verder leest komt echter tot de ontdekking dat Ter Linde wel degelijk iets over 

Jozua 10 zegt, het geweldsthema blijft niet onbesproken. De tegenstanders van Jozua – Adonisedek 

(Joz. 10) en Jabin (Joz. 11) – worden bij naam genoemd, hun namen fungeren als verwijzing naar deze 

hele episode. Ter Linde zegt er het volgende over: 

De koningen van het noorden en van het zuiden, Adonisedek en Jabin, van wie 

verteld wordt dat zij door Jozua vernietigend werden verslagen, staan in Richteren, 

het volgende bijbelboek, weer springlevend op het slagveld. Met andere woorden: 

de oorlogen die hier in al hun gruwelijkheid beschreven worden, verbeelden de 

strijd tussen goed en kwaad.59 

Hier zien wij welk accent Ter Linden legt als het gaat om de geweldsverhalen, hij leest deze verhalen 

allegorisch. De verhalen symboliseren grotere thema’s, zoals de strijd tussen goed en kwaad of de 

roep om gerechtigheid. In zijn hervertelling van Jericho schrijft Ter Linde het volgende, waardoor wij 

kunnen begrijpen hoe hij theologie bedrijft: 

Dat is geen krijgsgeschiedenis, het is een krijgsverhaal. Voor lezers van nu evenwel 

is en blijft het ingewikkeld dat die oude schrijvers ons een verhaal over bevrijding, 

vrede en gerechtigheid vertellen met bloederige beelden die zij aan het slagveld 

ontlenen. Je moet dus steeds een vertaalslag maken, want er staat niet wat er 

staat, Jericho is Jericho niet en die muren zijn geen stadsmuren.60 

Ter Linden zegt dus dat Jozua fictie is. Het is niet waar gebeurd. Omdat het fictie is, hoeft de lezer 

zich niet van zijn stuk te laten brengen door het geweld. Het doel van het verhaal is om de lezer hoop 

te bieden dat het goede overwint. Dat is een algemene menselijke ervaring, want in elke tijd en op 

elke plaats kan men het kwaad en haar negatieve invloed op het mensenleven wel aanwijzen.  

 

Categorie 2: allegorische lezing 
Ter Linden laat zien dat een geweldstekst als Jozua 10 ook allegorisch gelezen kan worden. Hij staat 

hierin niet alleen, meerdere auteurs kijken door deze bril naar de teksten. De allegorische lezing is 

dan ook een tweede te onderscheiden categorie. Wij treffen deze lezing aan bij Roorda (1913), 
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Kohlbrügge († 1875, postuum uitgegeven in1914), Goslinga (1927), Meester (1942), Abma (1982) en 

Hess (1996). 

 In de inleiding van het hoofdstuk werd al kort aangestipt dat deze wijze van uitleg oude 

papieren heeft. Jozua is dan wel een historisch personage, maar zijn daden blikken vooruit op wat 

Jezus in Zijn bediening zal doen. Dat heeft betekenis voor de christelijke gemeenten. Het volgende 

voorbeeld uit Beek geeft goed weer wat allegorisch lezen inhoudt: 

Ten grondslag ligt de tekst uit de bergrede: ‘Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij 

zullen de aarde beërven’ (Matt. 5 : 5). De inbezitneming van het land door Jozua 

grijpt vooruit op de beërving van de aarde door de zachtmoedigen. Nu zal men 

opmerken dat het optreden van Jozua allesbehalve zachtmoedig is geweest: zonder 

reserve worden bloedige taferelen beschreven. De theologie van Origenes heeft 

daarmee geen moeite. De strijd tegen de Kanaänieten is een strijd tegen de kwade 

hartstochten, en daaraan is geen einde. Het winnen van het land in een gevecht 

met de heersende machten is het beeld van het winnen van het rijk van de geest, 

van deugd, geloof en gehoorzaamheid.61 

Allegorisch lezen betekent dus dat details uit Jozua voorstellingen zijn. Verbindingen worden niet 

alleen gelegd met het Nieuwe Testament, maar ook met de huidige tijd. Aan de hand van dit 

voorbeeld constateer ik dat er een zekere mate van selectiviteit is, sommige details uit Jozua vallen 

weg in de allegorie. 

 

C.J. Goslinga – Het boek Jozua (Korte verklaring der Heilige Schrift) 

De eerste titel die ik hier ter sprake breng is de verklaring van Goslinga.62 Goslinga is op het moment 

van publiceren predikant te Buitenpost.63 De auteur rekent zich tot de gereformeerde traditie, dat is 

op te maken uit de aanduiding “en andere geref. Theologen” in het schutblad.64 Wij zullen zien dat 

Goslinga door zijn allegorische lezing tot vergelijkbare inzichten als Ter Linde komt, maar wel via een 

andere route en met een ander accent. 

Hierboven hebben wij gezien dat auteurs met ambiguïteit Jozua bespraken, bij Goslinga is dit 

geheel niet aanwezig. De toon is hier juist bemoedigend. God en het volk Israël zijn in de tijd van 

Jozua op een bijzondere manier aan elkaar verbonden, met een zekere intensiteit die in het grootste 

deel van de geschiedenis niet voor kwam: 

Hier treffen we het volk des verbonds aan op één van die betrekkelijk zeldzame 

tijdstippen, waarop het schier ongestoord van de gunst en de gemeenschap zijns 

Gods mag genieten en, sterk in het geloof, kloeke daden mag verrichten.65 
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De andere periode waar deze bijzondere verbondenheid tussen God en mensen zichtbaar is, is 

volgens Goslinga de tijd van Handelingen. Dit boek is de nieuwtestamentische tegenhanger van 

Jozua: 

Ook hier wordt ons de jeugdige gemeente voorgesteld als op een hoogtepunt van 

geestelijk leven en juist daardoor tot verrassend groote dingen in staat. (…) Deze 

parallel kan hier nader uitgewerkt worden. Zij werpt echter een helder licht op de 

blijvende beteekenis van het boek Jozua voor de gemeente des Heeren. Wilden we 

de hoofdgedachte van dit boek in een enkel woord weergeven, het zou moeten zijn 

de vraag van het triumfeerend geloof (…).66 

In de inleiding brengt Goslinga het geweldsvraagstuk wel ter sprake. Daarbij benoemt hij meerdere 

geweldsteksten, in het bijzonder Joz. 10: 22-27: 

Een tweede voorbeeld is de uitroeiïng der inwoners van Kanaän. Inzooverre deze in 

het boek Jozua beschreven is, werd ze met groote scherpte en gestrengheid 

doorgevoerd, vooral ten aanzien van Jericho, h 6 : 21, maar ook bij de verovering 

van Ai en de steden in het Z. en N. des lands, zie h. 8, 10 en 11. Dit doet de vraag 

rijzen of Israel tot zoodanig optreden wel het recht had en of het zich in dezen niet 

aan noodelooze wreedheid schuldig maakte, vgl. vooral h. 10 : 22-27. Op deze 

vragen geeft het boek zelf echter geen opzettelijk en volledig antwoord.67 

Vanwege het ontbreken van een antwoord op de vraag of het geweld ook nog en doel heeft, geeft 

Goslinga zelf een antwoord. Hij beschrijft dat de Kanaänieten deze straf op hun eigen schouders 

hebben gehaald. Generaties lang hebben zij gezondigd tegen God, nu was de maat vol. Nu was de 

tijd van het oordeel gekomen: 

Uit dit alles volgt dat de uitroeiing der Kanaänieten moet beschouwd als een 

Godsgericht. Het ten uitvoer brengen van dit gericht was een heilig werk: het 

oefenen van de wraak Gods over een zondig volk.68 

Jozua en het leger zijn instrumenten in Gods handen. In dat kader dient het geweld gelezen en 

beoordeeld te worden. Dat is volgens Goslinga relevant omdat de Kerk de voortzetting van het oude 

verbond met Israël is. De Kerk dient volgens hem een “strijdende kerk” te zijn die als doel heeft 

zichzelf te verzetten tegen het kwaad in de wereld, binnen de Kerk en in het eigen leven. De verhalen 

uit Jozua dienen als bemoediging, zij vertellen ons namelijk dat God de Kerk te hulp schiet.69 

 In het commentaar op Jozua 10 komt het allegorische frame maar deels uit de verf. De 

nadruk ligt op de verzen 12-15. Over het stilzetten van de hemellichamen schrijft Goslinga het 

volgende: 

De vervolging is in vollen gang. Jozua blaakt van ijver. Hij en de zijnen kennen geen 

vermoeienis. Het is een groote dag voor de zaak huns Gods. Maar zal de 

vernietiging van den vluchtenden vijand op deze dagen volkomen zijn en niet door 
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het invallen van den nacht onderbroken worden, dan moet er een wonder 

gebeuren. Welnu, Jozua’s geloof is groot genoeg om een wonder van God te 

begeeren, ja het in Gods kracht zelf te verrichten. (…) En gansch Israel zag ook, dat 

wat Jozua begeerde letterlijk geschiedde.70 

Hier wordt het accent bij het handelen van Jozua gelegd. Het initiatief tot dit wonder lag niet bij God, 

maar bij Jozua. Vanwege zijn grote geloof werd zijn gebed verhoord. Dat verbindt Goslinga 

vervolgens naadloos met Jezus Christus. Vanwege Zijn geloof heeft Hij de macht gekregen over de 

schepping, dit wordt zichtbaar wanneer Hij op bestraffende toon de storm op het Meer van Galilea 

bedwingt (Mar. 4:39). Ook drukt Hij Zijn leerlingen op het hart dat door een groot geloof zelfs bergen 

verzet kunnen worden (Mat. 17:20).71 

 Het allegorische frame tref ik echter niet aan in de omliggende tekst. De toon van het 

commentaar is daar enkel verklarend. Om een voorbeeld te noemen: over de aanloop van de 

veldslag schrijft Goslinga dat de Gibeonieten in de ogen van Adonisedek verraad gepleegd hebben. 

De enige theologische notie die ik hier kan ontdekken is geconcentreerd in een enkele zin: “God 

heeft het bondgenootschap met Gibeon toegelaten, om op die wijze aan Jozua gelegenheid te geven 

de macht van al de koningen uit het Z. met één slag te vernietigen.”72  

Het verklarende karakter blijkt ook uit het commentaar bij verzen 28-39. Goslinga merkt op 

dat hij in verzen 28, 35, 37 en 39 een onderscheid ziet tussen het verslaan van de vijandelijke legers 

en het met de ban slaan van de steden.73 Dit lijkt mij een correcte exegese, verslaan (ָנָכה) en met de 

ban slaan ( ַרםחָָ ) zijn inderdaad verschillende verba. Goslinga merkt verder op dat Jozua er niet in is 

geslaagd de volledige bevolking uit te moorden. Als verklaring geeft hij dat een deel van de 

Kanaänieten de bergen en spelonken in gevlucht zullen zijn.74 

 

A. Roorda – Jozua, de held gods 

Van Goslinga stap ik over naar de volgende bestudeerde Bijbelverklaring van A. Roorda.75 Op het 

moment van schrijven was Roorda predikant in de Gereformeerde Kerk te Leiden.76 Hij presenteert 

het werk als een praktische verklaring met als doel levenslessen voor zijn tijd te ontwaren: 

Ik heb mij beijverd om na te speuren, welke levenslessen de Heere in dit gedeelte 

van Zijn Woord heeft ternedergelegd, eene poging gewaagd om wat de Heilige 

Schrift hier ons biedt niet alleen tot onderwijzing, maar ook tot vertroosting en 

bemoediging, tot opwekking en vermaning aan te wenden.77 
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Deze bron houdt de hoofdstukindeling van Jozua niet aan, maar hanteert een indeling op basis van 

perikopen. Jozua 10 wordt in delen besproken over vier hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk, dat 

verzen 1-6 bespreekt, schrijft Roorda over Adonisedek het volgende: 

Adóni-Zédek gaat aan de spitse. Zou hij, “de heer der gerechtigheid”, geen 

gerechtigheid oefenen aan de afvalligen? Maar deze menschen, gelijk allen, die zich 

tegen het volk Gods stellen, graven hun eigen graf, worden oorzaak van hun eigen 

ondergang. Immers nu geven ze zelf reden, dat Jozua hen moet aangrijpen, en hun 

verderf komt er des te spoediger door. En ook in deze dingen regeert de hand des 

Heeren, onzes Gods.78 

Dat Adonisedek zich verzet tegen de wil van God, dat is de reden dat de Kanaänieten gestraft 

worden. De allegorische lezing zit hem hier in de woorden “gelijk allen”. Als een mens zich verzet 

tegen God en Zijn wil, dan dient dit verhaal als illustratie wat er vervolgens kan gebeuren. 

 De roep tot hulp van de Gibeonieten (vers 6) leest Roorda ook allegorisch. Hun situatie is niet 

wezenlijk anders dan die van een christen die Christus aanroept in zijn of haar nood: 

Ze zenden dus tot Jozua, die zich blijkbaar weer naar Gilgal heeft teruggetrokken 

met zijn leger, om hulp. Alleen van hem verwachten ze hulp. Waar is ze anders te 

zoeken? (…) En zoo gaat het in ’t geestelijke ook met degenen die vrede gevonden 

hebben bij Jezus. De vijanden werpen zich op hen. De heilige oorlog ontbrandt om 

menschenziel. (…) De weg naar Jezus is en blijft altijd open, al omsingelen de 

vijanden ons van alle kanten. En nergens dan bij Hem is hulpe te vinden.79 

In de bespreking van het tweede deel (verzen 7-15) staat Roorda uitgebreid stil bij het gebed van 

Jozua (vers 8). Jozua neemt ondanks zijn haast de tijd om te bidden, dat wordt uitgelegd als een 

godvruchtig teken. Roorda ziet daarin al dat Jozua zal zegevieren: “Hij kan, en ook daarin is hij 

schaduw van den Heere Jezus Christus, den strijd aanbinden, zeker van zijne zegepraal.”80 Roorda ziet 

dus in Jozua al een voorafschaduwing van Jezus. Hier is sprake van een bijzondere categorie van 

allegorie, namelijk die van de typologie. Wie door deze theologische bril het Oude Testament leest, is 

op zoek naar beelden, personen of handelingen die ook op Jezus van toepassing zijn. 

 Roorda besteedt ook aandacht aan de achtervolging van de vijand en het wonder van de 

hagelstenen. In zijn beschrijving gaat geen sympathie naar de Kanaänieten uit, maar hij stelt wel dat 

het een gruwelijke vlucht moet zijn geweest: 

Me dunkt, ik zie de vijandenen Israëls met wanhoop op het gelaat voortsnellen. 

Voor Israëls zwaard konden ze nog vluchten, maar nu den hemel ook nog tegen zich 

te hebben was dat eenvoudig vreeselijk. En die ontzettende hagel, waartegen men 

geen verweer had, bleef aldoor maar vallen tot Azéka toe.81 
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Wat de stilstaande zon betreft, Roorda ageert hier vooral tegen ongeloof. Als we zeggen dat het niet 

kan, dan is dat ongeloof in ons dat dit zegt. Opnieuw wordt er een verband met Christus gelegd. Wie 

in Zijn Opstanding gelooft, die heeft geen moeite het wonder van de zon en maan te geloven: 

Hoe wonderlijk toch, dat God, om Israël heil te beschikken, zon en maan deed 

stilstaan op Jozua’s gebed, grooter wonder dat dit is het, dat Hij tot heil en zaligheid 

van Zijn uitverkoren erfdeel, Zijn Eeniggeboren Zoon heeft gezonden in de wereld. 

Dát is het wonder van alle wonderen. Hallelujah!82 

In het derde deel (verzen 16-27) schrijft Roorda over de executie van de vijf koningen. Hij gaat deze 

geweldsdaad niet uit de weg. Hij geeft aan dat het een gerechtvaardigde daad was. Zij waren immers 

de aanstichters.83 Tevens was deze daad gerechtvaardigd omdat het in lijn is met Gods gebod de 

vijand met de ban te slaan.84 De allegorie hier is dat de koningen geen koningen zijn, maar vijf zaken 

die Christus met de Opstanding heeft overwonnen. Met een verwijzing naar 1 Kor. 15:55 – “Dood, 

waar is je angel?” – schrijft hij: 

Die vijf machtigen, duivel, vleesch en wereld, dood en hel, Hij heeft ze in beginsel 

overwonnen, en zal eens volkomenrijk over hen triumfeeren. En Zijn volk overwint 

met Hem mede.85 

Maar dan gebeurt er in het laatste hoofdstuk – getiteld ,,Veni, vidi, vici!” – iets opvallends. De verzen 

28-39 staan niet afgedrukt in dit commentaar. Roorda bespreekt de verovering van de steden wel, 

maar vrij zakelijk. In deze passage is elke allegorische verwijzing naar Christus afwezig!86 Dit doet bij 

mij het vermoeden rijzen dat deze passage niet goed past in het theologische stramien van de 

auteur. 

 Bij het bespreken van vers 40 pakt Roorda de allegorische lijn dan weer op. Hij herhaalt dat 

de Kanaänieten de ban zelf over zich afgeroepen hebben. Daarnaast was het volgens hem 

noodzakelijk zodat de Israëlieten niet met afgoderij in aanraking kwamen.87 Hier brengt Roorda Israël 

in als beeld voor de kerk: 

Maar is Jozua beeld van Jezus, dan is ook het worstelend Israël schaduw van de 

strijdende kerk hier op aarde. Van die strijdende kerk, waarin, zooals bij Israël, 

persoonlijke dienstplicht bestaat. Waarin geene plaatsvervanging is toegelaten. 

Waar ieder strijden moet, op de plaats door den Veldheer hem aangewezen. 

Strijden tegen den binnenlandschen vijand, maar ook tegen den vijand, die buiten 

is.88 

Goslinga was zeker niet de eerste die spreekt over de strijdende kerk. Wat hier opvalt, is dat elk lid 

van de kerk de taak heeft zich te verzetten tegen het kwaad. Roorda omschrijft dit als “persoonlijke 
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dienstplicht”. Daarmee kan tevens gesteld worden dat het verzaken van deze taak als een vorm van 

verraad beschouwt dient te worden.89 

 Ik constateer dat ook deze auteur Jozua binnen het allegorische frame leest. Opvallend is dat 

hij dit vrij consequent binnen Jozua 10 doet, behalve bij de passage over de verovering van de 

steden. In de inleiding op dit hoofdstuk noemde ik een voorbeeld van Origines waaruit bleek dat met 

de allegorische lezing een zekere selectiviteit samen hangt.90 Bij Roorda constateer ik in de exegese 

van verzen 28-39 precies dat. 

 

J. Meester – Paraphrase van het boek Jozua (Paraphrase Heilige Schrift) 

Van Roorda maak ik de stap naar J. Meester, een derde gereformeerde theoloog die Jozua allegorisch 

leest.91 Meester heeft voor de serie Paraphrase Heilige Schrift een deel over Jozua verzorgd. Deze 

serie richt zich tot een lekenpubliek. Met zijn 84 pagina’s is het werk behoorlijk beknopt. Het valt op 

dat niet de tekst van de Statenvertaling als hoofdtekst is opgenomen. De vertaling die geboden 

wordt lijkt het dichtste in de buurt te komen van de Leidsche Vertaling van 1914.92 Het commentaar 

is veelal verklarend en wordt weergegeven als voetnoten. 

 In de inleiding besteedt Meester aandacht aan het geweldsthema. Hij schrijft: 

Dat wij hierover iets opmerken komt, omdat menigeen de ,,zedelijke waarde” van 

dit boek van oorlogen en slachtingen op groote schaal maar zeer twijfelachtig vindt. 

Jehova, Israëls God, treedt hier op als de God der wraak, op wiens bevel de volken 

in Kanaän op bloedige wijze worden uitgeroeid. Het instituut van de ban der 

vernietiging van al wat leeft, in de veroverde steden toegepast, wekt bij ons 

tegenstrijdige gedachten en gevoelens van afkeer op. (…) Menigeen stelt de 

christelijke ,,zedelijkheid” tegenover de toestanden die in dit boek beschreven 

worden en zegt: het staat wel in de Bijbel, maar het is niet christelijk.93 

Meester reageert op deze vraag door te stellen dat het geweld niet richtinggevend moet zijn. De 

Kerk, “waarover het Jozuaboek spreekt, is niet de Kerk van 1941”.94 Het is God Zijn oordeel geweest 

en we moeten dan maar vertrouwen op Zijn gerechtigheid.95 

 Het valt op dat Meester de bezetting door Nazi Duitsland niet benoemt. Zonder daar een 

moreel oordeel over te vellen is er wel een mogelijke verklaring voor te geven. Als Meester dit wel 
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zou doen, dan zou hij zichzelf, zijn uitgever, zijn gemeente en de medeauteurs van deze serie 

mogelijk in gevaar gebracht hebben. Het geweldsvraagstuk is op het moment dat hij schrijft 

ontzettend actueel, maar het wordt niet expliciet benoemd. Het blijft gissen wat de beweegredenen 

van de auteur waren en welke associaties de lezers ten tijde van oorlog bij deze Bijbelverklaring 

hebben. 

 Jozua 10 wordt besproken in twee delen, namelijk verzen 1-27 en 28-43.96 Hierboven is reeds 

geconstateerd dat de persoonlijke inbreng van de auteur in het commentaar in de voetnoten te 

vinden is, hier richt ik mij dan ook op. Wanneer men het commentaar bij het eerste gedeelte 

bestudeert, dan valt op dat de eigen opmerkingen veelal verklarend zijn. Meester legt uit wat de 

naam Adonisedek betekent en plaatst hier en daar een topografische opmerking.97 Gelet op de 

omvang van de tekst in de voetnoten is af te leiden dat de focus op de verzen 13-15 ligt. Hier geeft 

Meester enkele mogelijke verklaringen voor het stilstaan van zon en maan. Tevens geeft hij aan dat 

deze verzen mogelijk later ingevoegd zijn.98 Het geweld wordt niet apart benoemd. 

 Bij de verzen 16-27 biedt Meester enkel na vers 25 wat commentaar, het vers waar de 

mannen de voet op de nek van de koningen zetten en Jozua hen moed inspreekt. In het commentaar 

allegoriseert hij de tekst, wij lezen namelijk: 

De religieuze grondgedachte van deze geschiedenis blijft voor de Kerk in alle tijden 

gelden, ook nu, nu de Kerk niet meer een mensch als Jozua tot Hoofd heeft, maar 

Christus, Die in den hemel is, als haar Hoofd en Koning eert. Nog voert de Kerk strijd 

tegen de vijanden van Christus, die ook haar vijanden zijn. En we weten, dat 

eenmaal al Zijn en onze vijanden gezet zullen worden tot een voetbank Zijner 

voeten, Ps. 110. Christus moet als Koning heerschen, totdat Hij al de vijanden onder 

Zijn voeten zal gelegd hebben, 1 Kor. 15 : 25.99 

Het enige hoofd waar over gesproken wordt is Christus, het Hoofd van de Kerk. Er vindt een 

onthoofding plaats, maar daar spreekt Meester met geen woord over. In het citaat wordt middels de 

woorden “ook nu” een verbinding gelegd met het heden, maar het wordt niet duidelijk waar Meester 

naar verwijsd. Ik tref hier geen concrete invulling van de “vijanden” aan. Het is niet helder of Meester 

hier spreekt in algemene zin of dat hij indirect verwijst naar bijvoorbeeld Nazi Duitsland of de NSB. 

De auteur brengt hier enkel tot uitdrukking dat Christus triomfeert over Zijn vijanden. 

 In het tweede gedeelte, verzen 28-43, biedt de auteur bij vers 40 een opmerking. Hier stelt 

hij dat de ban toegepast werd op de grote steden, niet op elk dorp of elke nederzetting. De auteur 

verwijst naar Schriftplaatsen waaruit blijkt dat niet alle Kanaänieten werden verdreven, bijvoorbeeld 

Jozua 15:63.100 Hier lijkt de auteur dus een zekere relativering aan te brengen in het gebod het hele 

volk uit te roeien. 

Als ik Meester vergelijk met Goslinga en Roorda, dan zie ik een patroon ontstaan. Alle drie 

auteurs zijn gereformeerd en spreken over een strijdende kerk. Er is besef van een strijd tussen goed 
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en kwaad, de auteurs roepen daarom hun publiek op om zich achter de goede God te scharen. De 

Kerk heeft kan zich niet onttrekken aan dit kosmische conflict, zij kan en mag zich niet afzijdig 

houden. 

 

Henk Abma – Land in zicht 

Ik maak een sprong naar een andere denominatie. De auteurs die tot heden zijn besproken in deze 

categorie zijn allen gereformeerd. De allegorische lezing treffen wij echter ook elders aan, zo zal 

blijken uit de volgende bijdrage van Henk Abma uit 1982.101  

Abma is hervormd predikant te Kortenhoef en hij is bezig met liturgische vernieuwing. Voor 

ons ligt een werkschrift met achttien uitgewerkte diensten – inclusief preken – waarin het boek Jozua 

centraal staat. Het materiaal is bedoeld voor predikanten als hulpmiddel bij preekvoorbereiding. De 

achttien diensten vormen samen de Paaskring: de vijftig dagen voor Pasen tot Pinksteren. Abma wil 

graag vernieuwend bezig als antwoord/alternatief voor de krimpende kerk.102 Uit het voorwoord 

blijkt dat dit niet zonder slag of stoot ging, de vernieuwing vond plaats in aparte diensten die een 

deel van de gemeente meed.103 De context waarin Abma schrijft is die van een gemeente die een 

transitie doormaakt. 

 Dit werkschrift heeft geen algemene inleiding. Daarom heb ik onderzocht of er 

preekschetsen bij Jozua 6, 8, 10 en 11 zijn en gekeken of geweld daar een thema is. Op Paasochtend 

leest en preekt Abma over het instorten van de muren van de Jericho en het slaan met de ban (Joz. 6: 

12-27).104 In de verkondiging wordt aan Jericho een allegorische draai gegeven: 

Pasen… het beloofde land verschijnt aan onze horizon als een gesloten stad: Jericho 

– hermetisch gesloten; (…) Jericho staat voor een gewelddadige beschaving, die de 

strukturen in stand houdt óók al kost dat de komende generatie het leven. De 

muren liggen als een ring om de stad… met enige fantasie herkennen we daarin de 

vicieuze cirkels van armoede, geweld, racisme, millieuverzieking en zinloosheid… 

waarin onze eigen beschaving gevangen is.105 

De muren van Jericho staan symbool voor allerlei manifestaties van het kwaad in de wereld waar de 

mens – individueel of collectief – zich niet van kan ontdoen. Maar op basis van de Opstanding mag de 

gemeente weten dat er hoop is: 

God erkent die muren niet als duivelskringen. (…) Tot tweemaal toe staat er in een 

uitdagend perfectum: De Heer heeft de stad u gegeven (vs 2 en 16). Daarom loopt 

het leger als een vredesmacht voorop in die zwijgende processie rond de 

onvervangbare strukturen van die onmenselijke wereld. Het is een protestmars van 

mensen, die door de voosheid hebben leren heenzien. Ze dragen bazuinen mee, die 
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het gericht over deze wereld aankondigen (…) De gemeente is er niet om andere 

met ‘angst te infecteren’, maar om anderen met ‘hoop te besmetten’.106 

Abma zegt dus dat met Pasen het kwaad in de wereld is overwonnen. In sommige situaties zijn die 

muren daadwerkelijk al tot puin gereduceerd, in andere gevallen ziet hij voor de gelovigen een taak 

zich door woord en daad te verzetten tegen al het kwaad. Opvallend hier is dat Abma spreekt over 

een “vredesmacht” in plaats van een leger. Hier kan de vraag gesteld worden of dat verenigbaar is 

met het slaan met de ban door datzelfde leger. De ban wordt overigens niet in de preek benoemd. 

 In de daaropvolgende dienst – Beloken Pasen – leest Abma met de gemeente de verhalen 

van Achan (Joz. 7: 1-26) en de val van Ai (8: 18-22).107 Hier wordt dus precies de passage gelezen over 

de vernietiging van Ai. In de preek schets Abma wat het betekent wanneer God partij kiest: 

(...) niet de dapperheid en slimheid van Israël brengt het land in zicht, maar God 

gééft het land. Hij strijdt; Hij gaat vooraan. Deze gedeelten klinken ons barbaars in 

de oren. Niet omdat onze napalm en neutronenbommen beschaafder zijn… maar 

omdat God genocide gebiedt. We moeten proberen die woorden over ‘de oorlog 

des Heren’ te verstaan als de profetische keerzijde van de belijdenis: ‘God zal ons 

redden’… en dat is de belijdenis van verdrukten en vertrapten die nooit een stem 

gehad hebben in de geschiedenis.108 

God grijpt in, wat betekent dat God mensen red. Dat is de boodschap die voorop staat. Hij straft het 

kwaad en geeft de gemarginaliseerden een stem.  

Op de derde zondag na Pasen (Jubilate; ‘wees verheugd’) staat Joz. 10: 7-16 centraal. In de 

preek bouwt Abma op de boodschap van Beloken Pasen voort. Het geweld komt in een ander licht te 

staan als het door de bril van profetie bekeken wordt: 

De historische wortels worden gebruikt als onderbouw voor een profetische spits. 

(…) Als we daar oog voor krijgen, zien we dat de gewelddadige trekken naar de rand 

verdwijnen. God strijdt voor Israël. Hij bezet het land, dat Israël bezit; een aandeel 

als erfdeel.109 

Wat het wonder van de stilstaande zon en maan betreft, dit bekijkt Abma door eenzelfde soort bril 

als de muren van Jericho. Volgens hem laat ook deze passage zien dat God de machten van het 

kwaad overwint. Zon en maan zijn allegorieën voor de machten op aarde: 

Het wereldbeeld van de Heilige Schift laat de natuur natuurlijk wel vaker in 

beweging komen in reactie op de heilsdaden Gods. (…) Israëls verhalen onttoveren 

en ontgoddelijken de wereld. Spottend wordt de goden hun plaats gewezen. (…) 

Het spreken Gods ontmaskert de goden in hun diepste wezen, namelijk als 

zwijgend. (…) Met andere woorden: de machten van geweld waarin de mensen hier 

gevangen zitten, die ze zelf gemaakt hebben, waaraan ze zich niet ontworstelen 

kunnen… die blijken tegenover de Levende God nietswaardig; nietszeggend. Als 
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Gods strijd tegen de antimachten zich samenbalt op Golgota, lezen we dat de zon 

haar glans verliest (Luc. 23:45). Dat is het thema van de zondag die Jubilate heet 

(…).110 

Tot slot is het taalveld dat Abma gebruikt relevant. Hij voorziet allerlei elementen in het verhaal van 

termen die de hoorders uit zijn tijd heel bekend in oren geklonken moeten hebben. Abma gebruikt 

bijvoorbeeld de woorden “creatieve vredespolitiek” voor het verbond tussen Jozua en de 

Gibeonieten. De reactie van Adonisedek wordt een “strafexpeditie” genoemd, de coalitie een 

“verdragsorganisatie”.111 Zo legt hij een verbinding tussen de Nederlandse kerk in 1982 en het 

Bijbelse verhaal. De auteur schetst zo dat God aan de kant van de duurzame vrede staat, niet aan de 

kant van dichtgetimmerde verdragen. Dat roept bij de vijand verwarring op (v. 10). God gebruikt 

vervolgens “milieu-vriendelijke munitie” in de vorm van hagelstenen.112 

 

Richard S. Hess – Joshua (Tyndale Old Testament Commentary) 

De allegorische lezing komen wij niet enkel in de Nederlandse context van de hervormde en 

gereformeerde tradities tegen. Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in de Verenigde 

Staten, komen wij deze traditie ook tegen. Een goed voorbeeld hiervan is het commentaar op Jozua 

van Richard S. Hess.113 Het commentaar is onderdeel van de serie Tyndale Old Testament 

Commentaries, een serie die gericht is op een lekenpubliek. De serie heeft een sterk evangelische 

signatuur.114 

In de inleiding besteedt Hess veel aandacht aan de theologie van Jozua, waaronder aan de 

concepten ‘heilige oorlog’ en de ‘ban’. Hij geeft aan dat dit moeilijke concepten zijn, zij kunnen enkel 

begrepen worden door naar de omliggende culturen te kijken: 

Few of the many issues raised by the book of Joshua create more difficulty than the 

question of how a loving God could command the Wholesale extermination of 

nations that inhabited the Promised Land. There is no easy or simple solution to this 

problem. However, it is helpful to put Israel’s actions in the biblical and Ancient 

Near Eastern Context.115 

Hess laat vervolgens aan vergelijkbare bronnen uit het Oude Nabije Oosten zien dat dit type politieke 

ideologie gemeengoed was. De idee is dat elke oorlog een heilige oorlog is. Echter, de Bijbel staat er 

wat genuanceerder in omdat YHWH niet elke oorlog goedkeurt. Dat is bijvoorbeeld te zien aan het 

verlies van Ai (Joz. 7).116 
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 Verder laat Hess zien dat de ‘ban’ in de praktijk niet volledig uitgevoerd werd. Als voorbeeld 

neemt hij Rachab (Joz. 2). Hij ziet hierin geen ongehoorzaamheid aan Gods gebod, maar leest het zo 

dat er genade is voor degenen die zich bij Israël voegen en zich aan het Verbond houden. Rachab laat 

dat zien omdat zij de spionnen onderdak biedt, zij verruilt haar trouw aan de Kanaänitische goden 

voor trouw aan YHWH.117 De ban moet echter wel serieus genomen worden. Een Israëliet die haar 

niet tot uitvoer brengt zal gestraft worden. Het voorbeeld daarvan is Achan, die een deel van de 

krijgsbuit uit het verwoestte Ai voor zichzelf hield (Joz. 7).118 

 Vervolgens maakt Hess een allegorische verbinding tussen de inname van het Beloofde Land 

en het leven van de christen: 

On the one hand, God has given the land to Israel in its entirety; on the other, they 

must occupy it. This combination of challenge and opportunity is the way in which 

God works with believers. For Christians, the promise of victory over sin and death 

has been accomplished through Christ. However, this must be claimed through a 

life of faith in Christ’s work of faithfulness to him (Rom. 3-8).119 

Hier valt op dat Hess de inname, die met geweld gepaard gaat, koppelt aan hoe God handelt met 

mensen. Hij brengt dit moeiteloos in verbinding met het leven van een Christen.  

In het slot van de inleiding komt Hess nog te spreken over het karakter van God, hij noemt 

die “holy and redeeming”.120 Vanuit dat kader leest hij vervolgens Jozua 10. God vecht voor Zijn volk, 

zelfs als de directe aanleiding een list is. Jozua schiet met zijn leger de Gibeonieten te hulp. Hij is 

trouw aan hun pas gesmeden verbond, God zegent Jozua hier in door voortdurend aanwezig te zijn in 

de strijd. Dat geldt niet alleen voor de wonderen in de verzen 1-15, maar ook tijdens de inname van 

de steden.121 

Dit laatste is een interessant punt. De meeste auteurs die hierboven zijn besproken of nog 

besproken worden zullen beamen dat God Zijn volk te hulp schiet in de verzen 1-15. Maar dat wordt 

vaak niet zo expliciet uitgesproken over de veroveringstocht (verzen 28-39). Hess ziet Gods 

aanwezigheid ook in deze perikoop. Dat heeft invloed op zijn interpretatie van het geweld.  

 In het commentaar op Jozua 10 valt de afwisseling tussen historische distantie en 

allegorische opnieuw op. Zo schrijft Hess de episode van de hagelstenen niet uniek in zijn soort is. 

Soortgelijke verslagen komen elders in de Bijbel en in het Oude Nabije Oosten voor.122 Hij eindigt het 

commentaar bij verzen 1-15 dan weer met een allegorie. De passage besluit met een verwijzing naar 

de geestelijke wapenuitrusting uit Ef. 6: 12-19: 

For the Christian, the repeated mention of God’s miraculous intervention in Israel’s 

wars recalls the spiritual warfare with sin that forms a daily struggle. This too 
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involves spiritual forces. Although they may not always manifest themselves in the 

overtly miraculous, they are no less real (Eph. 6: 12).123 

In het commentaar op de verzen 16-27 beschrijft hij het handelen van de vijf koningen als “a revolt”. 

Jozua laat “obedience” zien aan God door hen te executeren.124 De woordkeuze hier is interessant. 

Men kan zich namelijk afvragen in hoeverre de Amoritische koningen in opstand komen tegen een 

God die zij niet kennen. Het taalgebruik laat vooral zien dat Hess de gebeurtenissen door het frame 

van de landbelofte ziet. Maar wij kunnen de vraag stellen of die landbelofte, die een vreemde 

godheid aan een indringer doet, voor de Amoritische koningen waarde heeft. Opnieuw sluit Hess de 

perikoop af met een allegorie naar Jezus, ditmaal naar Zijn onderwijs: 

For the Christian, these brutal scenes seem far removed from the worship of the 

Prince of Peace (Isa. 9:6). Yet Jesus counselled his own followers that discipleship 

would bring warfare (Matt. 10:34-39; Luke 22:36) and persecution (Matt. 24). The 

horrors of warfare are not alien to the Christian, nor has the Bible ever denied that 

the one who came in peace and suffered for it will return with a sword (Rev. 19-

20).125 

Bij het commentaar op de verzen 28-39 gebeurd iets opvallends. Hess behandeld deze perikoop niet 

vers voor vers, maar als geheel. De auteur laat hier een structuuranalyse los op het verslag van de 

verovering van de steden. Daarin laat hij zien dat elementen steeds terugkeren en dat hier sprake is 

van een bepaalde conventie van schrijven die ook bij onder andere de Assyriërs terug te vinden is.126 

Hier laat Hess een koppeling met het leven voor de christen vandaag de dag achterwege. Dat zegt 

ook iets, dit lijkt namelijk tot uitdrukking te brengen dat er een zekere ongemakkelijkheid met de 

tekst is.  

  In het slot (Joz. 10: 40-43) maakt Hess dan wel weer een koppeling met Jezus: 

For Christians, this text and the following story of the northern battle symbolize the 

life of the disciple. Faced with daily pressures and struggles, the decision whether 

to follow Christ in humility and love forms part of the spiritual warfare described in 

Ephesians 6. The warrior cannot succeed without divine help, and this is available 

through constant walking in the will of God as illuminated by a knowledge of God’s 

Word and as strengthened by prayerful communion with him.127 

Opvallend hier is dat er opnieuw een verbinding wordt gelegd met de geestelijke wapenrusting (Ef. 6: 

12-19). 

Ik heb geconstateerd dat Hess door het commentaar heen voordurend allegorische 

verbindingen legt. Opnieuw blijkt dat hierin sprake is van een zekere selectiviteit. Het frame leent 

zich niet even goed voor elke perikoop. De aanpak van deze auteur verschilt op een belangrijk punt 

wel met bijvoorbeeld Roorda. Hess laat namelijk een aantal maal de zien dat er een historische 

distantie tussen Jozua en onze tijd is. 
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H.F. Kohlbrügge – Auslegungen zu den Büchern Josua, Richter und Ruth 

De laatste theoloog die in deze categorie ter sprake wordt gebracht is Hermann Friedrich Kohlbrügge 

(1803-1875), een grote naam uit de negentiende-eeuwse theologie. Kohlbrügge is met name voor de 

gereformeerde gezindte van grote invloed geweest. Ook binnen de confessionele stroming binnen de 

hervormde gezindte bestaat nog altijd belangstelling voor zijn werk. Hij overleed in 1875, maar zijn 

werk is meerdere malen postuum uitgegeven.  

Een bijzondere bron in dit geheel is een uitgave uit 1914 over de boeken Jozua, Richteren en 

Ruth.128 Dit werk is een bundeling van gehouden preken. Daarnaast bevat het werk bij sommige 

perikopen ‘Fragen und Antworten’. De stijl die Kohlbrügge daar hanteert doet denken aan de 

Heidelbergse Catechismus. Vragen die mogelijk kunnen opkomen bij het lezen van de Schrift voorziet 

Kohlbrügge van een gelovig antwoord. Zo schrijft hij over de inname van Jericho: “Wie wurde Jericho 

eingenommen? Durch den Glauben (Ebr. 11, 30); denn als Israel jauchtze mit einem großen Jauchzen, 

weil der Herr ihnen die Stadt gegeben hatte, fielen die Mauern der Stadt.”129 

Kohlbrügge is interessant omdat hij een heel eigen theologie heeft die veel navolging heeft 

gehad. Hij ging in tegen de idee uit zijn tijd dat de mens zedelijk volmaakt kan worden. Hij beweert 

het tegenovergestelde: de mens is daar totaal niet toe in staat. Heiliging vindt alleen plaats door 

Christus. De mens is volledig afhankelijk van Hem.130 Door deze theologische bril leest en verkondigt 

hij ook het Oude Testament. De val van Jericho is een geloofsdaad, dit kon alleen plaatsvinden door 

het rotsvaste vertrouwen van Jozua in God.131 

Hoe gaat Kohlbrügge met het geweld om? Een algemene inleiding ontbreekt, dus is de enige 

manier om hier achter te komen door in zijn preken te duiken. Vanuit de inhoudsopgave valt echter 

op dat hij Jozua 10 niet heeft bepreekt. De hoofdstukken 1-9 en 23-24 zijn bepreekt, maar over Jozua 

10 en 11 heeft hij blijkbaar niets gezegd.132 Als dan vervolgens inhoudelijk gekeken wordt naar de 

preek over Jericho, dan valt op dat de verzen 1-16 en 20 gelezen zijn. Hij leest dus om de opdracht 

van God tot de ban (Joz. 6: 17-19) en de uitvoering daarvan (Joz. 6: 21-27) heen.133 Uit Jozua 8 heeft 

hij slechts de verzen 31-35 bepreekt, waar het gaat om een offerplechtigheid die plaatsvond na de 

vernietiging van Ai. Ook hier wordt met geen woord over het geweld gerept.134 

 Hier hebben wij dus te maken met een bron die de geweldsteksten bewust niet bepreekt. 

Kohlbrügge maakt niet expliciet duidelijk waarom hij dit doet, er is immers geen inleiding of 

nawoord. Het is in ieder geval opzienbarend dat een theoloog die vaak moeiteloos het Oude 

Testament allegorisch leest in het geval van de geweldsteksten zwijgt. Opnieuw constateer ik een 

vorm van selectiviteit. 
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Categorie 3: historisch-verklarende benaderingen 
De volgende te onderscheiden categorie is de historisch-verklarende benadering. Ik reken de werken 

van Keil (1863), Schulz (1924), De Groot (1931), Baarslag (1935), Kroeze (1968), Vonk (1972) en 

Spronk (1994) tot deze categorie. De uiteindelijke Bijbeltekst wordt binnen deze benadering als 

uitgangspunt genomen. Vragen naar auteurschap en totstandkoming worden wel gesteld, maar zij 

zijn secundair.  

Deze werken hebben met elkaar gemeen dat zij elk op een eigen manier verklaringen geven 

voor hetgeen er gebeurt in Jozua 10. Daarin is nog de nodige variatie te onderscheiden. Zo zijn er 

commentaren die natuurwetenschappelijke verklaringen bieden voor de wonderen. Andere 

commentaren hebben als doel aan de hand van archeologie en topografie te laten zien dat de 

landinname een aannemelijk historisch verslag is. Maar er zijn ook commentaren die meer de focus 

leggen op de belevingswereld en de gebruiken van Israël om zo een moeilijk Bijbelboek aan een 

modern publiek uit te leggen.  

 

C.F. Keil – Prophetische Geschichtsbücher: Josua, Richter und Ruth 

Carl Friedrich Keil was een theoloog die samen met Franz Delitzsch een commentaar op het gehele 

Oude Testament heeft geschreven. In dit tweede hoofddeel, band één, gaat de aandacht uit naar 

Jozua.135 De auteur  schaart Jozua samen met de boeken Richteren, Samuël en Koningen onder de 

historische boeken.136 Hij spreekt over een voortgaand narratief door de boeken heen, hij ziet geen 

redacteur die over deze boeken een theologisch frame heeft gelegd.137 

 De auteur stelt dat een historisch overzicht of een biografie over Jozua niet voorop staat, het 

Bijbelboek gaat over de trouw van God. Hij lost de belofte in die Hij gedaan heeft aan de 

Aartsvaderen. Jozua voert de inname van het land als dienaar slechts uit. Hierbij moet geconstateerd 

worden dat hij daar niet in slaagt.138 Als Keil het geweld bespreekt, dan zal het vanuit dit kader 

beoordeeld worden. 

 Dit commentaar schaar ik onder de historisch-verklarende werken. Mijns inziens komt dit ten 

eerste tot uiting door de aandacht van de auteur voor de vijanden van Jozua. Keil besteedt ruim 

aandacht aan het identificeren van de koningen en de vijf steden. Daarmee probeert hij antwoord te 

geven op de vraag waar deze steden zich bevonden.139 Dat is een andere focus dan wij zagen in de 

eerdere commentaren. Bij Meester constateerde ik bijvoorbeeld dat identificatie van de vijand als 

achtergrond diende.140 Hier staat het echter op de voorgrond. 

De verklarende invalshoek is ook te zien bij de exegese van de nachtelijke mars en de 

achtervolgingstocht. De auteur reconstrueert hoe deze routes gelopen moeten hebben, geeft weer 

om welke afstanden het gaat en beschrijft hoe de hoogteverschillen in het landschap lopen.141 Aan 
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het geweld wordt dan weer veel minder aandacht besteed. Er wordt heel summier aangestipt dat de 

hagelstenen voor de meeste slachtoffers zorgen, het wonder is dus van doorslaggevend belang.142 

Dat is echter geen nieuwe informatie, dat is ook te lezen in vers 11.  

 Hier constateer ik een patroon dat bij alle volgende historisch-verklarende commentaren te 

vinden is. Als er al de vraag wordt gesteld naar het geweld, dan speelt die zich af in de marge. Dat is 

ook wel logisch, want een historisch-verklarend commentaar kenmerkt zich door een zekere 

distantie te houden tot de Bijbel. Vanuit deze invalshoek is Jozua primair een historische bron, zij is 

secundair een geloofstekst. Als wij terug kijken naar de allegorische lezing, dan zien wij dat dit 

onderscheid daar veel vager is. De tekst is daar primair een geloofstekst. 

 Wordt er verder door Keil nog wat gezegd over het geweld? Kort en krachtig gezegd: nee. Bij 

de verzen 28-39 is er opnieuw aandacht voor de topografische ligging van de genoemde steden. Het 

lot dat de bewoners trof wordt achterwege gelaten.143 

 

A. Schulz – Das buch Josue (Die Heilige Schrift des Alten Testamentes) 

De historisch-verklarende benadering treffen wij ook aan bij Alfons Schulz. Schulz was een katholiek 

theoloog verbonden aan de Pruisische Akademia zu Braunsberg. 144 Het commentaar is verschenen in 

de serie Die Heilige Schrift des Alten Testamentes. Deze verklaring is bijzonder toegankelijk. De 

inleiding is met zes pagina’s beknopt en het commentaar bij de Bijbel wordt gegeven in de 

voetnoten. De hoofdtekst is de Bijbelboek zelf. Dit werk is geschreven voor een lekenpubliek. 

 In de inleiding gaat Schulz in op het geweldsthema: 

Schon häuftig hat es Anstoß erregt, daß die Bewonher des Landes von den 

Israelieten grausam ausgerottet werden, und daß dies auf ausdrücklichen Befehl 

Jahwes geschieht. Selbstverständlich dürfen wir das Buch nicht nach unseren 

christlichen Grundsätzen beurteilen. Das Gesetz der Bergpredigt bestand noch 

nicht.145 

De inname van het land ging volgens de auteur dus gepaard met een wrede uitroeiing. Hij merkt daar 

bij op dat wij het boek niet vanuit onze christelijke principes moeten beoordelen. Schulz benoemt 

waar het ethisch gezien wringt, maar hij brengt tegelijkertijd ook de historische distantie aan. 

 Vervolgens schrijft hij dat het krijgsrecht in die tijd anders werkte dan in onze tijd. Als een 

volk verslagen was, dan hadden zij het recht om te leven verloren. Deze opvatting komt volgens 

Schulz in meer literatuur uit de Oudheid voor, al noemt hij geen voorbeelden. Als YHWH het volk 

gebiedt te moorden, dan is hier volgens Schulz sprake van een antropomorfisme. De culturele 

opvatting wordt in de mond van YHWH gelegd, maar moet niet woordelijk geloofd worden. Zo moet 
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je dus onderscheid maken tussen de goddelijke stem en de stemmen uit de tijd dat het geschreven 

is.146 

 In het commentaar bij Jozua 10 ligt de focus op de verzen 10-14. Vijf van de zeven pagina’s 

commentaar zijn gewijd aan deze paar verzen. De aandacht gaat hier in het bijzonder uit naar de 

stilstaande zon en maan, Schulz zet diverse verklaringen tegen elkaar af.147 Bij het gedeelte over de 

executie van de koningen klinkt opnieuw de moeilijkheid met de tekst door. Bij vers 24 merkt hij op: 

“Der grausige Auftritt soll den Israelieten mehr Mut Machen.”148 De hele episode is een “grausige 

Auftritt” (griezelige gebeurtenis). 

 Het aardige van dit commentaar is dus dat onderbuikgevoel en het besef van een historische 

afstand door elkaar heen lopen. Ik vermoed dat Schulz dit benoemt omdat het lekenpubliek bij het 

lezen van Jozua hetzelfde onderbuikgevoel kan ervaren. Hij suggereert dat achter de tekst van Jozua 

ook culturele en/of theologische ideeën zitten uit die tijd. Hierbij moet opgemerkt worden dat niet 

duidelijk wordt of deze ideeën van auteur of redacteur afkomstig zijn, Schulz gaat niet uitvoerig in op 

het auteurschap en de totstandkoming van Jozua.  

 In ieder geval is het punt van Schulz duidelijk: de goddelijke en menselijke stem lopen door 

elkaar heen. Een aantal andere reeds besproken auteurs zouden deze mening niet delen, zij stellen 

dat heel het boek Jozua letterlijk Woord van God is. Hier constateer ik dat opvattingen over inspiratie 

mede bepalen – of misschien zelfs beter gezegd: vooraf bepalen – hoe geweldsteksten 

geïnterpreteerd worden. 

 

D.J. Baarslag – Verdeeld land en verdeeld volk: Jozua en de vroegste Richteren tijd 

(Libellen-serie) 

De volgende titel die ter sprake wordt gebracht is van de hand van Derk Johan Baarslag.149 Baarslag 

was geen theoloog, maar onderwijzer en tevens schoolhoofd van de School met de Bijbel te Hedel.150 

Dit boek is onderdeel van een serie over de geschiedenis van de Aartsvaderen tot en met de 

vernietiging van de Tweede Tempel. Deze Libellen-serie biedt voor de geïnteresseerde leek een brede 

variëteit aan onderwerpen op het gebied van “Letteren en Kunst, Geestelijk Leven en Practische 

Onderwerpen”.151 

 De gebeurtenissen uit Jozua 10 worden uitgebreid besproken. In het eerste gedeelte gaat 

Baarslag nader in op de veldslag en de daarop volgende verovering van het zuiden.152 Baarslag gaat 

te werk als een historicus, hij probeert oorzaken en gevolgen te reconstrueren. Daarbij trekt hij 

vergelijkingen met andere bronnen uit het Oude Nabije Oosten om tot een beter begrip van de tekst 

                                                           
146

 Ibidem, p. 6. 
147

 Ibidem, pp. 36-41. 
148

 Ibidem, p. 42. 
149

 D.J. Baarslag, Verdeeld land en verdeeld volk: Jozua en de vroegste Richteren tijd (Libellen-serie, 
144/145/146), Baarn: Bosch & Keuning, 1935. 
150

 Rens Strijbos, ‘Auteur- en Titelgegevens’, 
http://www.achterderug.nl/pageauteurs_libel.php?id=Baarslag+Dzn.&id2=D.J, geraadpleegd op 15 maart 
2019. 
151

 Deze zinsnede is ontleend aan een advertentie voor de Libellen-serie. Zie: Rens Strijbos, ‘Libellen-serie’, 
https://www.achterderug.nl/libelindex.php, geraadpleegd op 15 maart 2019. 
152

 Baarslag, Verdeeld land en verdeeld volk, pp. 10-20. 

http://www.achterderug.nl/pageauteurs_libel.php?id=Baarslag+Dzn.&id2=D.J
https://www.achterderug.nl/libelindex.php


33 
 

te komen. Zo argumenteert hij dat politieke redenen de aanloop zijn tot het conflict in Jozua 10. 

Adonisedek zou zich bedreigd voelen door de coalitie tussen Israël en Gibeon en daar actie op 

ondernemen.153  

Hij reconstrueert vervolgens hoe Jozua de veldslag gewonnen heeft. Zo koppelt hij de 

plotselinge verschijning van het leger (vers 9) aan het beeld dat God paniek zaaide (vers 10).154 Dat er 

in de achtervolging slachtoffers vallen, dat komt vooral omdat de pas bij Bet-Choron nauw is. Het 

vijandelijke leger kon er maar langzaam doorheen trekken, waardoor de achterhoede ten prooi viel 

aan Israël. Door de eeuwen heen is de pas een belangrijke strategische locatie gebleven, zelfs tijdens 

de Eerste Wereldoorlog is er nog om deze locatie gevochten.155 De hagelstenen betrekt Baarslag 

enkel door een vergelijkbare parallel uit een Oud-Soemerisch lied in een voetnoot te noemen.156 

 Over het wonder van de stilstaande zon en maan zegt Baarslag het volgende:  

Wie b.v. gelooft in mechanische inspiratie van de H. Schrift moet deze verzen 

geheel letterlijk nemen; wat dan als consequentie inhoudt, dat de aarde toen deel 

zou hebben moeten uitmaken van een blijkbaar andere zonne- en planetenstelsel 

dan het tegenwoordige, (…).157 

Deze stelling geeft met de hierboven genoemde verklaringen mijns inziens goed de positie van 

Baarslag weer. Hij ziet de overwinning op de zuidelijke coalitie en het verloop van de veldslag als 

historisch aannemelijk en het kan daadwerkelijk tijdens de veldslag gehageld hebben. Het gedeelte 

over de zon en maan is echter beeldspraak om de overwinning uit te drukken. Baarslag ziet hier een 

koppeling met het Lied van Debora, waar soortgelijke woorden te vinden zijn: 

Zooals Jozua de door de Kanaänieten als goden vereerde hemellichamen ,,zon” en 

,,maan” op hun plaatsen bant, ze als ’t ware aan den hemel vastketent, zoodat ze 

hun vereerders niet te hulp kunnen komen, zoo het als merkwaardige tegenhanger 

in Debora’s zwaardenwettende krijgszang: ,,Toen streden de koningen van 

Kanaän…… van den hemel werd gestreden:de sterren uit hare loopplaatsen streden 

tegen Sisera!” (Richt. 5 : 20).158 

Bij de bespreking van het executiebevel van de vijf koningen betrekt Baarslag in de voetnoot 

opnieuw een parallel uit het Oude Nabije Oosten: 

Hoe echt oer-Semitisch de idee was, dat een God, die de overwinning gaf, met 

welgevallen neerzag op de verslagen vijanden, dat blijkt wel uit het opschrift van 

den koning der Moabieten Mesa; wanneer deze vertelt, hoe hij een aantal steden 

van Achab heeft uitgemoord, voegt hij daaraan toe: ,,een (heerlijk) schouwspel voor 

Kamosj, mijn God”.159 
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Hier wordt verwezen naar de zogenaamde Stèle van Mesa, een gedenksteen gedateerd in de 

Negende Eeuw voor Christus. Op deze inscriptie staat het gedeelte dat Baarslag aanhaalt.160 

 In het laatste gedeelte gaat Baarslag uitvoerig in op de veroveringscampagne van de 

zuidelijke steden.161 Zijn onderzoeksmethode is gelijk aan die van het vorige gedeelte, hij zoekt naar 

aannemelijke verklaringen en betrekt opnieuw buiten-Bijbelse bronnen. Het geweld tegen de lokale 

bevolking heeft hier geen prominente rol. 

 Als wij deze Bijbelverklaring naast die van Schulz leggen, dan valt op dat Baarslag geen 

emotionele betrokkenheid laat zien. Hij blijft zakelijk, de historische afstand tot de tekst is 

voortdurend aanwezig. Er klinkt zelfs een zekere scepsis in door richting de wonderen. Baarslag stelt 

onomwonden dat de zon en de maan niet stil hebben gestaan aan de hemel. Ik concludeer hier 

tevens dat lekencommentaren niet per definitie moeite hebben met de geweldsteksten.  

 

J. de Groot – Jozua (Tekst en Uitleg) 

Een tijdgenoot van Baarslag is Johannes de Groot. Van zijn hand is een commentaar in de serie Tekst 

en Uitleg.162 Op het moment van publiceren was De Groot als hoogleraar Hebreeuwse Taal- en 

Letterkunde en Israëlitische Oudheden verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.163 Tevens was 

hij hervormd predikant.164 

Elk deel in deze serie volgt eenzelfde opbouw van inleiding, vertaling en uitleg. De Groot 

schrijft in een tijd waarin verschuivingen in het wetenschappelijke debat over Jozua waarneembaar 

zijn. Zo geeft De Groot aan dat er literaire overeenkomsten te vinden zijn met de bronnen van de 

Pentateuch, maar het versnipperen van de tekst tot flarden van J, E, D of P heeft geen nieuwe 

inzichten geboden: “Dit pogen is mislukt.”165 Tevens benoemt hij de opgravingen in Palestina, in het 

bijzonder te Sichem en Jericho. Ondanks deze archeologische vondsten zijn de gebeurtenissen uit 

Jozua nog niet nauwkeurig te dateren.166 Dit alles geeft aan dat ik hier met een commentaar gericht 

op theologen te maken hebben. 

 Hoewel er in zijn tijd auteurs zijn die twijfelen aan de historiciteit van de intocht, geeft De 

Groot aan dat dit zeer wel mogelijk is: 

Dat een jong, geestdriftig, militair-georganiseerd volk onder bekwame leiding zich 

in korten tijd voor goed weet te vestigen in een vreemd land zonder sterk centraal 
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militair gezag, is zeer wel mogelijk; men denke aan het enthousiasme en de 

overwinningen van de Arabieren tijdens en vlak na Mohammed.167 

In de inleiding gaat De Groot in op de geweldsvraag. Hij signaleert het problematische karakter van 

delen uit dit Bijbelboek: 

De zedelijke waarde van ons boek is een zeer betrekkelijke. Jahwe is hier veelal de 

God der wraak, de God van het oordeel, op wiens bevel volkeren van Kanaän op 

radicale, en voor ons besef wreede wijze (8 : 29, 10 : 26) worden uitgeroeid. Het 

instituut van de ban, de volledige vernietiging van alle leven in de veroverde 

steden, wordt op bevel van Jahwe toegepast. Hier missen wij elken maatstaf ter 

beoordeeling. Wie de in Jozua geschilderde oorlogsbedrijven wil beoordeelen naar 

de regelen der Christelijke Ethica, staat verlegen; hij oordeelt niet, doch 

veroordeelt, en het is toch de vraag, of dat zoo zonder meer geoorloofd is. Wie 

billijk wil oordeelen, moet dat gansche bedrijf zien in het raam van de 

noodzakerlijkwijs ruwe krijgsrecht dier dagen, welk recht elk volk tot den wil van 

zijn god herleidde. Men bedenke verder, dat de ban bij Israël allereerst een middel 

was om eigen volk te vrijwaren tegen den verderfelijken invloed van de decadente 

Kanaänitische cultuur, waarop ieder Israëliet welbewust met een heilig neen diende 

te reageeren, wilde hij zijn religieus bezit niet prijsgeven, en pas in de tweede plaats 

een Godsgericht over volkeren, die naar Gods heilig en onweersprekelijk oordeel 

zware straffen hadden verdiend.168 

De Groot benoemt de een inmiddels bekende moeilijkheid van het boek Jozua op het vlak van de 

ethiek. Bij Schulz zagen wij soortgelijke ethische bezwaren. Ook De Groot geeft aan dat de tijd van 

toen niet de onze is, daar schuilt een historisch besef onder. Overigens beticht De Groot Kanaän wel 

van decadentie. 

 Het commentaar bij Jozua 10 gaat tot en met vers 10 met name over geografische gegevens. 

De Groot onderzoekt of de genoemde steden geografisch geplaatst kunnen worden. Hij biedt een 

beschrijving van Bet-Choron en vermeldt evenals Baarslag de strategische positie van de plaats.169 

 Het valt op dat er geen aandacht is voor het geweld. De Groot betoogt dat de hagelstenen 

tijdens een “zwaar voorjaarsonweer, waarvan ook sprake is in 1 Sam. 7: 10” gevallen zijn.170 

Daarnaast geeft hij aan dat er soortgelijke hymnes bestaat in het Oude Nabije Oosten.171 Voor het 

commentaar bij vers 13 zijn maar liefst drie-en-een-half van de tien pagina’s commentaar 

uitgetrokken. De focus in deze scriptie ligt niet bij de wonderen, daarom noem ik hier enkel de 

conclusie: 
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Voor het stilstaan van de zon en maan mogen we dus niet Jozua aansprakelijk 

stellen. Het is veeleer een literaire stilstand door den schrijver van het Boek des 

Rechtvaardigen.172 

Op de executie van de koningen gaat De Groot amper in. Hij weet nog te vermelden dat er een 

ongewoon woord voor hen gebruikt wordt (ָקִצין = aanvoerders) in vers 24, dat zou elders niet in de 

Hexateuch voorkomen.173 Ik volg de huidige consensus dat Jozua onderdeel is van de 

Deuteronomistische Geschiedenis en in dat corpus komt ָקִצין ook voor in Richteren 11:6 en 11:11. 

Het laatste gedeelte (verzen 28-43) wordt kort en zakelijk door De Groot besproken. Op het geweld 

gaat hij hier wederom niet in.174 

 Hier zien wij een voorbeeld van een wetenschappelijk commentaar waarin vondsten, 

theologische visie en ethiek in een en dezelfde tekst bestaan. De Groot benoemt de moeite die een 

lezer met het geweld kan hebben, ook al betreft het een narratief waar twijfels zijn over de 

historische betrouwbaarheid. 

 

J.H. Kroeze – Het boek Jozua (Commentaar op het Oude Testament) 

Weer een ander historisch-verklarend commentaar komt van de hand van J.H. Kroeze.175 Ten tijde 

van het publiceren was Kroeze al met emeritaat van de leerstoel Semitische Talen aan de 

Potchefstroomse Universiteit voor Christelijk Hoger Onderwijs in Zuid-Afrika.176  

De auteurs van de serie waarin het deel is opgenomen, Commentaar op het Oude Testament, 

zijn (synodaal) gereformeerd. Tot circa 1980 zijn de delen in de serie van orthodoxe signatuur, 

daarna is er een verschuiving naar de historisch-kritische benadering. De Gereformeerde Bond 

raadde tot enkele jaren geleden de serie van harte aan.177 Het werk is geschreven voor geoefend 

theologen. Vanaf de eerste alinea van de inleiding vallen er veel vaktermen, theorie en Grieks en 

Hebreeuws.178 In de inleiding is er geen aparte aandacht voor de geweldsvraag. 

 In de exegese van Jozua 10 gaat Kroeze wel uitvoerig in op het geweld. Hij stelt dat niet Jozua 

en het leger de strijd voeren, maar dat het handelen van God slachtoffers maakt. Zo zou het leger 

vermoeid moeten zijn na de nachtelijke mars. Zij hebben niet de kracht om in marstempo de 

achtervolging in te zetten, Israël doodt enkel de vijanden die de kracht niet meer hebben om verder 

te gaan.179  
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Verder stelt Kroeze dat de vijand na het doorkruizen van de pas Bet-Choron op een open 

vlakte komt. Zij kunnen zich dan verspreiden en hun kans vergroten om te ontkomen. Juist nu begint 

God met het werpen van de hagelstenen, Hij komt Zijn volk te hulp. Daarom is de overwinning aan 

Hem te danken.180 Interessant is verder dat Kroeze in het gebed van Jozua (vers 13) een motief van 

wraak ziet.181 Op zichzelf is dat geen geweldsdaad, maar het maakt heel duidelijk dat hier twee legers 

elkaar naar het leven staan. 

De executie van de vijf koningen wordt ook door Kroeze benoemd. Hij noemt de wijze 

waarop met de lichamen werd omgegaan en de begraafplaats een “monument van schande”.182 Hij 

maakt hierbij verwijzingen naar Joz. 7:26 en 8:29, teksten waar ook niet zachtzinnig met de lichamen 

van overwonnen vijanden werd omgegaan.183 Wat de steden betreft, daarover schrijft Kroeze: “het 

was geen loutere moordpartij maar gerichtsoefening van ’s HEREN wege.”184 Dat komt in het 

bijzonder tot de uitdrukking door het Hebreeuwse woord voor de ban (ֶחֶרם): “Met cherem wordt 

uitgedrukt dat dit een strafgericht was. De maat van de ongerechtigheid der Amorieten was nú vol 

(…). Mèt het gericht over de heidenen komt het heil voor Israël (…).”185 

Ik kom tot de conclusie dat Kroeze in zijn commentaar het geweldsthema niet uit de weg 

gaat, het wordt juist expliciet benoemd. De auteur brengt echter geen ethische bezwaren in. De 

aanwezigheid van geweld is geen enkel bezwaar, Kroeze stelt immers dat het een gerechtvaardigde 

straf van God is. De theologische bril is dus opnieuw bepalend hoe het geweld gewaardeerd wordt. 

De wonderen worden hier juist niet ontdaan van de gewelddadige situatie waarin zij plaats 

vinden. Kroeze legt zo in zijn commentaar een accent wat wij niet bij veel auteurs aantreffen. De 

auteur probeert verklaringen te vinden hoe God in Jozua 10 als hemelse strijder optreedt. Zijn 

vermeende handelen wordt niet weg verklaard, zoals wij bijvoorbeeld wel constateerden bij onder 

andere Baarslag. 

 

C. Vonk – Inleiding op de profeten: Jozua (De Voorzeide Leer) 

Onder de historisch-verklarende commentaren kan ook het werk van ds. C. Vonk, een Nederlands 

Gereformeerd predikant, geplaatst worden.186 Deze serie, De Voorzeide Leer, is grotendeels een 

solistisch werk. Bij een deel van de serie was slechts een andere predikant betrokken, ds. F. van 

Deursen.187 De serie richt zich tot een breed publiek.188 In de inleiding gaat Vonk uitgebreid in op de 

vergelijking met Jezus Christus: 
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Maar natuurlijk zal niemand de arbeid van Jozua en die van onze Heere Christus op 

één lijn mogen stellen. Er is hier niet van gelijkheid te spreken, slechts van 

gelijkenis. (..) Laten we ons dus wel wachten voor nivellering.189 

De auteur brengt hier een interessant accent aan in de vorm van gelaagdheid. Dat er bepaalde 

patronen waarneembaar zijn tussen Schriftgedeelten onderling, dat wil nog niet zeggen zij eenzelfde 

boodschap uitdragen. Zie je wel overal dezelfde boodschap, dan doet dat afbreuk aan de uniciteit 

van teksten. Dan gaat men – om het met Vonk te zeggen – nivelleren. 

De auteur noemt Jozua een “gedenkboek”.190 Daarmee doelt hij op de vele etiologieën die 

Jozua kent. Door het boek heen staan diverse passages die verklaringen geven bij bepaalde 

plaatsnamen of landschapskenmerken. Al deze verhalen gaan volgens Vonk terug op concrete 

gebeurtenissen.191 Door deze etiologieën komen wij God en Zijn handelen op het spoor. Jozua is 

“zo’n boek met waar gebeurde feiten. (…) Wanneer de mensen die feiten geloven, zullen zij immers 

in de Schepper van hemel en aarde geloven.”192 

 In tegenstelling tot de eerder besproken historisch-verklarende commentaren schenkt Vonk 

weinig aandacht aan de verzen 1-9.193 De focus ligt op de verzen 10-11. Zo stelt hij dat de vertaling ‘in 

verwarring brengen’ niet het volledige gewicht laat zien van het werkwoord המם. Hij oppert om te 

vertalen met ‘in paniek brengen’.194 Verder stelt hij dat er in vers 11 geen normale hagelstenen 

vallen, maar stenen die branden. Het is een meteorietenregen! Hij baseert zich op Ex. 9:23, een vers 

waar hagelstenen gepaard gaan met vuur.195 Het gaat er mij niet zozeer om of de exegese kloppend 

is, de auteur laat hier vooral zien dat wonder en geweld met elkaar gepaard gaan. 

 Bij de exegese van verzen 16-27 oppert Vonk dat de vijf koningen toevlucht zochten in een 

spelonk om de meteorietenregen te ontlopen.196 Opnieuw laat hij zien dat het wonder niet los te zien 

is van het geweld. Daarna gaat het over het plaatsen van de voet op de nek (vers 24). Dit is volgens 

Vonk “geen sadistische plagerij, maar een daad, waarvan Aziaten en Egyptenaren heel goed de 

strekking begrepen.”197 Volgens de auteur is hier geen sprake van wreedheid, maar werd er gehoor 

gegeven aan het gebod de Kanaänieten uit te roeien. Hij brengt hier wel een historische distantie 

aan. Het was een gebod voor toen, wij mogen het niet gebruiken om met geweld het Evangelie te 

verkondigen.198ָTot slot worden de verzen 28-43 nog besproken. Hier is de opmerking dat ook de 

dieren onder de ban vielen interessant. In het Joodse denken hebben dieren een ziel (ש  zij zijn ,(ֶנפ ֶ

levende wezens. De steden werden ontdaan van alle levende wezens, dus ook van de dieren .199ָ 
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 Uit dit commentaar neem ik mee dat wonderen en geweld met elkaar samen hangen. Het 

geweld is verbonden met het bovennatuurlijke. Bij Vonk constateer ik dat bij de hoorder een zeker 

gevoel van ontzag opgeroepen kan worden. Dat is weer een andere emotie dan ik hierboven heb 

gezien, al kan deze natuurlijk hand in hand gaan met aarzelingen bij de tekst. 

 

K. Spronk – Jozua: een praktische bijbelverklaring (Tekst en Toelichting) 

Het laatste te bespreken werk in deze categorie is het commentaar van Klaas Spronk.200 Ten tijde van 

publiceren was hij als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Culemborg.201 Dit 

commentaar is verschenen in Tekst en Toelichting, een laagdrempelige serie van praktische 

commentaren die door een leek goed te volgen zijn. 

 Diepgaande exegese is niet het hoofddoel, “maar veeleer de vragen en vaak ook aarzelingen 

zoals die onder gemeenteleden opkomen bij de confrontatie met Jozua.”202 Het aardige van deze 

opmerking is dat hier voor het eerst uitdrukkelijk de gemeente genoemd wordt. Aarzelingen met het 

karakter van Jozua heb ik eerder geconstateerd bij Schulz en De Groot, zij maakten echter niet 

expliciet of die bezwaren bij hen leven of bij het veronderstelde publiek. Spronk stelt zich verder tot 

doel om inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek te presenteren voor een breed publiek. Dit 

doet hij vanuit de benadering van de Kamper School, een benadering die aandacht heeft voor de 

structuur van poëtische en prozaïsche teksten.203 Hij brengt “de literaire structuur in kaart” om “op 

basis daarvan de theologische hoofdlijnen te schetsen”.204 

 In de inleiding gaat Spronk in op de geweldsvraag. Hij schrijft: “Veel mensen denken bij het 

boek Jozua aan een niets ontziende veroveringsoorlog.”205 Dat beeld is onvolledig. Het klopt dat er 

strijd wordt gevoerd, maar deze komt pas naarmate het boek vordert op gang. Het Bijbelboek gaat 

primair over God die Zijn beloften vervult. De gevolgen daarvan, waaronder het geweld, zijn 

secundair.206 

 Maar heeft Jozua dan nog wel een boodschap voor de christelijke gemeente in 1994? In een 

deel van de kerken heeft het boek zeggingskracht omdat het typologisch gelezen wordt. Spronk volgt 

deze theologische visie niet. Als er selectief met Jozua omgegaan wordt, los van zijn context en los 

van het geweldsvraagstuk, dan resten “slechts enkele algemene waarheden.” 207 

 In het slot van de inleiding noemt Spronk nog dat Israël een soortgelijk proces doorloopt in 

volk en identiteit als andere volkeren. Hij noemt dit “een fase van fel en gewelddadig 

nationalisme”.208 Spronk trekt een parallel met de satellietstaten van de voormalige Sovjet Unie 

begin jaren ’90. In die jaren braken ook gewapende conflicten uit en staken nationalistische 
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tendensen de kop op.209 Door deze opmerkingen brengt de auteur een zekere nuance aan. Ik lees het 

als het voorhouden van een spiegel. Als de lezer de geschiedenis van zijn eigen volk uitpluist, dan 

komt hij of zij op enig moment ook nationalistische trekken tegen. 

 In deze exegese van Jozua 10 vallen opnieuw nuance en historische distantie op. Adonisedek 

had in feite twee keuzes: een verbond sluiten met Jozua of vernietigd worden. De koning probeert 

een derde weg te forceren: de strijd aangaan om te winnen. Hij is de agressor. Jozua is juist degene 

die bescherming biedt, hij komt de Gibeonieten te hulp.210 

 Hierna gaat de auteur in op de executie van de vijf vorsten. Veel commentatoren hebben er 

al op gewezen dat dit gebeuren tot doel had om de moraal op te krikken. Spronk ontkent dit niet, na 

het afslaan van de hoofden spreekt Jozua het volk moet in (vers 25). De nuance zit hem in gewone 

soldaten die de voet op de nek van koningen zetten. Het betekent dat zij niet naar hen op hoeven te 

kijken.211 Er zit dus ook een besef doorheen verweven, het volk mag weten dat zij na jaren van 

slavernij in Egypte niet opnieuw door vreemde vorsten het juk opgelegd krijgen. 

 Interessant is het commentaar bij de laatste passage. Dat opent met de volgende woorden: 

“OP MONOTONE EN in zijn afstandelijke kilheid huiveringwekkende wijze wordt de verovering van de 

zes steden in het zuidelijke gedeelte van het beloofde land weergegeven.”212 De manier waarop de 

veroveringen in Joz. 10: 28-39 worden weergegeven sluit aan bij de conventies van het Oude Nabije 

Oosten.213 Deze woorden zeggen daarom vooral iets over de belevingswereld van de laatmoderne 

mens ten opzichte van het geweld. Het wordt niet duidelijk of hier de auteur spreekt of dat hij hier 

de gemeente laat spreken. Dat is slechts bijzaak. 

 Waardevol aan het commentaar van Spronk is het samenspel tussen historische distantie en 

nuance enerzijds en het maken van verbindingen tussen tekst en lezer anderzijds. Spronk laat hier 

mijns inziens overtuigend zien dat exegese en het verstaan van de Schrift net zo veel over de lezer 

zeggen als over de bronnen. 

 

Categorie 4: tekstkritische benaderingen 
De vierde te onderscheiden categorie zijn de tekstkritische benaderingen. In deze exegetische 

methode gaat het vooral om de compositie van de tekst en de achterliggende bronnen. Vaak gaat 

tekstkritiek hand in hand met een historisch-kritische benadering. De centrale vraag is hier of delen 

van Jozua feitelijk waar zijn en zo ja, welke dat dan zijn. De tekstkritische benadering wordt 

gehanteerd door Holzinger (1901), Noth (1938) en Butler (1983). 
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H. Holzinger – Das Buch Josua (Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament) 

Heinrich Holzinger was Lutheraan en pastor in het Zuid-Duitse Ulm. Van 1917-1922 was hij in deze 

plaats deken van de Lutherse Kerk.214 Voor de serie Kurzer Hand-commentar zum Alten Testmanent 

heeft hij het deel over Jozua verzorgd.215 In de inleiding is vooral aandacht voor de bronnen en de 

redactie. Dit commentaar gaat uit van de inmiddels achterhaalde idee dat bronnen J, E, D en P tot op 

versniveau te onderscheiden zijn. Holzinger werkt zijn bevindingen in een uitgebreid schema uit.216 

Uit de focus op bronnen en redactie maak ik op dat dit werk voor een publiek van theologen is 

geschreven. Dat blijkt verder nog uit de uitgebreide aandacht voor het tekstkritische apparaat en 

redactiekritiek.217 

 In de inleiding gaat de auteur niet specifiek op het geweldsthema in. Hij geeft wel aan dat de 

landinname en het uitroeien van de inheemse bevolking niet op werkelijkheid berusten: 

(…) dass die Kämpfe mit blutiger Grausamkeit geführt wurden, is vorauszusetzen, 

die Vorstellung des ,,Bannens” ganzer Städte ist von da aus ein nicht zu 

beanstandender Zug einer der Wirklichtkeit der Dinge sich nährenden 

Schilderung.218 

In de exegese van Jozua 10 heeft Holzinger met name aandacht heeft voor geografische en 

historische gegevens. Zo berekent hij dat de afstand van het kamp tot het slagveld vijfendertig 

kilometer is. Het is onwaarschijnlijk maar niet onmogelijk dat het leger de reis in een nacht 

aflegde.219 Over het geweld heeft hij echter weinig te zeggen. Hij onderscheidt wel de hagelstenen en 

de achtervolging als aparte episoden, maar dan vooral om te argumenteren dat hier twee aparte 

oudere bronnen te bespeuren zijn.220 Over de executie van de vorsten zegt hij helemaal niets. Bij de 

inname van de steden is het Holzinger opnieuw te doen om de geografie.221 

 Holzinger heeft dus een duidelijk een andere focus. De historisch-kritische exegese was in 

Duitsland in de Negentiende Eeuw een dominante discipline binnen de theologie, ik zie Holzinger 

daarvan als een exponent. Weliswaar gaat hij niet nadrukkelijk op het geweldsthema in, toch biedt 

zijn methode indirect nuances bij het geweld. Want als Jozua grotendeels fictie is, dan is de 

verdrijving en uitroeiing van de inheemse bevolking niet werkelijk gebeurd. Daarnaast relativeert het 

de idee van God als een hemelse strijder. 

 

M. Noth – Das Buch Josua (Handbuch zum Alten Testament) 

Een tweede tekstkritisch commentaar is van de hand van Martin Noth.222 Deze Duitse theoloog is 

bekend geworden door zijn these uit 1943 over de Deuteronomistische Geschiedenis. Hij stelt dat 
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een anonieme redacteur aangeduid als de Deuteronomist de boeken Jozua, Richteren, Samuël en 

Koningen geredigeerd heeft. 

 Het commentaar is verschenen in de serie Handbuch zum Alten Testament. Het werk is geen 

dikke pil, maar wel zeer technisch van aard. Er is veel aandacht voor de compositie van het boek, de 

Masoretisch tekst en het kritisch apparaat. De idee dat Jozua onderdeel zou zijn van een Hexateuch 

acht hij onhoudbaar. Volgens hem zijn er meerdere oudere bronnen geredigeerd, waarbij het 

Verbond uit Deuteronomium het theologisch kader is.223 Dat zou zijn gedaan door een “Sammler”.224 

Noth is hier al een aantal elementen op het spoor die hij vijf jaar later zal bundelen in zijn these. 

Jozua 10:1-11:9 wordt enkel genoemd als een van die oudere bronnen. Het zou dan een verhaal zijn 

van een reeks lokale overwinningen, zoals in de stijl van de Richteren.225 

 Het commentaar bij Jozua 10 zet in bij het lot van de vijf koningen. Voor Noth is dit van 

belang omdat hij hier een etiologie signaleert als oudere bron.226 Hij herhaalt hier dat Jozua 10 

overeenkomsten vertoont met de heldenverhalen uit Richteren. Hij stelt dat Jozua een lokale held is 

geweest die langzaamaan in de traditie de fictieve leider van heel het volk werd.227 

 Vervolgens gaat Noth in op verzen 28-43 en hun verhouding tot verzen 16-27. Hij merkt op 

dat het er op lijkt dat er twee overleveringen de ronde gaan hoe de koningen om het leven gebracht 

werden. Volgens de ene overlevering werden zij gevonden in een spelonk, gevangen genomen en 

onthoofd (verzen 16-27). Volgens de andere overlevering stierven zij bij de inname van de steden 

met hun stadsgenoten (verzen 28-43). Noth ziet hier een argument dat Jozua 10 een samenstelling 

van oudere bronnen is.228 Hierna gaat hij pas op verzen 1-15 in. Dat doe hij beknopt en zakelijk. Bij de 

wonderen van het verwarde leger en de hagelstenen worden nog enkele Bijbelse parallellen 

genoemd, maar daar blijft het dan ook bij. In verhouding andere auteurs besteedt hij amper 

aandacht aan de stilstaande zon en maan.229 

 Ik concludeer dat voor Noth enkel de compositie van Jozua van belang is. Hij onderscheidt 

onderliggende bronnen en onderzoekt hoe deze zich tot elkaar verhouden. Uitleg van de tekst en 

thema’s staan niet voorop. Doordat de materie technisch benaderd wordt, blijft Noth persoonlijk op 

afstand. Als een geweldstekst puur tekstkritisch onderzocht wordt, dan staat de vraag hoe de 

gelovige zich vandaag de dag tot de tekst verhoudt niet voorop. 

 

T.C. Butler – Joshua (World Biblical Commentary) 

Een derde commentaar waar veel aandacht is voor tekstkritiek is die van Trent Butler in de serie 

World Biblical Commentary.230 Hij is een oudtestamenticus die diverse commentaren gepubliceerd 

heeft, waaronder een over Richteren in dezelfde serie. Butler heeft deelgenomen aan de 
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opgravingen bij Beersheba, hij heeft dus ook ervaring met archeologie.231 World Biblical Commentary 

is een evangelisch georiënteerde serie voor theologen. Er wordt een eigen vertaling van de 

grondtekst geboden met veel aantekeningen. Verbindingen met het Nieuwe Testament worden 

zelden gelegd.232 

 In de inleiding gaat Butler uitgebreid in op de Septuaginta en de Masoretische Tekst. Daar is 

ruim aandacht voor de onderlinge verschillen.233 Hij bespreekt de verschillende bronnen achter de 

tekst en de theologie van de Deuteronomist.234 Vervolgens biedt Butler een overzicht van de 

belangrijkste commentaren en de wetenschappelijke discussies binnen de literaire kritiek, 

vormkritiek en archeologie.235 In de samenvatting van deze introductie gaat het om dilemma’s rond 

de historiciteit van Jozua. Hier worden vragen gesteld als: wat is er historisch correct? Welk doel 

hadden schrijvers en redacteur als geschiedschrijving niet het doel was? Was er sprake van een 

verovering of van een geleidelijke vorming van een natie? De vraag naar het geweld wordt hier niet 

gesteld.236 

 In het commentaar op Jozua 10 gaat Butler in detail in op de opbouw, structuur en 

onderliggende bronnen. Hij ziet verzen 1-15, 16-27, 28, 29-39, 40-42 en 43 als eenheden. Dit wijkt 

iets af van de meeste indelingen die verzen 28 en 43 niet als losse eenheden zien, maar dit is verder 

geen groot verschil van inzicht.237 

 Evenals veel andere commentaren schenkt Butler ruim aandacht aan het identificeren van de 

genoemde koningen en steden uit verzen 1-5.238 Daarna volgt een analyse van de opmars en de 

strijd. Hier is een opmerking bij vers 9 interessant: “Divine Assurance does not exclude human wit 

and action.”239 De rol van Jozua en zijn leger is substantieel, zij dragen dus ook verantwoordelijkheid 

voor het geweld met alle gevolgen van dien. Het commentaar is verder zakelijk en vooral gericht op 

de compositie en oudere lagen. Over de hagelstenen wordt nog wel gezegd dat ze een doorsnede tot 

2 inch (circa 5 cm) gehad kunnen hebben.240 

 In de exegese van verzen 16-28 benadrukt Butler opnieuw de rol van Israël. Zowel YHWH als 

het volk hebben een aandeel in de verovering van het Beloofde Land. De uitkomst in vers 21 is dat 

geen enkele soldaat gewond raakte. Butler ziet dit als beloning voor getoonde gehoorzaamheid.241 In 

het commentaar op verzen 28-39 benadrukt Butler opnieuw dat Israël de taak heeft YHWH 

gehoorzaam te zijn, dan zal de landbelofte in vervulling gaan.242 

 In dit commentaar heb ik gezien dat het geweld niet als problematisch ervaren wordt. De 

woordkeuze valt hier op. Het gaat vooral over gehoorzaamheid en beloning. Dit taalveld heb ik 
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eerder geconstateerd bij Hess, al wordt er wel een andere inhoud aan gegeven. Bij Butler heeft dit 

enkel betrekking op het volk Israël, maar bij Hess gaat het stramien van gehoorzaamheid en beloning 

voor elk mens op. Dat verschil heeft te maken met de theologische bril, Butler houdt een historische 

distantie aan terwijl Hess de tekst allegorisch leest. Het is echter wel opvallend dat dit taalveld enkel 

in de twee Amerikaanse evangelical commentaren te vinden is. Dat kan toeval zijn, maar wellicht zit 

hier een diepere theologische laag onder. Voor nu laat ik die vraag liggen, het is een observatie die 

kan aanzetten tot vervolgonderzoek. 

 

Categorie 5: ethische verklaringen 

P.A.H. de Boer (et al.) – Zoals er gezegd is over de intocht (Phoenix Bijbelpockets) 

Tot slot is er nog een commentaar dat niet goed in een van de vorige categorieën is onder te 

brengen. Het gaat om de bundel Zoals er gezegd is over de intocht (Jozua) onder redactie van P.A.H. 

de Boer. 243 De Boer was een predikant die werd gerekend tot de Vrijzinnigheid binnen de NHK. De 

geloofsleer was voor hem ondergeschikt aan het in de praktijk brengen van de Schrift. Op dat 

moment wordt de Schrift geloofwaardig.244 Deze verklaring bestaat uit bijdragen van diverse auteurs, 

zij hebben met elkaar gemeen dat het geweld in Jozua bovenal ethisch wordt bekeken en 

beoordeeld. Noties vanuit de ethiek heb ik eerder geconstateerd bij Schulz en De Groot, maar daar 

waren zij bijzaak. 

 De verklaring is onderdeel van de Phoenix Bijbelpockets, dit is een serie van dertig delen – 

achttien Oude Testament en twaalf Nieuwe Testament – die gericht is op de ‘moderne mens’. De 

serie heeft een interkerkelijk karakter. Protestanten, Katholieke en Joodse theologen hebben 

bijdragen geleverd.245 Elk deel bestaat uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een aantal passages 

uit het Bijbelboek. Het tweede deel, “De lezing van het woord”, bestaat uit exegetische bijdragen van 

meerdere auteurs. Het laatste deel, “De werking van het woord”, is gericht op de prediking.246 

 In het voorwoord gaat H. van Praag, secretaris van de redactie, in op de totstandkoming van 

dit deze bundel. Hij geeft aan dat de auteurs ondanks verschillende standpunten veel met elkaar 

gemeen hebben. Van Praag realiseert zich dat de verovering van Kanaän in 1963 omstreden is: 

Geen der medewerkers heeft zich kunnen of willen losmaken van de vraag, in 

hoeverre de inname van Kanaän geoorloofd was, of in hoeverre deze op 

aanvaardbare wijze geschied is. In een tijd, waarin de rook van de 

concentratiekampen nog nawalmt, kan men niet lichtvaardig over heilige oorlogen 

en het uitroeien van volkeren spreken. De lezer zal merken, dat door de 

verschillende auteurs hierop ook verschillend gereageerd is.247 
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In de woorden van Van Praag klinkt de verwerking van de Holocaust door. Minder dan twintig jaar 

geleden is gepoogd om een heel volk uit te roeien. Dat maakt de landinname uit Jozua pijnlijk 

actueel, want volgens die tekst worden ook volken uitgemoord. Dit roep bij Van Praag dan ook een 

prangende tweede vraag op: 

Kan de mens reëel in de geschiedenis staan, zonder zijn handen vuil te maken? (…) 

Beklemmend wordt deze vraag echter indien we haar t.a.v. Gods optreden in de 

geschiedenis stellen. Hoe kan God, Wiens wezen en existentie rein en zonder schuld 

is, een historisch Verbond sluiten met ons mensen, waarvan het hart vol 

onzekerheid is? 248 

De vragen die worden gesteld hoor ik als volgt: kan de mens wel objectief in de geschiedenis staan? 

Wat is onze rol in het geweld? Wat is de rol van God daarin? Het zijn in ieder geval vragen die 

aansluiten bij de tijdgeest. In de jaren ’60 is binnen de cultuurfilosofie het postmodernisme een 

belangrijke stroming. Zij stelt onder andere dat absolute en objectiviteit niet bestaan, elke 

wereldbeschouwing of mening is subjectief. Met deze prikkelende vragen gaan de andere auteurs in 

deze bundel aan de slag. 

 P.A.H. de Boer, hoogleraar Oude Testament te Leiden, zet de Tien Geboden af tegen de 

verovering van Kanaän: 

Zeker is dat deze vestiging gepaard is gegaan met geweld. (…) Het tiende woord van 

de Dekaloog moge in Jozua’s dagen nog niet de vorm hebben gehad, die wij 

kennen, er bestaat geen twijfel aan het feit der overtreding. Men heeft anderer 

goed begeerd en genomen. (…) De strijd om stad en land in Palestina werd 

ingegeven door honger en dorst.249 

Vervolgens maakt De Boer een sprong naar de huidige situatie in 1963: “Nog steeds herhaalt zich 

deze strijd. Nu eens in felle gevechten aan de grens van het bebouwde land, dan weer in een taai 

doorgezette penetratie.”250 Hier wordt verwezen naar het conflict tussen Joden en Palestijnen. Het 

roept bij de auteur de vraag op wie er recht heeft op het Beloofde Land. De landclaim op basis van 

Jozua is wankel, het blijft een geloofstekst die niet unaniem voor alle partijen waarheid is. Hij laat zo 

zien dat geen enkel antwoord op deze vraag in 1963 meer vanzelfsprekend is. De landclaim van de 

ene partij leidt namelijk tot de uitsluiting van andere partijen en dat is in het Palestina van 1963 

problematisch. 

 In een andere bijdrage van H. van Praag is dezelfde aarzeling merkbaar.251 Hoe is het boek 

Jozua in overeenstemming te brengen met het gebod “Gij zult niet doden”? Wanneer iemand zegt 

dat het Gods bevel was, dan moeten ons afvragen of hier niet onze fouten en daden op God 

geprojecteerd worden: 

Wie zo redeneert dient zich af te vragen of hij niet daarmee de menselijke fouten 

en tekorten op God projecteert. Ons geslacht heeft terecht vonnis gewezen over 
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lieden, die zich aan massamoord hebben schuldig gemaakt onder het motto ‘Befehl 

ist befehl’. Daarbij beriepen sommigen zich ook op het geloof , dat hun leider door 

de Voorzienigheid geleid werd.252 

Opnieuw wordt het recente oorlogsverleden ingebracht om te laten zien hoe zaken kunnen 

ontsporen. Van Praag stelt dan ook voor om Jozua te lezen vanuit een andere invalshoek, namelijk 

vanuit het Verbond: 

Wat de Israëlieten doen onder Jozua zal niet in overeenstemming zijn met de 

normen der latere profeten, zoals een volwassene anders oordeelt dan een kind. 

Maar toch zijn er daden die een volwassene ook van een kind veroordeelt. Zo is het 

ook met Israël. Zijn jeugddaden moet men milder beoordelen dan zijn latere. Maar 

ook in zijn jeugd is er sprake van bondstrouw en bondsbreuk.253 

In de Verbondsrelatie groeit Israël. De idee is dat zij langzaamaan het volk van God worden zoals Hij 

hen bedoeld heeft.  

 Als historicus en theoloog bekijk ik in 2019 deze bundel bovenal als een historisch document 

die de tijdgeest weerspiegelt. Ik heb al geconstateerd dat er een postmoderne wending te bespeuren 

is. De Boer en Van Praag bevragen bieden op eigen wijze de Bijbel als waarheidstekst. Daarnaast 

moeten wij niet vergeten dat deze bundel verscheen in de periode waarin de collectieve verwerking 

van de Tweede Wereldoorlog volop gaande was. Een goed voorbeeld daarvan was de serie ‘De 

Bezetting’ (1960-1965) van historicus Loe de Jong op de Nederlandse televisie.254 Er vindt een 

herbezinning plaats op de eigen geschiedenis, in deze bron zie ik hoe dat ook het theologisch denken 

beïnvloed. 

 

Conclusies 
Aan het eind van dit eerste hoofdstuk blik ik kort terug op mijn bevindingen. Aan het begin van dit 

hoofdstuk gaf ik aan een onderverdeling gemaakt te hebben op basis van gedeelde theologische 

visies. Bij het bespreken van twintig verschillende commentaren is een indeling ook wel nodig, 

anders ziet de lezer vanwege de vele details door de bomen het bos niet meer. Natuurlijk is deze 

indeling niet sluitend. Elk van deze werken heeft een eigen geluid, het is niet de bedoeling dat de 

lezer de gegroepeerde werken als een eenheidsworst ziet. Wat ik heb willen laten zien, is dat een 

keuze voor een theologische bril op voorhand bepalend is hoe tegen de geweldsvraag aangekeken 

wordt. 

 De eerste besproken categorie is de Amsterdamse School. De focus ligt met name op de 

relevantie van de Bijbeltekst voor de lezer vandaag de dag. Dat geldt ook voor de geweldsteksten, die 

zeggen iets over de wereld waar wij vandaag de dag in leven. Beek (1981) maakt de koppeling met 

zijn tijd door de kernwapendiscussie te benoemen. Dit commentaar heeft merkbaar moeite met de 
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geweldsteksten, bij deze passages geeft de auteur geen preekschetsen. Impliciet geeft de auteur de 

boodschap mee dat deze teksten zich niet lenen voor de verkondiging. 

 Deurloo (1981) kiest een andere invalshoek. Hij gebruikt Jozua als spiegel om geweld en 

onrecht in de vaderlandse geschiedenis bespreekbaar te maken. Er is hoop: een tekst als Jozua 10 

brengt tot uitdrukking dat God aan het langste eind trekt. Een soortgelijke conclusie kom ik tegen bij 

Ter Linden (1999), al gaat het volgens hem om de algemene strijd tussen goed en kwaad. Deze 

auteurs nemen het geweldsthema uiterst serieus, per schrijver varieert wel hoeveel moeite zij 

hiermee hebben. 

 De tweede categorie is de allegorische lezing. Elementen uit Jozua 10 worden hier gelezen als 

metaforen. Bij Roorda (1913), Goslinga (1927) en Meester (1942) constateerde ik bijvoorbeeld dat 

met het volk Israël eigenlijk de Kerk bedoeld wordt. De strijd verwijst in feite naar het proces van 

heiliging in het leven van een christen (Hess, 1996) of het wordt gekoppeld aan het lijden, het 

sterven en de verrijzenis van Christus (Abma, 1982).  

 Het valt op dat het allegorische frame selectief gebruikt wordt. Blijkbaar leent dit type lezing 

zich niet voor elke Bijbeltekst! Daar schuilt dus moeite met geweldsteksten. Ik constateerde dat Joz. 

10: 28-39 niet staan afgedrukt in Roorda. Goslinga past alleen bij verzen 12-15 het allegorische frame 

toe, de rest van het commentaar heeft een verklarend karakter. Hess doet iets soortgelijks, hij laat 

opeens een structuuranalyse los op verzen 28-39. De grootste verrassing kwam ik tegen in 

Kohlbrügge (postuum uitgegeven in 1914). Zonder reden van opgaaf leest en predikt hij om alle 

geweldspassages heen. Deze teksten passen niet in zijn theologie. 

 Dan is er de historisch-verklarende benadering. Deze categorie is een beetje een 

samenraapsel van aandachtspunten, elke auteur heeft zijn eigen interesses en legt dus andere 

accenten. Keil (1863) en Baarslag (1935) proberen de steden en hun vorsten te identificeren en de 

route die Jozua aflegde te reconstrueren. Bij deze auteurs gaat de aandacht uit naar archeologie, 

geografie en andere buiten-Bijbelse bronnen. Naar het handelen van God gaat weinig of geen 

aandacht uit. Schulz (1924), De Groot (1931) en Kroeze (1968) zien dan weer duidelijk dat God zich 

mengt in de strijd, zij geven verklaringen hoe wij Zijn handelen door de wonderen voor moeten 

stellen. 

 De gemene deler bij deze auteurs is dat zij benadrukken dat de belevingswereld uit de tijd 

van de Bijbel niet gelijk is aan onze belevingswereld. Dat neemt de geweldsvraag echter niet weg. 

Schulz, De Groot en Spronk (1994) brengen elk op eigen wijze in dat het geweld ethisch gevoelig ligt. 

Door de historisch-verklarende benadering wordt echter wel een historische distantie aangebracht. 

Dat maakt dat het geweldsthema bespreekbaar is, ook als de auteur tot op bepaalde hoogte er zelf in 

betrokken is. 

  Dan zijn er nog enkele commentaren die werken vanuit de tekstkritische methode. Het gaat 

primair om het literaire karakter van de tekst en de onderliggende bronnen. Door dit frame wordt de 

tekst bovenal zakelijk bekeken, de auteur verhoudt zich niet persoonlijk tot de tekst. Zo is Noth 

(1938) enkel bezig met de compositie van de tekst en de oudere bronnen. Holzinger (1901) meent 

dat Jozua vooral fictie is. Door deze positie in te nemen wordt de geweldsvraag natuurlijk ook 

genuanceerd, het is immers niet echt gebeurd. Butler (1983) heeft evenals de andere twee auteurs 

aandacht voor de compositie van de tekst, maar hij gebruikt ook een heel ander taalveld. De 
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aandacht moet uitgaan naar de gehoorzaamheid van Israël. Door te luisteren naar God ontvangen zij 

het land en sneuvelt geen enkele soldaat. De aandacht wordt hier wat weg gestuurd van het geweld. 

  Dan is er tot slot nog de bundel onder redactie van De Boer (1963). Deze bundel is mijns 

inziens een categorie op zich omdat deze auteurs Jozua lezen vanuit de ethiek. Bij Schulz en De Groot 

werden ethische dilemma’s ook aangestipt, maar dan enkel in de inleiding. Hier is het echter 

hoofdonderwerp, wat heel begrijpelijk is omdat De Boer et al. schrijven in het kielzog van de 

Holocaust, Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog (1948) en de Suez-crisis (1956). Hier constateer ik 

dat de geweldsteksten door recente gebeurtenissen heel beladen zijn. 
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Hoofdstuk 2: de prediking van Jozua 10 

Opzet en methode 
In dit hoofdstuk stel ik de vraag hoe Jozua 10 bepredikt is in de periode 1900-2004. Als er over deze 

tekst gepreekt wordt, welke accenten worden er dan gelegd? Worden de inzichten en theologische 

visies uit het eerste hoofdstuk verwerkt in de verkondiging? 

 Om deze vraag te kunnen beantwoorden kies ik er voor om een aantal uitgegeven series met 

preken of preekschetsen te raadplegen. De geselecteerde prekenseries zijn Stemmen uit 

Jeruzalem(1901-2014) en Menigerlei Genade (1911-2013). De series met preekschetsen zijn Postille 

(1949-2014) en Woord en Beweging(1984-1991). Daarnaast heb ik een aantal leesroosters 

geraadpleegd die te vinden zijn in het Dienstboek (1998) en het Oecumenisch Leesrooster (sinds 

1977). 

 Wat deze bronnen met elkaar gemeen hebben is dat zij door de prediker gebruikt kunnen 

worden in de voorbereiding op de verkondiging. Samen met commentaren brengen deze bronnen de 

prediker op ideeën hoe de verkondiging eruit kan gaan zien. 

 De keuze voor dit type bronnen heeft een aantal voordelen boven toestemming vragen aan 

een aantal predikanten tot inzage van hun preekarchieven. De eerste reden is vooral praktisch van 

aard, de tijd is voor een MA-thesis is namelijk beperkt. De bronnen zijn thuis of in de bibliotheek te 

raadplegen, op deze manier kan ik in verhouding grote hoeveelheden preken, preekschetsen en 

leesroosters in relatief weinig tijd doorzoeken. 

 De tweede reden heeft te maken met de breedte van het onderzoek. Ik ben namelijk 

geïnteresseerd in de receptie van Jozua in de breedte van de hervormde, gereformeerde, lutherse en 

oecumenische tradities. De bronnen hebben elk een eigen signatuur die aansluit bij een van deze 

tradities. Zo is de reeks Stemmen uit Jeruzalem hervormd en is Menigerlei Genade gereformeerd. 

Postille en Woord in Beweging hebben respectievelijk een hervormd en gereformeerd karakter, maar 

nemen tevens bijdragen van theologen buiten de traditie op. De leesroosters weerspiegelen de 

oecumenische traditie.  

In de derde plaats geef ik aan deze methode de voorkeur omdat ik zo van honderden 

predikanten preken en preekschetsen kan bestuderen. Dit geeft mijns inziens een meer 

representatief beeld dan inzage in de archieven van enkele predikanten. Ten vierde voldoe ik met 

deze opzet aan mijn eigen doelstelling om bronnen verzamelen die het gehele onderzoeksgebied van 

1901 tot 2004 beslaan.  

 Het onderzoek heeft absoluut een kwantitatieve component. Bij elkaar zijn er bijna 10.000 

preken en preekschetsen doorzocht op verwijzingen naar Jozua. Dat is al scannend gebeurd door te 

kijken naar titel van de verkondiging en het aangehaald vers of perikoop. Bij de twee prekenseries en 

Woord in Beweging ontbreken registers op vindplaats. Dat maakte dat het onderzoek alleen 

uitgevoerd kon worden door alle preken stuk voor stuk langs te lopen, een tijdrovende klus. 

 Dat wil niet zeggen dat dit onderzoek geen kwalitatieve component heeft. Integendeel, per 

prekenseries of serie schetsen is elke verkondiging over Jozua genoteerd. De resultaten zijn terug te 
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vinden in de bijlagen bij dit hoofdstuk.255 Bij elk resultaat is genoteerd over welk vers of perikoop uit 

Jozua de verkondiging gaat en wie de auteur is. Voor het lezersgemak en voor het overzicht heb ik 

per gevonden tekst kernachtig verwoord wat het thema van de Bijbeltekst is. Ik raad de lezer zeker 

aan om regelmatig de bijlagen er op na te slaan. 

 De resultaten ga ik tevens in dit hoofdstuk interpreteren. Ik vraag mij af of er bepaalde 

tekstgedeelten zijn die de voorkeur genieten. Ik ga tevens bekijken hoe vaak de vernietiging van 

Jericho (Joz. 6) en Ai (Joz. 8) of de slag tegen de noordelijke coalitie (Joz. 11) – de andere 

geweldsteksten uit het boek – bepreekt worden. Het noteren van de auteur is niet alleen voor de 

volledigheid, verderop zal ik laten zien dat ook hier conclusies uit getrokken kunnen worden. 

 Tot slot heb ik naast het in kaart brengen van Jozua ook gelijk het Bijbelboek Richteren in 

kaart gebracht. Dit kostte relatief weinig tijd omdat alle bronnen toch al van voor naar achteren 

werden doorlopen. Richteren is in kaart gebracht omdat ook hier geweldsverhalen in te vinden zijn. 

Verderop zal blijken dat dit een gouden greep was. In een van de bronnen kwam Richteren namelijk 

significant vaker voor dan Jozua. Hier zijn hele interessante theologische conclusies aan te verbinden.  

Tot slot heb ik bij de prekenseries per jaar genoteerd hoeveel preken op basis van 

Oudtestamentische teksten zijn en hoeveel op basis van Nieuwtestamentische. Dit is gedaan om na 

te gaan of er vaker vanuit het Nieuwe Testament wordt gepreekt dan vanuit het Oude Testament. 

Voor de volledigheid is er ook nog genoteerd wanneer er aan de hand van de traditie gepreekt 

wordt. Hierbij moet gedacht worden aan verkondiging op basis van de Heidelbergse Catechismus of 

aan de hand van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

 

Stemmen uit Jeruzalem 
De oudste bestudeerde bron is de prekenserie Stemmen uit Jeruzalem. Deze serie heeft bestaan van 

1901 tot en met juni 2014. In dat jaar zijn deze serie en het gereformeerde blad Preekschrift 

opgegaan in de nieuwe serie Stemmen uit de Schrift.256  

Het was nog een hele klus om deze serie in te kunnen zien, zij is sterk versnipperd en 

incompleet over meerdere universiteiten verspreid. Het overgrote deel van de geraadpleegde delen 

is in bezit van de Vrije Universiteit. De PThU heeft in het depot te Amsterdam enkele beginjaren 

staan. Verder heeft de Theologische Universiteit Apeldoorn haar collectie gedigitaliseerd, deze zijn 

raadpleegbaar via www.digibron.nl.257 Verder heb ik enkele delen gevonden via antiquariaat ‘De 

Woudduif’ uit Hoogezand. Deze antiquaar adverteert via www.boekwinkeltjes.nl, bij de aangeboden 
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delen zijn in de omschrijving jaartal, uitgave en bepreekte tekst vermeld.258 Zo kon ik in mijn 

overzicht gaten in met name de jaren 1911-1916 opvullen. Verder zijn er via diverse andere kanalen 

delen van deze serie te vinden. De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) heeft 

jaargang 2 (1902-1903) compleet.259 Via Delpher, een database ontwikkeld door de Koninklijke 

Bibliotheek, zijn een aantal delen uit 1903-1904 te raadplegen die niet elders in bezit zijn.260  

Ondanks al deze inspanningen blijven er aanzienlijke hiaten, zie het schema in de bijlagen.261 

Het viel mij op dat na 1918 jaarbundels afwezig zijn. Vanaf dat jaar ben ik enkel nog losse nummers 

tegen gekomen. De preken zelf zijn gedrukt op flinterdun papier, nauwelijks dikker dan het papier 

waarop Bijbels gedrukt worden. Dit maakt dat het materiaal erg fragiel is, het raakt snel door de war 

of zoek. Het is dus een hele klus om de series te verzamelen en te onderhouden. 

 Stemmen uit Jeruzalem ontstond in 1901 als gevolg van het verdwijnen van het 

Amsterdamsch Zondagsblad tot Getuigenis der Waarheid eind 1899. Deze laatstgenoemde serie 

putte veelvuldig uit de theologie van H.F. Kohlbrügge, Stemmen uit Jeruzalem zette dit voort.262 

Tussen 1901-1940 en 1946-1963 verscheen de serie maandelijks. Tijdens de oorlogsjaren werd de 

serie tijdelijk gestaakt. Vanaf jaargang 1963-1964 verscheen het blad eens in de twee weken.263 Dat 

maakt dat er bij elkaar tussen 1901 en 2004 circa 1750 preken zijn verschenen.264  

Ik heb een deel van het materiaal niet kunnen raadplegen vanwege afwezigheid in de 

collecties, maar er is tijdens het bronnenonderzoek wel opgevallen dat aan Jozua en Richteren 

bijzonder weinig preken gewijd zijn. Ik heb acht preken geteld bij Jozua en twaalf bij Richteren. De 

eerste aangetroffen preek uit Jozua is pas van 1963 en gaat over de ontmoeting met de engel (Joz. 5). 

Jozua 10 trof ik niet aan tussen de gevonden resultaten. Deze tekst is voor zover ik heb kunnen 

onderzoeken niet bepreekt. 

 De vraag is nu of daar verklaringen voor te vinden zijn. Mijns inziens zijn er verschillende 

factoren die mee spelen. Ten eerste is het hoofddoel van een prekenserie dat zij praktisch is. 

Daarmee bedoel ik te zeggen dat de onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van de 

gemeente en/of bij de tijd van het kerkelijk jaar. Om jaargang 1934-1935 als voorbeeld te nemen, het 

decembernummer is gewijd aan het kerstverhaal, maart aan Pasen en april aan de 

Emmaüsgangers.265 Zo gaat het jaar in jaar uit. In het decembernummer was het op een gegeven 
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moment een gegeven dat er een preek over Lukas was, alleen het versnummer verschilde van jaar 

tot jaar. De eerste conclusie van dit hoofdstuk is dat een deel van de uitgaven al is gereserveerd voor 

preken bij de christelijke feesten of de weg daarnaar toe (Advent; Veertigdagentijd). 

 Als de lezer de bijlage er bij pakt, dan valt op dat er verhoudingsgewijs veel vaker uit het 

Nieuwe Testament wordt gepreekt dan vanuit het Oude Testament. Dat is de tweede conclusie van 

dit hoofdstuk, een die te verwachten was. De Kerk komt samen in de naam van Jezus Christus, het is 

dan ook begrijpelijk dat Zijn leven, lijden, sterven en herrijzenis centraal staat. In deze openbaring 

heeft de Vroege Kerk al teksten uit het Oude Testament opnieuw gewaardeerd. In het vorige 

hoofdstuk noemde ik bijvoorbeeld Origines die in Jozua een prefiguratie van Jezus ziet. Daarnaast 

ziet de Kerk in profetische teksten dat de Verlosser al werd aangekondigd. In de prekenserie zie ik dit 

terug, zo komt het geregeld voor dat in de tijd van Advent delen uit Zacharia bepreekt worden.266 Een 

derde conclusie is dus dat teksten uit het Oude Testament gelezen worden met de openbaring van 

Christus in het achterhoofd. Dat maakt dat de verbinding tussen met Jezus evident moet zijn. 

 

Menigerlei Genade 
De tweede bestudeerde serie is Menigerlei Genade, een gereformeerd tijdschrift. In tegenstelling tot 

Stemmen uit Jeruzalem heb ik deze serie bijna in haar geheel kunnen raadplegen.267 De serie heeft 

gelopen van 1911 tot en met 2013. In die tijd verschenen er ruim 3500 preken van de hand van 150 

auteurs.268 Tot en met 1965 verscheen de serie wekelijks, in de periode 1966-1990 werd dit 

tweewekelijks en vanaf 1991 verschenen er vijf preken per kwartaal.269 Van deze serie heb ik dus 

ruim 3000 preken onderzocht. 

 In de voorgaande serie werd al geconstateerd dat de preken vaak direct verband houden met 

de tijd van het jaar. Bij deze serie is dit niet anders, ook hier konden de lezers er op rekenen dat aan 

deze verwachting voldaan werd. Het aardige is dat de serie dit zelf ook verwoordt. In het voorwoord 

van de derde jaargang schrijft hoofdredacteur P.A.E. Sillevis Smitt dat zij dergelijke verzoeken van de 

lezers hebben ontvangen en zullen honoreren: 

Ook komt het ons voor, dat wij wellicht meer dan tot dusver rekening moeten 

houden met de in vele vacante kerken soms pijnlijk gevoelde behoefte aan 

gelegenheidspredikaties, vooral in de betrekking tot het biduur en dankuur voor het 

gewas, en voor de voorbereiding voor de avondmaalsviering.270 

Deze serie onderscheidt zich duidelijk van Stemmen uit Jeruzalem op het vlak van de dogmatiek. Veel 

van de preken zijn te koppelen aan voor de gereformeerden belangrijke theologische leerstukken 

zoals de Voorzienigheid en de incarnatie van Christus in het Vlees.271 Ook bekeringsgeschiedenissen, 
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preken van Engelse Puriteinen of over de Nadere Reformatie kunnen de aandacht van de lezers 

genieten.272 Tevens is er voor de Heidelbergse Catechismus relatief veel aandacht, jaargang 4 (1914-

1915) is zelfs een bundeling van 52 catechismuspreken. Een aanzienlijk deel van de lezers miste 

echter reguliere preken en schreef de redactie aan.273 In 1926 en 1950 verschenen nogmaals bundels 

rond de Catechismus, maar dan als aanvulling op de reguliere bundel. 

 Als ik kijk naar de prediking van Jozua, dan valt op dat het Bijbelboek onderbelicht blijft. Over 

een periode van meer dan honderd jaar en ruim drieduizend preken worden passages uit dit boek 

slechts tien keer bepredikt. Ook in deze serie zijn geen preken te vinden over Jozua 10. Er zijn wel 

twee preken over Jozua 6 van de hand van ds. W. de Graaf (1960) en ds. A. Prins (1965) over Rachab 

en haar familie (vers 25).274 De focus ligt op het behoud van Rachab en haar familie vanwege haar 

hulp aan de Israëlieten, de vernietiging van Jericho speelt enkel een rol op de achtergrond. 

 Het aantal preken over Jozua is dus vrij beperkt, dit valt des te meer op als het boek 

Richteren erbij wordt genomen. Over Richteren is namelijk negenendertig keer gepreekt, het 

viervoudige! Waar gaan die negenendertig preken dan over? Twaalf keer ging het over Simson, het 

valt op dat de slachtpartij onder Filistijnen (Richt. 15) en het doen instorten van de tempel van Dagon 

(Richt. 16) meerdere keren is bepreekt. Aan episodes uit het verhaal van Gideon (Richt. 6-8) zijn 

zeven preken gewijd, waarvan twee preken over Joas’ waarschuwing tegen afgoderij (Richt. 6: 25-32) 

gaan. Geloofsafval is sowieso een thema, zo zijn er ook twee preken over Israëls geloofsafval na 

Jozua’s dood (Richt. 2: 6-15). Tot slot is ook het Lied van Deborah (Richt. 5) met vijf preken een 

geliefd thema. 

  Hoe zijn deze verschillen te verklaren? Hoe kan het dat uit Richteren significant vaker werd 

gepreekt binnen de gereformeerde traditie? Zijn er verklaringen voor te vinden waarom de 

genoemde episodes juist de aandacht genieten? Mijns inziens is dit verklaarbaar aan de hand van 

enkele theologische kwesties die op de vorige pagina zijn genoemd. 

 Ten eerste was er binnen de GKN de discussie of alle gemeenteleden onder het Verbond 

vallen. Dat werkt missie binnen de eigen gelederen in de hand, aan predikanten was het de taak om 

hun gehoor op te roepen zich te bekeren. Dat verklaart waarom bekeringsgeschiedenissen zo’n 

geliefd onderwerp zijn, het zijn concrete voorbeelden die duidelijk maken dat een mens bekeerd kan 

worden. 

 Bekering en afhankelijkheid van God zijn juist twee rode draden die door Richteren lopen. 

Het stramien is telkens als volgt: Israël verbreekt het Verbond door zich te wenden tot afgoden, er 

volgt een periode van rampspoed, God wijst een rechter aan, deze roept op tot inkeer, Israël keer 

terug tot God, er komt een einde aan de rampspoed en er is een lange tijd van rust. Als er een einde 

komt aan een periode van rampspoed, dan wordt er gejubeld over Gods bevrijdend handelen. Het 
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Lied van Deborah is daar een goed voorbeeld van. Deze hele cyclus van geloofsafval en inkeer sluit 

naadloos aan bij de gereformeerde theologie. 

 Daarnaast is Richteren mijns inziens zo geliefd omdat er personages in voorkomen die zo’n 

bekering doormaken. Simson is hierin het voorbeeld bij uitstek, hij dwaalt een aantal maal af om 

daarna weer terug te keren bij God. De titels bij deze preken spreken dan ook boekdelen: “De 

worsteling van vlees en geest” (Richt. 15: 14-19)275, “Gods verlossend werk bedreigd en bestendigd” 

(Richt. 15: 18-19)276 en “Gods glimlach in Simsons herstel” (Richt. 16: 22;30).277 Dat er sprake is van 

geweld in de verhalen over Simson, dat is helemaal niet relevant. Het gaat er primair om dat Simson 

een bekering doormaakt en behouden blijft, degenen die zich niet bekeren – hier de Filistijnen – 

zullen Gods oordeel aan den lijve ondervinden. 

 Maar hoe zit het dan met Jozua? Is er een verklaring te vinden waarom een verhaal zoals 

Jozua 10 niet bepreekt wordt? Ik heb in de vorige alinea geconstateerd dat geweld tegen andere 

volken niet als problematisch wordt ervaren. De wonderen waarover geschreven wordt spreken toch 

zeker wel tot de verbeelding? Mijns inziens moet de verklaring gezocht worden in de zogenaamde 

Zaak Geelkerken in de jaren ’20. In deze periode wierp de Amsterdamse predikant J.G. Geelkerken de 

vraag op of het Scheppingsverhaal en de Zondeval wel historisch gebeurd waren. Het kwam neer op 

de vraag of de Bijbel hier wel feitelijk waar was. In 1926 werd op de Synode van Assen Geelkerken 

afgezet als predikant.278 Het oordeel van de Synode luidde dat de slang in Gen. 3 daadwerkelijk had 

gesproken. 

 De Zaak Geelkerken zorgde voor behoorlijk wat beroering binnen de gereformeerde zuil. In 

de daarop volgende jaren is te zien dat er een apologetische beweging op gang komt die de Bijbel 

verdedigt als natuurwetenschappelijk betrouwbaar. Het komt er op neer dat de Bijbel boven alles 

waarheidsgetrouw is, zelfs als er dingen gebeuren die schijnbaar natuurkundig gezien niet kunnen. 

 Dat is nu precies wat er aan de hand is in Jozua 10: door een wonder staan de zon en de 

maan stil aan de hemel. Dit is een tekst waar natuurwetenschap en de idee van de Schrift als bron 

van absolute waarheid op gespannen voet. Het is een heikel punt waar predikers zich niet graag aan 

zullen branden. Het standpunt van de Synode maakt dat dit verhaal opeens problematisch wordt. 

Het aardige is om te constateren dat er kort na de Synode van Assen al over Jozua 10 geschreven 

wordt in kerkelijke tijdschriften. Zo wordt er in de rubriek ‘Weekkalender’ in het meisjesweekblad 

Bouwen en Bewaren van 26 juli 1929 bij Jozua 10: 11-15 het volgende geschreven:  

Door Jozua’s geloofskracht is het wonder bewerkt, dat de dag met 12 uren is 

verlengd, zoodat Israël allen tijd had voor de vervolging en de verdelging van den 

vijand. (…) We moeten bij Jozua’s geloofsdaad denken aan Jezus’ woord: ,,Zoo gij 

een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van 
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hier derwaarts! en hij zal heengaan; en niet zal u onmogelijk zijn.” Hoe zou de 

wereld zich over ons verbazen, als wij maar meer geloof hadden.279 

De auteur houdt zijn publiek voor dat de zon en maan wel degelijk stil hebben gestaan door Jozua’s 

onwrikbare geloof. De auteur weet ons zelfs mede te delen dat het wonder een half etmaal aanhield, 

een detail dat niet in de Schrift terug is te vinden. Aan de ene kant zie ik dus dat er apologetische 

artikelen in tijdschriften voor de eigen achterban verschijnen – zelfs voor de jongste gemeenteleden 

– die gaan over de verhouding tussen Bijbel en wetenschap. Maar vanaf het kansel wordt over dit 

wonderverhaal niet gepreekt. 

 Ik denk daar een verklaring voor te kunnen geven. Preken over wonderverhalen zoals Jozua 

10 kunnen in de nasleep van de Zaak Geelkerken zorgen voor beroering. Het is maar de vraag hoe 

verstandig het is om zo’n heikel punt op zondag voor de gemeente neer te leggen. Daar zit een 

pastorale component aan, een predikant kan deze tekst bewust uit de weg gaan om geen twijfel te 

zaaien. Wij hebben hierboven immers gezien dat er een verband is tussen geloofszekerheid en 

bekering, twijfel kan gemeenteleden weg houden bij het bekeringsmoment. 

 Maar er zit ook een component van zelfbehoud aan. Predikanten willen na de Synode van 

Assen zeker niet met Geelkerken in verband worden gebracht. De prediker loopt dat risico wanneer 

hij preekt over heikele teksten als Jozua 10. Woorden en intenties kunnen verkeerd begrepen 

worden. Als er eenmaal een verdenking van ketterij is, dan is het voor de prediker lastig om te 

weerleggen wat hij daadwerkelijk gezegd heeft. Wij moeten niet vergeten dat geluidsopnamen van 

kerkdiensten in deze tijd niet of nauwelijks bestonden. 

 Een artikel in een tijdschrift leent zich daarom beter voor dergelijke thema’s. De lezer het in 

alle rust lezen, of opnieuw lezen indien er onduidelijkheden. Tot slot staat er wat er staat. Als er een 

verschil van inzicht is en de schrijver wordt ter verantwoording geroepen, dan kan hij aan de hand 

van wat geschreven is zijn zaak verdedigen. 

 

Postille 
Na deze twee prekenseries verdiep ik mij nu in de series met preekschetsen. Een belangrijke 

naoorlogse serie is Postille, een reeks die werd uitgegeven door de Werkgroep Kerk en Prediking 

binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Deze serie heeft bestaan van 1949 tot en met 2014.  

Het initiatief voor deze serie is ontstaan in de eerste maanden van de Tweede Wereldoorlog. 

Op 27 augustus 1940 werd door de NHK de Commissie voor Kerkelijk Overleg ingesteld, de 

genoemde werkgroep was daar een onderdeel van.280 Directe aanleiding was de vraag hoe de 

prediking zich diende te verhouden ten opzichte van de Duitse bezetter. Binnen het 
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predikantenkorps waren namelijk uitersten waarneembaar. Sommige predikanten riepen op tot 

verzet, anderen maanden op basis van teksten als Romeinen 13 vooral tot rust.281 Zodoende stelde 

de Werkgroep een leesrooster op, gevolgd door een richtlijn in 1941 met als boodschap dat predikers 

de bezetter niet tegen zich in het harnas moesten jagen.282 Gedurende de oorlog vindt er dus een 

bezinning plaats op de rol van de prediking en van de predikant.283 

 Na de oorlog werd de Werkgroep vanwege meerdere factoren niet ontbonden. Ten eerste 

was er na de oorlog schaarste aan veel goederen, ook aan commentaren en goed exegetisch 

materiaal. De Werkgroep zag in het verspreiden van preekschetsen een middel om predikanten van 

goede uittreksels te voorzien. Tevens stuurde men door middel van het leesrooster aan op 

continuïteit van de lezingen voor de radioluisteraars. Daarbij viel het hulpmiddel in de smaak bij 

predikanten, een meerderheid van hen gaf in een enquête in 1948 aan dat zij graag een vervolg 

zouden zien. Vraag naar een serie was er dus zeker.284 

 In een jaarbundel van Postille staan vierenzeventig preekschetsen: een voor elke zondag, zes 

bij de christelijke feesten en nog eens zestien schetsen voor speciale diensten.285 Bij deze laatste 

categorie moet gedacht worden aan onder andere Dodenherdenking en Bevrijdingsdag, maar ook 

preekschetsen bij diensten waarin de sacramenten bediend worden.286 Hoewel de serie uit de koker 

van de NHK komt, ging de redactie al snel verbreden. In Postille 8 werd geopperd om ook 

predikanten buiten de NHK te vragen. Elf jaar later, in Postille 19, is de eerste bijdragen van een niet-

hervormde predikant te lezen.287 

 De Postille-reeks is dus niet exclusief gericht aan een hervormd publiek. Welke theologie 

ademt de serie nu? In een terugblik op veertig jaar Postille typeert G.D.J. Dingemans de serie als 

“Barthiaans”, dat is iets wat de auteurs met elkaar gemeen hebben.288 Hij stelt dat de serie de 

theologie van de Kerkorde van 1951 van de NHK ademt: 

De bijbelse boodschap richt ons op de wereld in een apostolair elan, dat we 

misschien op onze eigen wijze inkleuren en gestalte geven, maar dat een duidelijke 

richting aangeeft. De postille staat ontegenzeggelijk in die traditie: Rondom de 

bijbel vinden we elkaar, ook al blijven theologische verschillen als ‘modaliteiten’ van 

de ene boodschap bestaan.289 

Het apostolair elan waar Dingemans over schrijft ontstond tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 

theoloog Hendrik Kraemer hield in 1940 een pleidooi tot kerkhervorming. Het streven was om lokale 

gemeenten zo om te vormen en toe te rusten dat zij in hun directe omgeving initiatieven 

ondernemen ter bevordering van een humane samenleving. De Kerk moest er – met de woorden van 
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Ph. J. Hoedemaker – zijn voor “heel de kerk en heel het volk”. Dit elan is volgens Dingemans terug te 

vinden in de Postilles, het is de wens van de redactie dat predikers met dit materiaal een boodschap 

ten gehore brengen die voorbij de kerkmuren verstaan wordt. 290 

 Het was voor de Postille-reeks – in tegenstelling tot de hierboven genoemde prekenseries – 

relatief eenvoudig om in kaart te brengen of er preekschetsen voorhanden zijn bij Jozua en 

Richteren. Op de website Preekwijzer, de opvolger van de Postilles, zijn overzichtelijk registers te 

vinden op Schriftplaats.291 Bij elke schets is tevens aangegeven wie de auteur is en in welk deel deze 

te vinden is. 

 De resultaten zijn verrassend. Het valt ten eerste op dat er verhoudingsgewijs veel schetsen 

zijn. Over een periode van vijfenvijftig jaar (1949-2004) zijn er zevenendertig preekschetsen 

verschenen bij Jozua en een vijfenveertig bij Richteren. Dat is een veelvoud in vergelijking met de 

resultaten uit de prekenseries. Er is een duidelijke concentratie te bespeuren, bij Jozua 1 wordt 

verwezen naar vijf preekschetsen en bij Jozua 24 zelfs naar zeven preekschetsen.292 Deze 

hoofdstukken zijn blijkbaar geliefd. De overige vijfentwintig preekschetsen zijn redelijk evenredig 

verdeeld over de rest van het boek. 

 Laat ik hier eerst een verklaring voor geven voordat ik de andere resultaten beschrijf. De 

voorkeur voor Jozua 1 en 24 is mijns inziens te verklaren aan de hand het kersteningideaal in de 

Kerkorde van 1951. Jozua 1 en 24 bevatten namelijk elementen die goed aansluiten bij deze 

theologie. In deze teksten zien wij namelijk dat er sprake is van een oproep aan het hele volk (Joz. 1: 

2; 10). Er vindt een oproep plaats tot inkeer en standvastigheid (Joz. 1: 7-9). Er wordt verhaal van 

Gods grote daden in het verre en recente verleden (Joz. 24: 2-13). Hij wil ook in de tijd die komen 

gaat met heel het volk zijn (Joz. 1: 9). En niet te vergeten: het volk wil dat Verbond met God aangaan 

(Joz. 24: 16-22). 

 Hier is dus sprake van een boodschap gericht aan heel het volk, gericht aan ieder mens. Wie 

is degene die deze boodschap brengt? Dat is natuurlijk de Kerk. Zo zie ik dus een wisselwerking 

tussen het kersteningideaal en deze teksten. Theologische elementen uit deze teksten voeden dit 

apostolair elan en door deze theologische bril waardeert men juist deze passages uit het Bijbelboek.  

 Ik heb het register op Preekwijzer omgewerkt naar een chronologisch schema zodat de lezer 

in een oogopslag kan zien wanneer de preekschetsen verschenen zijn.293 Nadat ik dit had gedaan viel 

niet zozeer op wanneer de schetsen verschenen, maar veel meer wie de schetsen verzorgden. Het 

valt op dat er in een bundel vaak meerdere schetsen zijn te vinden van een auteur. Vaak zijn die ook 

nog zelfs doorlopend. Om een voorbeeld te noemen: in jaargang 40 (1988-1989) staan drie schetsen 

bij Jozua 1-4 van N.J. de Jong-Dorland.294 

 Het aantal auteurs is dus niet zo groot en zij verzorgen vaak meerdere schetsen. Hier valt 

tevens op dat de auteurs geen onbekenden zijn. Zo kwam ik Karel Deurloo (vijf schetsen in jaargang 
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25) en Martin Beek (vier schetsen in jaargang 28) tegen. Zij zijn niet de enige experts die schetsen 

aanleveren. Zo kwam ik ook nog de naam tegen van bijvoorbeeld H.G.L. Peels, professor Oude 

Testament aan de TUA die tevens onderzoek naar geweldsteksten gedaan heeft. Bij het boek 

Richteren zie ik hetzelfde patroon. Hier prijken de namen van em. prof. dr. Bob Becking (Universiteit 

Utrecht) en prof. dr. Klaas Spronk (PThU). Kortom: de auteurs van deze schetsen zijn expert op het 

gebied van Jozua en/of Richteren. Zij hebben studie gedaan naar de geweldsteksten en verhouden 

zich daartoe. 

 Maar nu komt dan de allermooiste vondst in het onderzoek naar deze serie: er is een 

preekschets bij Jozua 10:12-13 van Martin Beek!295 In deze schets gaat Beek vooral in op het 

wereldbeeld van de Israëliet. God is bij machte in te grijpen in de kosmos. Bij Hem is het onmogelijke 

mogelijk.296 Verder geeft Beek aan dat een aanvullende lezing sturing geeft aan hoe het wonder van 

de hemellichamen opgevat wordt. Als Jozua 10 in combinatie met Psalm 8 gelezen wordt, dan gaat 

het over de grootsheid van God over Zijn schepping. Maar als Jozua 10 gelezen wordt in combinatie 

met Marcus 13, dan krijgt het wonder opeens een apocalyptische lading.297 Die apocalyptische lezing 

is volgens Beek zeer actueel in een wereld “waarin door de macht van de kernwapens het bestaan 

van de planeet aarde op het spel staat, (…).”298 Het aardige is dat hier elementen van de 

Amsterdamse School waarneembaar zijn. Dit is een voorbeeld van hoe een narratieve tekst iets zegt 

over de wereld waarin wij leven. 

 Ik dacht na lang zoeken de eerste preekschets bij Jozua 10 gevonden te hebben. Een dienst 

die daadwerkelijk ergens is gehouden, er moet ergens een preek rondzwerven. Maar toen kwam er 

een onverwachte wending. Beek schrijft namelijk bij de Slotopmerking: 

De auteur van deze schetsen heeft over de besproken gedeelten in Jozua nooit 

gepreekt en zal het waarschijnlijk ook niet meer doen. Hij staat voor de moeilijkheid 

geen eigen gemeente hebben, zodat het hem niet mogelijk is een bijbelboek in 

volgorde zondag na zondag te behandelen. Het boek Jozua kan alleen verkondigd 

worden, wanneer minstens vier zondagen achtereen markante gedeelten in context 

van het gehele boek voor hetzelfde gehoor aan de orde gesteld worden. Een 

incidenteel bespreken van een passage wekt misverstanden, tenzij de prediking 

door een bijbelcursus degelijk is voorbereid.299 

Het blijkt dus dat Beek deze schets op het moment van schrijven niet heeft uitgewerkt tot een 

verkondiging. Daar heeft hij gegronde redenen voor. Wat deze aarzelingen mijns inziens tot 

uitdrukking brengen, is dat de vertaalslag van theologie naar kansel in het geval van een tekst als 

Jozua 10 bijzonder ingewikkeld is. 
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Woord in Beweging 
Naast Postille heb ik nog een andere kleine serie met preekschetsen onderzocht, namelijk de serie 

Woord in Beweging.300 In het voorwoord van het eerste deel geeft de redactie aan dat bij het 

samenstellen van de bundel gelet is op bijdragen van predikanten uit de diverse protestantse 

tradities.301 Elke bundel hoort bij een deel van het kerkelijk jaar en bevat zesentwintig preekschetsen. 

Dertien van deze schetsen volgen het Oecumenisch Leesrooster, de overige dertien preekschetsen 

vormen samen een thema. 

 Deze serie is onvoltooid. Zo zijn er in deel 2 zes preekschetsen opgenomen over de Brief aan 

de Efeziërs. De brief is daarmee niet geheel behandeld, de redactie spreekt het voornemen uit om in 

een later deel nog eens zes preekschetsen op te nemen.302 In latere delen tref ik die zes 

preekschetsen niet aan. Aan de titels van de afzonderlijke delen is ook af te lezen dat de serie 

gestaakt is. Zo zijn er delen getiteld ‘Zomertijd I’ en ‘Pasen en Trinitatis I’, maar de opvolgende delen 

bestaan niet.303 Verder spreekt de redactie in het voorwoord van deel 6 over het te verschijnen deel 

‘Herfsttijd I’, deze is echter nooit uitgegeven.304 

 Wie zoekt naar preekschetsen over Jozua, die zal in deze serie geen resultaten vinden. De 

alternatieve thema’s zijn als volgt: 

1. Deel 1: Oudtestamentische teksten over het koningschap (zie bijlage voor details).305 

2. Deel 2: Prediker en Brief aan de Efeziërs.306 

3. Deel 3: Perikopen uit de Thora die aansluiten bij het karakter van de zondag in de 

Veertigdagentijd (zie bijlage voor details).307 

4. Deel 4: Diverse passages uit de Brieven en Jesaja.308 

5. Deel 5: Oudtestamentische perikopen ontleend lezingen uit de Paaswake (zie bijlage voor 

details).309 

6. Deel 6: Perikopen ontleend aan de Marcus-passie en aan de Psalmen.310 

Wat hier opvalt is dat de lezingen van de alternatieve roosters in de delen 3, 5 en 6 een sterk 

liturgisch karakter hebben. Telkens wordt een reeks lezingen aangeleverd die in de liturgie verband 

met elkaar houden, er is een voortgaande lijn merkbaar. Dat is op zich logisch, want er wordt 

toegewerkt naar een van de grote feesten binnen het christendom. 
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 Bij de prekenseries constateerde ik al dat een groot deel van het kerkelijk jaar al voorgegeven 

is. De gemeente verwacht terecht dat er gelezen en gepreekt wordt over teksten die horen bij de tijd 

van het jaar. Hier zie ik een toespitsing op die bevinding. Bijbelse teksten worden gelezen wanneer zij 

op de een of andere manier een rol hebben in de liturgie. In bovenstaand overzicht vinden wij enkele 

voorbeelden van liturgieën die in de loop van de tijd zijn ontstaan. In het licht van de grote feesten 

Kerst, Pasen en Pinksteren kunnen Oudtestamentische perikopen een heel andere betekenis krijgen. 

Als dat gebeurt en er is een koppeling te maken, dan kunnen zij een rol verwerven in de liturgie. 

 Hier constateer ik dat dit voor Jozua veel minder het geval is. Dat is nog een reden waarom 

dit boek zo onderbelicht blijft in de prediking. Met deze conclusie blik ik kort terug op het werkschrift 

van Henk Abma uit het vorige hoofdstuk.311 Op basis van deze conclusie kan namelijk geconstateerd 

worden dat deze predikant creatief en vernieuwend bezig is geweest met de liturgie. Hij bewandelt 

geen diep ingesleten wegen, hij heeft een andere route op weg naar Pasen en Pinksteren ontdekt. 

 

Leesroosters in het Dienstboek 
Voordat ik naar de conclusies ga wil ik het inzicht over het liturgische karakter van een Bijbeltekst 

verder verdiepen aan de hand van het Dienstboek. Achterin het eerste deel van het Dienstboek zijn 

een aantal leesroosters opgenomen.312 Vier van deze roosters, het Leesrooster Evangelisch-Lutherse 

Kerk, het Gemeenschappelijk Leesrooster, het Aanvullend Leesrooster en het Thora-Leesrooster, 

kunnen ook in de eredienst gebruikt worden. 

 In het Thora-Leesrooster treffen wij Jozua zeker niet aan, het boek behoort immers niet tot 

de Vijf Boeken van Mozes. In het Evangelisch-Lutherse leesrooster wordt Jozua een keer genoemd. 

Op 29 september, de Dag van Michaël en alle engelen, wordt Joz. 5: 13-15 als mogelijke lezing 

vermeld.313 In deze verzen heeft Jozua een ontmoeting met een engel die van zichzelf zegt: “Ik ben 

de aanvoerder van het leger van de HEER” (vers 14). De engel noemt zijn naam niet. Het is een latere 

interpretatie dat het hier om Michaël gaat. Hier zien wij dus een voorbeeld van herinterpretatie, 

door deze feestdag verkreeg deze tekst een liturgische lading. In het Gemeenschappelijk Leesrooster 

is Jozua slechts een keer te vinden, op de vierde zondag in de Veertigdagentijd in het B-jaar. Op zie 

zondag staat de slotpassage van de oversteek door de Jordaan op het rooster (Joz. 4:19-5:1, 10-12). 

Het vieren van Pesach wordt dan weer niet gelezen (verzen 2-9).314 In geen van deze roosters is dus 

geen plaats voor de geweldsverhalen. 

 Het Aanvullend Leesrooster dient zoals de naam al zegt als aanvulling op de andere 

leesroosters. Prof. H.A.J. Wegman heeft dit rooster in de jaren ’90 in opdracht van de Sectie 

Eredienst van de Raad van Kerken opgesteld.315 Dit rooster dient als handreiking om structuur te 

brengen in de delen van de Bijbel die in het Oecumenisch Leesrooster onderbelicht blijven, waarover 
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hieronder meer. Het rooster heeft een omvang van negen jaar en hanteert een lectio continua 

(doorlopende lezing).316 In het derde jaar is de zomercyclus gewijd aan zes zondagen Jozua en zeven 

zondagen Richteren. Als dit rooster in zijn geheel gevolgd wordt, dan heeft de gemeente over zes 

zondagen uit Joz. 1, 3-7 en 23-24 gehoord. De gemeente hoort dus wel over de val van Jericho, maar 

ook hier blijft Jozua 10 dus buiten beschouwing.317 

 

Oecumenisch Leesrooster 
Het laatste te bespreken rooster is het Oecumenisch Leesrooster van de Raad van Kerken. Aan de 

basis van dit rooster staat het Ordo Lectionarium Missae (OLM), het room-katholieke lectionarium 

van 1969. De opdracht tot het OLM werd gegeven tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-

1965). Zij verving het Romeinse Missaal, dat in de vier voorgaande eeuwen gebruikt werd. Het 

nieuwe lectionarium bood een driejaarlijkse cyclus met lezingen uit Oude Testament, Evangelie en de 

brieven in plaats van een eenjarige cyclus met lezingen uit enkel het Nieuwe Testament.318 Een 

eerste conclusie is dus dat er tot ver in de Twintigste Eeuw geen vaste plaats was voor het Oude 

Testament in de rooms-katholieke liturgie. 

 Door deze wijziging liep het leesrooster niet meer synchroon met de Lutherse en 

Oudkatholieke tradities. Dat leidde tot de wens om op basis van het OLM tot een nieuw leesrooster 

te komen. De Sectie Eredienst van de Raad van Kerken kreeg deze taak toebedeeld, in 1977 ging 

vanaf Advent het nieuwe Oecumenisch Leesrooster in.319 

 Als wij het Oecumenisch Leesrooster raadplegen, dan zie wij dat de basis het 

Gemeenschappelijk Leesrooster is, wat op zijn beurt weer gebaseerd is op het OLM en hier en daar 

op het Common Lectionary van de Amerikaanse Episcopal Church.320 Hierboven constateerde ik al 

dat Jozua slechts één keer in de driejarige cyclus voor komt. Wie het leesrooster bekijkt, ziet dat er 

echter aanvullende en/of alternatieve lezingen gegeven worden. De vraag is of Jozua in het 

veertigjarig bestaan van het rooster is opgenomen als aanvullende of alternatieve lezing. 

 Op de website van de Raad van Kerken gaan het leesrooster niet verder terug dan tot 

2009.321 In het onderzoek naar de plaats van het Oude Testament in de aanvullende/alternatieve 

lezingen kon ik veel nuttige informatie vinden in het eerder geciteerde boek van Geurt Henk van 

Kooten.322 In deze studie heeft Van Kooten vooral aandacht voor de Brieven, hij signaleert dat deze 

onderbelicht blijven.323 Weliswaar legt hij niet de focus bij het Oude Testament, maar hij bespreekt 

wel de uitvoerig de omgang met deze teksten. 
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 In de periode 1977-1988 experimenteerde men met vier sporen van elk drie jaar. In de 

periode 1977-1979 was het OLM leidend. Van 1980-1982 putte men voor de aanvullende lezingen 

regelmatig uit het Thoraleesrooster, opgesteld door de Van de Leeuw Stichting in de jaren 1971-

1975. In de derde periode, van 1983-1985, werd er aanvullend uit de brieven gelezen. In het laatste 

drie jaar, van 1986-1989, werd er aanvullend uit de Profeten en Geschriften gelezen.324 Dit betekent 

dat alleen in die laatste periode bewust gekozen kan zijn om Jozua op het rooster te zetten. Dat is 

wellicht een enkele keer gebeurd, maar die roosters zijn niet opgenomen in Van Kooten of te vinden 

op de website van de Raad van Kerken. Op basis van alle eerdere conclusies in dit hoofdstuk acht ik 

de kans niet groot dat Jozua 10 op het rooster stond. Mocht dit toch het geval zijn, dan is het nog 

maar de vraag hoe veel predikers de tekst bepreekt hebben. Het volgen van het rooster is immers 

geen verplichting, predikers kunnen altijd uitwijken naar het Gemeenschappelijk Leesrooster of een 

eigen thema. 

Vanaf 1989 was Dirk Monshouwer drijvende kracht achter het Oecumenisch Leesrooster 

middels de publicatie Context: Ordening voor het lezen, leren en vieren van de bijbelse verhalen in 

kerk, school en gezin/huis.325 Monshouwer was een leerling van de Amsterdamse School, het 

narratieve karakter van de lezing was dan ook leidend. Een verhaal moest het kerkvolk, in het 

bijzonder de jeugd, aanspreken: 

Wie het rooster goed bekijkt, ziet dat de schriftlezing dikwijls een zogenaamd 

‘vertel-verhaal’ is. Dit is nodig willen wij de kinderen in de kerkdienst een hun 

aansprekend verhaal kunnen vertellen.326 

Monshouwer zet de structuur van de vier sporen voort: 

De opzet voor de komende periode van drie jaar is als volgt. De vier sporen die in 

de voorafgaande twaalf jaar behandeld werden, zijn naast elkaar gezet. (…) Uit dit 

geheel zijn per periode van het kerkelijk jaar stukken gekozen als hoofdlezing. 

Daarvoor is vooral gekeken naar die gedeelten die voorheen goed bleken te 

functioneren bij de voorlezing in de eredienst, omdat zij goed op hun plaats bleken 

te staan in de liturgische tijd van het jaar.327 

Van Kooten stelt hier een paar kritische vragen bij: de cycli in de jaren 1977-1988 kenmerkten zich 

door gelijke verdeling van de genres. De Profeten & Geschriften kregen evenveel aandacht als de 

Thora. Is die verdeling in Context ook evenredig? Wat verstaat Monshouwer eigenlijk onder 

‘vertelbare gedeelten’? Waar doelt de auteur op in de zinsnede “die vooral goed bleken te 

functioneren bij (…) de liturgische tijd van het jaar?”328 Dit lijken mij terechte vragen, dit zijn immers 

factoren die mede bepalen of een boek als Jozua aandacht krijgt. Vooral het criterium 

‘vertelbaarheid’ is subjectief. 
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 Vervolgens bespreekt Van Kooten in de rest van het hoofdstuk de aanvullende lezingen van 

1989-2004.329 Helaas is hij hierin niet volledig. Ik kom wel te weten wanneer Jozua op het rooster 

stond, maar niet welke perikopen dat betrof en op welke zondagen deze op het rooster stonden. Op 

basis van enkel deze bron kan ik niet zeggen in welke liturgische tijd van het jaar de lezingen op het 

rooster stonden en of er sprake was van een doorgaande lezing. In ieder geval ben ik er achter 

gekomen dat in 1992 zeven maal een gedeelte uit Jozua op het rooster stond en in 1996 vijf maal.330  

De benodigde informatie is echter wel te vinden in de tijdschriften De Eerste Dag en Kind op 

Zondag. In 1992 stond Joz. 1-6 als lectio continua op het rooster tijdens een deel van de 

Veertigdagentijd, de Stille Week, Pasen en Beloken Pasen.331 In 1996 schreef het TeNaCh-rooster op 

Zondag Trinitatis Joz. 5: 10-6: 27 voor. Op de vier opvolgende zondagen stonden respectievelijk Joz. 

7, 9, 23 en 24 voorgeschreven.332 Ook hier is Joz. 10 dus niet gelezen. 

 

Conclusies 
In de conclusie van het vorige hoofdstuk heb ik laten zien dat er verschillende manieren zijn om een 

geweldstekst zoals Jozua 10 vanuit de exegese te interpreteren. In dit hoofdstuk is bekeken of Jozua 

bepreekt wordt. Zo ja, hoe komt de tekst in de verkondiging dan ter sprake? 

 Ik had verwacht dat er toch zeker wel over dit beeldende verhaal verkondigd zou zijn. 

Bronnenonderzoek onder bijna 10.000 preken laat echter een heel ander beeld zien. Het blijkt dat er 

verhoudingsgewijs weinig gepreekt wordt uit Jozua, met als gevolg dat ik slechts één preekschets bij 

Jozua 10 heb gevonden. In de slotopmerking bleek dat desbetreffende preekschets nooit is omgezet 

naar een daadwerkelijke verkondiging. 

 Ik kom tot de conclusie dat de resultaten tegen al mijn eerdere verwachtingen ingaan. Dat 

wil echter niet zeggen dat het onderzoek gefaald heeft. Geen resultaat is immers ook een resultaat! 

Het is veelzeggend dat er een stilte waarneembaar is wanneer het aankomt op de prediking van 

geweldsteksten. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat het gewelddadige karakter van het 

verhaal de enige verklaring is waarom de tekst niet bepreekt wordt. Tevens is dit een opvatting die 

door slechts een deel van de kerk gevolgd wordt, wij hebben in het vorige hoofdstuk namelijk diverse 

exegeten voorbij zien komen die weinig tot geen moeite hebben met het beeld dat Gods handelen 

slachtoffers maakt. In dit hoofdstuk heb ik echter laten zien dat er tot wel tien verklaringen zijn te 

geven waarom dit verhaal niet bepreekt wordt. 

 In de eerste plaats concludeer ik dat het kerkelijk jaar stampvol zit. De Kerstkring (Advent & 

Kerst) en de Paastijd (Veertigdagentijd, Pasen ende vijftig dagen tot Pinksteren) vullen een aanzienlijk 

deel van het kerkelijk jaar. Wat er gelezen en daarmee bepreekt wordt, dat houdt verband met de 
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feesten. Wij hebben gezien dat prekenseries en preekschetsen daarin voorzien. Een 

decembernummer zal bijvoorbeeld altijd bij advent of kerst stilstaan. Daarnaast constateer ik dat in 

elke gemeente een deel van de overige diensten ingevuld wordt om stil te staan bij zaken als de 

jaarwisseling, Biddag, Dankdag, Israëlzondag, Hervormingsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, 

Allerzielen of Zondag Voleinding. 

Dat brengt mij bij de tweede constatering: als Kerk van Christus verwacht men dat er ook 

over de Zoon van God gepreekt wordt. Dat betekent dat de focus vooral op het Nieuwe Testament 

ligt. Om een voorbeeld te geven: de zondagen tussen de doop van Christus en het begin van de 

Veertigdagentijd zijn weliswaar niet aan de feesten verbonden, maar het ligt voor de hand om op die 

zondagen wel over Christus’ bediening en onderwijs. In de prekenseries zijn daar legio voorbeelden 

van te vinden, er wordt dan bijvoorbeeld uitleg gegeven bij een gelijkenis of bij een passage uit de 

Bergrede. 

Dat brengt mij bij een derde punt: de gemeente heeft bepaalde verwachtingen bij de 

verkondiging. De Kerk van Christus gelooft dat de Bijbel een moreel en praktisch appel op haar doet, 

dat zal dan ook door moeten klinken in de verkondiging. Hier draait het om de vraag hoe het leven 

wordt ingericht zoals God het bedoeld heeft. Daarnaast is de verkondiging voor veel mensen ook een 

houvast: zij zoeken troost, hoop en kracht in het Woord. Op deze manier worden passages van de 

Bijbel ook onderverdeeld. De ene tekst leent zich beter voor een van deze doelen dan de andere 

tekst. 

Dan zijn er vervolgens vanuit de bestudeerde prekenseries drie theologische verklaringen te 

geven waarom Jozua 10 nauwelijks bepreekt word. De eerste notie – dat is dus eigenlijk reden 

nummer vier – trof ik aan bij het vergelijken van het aantal preken over Jozua ten opzichte van 

Richteren in Menigerlei Genade. Ik kwam tot het inzicht dat diverse verhalen uit Richteren gaan over 

personages die een proces van inkeer doormaken. Zij wijden zich aan God. Dit thema sluit perfect 

aan bij de gereformeerde theologie, waar aangenomen wordt dat een deel van de hoorders nog 

bekeerd moet worden. De verhalen uit Richteren dienen dan als bewijs of illustratie dat God mensen 

daadwerkelijk bekeerd. 

De tweede notie is historisch aanwijsbaar in de Zaak Geelkerken. Het gevolg van dit dispuut 

was dat het opeens problematisch werd om over verhalen met bovennatuurlijke wonderen te 

spreken. Jozua 10 voldoet in alle opzichten aan deze categorie. Die omslag is in de tijd op basis van 

bronnen zelfs vrij nauwkeurig te bepalen. 

Een derde notie heb ik geconstateerd binnen de hervormde theologie. Ik heb geconcludeerd 

dat er vanuit de Verbondstheologie verhoudingsgewijs veel aandacht is voor Jozua 1 en 24. Er is 

sprake van een oproep aan het hele volk, deze teksten brengen tot uiting dat Gods handelen 

alomvattend is. Hij wil met heel Zijn volk een Verbond aangaan. In de Kerkorde van 1951 werd dit 

kersteningideaal nog eens benadrukt. De Postille-reeks nam dit nieuwe elan in haar totstandkoming 

mee. Als exponent van de nieuwe Kerkorde kan ik zo verklaren waarom er verhoudingsgewijs veel 

aandacht voor Jozua 1 en 24 is. 

Conclusie nummer zeven kan worden getrokken op basis van bijdragen binnen de Postille-

reeks. Het is opgevallen dat het overgrote deel van de preekschetsen bij Jozua en Richteren 

geschreven is door een relatief kleine groep theologen. De lastige theologie van het boek Jozua is 
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niet voor iedereen weggelegd, studie en interesse zijn vereisten om tot de kern van de zaak te 

komen. Vervolgens is het de vraag of het überhaupt wel mogelijk is om uit elke tekst uit Jozua een 

boodschap te destilleren, dat is de conclusie nummer acht. Ik heb laten zien dat niet alleen de 

geweldsteksten hieronder vallen, het ontbreken van preken en preekschetsen bij de landverdeling 

(Joz. 13-21) geeft aan dat deze teksten tamelijk ondoorgrondelijk zijn. Hier mag echt de vraag gesteld 

worden of deze teksten een boodschap bevatten voor de gelovigen vandaag de dag. 

Dan zijn er basis van de leesroosters nog twee conclusies te trekken. De eerste – dat is dus 

conclusie negen – is dat het boek Jozua nauwelijks een liturgisch karakter heeft. De gebeurtenissen 

uit het boek laten zich niet gemakkelijk koppelen aan de belangrijke feesten. Als er dan toch een 

verwijzing is, dan nog zijn er Bijbelse teksten die zich beter lenen. De beschrijving uit Exodus 12 leent 

zich beter om Pesach uit te leggen dan Jozua 5. Overigens heb ik ook benoemd dat teksten in de loop 

van de geschiedenis opnieuw relevantie kunnen krijgen. De casus waar ik op doel is de Lutherse 

feestdag van de aartsengel Michaël en Joz. 5: 13-15. 

De tiende en laatste conclusie heeft te maken met de status van de leesroosters. In tal van 

kerken zijn de leesroosters niet meer weg te denken. Binnen de protestantse traditie is het vaak geen 

vereiste dat de prediker zich aan het rooster houdt, maar het is wel een gemakkelijk hulpmiddel. Het 

Oecumenisch Leesrooster biedt bijvoorbeeld bij elke zondag een Oudtestamentische lezing, 

Evangelielezing, een gedeelte uit de Brieven en een Psalm die verband met elkaar houden. Op die 

manier wordt een deel van het voorwerk de prediker uit handen genomen. 

De leesroosters hebben hun nut bewezen. Wij hebben echter met de studie van Van Kooten 

gezien dat grote delen van de Schrift niet ter sprake komen indien de leesroosters op de voet gevolgd 

worden. Van Kooten heeft dat gesignaleerd voor de Brieven, ik zie bij het boek Jozua dezelfde 

ontwikkeling. De tiende en tevens laatste conclusie is dat leesroosters dus in feite invloed uitoefenen 

op wat er wel of niet gelezen wordt in de eredienst. 
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Hoofdstuk 3: andere invalshoeken op Jozua 10 

Inleiding 
In dit derde en tevens laatste hoofdstuk ga ik de conclusies uit het vorige hoofdstuk vanuit drie 

andere invalshoeken bekijken. In elk van deze paragrafen maak ik aan het einde de balans op, dit 

hoofdstuk wordt niet besloten met een aparte conclusie.  

In het eerste gedeelte blik ik terug op een lezing die ik heb verzorgd tijdens de Summerschool 

Jerusalem in Judaism, Christianity and Islam. Met name de discussie aan het eind van de sessie is hier 

relevant omdat diverse gesprekspartners hele andere invalshoeken inbrengen bij Jozua 10. Het 

gewelddadige karakter van de tekst is om verschillende redenen voor hen geen probleem.333 

 Dit nieuwe inzicht neem ik mee in een volgende paragraaf, waar het draait om het concept 

Manifest Destiny. De idee is dat de kolonisatie van de Verenigde Staten voorbestemd was door 

niemand minder dan God zelf. Ik stel hier de vraag hoe vanuit de Manifest Destiny gekeken wordt 

naar het Bijbelboek Jozua. Werd de landinname gelezen als blauwdruk voor de annexatie van het 

land op de oorspronkelijke bevolking? Of werd dit verband niet gelegd? 

 In de laatste paragraaf reconstrueer ik een vrij recente discussie rond een dissertatie over 

Jozua. Deze deed namelijk internationaal het nodige stof opwaaien. Ik zal enkele hoofdlijnen 

schetsen. Vervolgens laat ik zien dat theologische posities uit de Twintigste Eeuw van Jozua tot op de 

dag van vandaag een heikel punt kunnen maken. 

 

Reflectie op de Summerschool 
In de week van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli 2019 vond in Amsterdam de Summerschool 

Jerusalem in Judaism, Christianity and Islam plaats. De organisatoren waren de PThU en het 

Schechter Institute of Jewish Studies uit Jeruzalem.334 Op de laatste dag van deze Summerschool heb 

ik gesproken over de resultaten uit de voorgaande hoofdstukken. Begeleider dr. Gert van Klinken 

verzorgde de introductie. 

 Nu kan men zich afvragen wat de link tussen Jeruzalem en dit onderzoek is, afgezien van het 

personage koning Adonisedek van Jeruzalem (Joz. 10: 1). Ik geef toe dat de link niet evident is, maar 

zij is zeker wel aanwezig. Het gaat er om dat geweldsteksten vragen oproepen hoe verschillende 

etnische en/of religieuze groepen zich toe elkaar verhouden. In Jeruzalem is dat vandaag de dag een 

bijzonder relevante vraag, drie verschillende religies verhouden zich immers tot deze stad en 

verbinden daar allerlei claims aan. 

 Ik richt mij hier vooral op de discussie aan het einde van de sessie. Voor de aanwezigen had ik 

twee vragen: Hoe verhoudt u zich tot de geweldsteksten? En: Is er volgens u een ‘best practice’? In 

de discussie vond ik allereerst goede gesprekspartners in de Joodse deelnemers van de 
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Summerschool. Een van hen zag het geweld niet als een probleem, maar als een noodzakelijk iets. 

Deze persoon stelde dat de Joden zich door de geschiedenis heen hebben moeten verweren tegen 

allerlei vormen van gevaar. Hij heeft de Holocaust zelf niet meegemaakt, maar zijn voorouders 

hebben er onder geleden. Hij kent de gruwelijke verhalen. Daarnaast stelde hij dat het gevaar 

vandaag de dag niet geweken is. In Israël is de vrede op zijn zachtst gezegd fragiel te noemen en 

dichter bij huis sluimeren nog altijd antisemitische tendensen. Hier concludeer ik dat vanuit deze 

collectieve ervaring het heel begrijpelijk is dat Joden een tekst als Jozua 10 heel anders lezen. Het 

gaat er hen vooral om dat God vecht voor Zijn volk in tijden gevaar. 

 Een tweede interessante inbreng kwam naderhand van een persoon die is opgegroeid binnen 

de Gereformeerde Gemeente. Hij vertelde dat Hij zich kon herinneren dat er zonder gêne uit Jozua 

10 gepreekt werd. De strekking van die verkondiging was dat God aan de Aartsvaders het land 

Kanaän al beloofd had, Hij lost in de dagen van Jozua die belofte in. Het verdrijven van de andere 

volken wordt niet als problematisch ervaren, want zij hebben zich schuldig gemaakt aan 

afgodendienst en decadentie. 

 Dit is geen anekdotisch bewijs. Er zijn meerdere preken over Jozua 10 te vinden via het 

internet. Gemene deler is hier dat het orthodoxe predikers betreft die niet verbonden zijn aan de 

PKN. Zo is er een verkondiging te vinden van de aan de Gereformeerde Gemeenten verbonden ds. A. 

Snoep die op 21 december 1983 preekt over Joz. 10: 6-12.335 Op een andere website is een serie van 

drieëndertig preken over Jozua te vinden van de aan de Christelijk Gereformeerde Kerk verbonden 

ds. P. den Butter.336 Deze predikant wijdt twee preken aan Jozua 10, er is echter niet vermeld 

wanneer en waar deze gehouden zijn. Een derde voorbeeld is een verkondiging van de aan de 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt verbonden ds. L. E Leeftink over Joz. 10: 12-14.337 Ook hier is niet 

vermeld wanneer de verkondiging gehouden is. Deze predikant is sinds 2005 verbonden aan de 

genoemde gemeente, dus de verkondiging is van deze eeuw.338 Blijkbaar is er binnen orthodoxe 

kerkelijke stromingen minder problematisch om geweldsteksten te bepreken.  

 Vanuit de discussie maak ik nog een derde observatie. Een van de studenten stelde dat het 

christendom geen politieke motivaties heeft. Deze mening deel ik op basis van historische gegevens 

niet. Tot ver in de jaren ’60 in de vorige eeuw was de Nederlandse maatschappij sterk verzuild. Elk 

van de protestantse stromingen was georganiseerd rond haar eigen groep. Als je gereformeerd was, 

dan las je een gereformeerde krant, stemde je gereformeerd en gingen de kinderen naar een 

gereformeerde school. Dat is per definitie een politieke ontwikkeling.  

 Hier neem ik waar dat delen van de collectieve geschiedenis geïdealiseerd of juist vergeten 

worden. Dat zijn omwentelingen die zich in heel kort tijdsbestek kunnen voltrekken. Aan het begin 

van de sessie werd dit zelfs nog expliciet benoemd door Van Klinken. Hij gaf als voorbeeld de 
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waarneembare verschuivingen in het denken over Israël. Als voorbeeld noemde hij de 

gereformeerde zuil, waar evangelisatie onder de Joden tot aan de Tweede Wereldoorlog als 

volkomen normaal beschouwd werd. De houding richting de Joden veranderde 180 graden na het 

uitroepen van de staat Israël, de gereformeerde werden en masse pro-Israël. 

 Ik haal dit voorbeeld om twee redenen aan. Ten eerste: als men zich niet bewust is van 

eerdere theologische posities in de eigen kerkelijke stroming, dat onderkent men onvoldoende wat 

deze aangericht kunnen hebben. Het werkt ook idealisering van het verleden in de hand. De Kerk 

doet er goed aan om te onderkennen dat haar rol niet altijd even fraai is geweest. Ten tweede: met 

de opkomst van het Zionisme werd op basis van de Schrift opnieuw een claim gelegd op de 

landstreek Palestina. Dat is moderne en politieke aanwending van een theologische tekst. Nationale 

tendensen in de Negentiende Eeuw hebben een herinterpretatie van de heilige tekst als gevolg. Wij 

moeten echter niet vergeten dat met de landwissel ook grote groepen oorspronkelijke bewoners – 

waaronder Palestijnse christenen – ontheemd raakten.  

 

Jozua 10 en de Manifest Destiny 
In de introductie op mijn lezing stelde begeleider Van Klinken de Bijbel door Amerikaanse kolonisten 

wordt gebruikt om een landovername op de inheemse bevolking te rechtvaardigen. De term die hier 

verband mee houdt is Manifest Destiny. In deze paragraaf ga ik nader in op wat hier onder verstaan 

wordt en welke theologische elementen ik daarin aantref. 

 Volgens historicus Shane Mountjoy is de term Manifest Destiny “used to express the belief 

that it was the fate of the United States to expand across the American continent.”339 De term werd 

voor het eerst gebruikt door journalist John O’ Sullivan in de essay ‘Annexation’ in United States 

Magazine and Democratic Review. Hij sprak hier zijn steun uit voor het samengaan van de republiek 

Texas en de Unie.340 Als Texas geen deel van de Unie zou gaan uitmaken, dan zou dat een inperking 

zijn van “our greatness and checking the fulfillment of our manifest destiny to overspread the 

continent allotted by Providence for the free development of our yearly multiplying millions.”341 

 O’Sullivan brengt hier tot uitdrukking dat de Unie van een nieuwe orde is. Het ziet de Uniek 

als een ideale samenleving waarin de mens zich maximaal kan ontplooien. Het is een geschenk van 

de Voorzienigheid aan het hele Noord-Amerikaanse continent. In de Achttiende en Negentiende 

Eeuw is Voorzienigheid een benaming voor God. 342 Manifest Destiny ontleent dus concepten aan het 

christendom. Haar wortels kunnen namelijk getraceerd worden tot het Puritanisme. In een toespraak 

van John Wintrop uit 1630 wordt de nieuwe Massachusetts Bay Colony “a city on a hill” genoemd.343 

De spreker citeert hier een zinsnede uit de Bergrede, in Mat. 5: 14 zegt Jezus tot Zijn hoorders dat zij 

“het licht in de wereld” zijn.  
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Het is belangrijk op te merken dat geweld volgens O’Sullivan geen legitiem middel is. Zijn 

idee van Manifest Destiny is een geleidelijke en vreedzame kolonisatie. Elke groep kolonisten zou 

vroeg of laat aansluiting vanzelf zoeken bij de Unie, de Voorzienigheid had het immers zo 

voorbeschikt.344 

 Ideeën gaan echter een eigen leven leiden. Anderen begonnen concepten als expansionisme, 

nationalisme en ‘American exceptionalism’ aan Manifest Destiny te verbinden. Zo werd de idee 

tijdens de Mexicaans-Amerikaanse oorlogen van 1846-1848 aangewend om expansie door middel 

van oorlog te legitimeren. Anderen wenden Manifest Destiny zelfs aan om rassendiscriminatie te 

verdedigen. Los van de inhoud was men er niet over uit welk gebied de Voorzienigheid nu gegeven 

had om te koloniseren. Reikte dat tot aan de Grote Oceaan? Of was heel Noord-Amerika toegewezen 

aan de Amerikaanse kolonisten?345 

 Dit laat zien dat Manifest Destiny een parapluterm werd, een smeltkroes van ideeën waar 

christelijke, seculiere en politieke concepten door elkaar heen lopen. In ieder geval zijn in de meeste 

uitingen de volgende drie elementen terug te vinden: deugd, missie en lotsbestemming. In de 

Amerikaanse samenleving worden belangrijke deugden zoals gelijkheid en rechtvaardigheid 

gerealiseerd. Het verspreiden van deze waarden is nastrevenswaardig. Overdracht van deze waarden 

zal slagen omdat de Voorzienigheid dat zo voorbeschikt heeft.346  

 Deze politieke duiding van Mountjoy helpt om grip te krijgen op wat Manifest Destiny is, 

maar afgezien van een enkele verwijzing naar de Puriteinen tref ik geen theologische noties aan. De 

vraag is hier of de idee in het verleden theologisch onderbouwd is. Ik ben natuurlijk bijzonder 

benieuwd of delen van het concept ontleend zijn aan Jozua. 

 Theoloog L. Daniel Hawk heeft hier een studie aan gewijd getiteld Joshua in 3-D.347 Hawk wil 

in deze studie laten zien dat er drie interpretatieniveaus zijn te onderscheiden met betrekking tot 

Jozua. De eerste dimensie is het Bijbelboek zelf. Hawk onderscheidt daarin twee geluiden, de 

dominante stem en de tegenstem. De dominante stem generaliseert en idealiseert. Hij maakt een 

scherp onderscheid tussen Israëliet en Kanaäniet. De stem vertolkt dat YHWH een hemelse strijder is 

die voor Zijn volk uitgaat. Dankzij Hem wordt heel het land Kanaän onder de voet gelopen.348  

De tegenstem nuanceert en ondermijnt. De werkelijke situatie is niet zo zwart-wit, het is niet 

‘wij’ tegen ‘zij’. De verhalen van Rachab en de Gibeonieten laten zien dat er ook goede Kanaänieten 

zijn. Daarnaast is enige nuance op zijn plaats bij de militaire aanspraken, het Beloofde Land werd 

namelijk niet volledig veroverd.349 Hawk heeft oog voor deze nuance vanwege zijn achtergrond, hij is 

namelijk methodist.350 Kenmerkend voor deze protestantse stroming is een diep gewortelde afkeer 

van geweld. 
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De tweede dimensie is die van de kerkgeschiedenis. Onder invloed van Luther maakt de 

allegorische lezing plaats voor een type lezing die zoekt naar universele christelijke waarden. Al snel 

ziet men verbindingen tussen de intocht in het Beloofde Land en het stichten van de eerste koloniën 

in de Nieuwe Wereld. De idee is dat deze onderneming in lijn is met de wil van God, het Evangelie 

bereikt immers mensen en gebieden die nog nooit van het christendom gehoord hadden.351 

De Puriteinen gaven hier een nieuwe interpretatie aan toen zij zich vanaf 1620 gingen 

vestigen in Amerika. Zoals de Joden uit Egypte waren getrokken, zo vluchtten zij weg uit Europa naar 

het Nieuwe Kanaän. Dat land was door God aan hen gegeven, het was het nieuwe Beloofde Land. De 

oorspronkelijke bevolking waren de Nieuwe Kanaänieten. Zij stierven massaal aan door de 

Europeanen meegebracht ziekten, dat was dan weer het teken bij uitstek dat God vocht voor Zijn 

volk.352 

 Dit is het nationale verhaal over de Verenigde Staten dat ouders doorvertellen aan hun 

kinderen. Hawk stelt dat dit soort verhalen constructies zijn, er wordt selectief met het verleden 

omgegaan. Het verhaal van Manifest Destiny komt overeen met de dominante stem uit Jozua. Maar 

de tegenstem, die herinnert aan het geweld, de rassenongelijkheid en het verdrijven van de 

inheemse bevolking, die komt hier niet tot uitdrukking.353 

 In de vorige casus schreef ik over idealisatie van het verleden, ik constateer hier eenzelfde 

proces. Het narratief Manifest Destiny wordt in stand gehouden. Ik denk hierbij aan de zogenaamde 

Pledge of Allegiance, een eed die elke Amerikaanse scholier al vroeg leert op te dreunen tijdens het 

hijsen van de vlag: 

I pledge allegiance to the Flag of the United States of America, and to the Republic 

for which it stands, one Nation under God, indivisible, with liberty and justice for 

all.354 

De hierboven besproken elementen van deugd, missie en lotsbestemming zie ik hier alle drie terug. 

Deze eed brengt tot uitdrukking dat de Verenigde Staten staan voor de waarden “liberty and justice 

for all”. Door middel van de woorden “I pledge allegiance” committeert de spreker zich aan het 

verspreiden van deze waarden. Dat is het element van de missie. De lotsbestemming komt tot 

uitdrukking in de woorden “one Nation under God, indivisible”. 

 Op basis van deze twee studies kom ik tot de conclusie dat men bij in het proces van de 

kolonisatie van Amerika inspiratie putte uit de dominante stem uit Jozua. In de Zeventiende Eeuw 

waren het de Puriteinen die rechtstreeks vanuit de Bijbel termen ontleenden. Zij waren bezig het 

Nieuwe Israël te realiseren en kwamen daarbij in aanraking met Nieuwe Kanaänieten. In de loop van 

de tijd vinden de concepten deugd, missie en lotsbestemming ingang binnen de bredere cultuur. Bij 

het grote publiek werd dit bekend onder de noemer Manifest Destiny. Aan de hand van het 

voorbeeld van de Pledge of Allegiance heb ik laten zien dat genoemde concepten tot op de huidige 

dag voortleven en worden doorgegeven. 
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 Ik heb echter aan de hand van de studie van Hawk laten zien dat er ook een tweede stem in 

Jozua waarneembaar is. Deze stem ondermijnt de idealen die Manifest Destiny wil uitdragen. Wie 

deze stem verstaat, die neemt waar dat de kolonisatie van Amerika schaduwkanten heeft. Geweld en 

onderdrukking maken ook deel uit van de geschiedenis. Verder leert deze stem ons dat ‘wij’ niet zo 

anders zijn dan ‘zij’. Zo kan Jozua door te lezen vanuit een andere invalshoek een problematische 

tekst worden die Amerikanen nu bevraagt op hun overtuigingen. 

 

Het dispuut rond Van Bekkum 
De laatste casus van dit hoofdstuk gaat over de dissertatie van Koert van Bekkum en reacties daarop. 

In zijn proefschrift schets Van Bekkum dat de Bijbel tegenwoordig nog maar een minimale rol speelt 

in het historisch onderzoek naar de vestging van de Israëlieten in Kanaän. Dat heeft er in de eerste 

plaats mee te maken dat er sinds enkele decennia niet meer van uitgegaan wordt dat 

geschiedschrijving automatisch historisch waar is. Wat aan het papier toevertrouwd wordt is vooral 

een weergave van de ideeën en ideologie van de schrijver. De Bijbelse weergave van de intocht in 

Jozua is dus gekleurd. Ten tweede is men tot het inzicht gekomen dat archeologische vondsten 

regelmatig de Schrift weerspreken in plaats van bevestigen. Dat roept een nieuwe vraag op waar Van 

Bekkum een antwoord op wil formuleren: hoe verhouden ideologie uit de Schrift en archeologische 

vondsten zich tot elkaar?355 

 Na een grondige inventarisatie – die hier overigens niet onderwerp van aandacht is – komt 

Van Bekkum op basis van archeologische vondsten tot de conclusie dat er tussen de Veertiende en 

Achtste Eeuw voor Christus een sociale en politieke omwenteling heeft plaats gevonden in de 

Zuidelijke Levant. De vraag is of dit het gevolg is van een verovering.356 Een aantal archeologische 

vondsten lijken dat te ondersteunen. Zo weten wij dat Kanaän versnipperd was over veel politieke 

eenheden en tussen de Veertiende en Twaalfde eeuw hebben immigranten zich gevestigd. Tevens 

wordt in een buiten-Bijbelse bron, de Stèle van Merneptah, een zeker ‘Israël’ genoemd.357 

 Andere vondsten lijken het verhaal uit Jozua tegen te spreken. Deze vondsten ondersteunen 

niet de idee van twee veroveringscampagnes, het verslaan van vijandige vorsten en de verwoesting 

van hun steden.358 Speciale aandacht is er voor de opgravingen in en rond het Dal van Ajalon. 

Wapenvondsten of restanten van gesneuvelde soldaten ontbreken hier. De vondsten ondersteunen 

de claim van een veldslag niet. Over de goddelijke interventies in verzen 10-15 laat Van Bekkum zich 

zijdelings uit. Hij stelt dat er een grote culturele kloof is tussen de tijd dat de tekst is opgeschreven en 

onze tijd. Daardoor is de historiciteit van de tekst niet meer te achterhalen.359 Deze laatste 

constatering is belangrijk om in het achterhoofd te houden, op dit punt zal hij het verwijt krijgen dat 

hij de historiciteit ontkent. 

 Hoe zit het dan wel met de intocht? Van Bekkum beschrijft dat er een geleidelijke vestiging is 

geweest. De groep immigranten werd in de loop van de tijd omvangrijker, dit leidde tot steeds meer 
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uitwisseling met de autochtone bevolking. Er is dus sprake van groepen die naast elkaar leven 

(coexistence) in plaats van een groep die de ander verovert (conquest).360 Hoe moet met deze 

gegevens de Schrift dan verstaan worden? Volgens Van Bekkum is Jozua een latere reflectie uit de 

Negende of Achtste Eeuw op de geschiedenis. Er wordt een ideaalbeeld geschetst van één Joods volk 

verzameld onder één religie. Dat is echter de politieke en religieuze situatie uit de tijd van de 

schrijver(s), het zijn dus anachronistische elementen.361 

 In de epiloog blikt Van Bekkum tot slot terug op deze bevindingen en stelt hij de vraag hoe de 

gereformeerde theologie zich dient te verhouden tot de gepresenteerde feiten. Met een verwijzing 

naar Herman Bavinck ziet Van Bekkum feiten en nieuwe inzichten niet als gevaar, de Bijbel blijft 

overeind als goddelijke openbaring: “Christians should embrace the world as it is known through 

science and accept well interpreted evidence gratefully, for facts are stubborn things which are 

brought on our way by Gods providence.”362 

Van Bekkum verkreeg op basis van deze dissertatie zijn graad, hier en daar gaf hij aan veelal 

christelijke media interviews en ogenschijnlijk ging men over tot de orde van de dag. Een krantenkop 

uit het Nederlands Dagblad – “Niet alles in boek Jozua is echt zo gebeurd” – wekte echter de indruk 

dat Van Bekkum Joz. 10: 12-13 niet als historisch verslag beschouwd.363 Deze krantenkop is los van de 

inhoud van het proefschrift een eigen leven leiden, in de periode 2012-2014 is Van Bekkum vanuit 

meerdere hoeken beschuldigd van theologie bedrijven tegen het gereformeerde belijden in. Een van 

deze kritieken – waar ik hieronder nader op in zal gaan – is een vermaan van de generale synode van 

de Canadian Reformed Churches uit 2013.364 

Naar aanleiding van alle commotie heeft Van Bekkum in 2014 een online verweer 

gepubliceerd.365 In alle kritieken was het steeds terugkerende bezwaar dat hij de wetenschap boven 

de Bijbel als geopenbaard Woord van God zou plaatsen.366 Hij zegt dat daar geen sprake van is, 

wetenschappelijke studie naar de Schrift dient gewaardeerd te worden. Over nieuwe inzichten 

schrijft hij: “Blijkbaar heeft de kerk het voor het verstaan van de Schrift nú nodig dat die meer wordt 

geplaatst in de eigen context waarin deze is geopenbaard.”367 Exegese en Bijbelwetenschap is meer 
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dan dogmatiek bedrijven. Als je daarin blijft hangen, dan ontstaat er spraakverwarring met de niet-

gereformeerden.368 

Hij verkiest als vertrekpunt feiten boven de dogmatiek omdat deze de gemeenschappelijke 

consensus zijn waarmee alle wetenschappers werken. Vanuit dat startpunt kan hij “de gangbare 

consensus dat er geen intocht van Israël in Kanaän heeft plaatsgevonden, van binnenuit opblazen.”369 

Dat verklaart dan ook waarom hij een uitgebreide exegese van het wonder van zon en maan 

achterwege laat. Alleen op deze manier kan hij anders onbelichte zaken naar boven halen.370 

Naast de methodologie ziet Van Bekkum nog twee oorzaken van het dispuut. De eerste heeft 

te maken met de Nederlandse context, die sterk geseculariseerd is en waar vanwege de financiering 

door de Wetgever bepaalde eisen aan academisch personeel gesteld mogen worden.371 Vervolgens 

kaatst Van Bekkum de bal terug. In de wereldwijde gereformeerde gemeenschap zijn er allerlei 

veranderingen gaande, wat druk zet op interne en externe samenwerkingsverbanden. Als de 

Nederlandse tak zich te progressief toont, dan loopt zij het risico al snel de kop van jut te worden.372 

Deze laatste twee observaties zijn niet uit de lucht gegrepen. Toen ik de hierboven 

genoemde rapportage van de Canadian Reformed Churches raadpleegde, viel op dat er op punten 

met argusogen naar de ontwikkelingen in Nederland gekeken wordt.373 Ik stip er een paar aan. 

Verspreid over twaalf pagina’s spreekt men in artikel 148 de zorgen uit over de aanstelling van Stefan 

Paas en Koert van Bekkum aan de Theologische Universiteit Kampen (pp. 172-173; 178), bekijkt men 

de ontwikkelingen rond de vrouw in het ambt met argusogen (p. 174), formuleert men dat een 

eventueel vrouwelijke afgevaardigde geen stemrecht mag hebben op de synode (p. 175) en heeft 

men bezwaren tegen de wijze van lesgeven in Kampen (p. 176).374 

Ik ben in deze discussie een buitenstaander. Ik zie echter op basis van mijn eerdere 

conclusies parallellen. Dit dispuut is mijns inziens dan ook grotendeels historisch verklaarbaar. 

Allereerst wil een parallel trekken met de Zaak Geelkerken, in beide zaken gaat het namelijk om de 

vraag naar de betrouwbaarheid van de Schrift. In alle kritiek krijgt Van Bekkum het verwijt dat hij 

meer waarde hecht aan de wetenschap dan aan de Schrift. Dat is een verwijt dat in 1926 ook 

speelde, Geelkerken werd verweten dat hij de evolutieleer boven het scheppingsverhaal verkoos. 

Het geeft aan dat in beide situaties de criticasters de Schrift het laatste woord geven boven de 

wetenschap. De Schrift is tot op de letter waar, of het nu gaat om de slang (Gen. 3), de intocht of het 

wonder van de zon en de maan. 

 Wat hier mijns inziens ook meespeelt is het fenomeen ‘van horen zeggen’. In het vorige 

hoofdstuk sprak ik al de hypothese uit dat er een risico op verdenking van ketterij is wanneer er over 

heikele teksten gepreekt wordt. Dit is in feite ook toepasbaar op de publicaties van een academicus. 

Als een onvolledig of verkeerd citaat een eigen leven gaat leiden, dan is het lastig om onjuiste 
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aannames te weerleggen met wat er daadwerkelijk geschreven is.375 In deze casus zie ik dit terug 

doordat er veel gewicht aan Joz. 10: 12-13 wordt gehangen, terwijl aan dit wonder in de dissertatie 

bewust weinig aandacht wordt geschonken. 
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Eindconclusies, terugblik en aanbevelingen 
Eindconclusies 

In de inleiding van deze these zijn de volgende onderzoeksvragen gesteld: “Hoe wordt in 

commentaren en Bijbelverklaringen uit het tijdvak circa 1900-2004 omgegaan met de geweldsdaden 

in Jozua 10? Wordt dit hoofdstuk gelezen en verkondigd binnen de NHK (inclusief GB), GKN, ELK en 

de Vrijzinnigheid in deze periode?” 

 In het eerste hoofdstuk is antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag. Op basis van 

twintig commentaren is geconstateerd dat er verschillende hoofdlijnen zijn om Jozua 10 te 

interpreteren. Elk van deze commentaren is natuurlijk op eigen wijze uniek, verrassend en leerzaam. 

Toch heb ik laten zien en beargumenteerd dat commentaren aan elkaar verwant zijn op basis van 

theologische bril. Ik heb daarin de werken ingedeeld in de categorieën Amsterdamse School, 

allegorische lezing, historisch-verklarende lezing, tekstkritische lezing en ethische lezing. Het type 

lezing is grotendeels bepalend hoe het commentaar aankijkt tegen de geweldsvraag. Ook daarin is 

een scala aan visies waarneembaar, variërend van totaal geen moeite met het geweld tot dusdanig 

veel dat delen uit het Bijbelboek vermeden worden. Middels dit hoofdstuk heb ik laten zien dat er 

voor predikers een ruim aanbod aan meningen en interpretaties voorhanden is waarmee zij zich 

kunnen voorbereiden op de verkondiging. 

 In de praktijk blijkt echter dat Jozua 10 niet of nauwelijks bepreekt wordt. Ik kom tot deze 

conclusie op basis van breed bronnenonderzoek over ruim 10.000 preken/preekschetsen en 

bestudering van meerdere leesroosters. Dit leverde slechts één preekschets op die de auteur 

overigens niet tot uitvoer heeft gebracht. Ik moet bekennen dat deze uitkomst tegen al mijn 

verwachtingen in ging, ik had toch wel een stuk of vijf verkondigingen verwacht. Geen resultaat is 

echter ook een resultaat. In de zoektocht naar verklaringen voor dit resultaat ben ik tien factoren 

tegen gekomen die de prediking van deze tekst weerhouden. Binnen de theologie wordt de term 

canon binnen de canon gebruikt, wat wil zeggen dat theologen onderkennen dat aan bepaalde delen 

van de Schrift veel gewicht in de weegschaal leggen terwijl andere delen onderbelicht blijven. Ik heb 

laten zien dat Jozua 10 hiervan een schoolvoorbeeld is. De tekst wordt als dusdanig problematisch 

ervaren dat er bijna uitsluitend op academisch niveau over gesproken wordt. 

 Ik heb echter in het laatste hoofdstuk aan de hand van drie casussen ook laten zien dat het 

laatste woord nog niet is gezegd over Jozua. Interpretaties van bijvoorbeeld Joodse zijde, uit 

orthodoxe hoek of vanuit de idee van Manifest Destiny laten zien dat het beklemmende gevoel bij 

deze tekst niet universeel onder lezers aanwezig is. Dat benadrukt opnieuw dat gangbare 

opvattingen binnen de PKN rond Jozua 10 ook maar particulier zijn. Maar ik heb in de derde casus 

over Van Bekkum ook laten zien dat theologische visies uit de vorige eeuw nog steeds voor 

controverses kunnen zorgen rond het boek Jozua. 

 

Terugblik 

Hier wil ik kort de ruimte nemen om terug te blikken op het onderzoek, de bevindingen en het 

proces. Op het formuleren van de probleemstelling kijk ik positief terug. Het was al snel duidelijk 

waar mijn interesse lag en waar nog iets te onderzoeken viel. Het onderwerp stond al in een vroeg 
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stadium vast. Ik heb een vliegende start gemaakt. Ik heb wel het aanvankelijke plan om in hoofdstuk 

drie preken te analyseren laten varen toen bleek dat er hele andere resultaten uit het 

bronnenonderzoek kwamen dan aanvankelijk gedacht. 

 Desondanks ben ik tevreden met – zelfs trots op – de gevonden resultaten. De gebruikte 

onderzoeksmethoden hebben geholpen om zowel kwantitatief als kwalitatief goede data te 

genereren. Het doel van een goede spreiding van commentaren op tijdvak, kerkelijke achtergrond, 

publiek en theologische visies is mijns inziens behaald. Dat geldt evengoed voor het 

bronnenonderzoek naar preken, schetsen en leesroosters. Niet alleen heb ik cijfermatig tot 

uitdrukking gebracht dat geweldsteksten amper bepreekt worden, ik heb ook op basis van 

theologische en historische factoren duidelijk gemaakt waarom dat zo is. Ik ben buiten de gebaande 

wegen gegaan en heb nieuwe zaken in kaart gebracht. Dat is mijn bijdrage aan het wetenschappelijke 

discours en het begrip van Jozua. 

 Het is minder goed gelukt om de hoeveelheid werk binnen de kaders te houden. Het 

onderzoek is maar net binnen de gestelde tijd af. In mijn beleving is er veel meer bronnen- en 

literatuuronderzoek gedaan dan vereist. Door de hoeveelheid data en opvattingen zag ik soms zelf 

het bos niet meer. Tegen deze grens liep ik een paar keer aan bij het uitwerken van het eerste 

hoofdstuk. Het schrijfproces stokte dan een paar dagen, ik ging dan noodgedwongen met een ander 

onderdeel aan de slag omdat ik mij moest bezinnen. Verdere vertraging laat zich verklaren door mijn 

persoonlijke situatie. Naast fulltime student draag ik ook verantwoordelijkheden in de rollen van 

partner, vader, gastvoorganger en ouderling. Maar dat doe ik mijzelf aan, ik neem niemand iets 

kwalijk. 

 

Aanbevelingen 

Ik hoop van harte dat dit onderzoek niet in een lade eindigt om stof te vergaren. De resultaten zijn 

dusdanig relevant dat er hopelijk vervolgonderzoek uit rolt. Ik stip graag een aantal zaken aan: 

1. Het bronnenonderzoek in hoofdstuk twee richtte zich op preken, schetsen en leesroosters. 

Dat zijn allemaal hulpmiddelen voor predikers en voor de eredienst. In het 

bronnenonderzoek is echter geen aandacht besteed aan hulpmiddelen voor de gelovige 

thuis. Er is geen bronnenonderzoek gedaan naar onder andere Bijbelse dagboeken, materiaal 

voor kringwerk of het Bijbelleesrooster dat het Nederlands Bijbelgenootschap al sinds jaar en 

dag uitgeeft. Het zou aardig zijn om in een volgend onderzoek deze bronnen te bestuderen 

om na te gaan of en hoe Jozua wordt gepresenteerd aan de lezers. 

2. Het tijdvak voor het bronnenonderzoek houdt bij de fusie van de PKN op, dat is een 

weloverwogen en beargumenteerde keuze geweest. De tijd heeft echter niet stil gestaan, 

sinds de aanslagen op de Twin Towers is elke Nederland zich van religieus gemotiveerd 

bewust. Sinds het begin van de Eenentwintigste Eeuw zijn er dan ook nieuwe bijdragen en 

interpretaties (commentaren, preken, etc.) op Jozua bij gekomen. Een aantal van die 

bijdragen heb ik in de inleiding genoemd. Mijn onderzoeksopzet en methodologie kan dan 

ook prima gebruikt worden voor een herhaalonderzoek, maar dan om nieuwe literatuur uit 

de laatste vijftien jaar te bestuderen. Als het onderzoek herhaald wordt, dan kunnen die 
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resultaten vergeleken worden met de conclusies van deze MA-thesis. Zo zijn mogelijk 

verschuivingen in het denken goed in kaar te brengen. 

3. In de laatste decennia is er vanuit onder andere de geschiedwetenschap interesse ontstaan 

voor het eigen koloniale verleden. Ik ben van mening dat theologische reflectie daarop niet 

kan achterblijven. Tijdens het onderzoek heb ik de Manifest Destiny aan de lezer 

geïntroduceerd, een visie die de landinname van Kanaän als argument inzet om kolonisatie 

uit de eigen tijd te valideren. Ik ben erg benieuwd of een soortgelijk concept te vinden is op 

het snijvlak van de Nederlandse kerkgeschiedenis en koloniale geschiedenis. Hoe keek men 

bijvoorbeeld theologisch tegen Nederlands-Indië aan? Werden delen uit de Bijbel gebruikt 

om de kolonisatie of slavernij te vergoelijken? En hoe zit het met Suriname, Zuid-Afrika of de 

Nederlandse Antillen? Keek men op een eenzelfde manier theologisch tegen alle koloniën en 

haar bevolkingen aan? 

Naast deze aanbevelingen wil ik tot slot pleiten voor het beter vastleggen van onze bronnen en voor 

de vindbaarheid daarvan. Ik ben er verbaasd over dat bij de geraadpleegde prekenseries geen 

registers voorhanden zijn. Het doet mij als historicus pijn aan het hart dat geen enkele instantie een 

serie als Stemmen uit Jeruzalem volledig in haar bezit heeft. Wij dragen als academici en theologen 

verantwoordelijk om de eigen kerkelijke geschiedenis voor de volgende generatie te bewaren. Als die 

bronnen incompleet en onoverzichtelijk zijn, dan lopen wij het risico dat al die kennis op den duur uit 

het collectieve geheugen verdwijnt. Ik wil dan ook hier de oproep doen om dergelijk materiaal bij één 

instantie centraal onder te brengen en zo spoedig mogelijk te laten digitaliseren. Voeg dan ook gelijk 

een register, metadata en een zoekfunctie toe zodat op thema en/of Schriftplaats gezocht kan 

worden.



78 
 

Bijlagen 

Bij hoofdstuk 1: schematische weergave van de bestudeerde bronnen 

Tabel 1: kerkelijke achtergrond auteur(s) 

Auteur(s) Hervormd Gereformeerd Luthers Vrijzinnig Evangelisch Katholiek Interkerkelijk Onbekend 

Keil, 1863   √      
Holzinger, 1901   √      
Roorda, 1913  √       
Kohlbrügge, 1914 √        
Schulz, 1924      √   
Goslinga, 1927  √       
De Groot, 1931 √        
Baarslag, 1935        √ 
Noth, 1938   √      
Meester, 1942  √       
De Boer (et al.), 1963       √  
Kroeze, 1968  √       
Vonk, 1972  √       
Beek, 1981 √   √     
Deurloo, 1981    √     
Abma, 1982 √        
Butler, 1983     √    
Spronk, 1994  √       
Hess, 1996     √    
Ter Linde, 1999    √     
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Tabel 2: theologische signatuur 

Auteur(s) Onderdeel serie? Hervormd Gereformeerd Luthers Vrijzinnig Evangelisch Katholiek Onbekend/niet 
kerkelijk verbonden 

Keil, 1863 Eigen serie, Biblischer Commentar 
über das Alten Testament  

  √     

Holzinger, 1901 Ja, Kurzer Hand-commentar zum 
Alten Testament 

      √ 

Roorda, 1913 Nee  √      

Kohlbrügge, 
1914 

Nee √       

Schulz, 1924 Ja, Heilige Schrift des Alten 
Testamentes 

      √ 

Goslinga, 1927 Ja, Korte Verklaring der Heilige 
Schrift 

 √      

De Groot, 1931 Ja, Tekst en Uitleg       √ 

Baarslag, 1935 Ja, Libbellen-serie       √ 

Noth, 1938 Ja, Handbuch zum Alten 
Testament 

      √ 

Meester, 1942 Ja, Paraphrase Heilige Schrift       √ 

De Boer (et al.), 
1963 

Ja, Phoenix Bijbelpockets       √ 

Kroeze, 1968 Ja, Commentaar Oude Testament  √      

Vonk, 1972 Eigen serie, Voorzeide Leer  √      

Beek, 1981 Ja, Prediking Oude Testament       √ 

Deurloo, 1981 Ja, Verklaring van een 
Bijbelgedeelte 

      √ 

Abma, 1982 Nee √       

Butler, 1983 Ja, World Biblical Commentary     √   

Spronk, 1994 Ja, Tekst & Toelichting       √ 

Hess, 1996 Ja, Tyndale Old Testament 
Commentary 

    √   

Ter Linde, 1999 Eigen serie, Het verhaal gaat…    √    
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Tabel 3: publiek 

Auteur(s) Publiek Niveau Reden 

Keil, 1863 Theologen Gevorderd Kennis van Hebreeuws en Grieks is vereist. 

Holzinger, 1901 Exegeten Technisch Uitgebreide aandacht voor bronnentheorie, tekstkritische kwesties en redactie. 

Roorda, 1913 Leken Gevorderd Schrift wordt met Schrift vergeleken. 

Kohlbrügge, 1914 Leken Laagdrempelig Bedoeld tot opbouw van de gemeente . 

Schulz, 1924 Leken Laagdrempelig Het commentaar is opgenomen als voetnoten bij de Bijbeltekst. De auteur geeft een 
transcriptie van het Hebreeuws. 

Goslinga, 1927 Leken Laagdrempelig Toegankelijk commentaar bij de tekst. Vakterminologie en het Hebreeuws worden 
vermeden. 

De Groot, 1931 Theologen Gevorderd Veel aandacht voor geografie en wetenschappelijke stand van zaken. 

Baarslag, 1935 Leken Gevorderd Veel aandacht voor archeologie, geografie en buiten-Bijbelse bronnen. 

Noth, 1938 Theologen Technisch Uitgebreide aandacht voor de bronnen achter de tekst, de Masoretische tekst en het 
kritisch apparaat. 

Meester, 1942 Leken Laagdrempelig Het commentaar is opgenomen als voetnoten bij de Bijbeltekst. 

De Boer (et al.), 1963 Leken Gevorderd Bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Bied een breed scala aan thema’s en ethische 
vragen. 

Kroeze, 1968 Exegeten Technisch Uitgebreide bespreking van wetenschappelijke stand van zaken en waarneembare 
oneffenheden in de tekst. Kennis van Hebreeuws en Grieks is vereist. 

Vonk, 1972 Leken Gevorderd Gebruik van vakterminologie. 

Beek, 1981 Theologen Gevorderd Commentaar is gericht op de prediking van Jozua. 

Deurloo, 1981 Leken Gevorderd Bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Gebruik van vakterminologie. 

Abma, 1982 Theologen Gevorderd Commentaar is gericht op de prediking van Jozua. 

Butler, 1983 Exegeten Technisch Uitgebreide aandacht voor literaire kritiek, vormkritiek, tekstkritische kwesties en 
archeologie.  

Spronk, 1994 Leken Laagdrempelig Bedoeld voor de geïnteresseerde leek. 

Hess, 1996 Leken Gevorderd Bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Aandacht voor structuuranalyse (parallellisme, 
chiasme, herhaling v.28-39). 

Ter Linde, 1999 Leken Laagdrempelig Bedoeld voor de geïnteresseerde leek. Het losse register komt de lezer tegemoet. 
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Tabel 4: bespreken van het geweldsthema & theologische bril 

Auteur(s) In inleiding? In Jozua 10? Focus Theologische bril Bijzonderheden 

Keil, 1863 Nee Zijdelings; 
hagelstenen 

v.12-15 Historisch-verklarende 
benadering 

Auteurs proberen verklaringen te geven voor de 
wonderen. 

Holzinger, 1901 Nee Nee v.1-8; 28-39 Tekstkritische 
benadering 

Aandacht gaat uit naar geografie en 
archeologie. 

Roorda, 1913 Nee Ja; 
hagelstenen/executie 

v.1-27 Allegorische lezing & 
typologische lezing 

De auteur rechtvaardigt het geweld, het dient 
als straf als gevolg van verzet tegen God. 

Kohlbrügge, 1914 Niet aanwezig Niet aanwezig - Kohlbrüggiaans, 
nadruk op de genade 
van Christus 

Jozua 10 wordt helemaal niet bepreekt. 

Schulz, 1924 Ja; de ban Ja; executie v.10-14 Historisch-verklarende 
benadering 

Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Goslinga, 1927 Ja; de 
ban/executie 

Ja; verwoesting van 
de steden 

v.12-15 Allegorische lezing De Kerk is de voortzetting van het Verbond. 
Evenals Jozua strijdt de Kerk met God tegen het 
kwaad. 

De Groot, 1931 Ja; de ban Nee v.13 Historisch-verklarende 
benadering 

Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Baarslag, 1935 Niet aanwezig Zijdelings; 
hagelstenen/executie 

v.28-43 Historisch-verklarende 
benadering 

Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Noth, 1938 Nee Nee v.16-27 Tekstkritische 
benadering 

Enkel de compositie van de tekst en de 
verhouding tussen de achterliggende bronnen is 
van belang. 

Meester, 1942 Ja; de ban Nee v.13-15 Allegorische lezing & 
Historisch-verklarende 
benadering 

Evenals Jozua strijdt de Kerk met God tegen het 
kwaad. 

De Boer (et al.), 1963 Ja; de ban Niet aanwezig - Ethische benadering Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Kroeze, 1968 Nee Ja; hagelstenen/ 
executie/verwoesting 
van de steden  

v.1-3; 10-15 Historisch-verklarende 
benadering 

De auteur ziet het geweld als een 
gerechtvaardigde straf. 

Vonk, 1972 Nee Ja; hagelstenen/ 
executie/verwoesting 

v.10-11 Historisch-verklarende 
benadering 

Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 
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van de steden  

Beek, 1981 Nee Ja; hagelstenen/ 
executie 

v.12-15 Amsterdamse School Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. Enkel v.12-15 wordt voorzien van een 
preekschets. 

Deurloo, 1981 Ja; de ban Ja; executie v.16-27 Amsterdamse School Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Abma, 1982 Niet aanwezig Nee v.7-16 Allegorische lezing De stilstaande zon en maan wordt gelezen als 
een ontmaskering van machten met Pasen. 

Butler, 1983 Nee Ja; verwoesting van 
de steden 

v.1-5; 19-21 Tekstkritische 
benadering & 
historisch-kritische 
benadering 

Aandacht gaat uit naar tekstkritiek, geografie en 
archeologie. Het geweld moet in zijn tijd 
verstaan worden. 

Spronk, 1994 Ja; de ban Ja; hagelstenen/ 
Executie/verwoesting 
van de steden 

- Kamper School Het gebod tot geweld moet in zijn tijd verstaan 
worden. 

Hess, 1996 Ja; de ban Nee v. 15 Allegorische lezing Elementen uit Joz. 10 zijn allegorieën voor het 
leven van een christen. 

Ter Linde, 1999 Niet aanwezig Nee v.12-15 Amsterdamse School 
& allegorische lezing 

Het geweld moet gelezen worden als een 
verhaal over de algemene strijd tussen goed en 
kwaad.  
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Bij hoofdstuk 2: schema’s van de bestuurde prekenseries en preekschetsen 

Schema Stemmen uit Jeruzalem 

Groene jaargangen zijn in het geheel geraadpleegd, gele jaargangen zijn gedeeltelijke ingezien en rode jaargangen zijn niet in het bezit van de universiteiten. 

 

Jaargang Aanwezig OT NT Cat. & Gel. Jozua Richteren Auteur 

 De jaargangen lopen van november 
tot oktober 

      

1901-1902  5 7 0    

1902-1903  3 9 0    

1903-1904 No. 2-3, 5-8 3 3 0    

1904-1905  6 6 0  6:1-24 [9] 
Gideon geroepen 
6:36-40 [10] 
De wol en de dauw 
7:1-8 [11] 
God dunt het leger uit 
7:9-25 [12] 
De Midjanieten 
verslagen 

ds. B. Lütge 
 
ds. B. Lütge 
 
ds. B. Lütge 
 
ds. B. Lütge 

1905-1906  6 6 0    

1906-1907  3 8 1    

1907-1908  3 8 1    

1908-1909 No. 2, 11 0 2 0    

1909-1910 No. 4, 9-10 0 3 0    

1910-1911 No. 3-5, 8-9, 10, 12 3 4 0    

1911-1912 No. 1, 5, 7, 11 1 2 1    

1912-1913  8 4 0    

1913-1914  7 4 1    

1914-1915 No. 1-4, 6-9 4 4 0    

1915-1916  6 6 0  13: 22-23 ? 
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Geboorteverhaal van 
Simson 

1916-1917  6 6 0    

1917-1918 No. 1-2, 4-12 2 9 0    

1918-1919 No. 1-4 1 3 0    

1919-1920 Ontbreekt       

1920-1921 No. 3, 5 0 2 0    

1921-1922 No. 1-3 2 1 0    

1922-1923 Ontbreekt       

1923-1924 No. 3-9 0 7 0    

1924-1925 No. 1, 3-10, 12 1 9 0    

1925-1926 No. 1-5, 7-10 2 7 0    

1926-1927  2 10 0  7:20 [9] 
De Midjanieten 
verslagen 

ds. J. Willemse 

1927-1928 No. 1-6, 8-9, 11-12 1 9 0    

1928-1929 No. 1-4, 6-9 1 7 0    

1929-1930 Ontbreekt       

1930-1931 No. 9-12 3 1 0    

1931-1932 No. 1-2, 4 1 2 0    

1932-1933  3 9 0    

1933-1934 No. 1-3, 6-12 4 6 0    

1934-1935 No. 1-11 2 9 0    

1935-1936 No. 1-4, 6-12 4 7 0    

1936-1937 No. 3-5, 8-12 1 7 0    

1937-1938 No. 1 1 0 0    

1938-1939 No. 9 1 0 0    

1939-1940 No. 10 1 0 0    

1940-1941 No. 2 1 0 0    

 Vanwege WO II stopt de serie tijdelijk. 
In juli 1946 wordt de serie weer 
voortgezet. Jaargangen lopen nu van 
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juli tot juni. 

1946-1947 No. 2-12 1 9 0    

1947-1948 No.2-12 4 7 0    

1948-1949  3 9 0    

1949-1950 No. 1-2, 4-12 1 9 1    

1950-1951 No. 1-5, 7-12 2 9 0    

1951-1952 No. 1-6, 8-12 3 8 0    

1952-1953 No. 1-4, 6-12 5 6 0    

1953-1954 No. 1-6, 8-12 3 7 1    

1954-1955  3 6 3    

1955-1956  2 8 2    

1956-1957  5 7 0    

1957-1958  4 7 1    

1958-1959 No. 1, 3-12 5 5 1    

1959-1960  2 10 0    

1960-1961 No. 2-12 1 10 0    

1961-1962  4 8 0    

1962-1963 No. 1, 3, 9, 12 2 2 0    

 Vanaf 1963-1964 verschijnt het 
tijdschrift per twee weken i.p.v. 
maandelijks. 

      

1963-1964  8 18 0 5: 13-15 [8] 
Jozua en de engel van 
de hemelse legers 

 ds. S. Gerssen 

1964-1965  8 18 0    

1965-1966  6 17 3    

1966-1967  8 17 1    

1967-1968  10 15 1 6: 1-21 
Hebreeën 11:30 [10] 
“De muren van Jericho 
neergestort” 

 ds. G.C. Molenaar 

     De tekst uit Hebreeën   
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is het uitgangspunt. 

1968-1969 No. 1-25 7 18 0    

1969-1970 No. 1-7, 9-13, 15-26 10 14 0    

1970-1971 No. 1-4, 6-26 7 18 0    

1971-1972 No. 1-15, 17-27 6 20 0    

1972-1973  14 12 0    

1973-1974  8 16 0  6: 14-15a [6] 
Gideon geroepen 

ds. P. de Hoop 

1974-1975  7 19 0    

1975-1976 No. 2-26 9 16 0 7: 7 + 10 [5] 
Achan en de ban 
24: 14-15 [8] 
Volksvergadering te 
Sichem 

 ds. S.F. van Veenen 
 
ds. W.G. Gerritsen 

1976-1977 No. 1-8, 10-13, 15-26 4 20 0    

1977-1978  6 20 0    

1978-1979 No. 2, 4-26 8 16 0    

1979-1980 No. 1-13, 15-26 11 14 0    

1980-1981  8 17 1    

1981-1982 No. 3-26 9 15 0    

1982-1983 No. 2-12, 14-19, 21-26 8 15 0  6: 12 [6] 
Gideon geroepen 
12: 5-6 [25] 
Conflict met Efraïm 

ds. J. ter Steege 
 
ds. E.M. Bakker 

1983-1984 No. 1-4, 6-8, 11, 15, 16, 18-25, 27 3 16 0  11: 30, 34-35 [6] 
De dochter van Jefta 

ds. P. Holst 

1984-1985 No. 1-2, 4-5, 7-14, 16-17, 19-25 7 14 0    

1985-1986 No. 1-11, 13-15, 20-26 8 13 0  6: 12-14 [9] 
Gideon geroepen 

ds. G. Th. Vollebregt 

1986-1987 No. 2, 4, 7-11, 13, 16-17, 20, 24-26 6 8 0  16: 1-3 [16] 
Simson en Delila 

ds. G. Th. Vollebregt 

1987-1988 No. 1-13, 15-24, 26 8 16 0    
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1988-1989 No. 1, 3-6, 8-13, 15-21, 23, 25-26 5 16 0    

1989-1990 No. 1-20, 22-26 8 17 0    

1990-1991 No. 1-3, 5-26 6 19 0    

1991-1992 No. 1-19, 21-24, 26 8 16 0    

1992-1993 No. 1-2, 4-5, 8-14, 17-26 5 15 1    

1993-1994 No. 1-9, 12-26 12 12 0    

1994-1995  15 12 0    

1995-1996 No. 1, 3-26 7 18 0 14: 8 [8] 
Kaleb 

 ds. W.G. Gerritsen 

1996-1997 No. 1-4, 6-19, 21-26 9 15 0    

1997-1998 No. 1-11, 13-14, 16-26 8 16 0    

1998-1999  6 20 0 1: 8a [1] 
Jozua geroepen 
1: 9 [7] 
Jozua geroepen 

 ds. J. ter Steege 
 
ds. W.G. Gerritsen 

1999-2000  8 18 0  6: 12b [10] 
Gideon geroepen 

ds. M. Oostenbrink 

2000-2001  9 17 0 2: 18 [1] 
Spionnen in Jericho 

 ds. J. ter Steege 

2001-2002  10 16 0    

2002-2003  8 18 0    

2003-2004  4 22 0    
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Schema Menigerlei Genade 

Groene jaargangen zijn in het geheel geraadpleegd, gele jaargangen zijn gedeeltelijke ingezien en rode jaargangen zijn niet in het bezit van de universiteiten. 

 

Jaargang Aanwezig OT NT Cat. & Gel. Jozua Richteren Auteur 

 Jaargangen lopen van mei-april       

1911-1912  18 34 0  16:21 [8] 
Tempel van Dagon 

ds. J.L. Schouten 

1912-1913  17 35 0    

1913-1914  15 37 0    

1914-1915  0 0 52    

1915-1916  21 31 0    

1916-1917  13 39 0    

1917-1918  24 28 0    

1918-1919  18 34 0    

1919-1920  20 32 0    

1920-1921  16 36 0  5:12-31 [21] 
Lied van Debora 

ds. C.J. Wielenga 

1921-1922  21 31 0  6:34-7:8 [19] 
De wol en de dauw /  
God dunt het leger 
uit 
17: 1-13 [42] 
Micha 

ds. H. W. Laman 
 
 
 
dr. J.C. de Moor 

1922-1923  22 32 0  16:10-31 [10] 
Tempel van Dagon 
15:1-19 [22] 
Simson doodt 
duizend 
Filistijnen 

ds. M. Schuurman 

 

ds. C.J. Wielenga 

1923-1924  25 27 0  10:16b [6] 
Jefta geroepen 

ds. A.H. van Minnen 
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1924-1925  17 35 0    

1925-1926  19 33 0    

1926-1927  20 32 0    

1927-1928  11 41 0    

1928-1929  21 31 0    

1929-1930  19 33 0    

1930-1931  20 32 0 7:1-26 [37] 
Achan en de ban 

 
 
21:25, 3:6 + 9 [52] 
Geen koning in Israël  

ds. A. Dondorp 
 
dr. K. Dijk 
 

1931-1932  20 32 0  11:29-40 [5] 
De dochter van Jefta 
4:15-24, 5:24-27 [16] 
Moord op Sisera 

dr. K. Dijk 
 
ds. W. van ‘t Sant 

1932-1933  22 30 0  8:22-25 [14] 
Over het 
koningschap 

dr. K. Dijk 

1933-1934  22 30 0 1:1-18 [17] 
Jozua geroepen 

 
 
13:5b [51] 
Geboorteverhaal van 
Simson 

ds. W. van Gelder 
 
dr. K. Dijk 

1934-1935  18 34 0    

1935-1936  22 30 0    

1936-1937  18 34 0  7:1-8 [17] 
God dunt het leger 
uit 
2:1-15 [26] 
Afgoderij 

dr. K. Dijk 
 
 
ds. Js Bootsma 

1937-1938  12 40 0    

1938-1939  17 35 0  5:6-8 [18] 
Lied van Debora 

ds. W.J.J. Velders 

1939-1940  20 32 0    
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1940-1941  25 27 0  5:1-12 [22] 
Lied van Debora 

dr. K. Dijk 

1941-1942  17 35 0 3:1-16 [28] 
Door de Jordaan 

 
 
14:1-4 [31] 
Simson zoekt een 
vrouw 

ds. G. Meijnen 
 
ds. D. van Dijk 

1942  8 6 0    

 Vanwege WO II wordt de serie in 
1942 afgebroken. Dat jaar zijn er 
14 preken i.p.v. 52. In 1946 wordt 
de serie weer voortgezet. 
Jaargangen lopen nu gelijk aan het 
kalenderjaar. 

      

1946  17 35 0    

1947  15 39 0  15:1-20 [46] 
Simson doodt 
duizend Filistijnen 

ds. G.R. Visser 

1948  20 34 0  14:1-4 [25] 
Simson zoekt een 
vrouw  
11:30-40 [35] 
Dochter van Jefta 
8:4-17 [40] 
Overwinningen van 
Gideon 

ds. H.J. Hoek 
 
 
ds. Chr. W.J. Teeuwen 
 
ds. W.C. Huismans 

1949  18 35 0    

1950  14 39 0 2: 21b [26] 
Spionnen in Jericho 

 dr. C. Bouma 

1951  14 39 0    

1952  17 37 0    

1953  21 33 0    

1954  23 31 0    
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1955  19 35 0  6:31-32 [27] 
Joas’ oproep tot 
inkeer 

ds. C. Moens 

1956  15 39 0    

1957  23 32 0 22: 26, 27 en 34 [2] 
Bouw van het altaar 

 ds. J.S. van den Bos 

1958  23 32 0  6:25-32 [44] 
Offer van Gideon / 
Joas’ oproep tot 
inkeer 

prof. dr. A.D.R. Polman 

1959  16 39 0  
 
 
5:13-6:5 (i.c.m. Richt. 
3:31) [28] 
Door deJordaan 

15: 14-10 [27] 
Simson doodt 
duizend Filistijnen 
3:31 (i.c.m. Joz. 5:13-
6:5) [28] 
Door de Jordaan 

ds. C. Ch. Griffioen 
 
 
ds. P. Visser 

1960  23 31 0  
 
6:25 [40] 
Jericho 

5:23 [28] 
Meroz vervloekt 

dr. H. Holtrop 
 
ds. W. de Graaf 

1961  25 29 0  
 
23: 1-16 [54] 
Afscheidsrede Jozua 

10:6-16 [47] 
Jefta geroepen 

ds. F. Minnema 

 

dr. C.N. Impeta 

1962  18 37 0    

1963  17 38 0  15:9-17 [38] 
Simson doodt 
duizend Filistijnen 
7:20-22 
De list van Gideon 

ds. C.M. van der Loo 
 
 
prof. dr. A.D.R. Polman 

1964  22 33 0  16:21-31 [28] ds. Th. J. Kerssies 
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De dood van Simson 
5:12-31 [30] 
Lied van Debora 

 
ds. J. Schelhaas 

1965  20 35 0 6:15-26 [2] 
Jericho 

 ds. A. Prins 

 Vanaf 1966 verschijnt de serie om 
de twee weken i.p.v. wekelijks. 

      

1966  10 17 0    

1967  9 15 0    

1968  12 14 0  17:1-6 [13] 
Micha 

dr. A. Kuyswijk 

1969 Ontbreekt       

1970  9 17 0    

1971  7 19 0    

1972  9 18 0  10:1-2 [15] 
Richter Thola 
8:22-23, 9:1-25; 46-
57. [21] 
Abimelech en de 
fabel van Jotham 

ds. C. Mak A.zn 
 
ds. J. van Tuinen 

1973  10 16 0    

1974  9 17 0    

1975  8 16 0 1:1-17 [1] 
Jozua geroepen 

 ds. Th. Ferwerda 

1976 No. 2-4 1 2 0    

1977 Ontbreekt       

1978  7 17 0    

1979 No. 2-6 0 5 0    

1980  10 14 0    

1981  8 16 0    

1982  8 16 0    

1983  10 10 4    
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1984  8 12 4  6:1-19 [9] 
Gideon geroepen 

drs. P. Schelling 

1985  8 16 0    

1986  13 11 0    

1987  14 10 0  14:1-20 [12] 
Simson zoekt een 
vrouw 

ds. P. Schravendeel 

1988  8 12 4    

1989  8 16 0    

1990  10 14 0  13:1-24 [20] 
Geboorteverhaal van 
Simson 

ds. E. Overeem 

 Vanaf 1991 verschijnt er vier 
katernen per jaar met elk vijf 
preekschetsen. 

      

1991  5 15 0    

1992  7 13 0    

1993  3 16 1    

1994  5 15 0  3:31 [6] 
Boer Samgar 
2:6-22 [20] 
Afgoderij 

dr. P. Schelling 
 
drs. F. Kruize 

1995  7 13 0    

1996  7 13 0    

1997  8 12 0    

1998  7 13 0    

1999  4 16 0    

2000  7 13 0    

2001  4 16 0    

2002  5 15 0    

2003 Ontbreekt       

2004  8 12 0    
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Schema Postille 

Jaargang Jozua Richteren Auteur Bijzonderheden 

1949-1950 (no. 1)  15:18-19 – Simson doodt duizend 
Filistijnen 
21:25 – Geen koning in Israël 

C. Brouwer 
 
G.C. van Niftrik 

 

1950-1951 (no. 2)     

1951-1952 (no. 3) 5:13-15 – Jozua en de engel an 
de hemselse legers 
24:15b – Volksvergadering te 
Sichem 

 R. Bijlsma 
 
H.A. Brongers 

 

1952-1953 (no. 4) 3:17 – Door de Jordaan  H.A. Brongers  

1953-1954 (no. 5)     

1954-1955 (no. 6)     

1955-1956 (no. 7) 24:28 – Volksvergadering te 
Sichem 

 J.T. Wiersma  

1956-1957 (no. 8)     

1957-1958 (no. 9)  6:14 – Gideon geroepen 
6:24a – Gideon geroepen 
6:27 – Gideon geroepen 
7:4 – God dunt het leger uit 
7:20,21 – De Midjanieten 
verslagen 

W.E. den Hertog 
W.E. den Hertog 
W.E. den Hertog 
W.E. den Hertog 
W.E. den Hertog 

 

1958-1959 (no. 10)     

1959-1960 (no. 11)     

1960-1961 (no. 12)     

1961-1962 (no. 13) 1:9 – Jozua geroepen 
 

 
2:22 – Afgoderij  
4:21 – Moord op Sisera 
7:2,16 – God dunt het leger uit & 
de Midjanieten verslagen 

H.C. Touw 
B. Klein Wassink 
B. Klein Wassink 
H. Jonker 
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11:9 – Jefta geroepen 
11:35 – Dochter van Jefta 
12:6 – Conflict met Efraïm 

B. Klein Wassink 
B. Klein Wassink 
B. Klein Wassink 

1962-1963 (no. 14)     

1963-1964 (no. 15)  5:11 – Lied van Debora J. Vink  

1964-1965 (no. 16)  7:15 – De Midjanieten verslagen H. Altena  

1965-1966 (no. 17)     

1966-1967 (no. 18)     

1967-1968 (no. 19)     

1968-1969 (no. 20)     

1969-1970 (no. 21)     

1970-1971 (no. 22) 5:12a – Geen manna meer  H.A. Winkel  

1971-1972 (no. 23) 1:9b – Jozua geroepen  J. Walstra  

1972-1973 (no. 24)     

1973-1974 (no. 25) 1:3 – Jozua geroepen 
1:14-15b – Jozua geroepen 
3:4 – Door de Jordaan 
4:18 – Door de Jordaan 
5:12 – Geen manna meer 

 K. Bouhuijs & K.A. Deurloo 
K. Bouhuijs & K.A. Deurloo 
K. Bouhuijs & K.A. Deurloo 
K. Bouhuijs & K.A. Deurloo 
K. Bouhuijs & K.A. Deurloo 

 

1974-1975 (no. 26) 24:8 – Volksvergadering te 
Sichem 

 
 
9:8-15 – Abimelech en de fabel 
van Jotam 

D.J. van de Sluis 
 
D.J. van de Sluis 

 

1975-1976 (no. 27)  16:3 – Simson en Delila 
16:20b,22 – Simson door God 
verlaten 
16:28a,30a – Tempel van Dagon 

J. Ridderbos 
J. Ridderbos 
 
J. Ridderbos 

 

1976-1977 (no. 28) 2:9-10 – Spionnen in Jericho 
6:15-16 – Jericho   
7:13 – Achan en de ban 
9:3-4 – De list van de 
Gibeonieten 
10:12-13 – De zon en maan 

 M.A. Beek 
J. van Zwieten de Blom 
M.A. Beek 
M.A. Beek 
 
M.A. Beek 
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staan stil 

1977-1978 (no. 29)  6:14,25 – Gideon geroepen G.D.J. Dingemans  

1978-1979 (no. 30)  4 – Debora en Barak 
13 – Geboorteverhaal van Simson 

J. M. Deenik-Moolhuizen 
J. M. Deenik-Moolhuizen 

 

1979-1980 (no. 31)     

1980-1981 (no. 32) 22:9-34 – Bouw van het altaar 
23 – Afscheidsrede van Jozua 
24 – Volksvergadering te 
Sichem 

 R. Hensen 
R. Hensen 
R. Hensen 

 

1981-1982 (no. 33)     

1982-1983 (no. 34) 24:25 – Volksvergadering te 
Sichem 

 
 
2:18 – Afgoderij 
6:16 – Gideon geroepen 
6:26 – Gideon geroepen 
7:2 – God dunt het leger uit 

D. Wiersma 
 
A.J. van de Linden 
A.J. van de Linden 
A.J. van de Linden 
A.J. van de Linden 

 

1983-1984 (no. 35)     

1984-1985 (no. 36) 6:16 – Jericho  
1:1-2 – Vestiging in Kanaän 
2:1-5 – Vestiging in Kanaän  
2:10-16 – Afgoderij  

J.E. van Veen 
G.L. Born 
G.L. Born 
G.L. Born 

 

1985-1986 (no. 37)     

1986-1987 (no. 38)  14:4 – Simson zoekt een vrouw 
15:11 – Simson doodt duizend 
Filistijnen 
17:13 – Micha 

20:1 – De stam Benjamin gestraft 

L. Raven 
L. Raven 
 
L. Raven 
L. Raven 

 

1987-1988 (no. 39)     

1988-1989 (no. 40) 1 – Jozua geroepen 
2 – Spionnen in Jericho 
3-4 – Door de Jordaan 

 N.J. de Jong-Dorland 
N.J. de Jong-Dorland 
N.J. de Jong-Dorland 
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1989-1990 (no. 41) 5:13-15 – Jozua en de engel van 
de hemselse legers 
7:12b – Achan en de ban 
20:1-9 – Vrijplaatsen  
23:1 – Afscheidsrede van Jozua 

 H.G.L. Peels 
 
H.G.L. Peels 
H.G.L. Peels 
H.G.L. Peels 

 

1990-1991 (no. 42)     

1991-1992 (no. 43)  10:16,18 – Jefta geroepen 
11:39 – Dochter van Jefta 
12:1 – Conflict met Efraïm 

B.E.H.J. Becking 
B.E.H.J. Becking 
B.E.H.J. Becking 

 

1992-1993 (no. 44) 14:8 – Kaleb  D.M. van de Linde  

1993-1994 (no. 45) 2:12 – Spionnen in Jericho  J.L. Falkenburg  

1994-1995 (no. 46)     

1995-1996 (no. 47)     

1996-1997 (no. 48)  4:8-9 – Debora en Barak 
6:28 – Gideon geroepen 
9:15 – Abimelech en de fabel van 
Jotam 
14:18 – Simson zoekt een vrouw 

J.H. de Wit 
J.H. de Wit 
J.H. de Wit 
 
J.H. de Wit 

 

1997-1998 (no. 49) 8:26 – Vernietiging van Ai 
9:15 – De list van de 
Gibeonieten 

 
 
 
5:7 – Lied van Debora 
5:24 – Lied van Debora 

R. Brouwer 
R. Brouwer 
 
G.A. de Vries 
G.A. de Vries 

 

1998-1999 (no. 50)     

1999-2000 (no. 51) 24:15 – Volksvergadering te 
Sichem 

 A. Alblas  

2000-2001 (no. 52)     

2001-2002 (no. 53) 22:24 – Bouw van het altaar  H.G. Schuurman  

2002-2003 (no. 54) 24:19 – Volksvergadering te 
Sichem 

 
 
13:5 – Geboorteverhaal van 
Simson 
16:3 – Simson en Delila 

K. Hansen-Noort & E. Noort 
 
K. Spronk 
 
K. Spronk 
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16:28 – Tempel van Dagon K. Spronk 

2003-2004 (no. 55)     

 

Schema Woord in Beweging 

Deel Oecumenisch Leesrooster Alternatieve lezingen Jozua Richteren 

Deel 1: Advent tot Epifanie I 
 

B-jaar + C-jaar De perikopen zijn ontleend aan Oudtestamentische teksten over het 
koningschap (1 Sam. 8, Deut. 17). Met Kerst wordt Psalm 2 als lezing 
aangeboden.  
 

n.v.t.  n.v.t. 

Deel 2: Zomertijd I 
 

B-jaar + C-jaar Er zijn zeven perikopen uit Prediker en uit de eerste helft van de Brief 
aan de Efeziërs zes perikopen. Het voornemen wordt uitgesproken om 
Efeziërs in een later deel te voltooien. 
 

n.v.t. n.v.t. 

Deel 3: Veertigdagentijd I 
 

C-jaar + A-jaar De perikopen zijn allen uit het Oude Testament en sluiten aan bij het 
karakter van de zondag. De klassieke Romeinse namen voor de 
zondagen worden gebruikt. Zo is bij invocabit (beproeving) het offer 
van Isaak gekozen (Gen. 22). Bij reminiscere (verheerlijking) de 
heerlijkheid van YHWH aan Mozes (Gen. 33). 
 

n.v.t.  n.v.t. 

Deel 4: Advent tot Epifanie II 
 

A-jaar Er is een selectie gemaakte uit de Brieven en Jesaja. 
 

n.v.t. n.v.t. 

Deel 5: Pasen tot Trinitatis I 
 

C-jaar + A-jaar De perikopen zijn ontleend aan de Oudtestamentische lezingen uit de 
Paaswake. Onder andere aan de schepping (Gen 1:1-2:4a), de 
Godsnaam (Ex. 3), het wonder bij de Rietzee (Ex. 14-15) en het Nieuwe 
Verbond (Jes. 55) zijn preekschetsen gewijd. 
 

n.v.t. n.v.t. 

Deel 6: Veertigdagentijd II 
 

B-jaar De perikopen zijn ontleend aan de Marcus-passie. Daarnaast is er een 
selectie gemaakt uit de Psalmen. 
 

n.v.t. n.v.t. 
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