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Misschien vraagt u zich dat ook wel eens af, als u aan tafel de Bijbel leest, 

bijvoorbeeld het boek Jozua. Waarom is er zoveel geweld in het Oude 

Testament? Hoe zit dat met al die oorlogen waartoe God oproept? Soms 

moet Israël iedereen, ook vrouwen en kinderen, vermoorden? Dat past toch 

niet bij een God van liefde? Is de God van Israël wel dezelfde als de Vader 

van Jezus Christus? 

 

Op deze vragen gaat deze brochure in. We zullen zien dat God een hele 

geschiedenis met de gewelddadige mensheid gaat en hoe dat uitloopt op 

Jezus Christus. 
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Waarom al dat geweld in het Oude 

Testament? 
 
Een groot probleem 

In het Oude Testament, bijvoorbeeld in Jozua 6 en 1 Samuël 15, lezen we 

dat God opdracht geeft de hele bevolking van een stad, respectievelijk een 

heel volk uit te roeien. 

Dan vraag je je wel 

eens af of God nu echt 

zo is, dat Hij opdracht 

geeft tot genocide? Dat 

past toch niet bij de 

God van liefde, zoals 

we die tegenkomen in 

het Nieuwe Testament, 

zal iemand zeggen? Is 

de God van Jozua wel 

dezelfde als de Vader 

van Jezus Christus? 

Toch heeft de kerk 

altijd gezegd dat ook 

het Oude Testament het 

Woord van God is. Maar hoe moeten we deze moeilijke gedeelten van de 

Bijbel dan verstaan en wat voor boodschap hebben deze geweldsteksten 

nog voor ons? Voor velen is dit een groot probleem.
1
 

 

Zo’n harde tekst in zo’n mooie psalm 

Soms kom je zo maar ineens zo’n harde tekst tegen. Psalm 139 

bijvoorbeeld. Psalm 139 is een psalm die zo mooi begint: ‘HERE, Gij 

doorgrondt en kent mij’, maar dan lezen we ineens: ‘O God, dat Gij toch de 

goddelozen ombracht (...). Zou ik niet haten, HERE, wie U haten (...)? Ik 

                                                           
1Zie recentelijk bv. Sam Janse, De tegenstem van Jezus: Over geweld in het Nieuwe 

Testament, Zoetermeer 2006. 
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haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.’
2
 Wat moet je 

met zo’n tekst? Die verzen slaan we toch terecht over als we bij een ziekbed 

deze - voor de rest bemoedigende - psalm lezen? Passen deze haatteksten 

wel in de Bijbel? Jezus zegt toch juist dat we onze vijanden moeten 

liefhebben?
3
 De vraag of deze en andere geweldsteksten wel in de Bijbel 

horen, is al zo oud als de kerk zelf. 

 

Marcions antwoord 

Zo rond de eerste helft van de tweede eeuw leefde er in Klein-Azië ene 

Marcion, die zei dat de wrede god van het Oude Testament een andere god 

is dan de liefdevolle Vader van Jezus Christus, die we in het Nieuwe 

Testament leren kennen. Deze wrede god van het Oude Testament is 

volgens hem een lagere scheppergod, de demiurg. Hij heeft de wereld 

gemaakt, maar deed dat niet zo goed, vandaar ook dat er in deze wereld 

zoveel kwaad, lijden en pijn is. Door Jezus Christus leren we de echte God, 

de God van de liefde kennen, die uiteindelijk zal overwinnen. Dit had tot 

gevolg dat Marcion de canon ‘zuiverde’. Het Oude Testament schrapte hij 

sowieso uit de Bijbel, maar ook veel van het Nieuwe. Hij hield alleen nog 

een ‘gezuiverd’ evangelie naar Lucas over en tien gecensureerde brieven 

van Paulus. Zo gemakkelijk heeft de kerk zich echter niet van dit probleem 

willen afmaken. De kerk heeft altijd gesteld, dat ook het Oude Testament 

Heilige Schrift is en dat ook daarin God zich openbaart. Maar dan zitten we 

nog wel met de vraag hoe we die geweldsteksten moeten verstaan. Ik wil op 

zes punten wijzen. 

 

De underdogspositie van Israël (1) 

Het eerste punt kan ik het beste illustreren aan de hand van Psalm 139:19-

22. Wat is bedoeld met die haatteksten van Psalm 139? Natuurlijk moet een 

predikant of ouderling die niet lezen bij een ziekbed. Dat is de verkeerde 

setting. Voor zo’n situatie is deze psalm dan ook niet geschreven, zoals je 

ook geen jubelpsalm gaat lezen bij een nare uitslag van een medisch 

onderzoek of een klaagpsalm op een trouwdag. Het gaat hier om de 

hulproep van een klein volk in de verdrukking. Psalm 139:19-22 en al die 

andere klaag- en wraakpsalmen die God vragen om de vijanden te straffen, 

                                                           
2Ps. 139:19-22 (alle Bijbelcitaten zijn uit de NBG-vertaling 1951, tenzij anders 

vermeld). 
3Mat. 5:44; Luc. 6:27,35. 
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is wellicht het beste te vergelijken met de hulproep van een kind dat op het 

schoolplein door een grote groep jongens steeds wordt gepest. Mag je dan 

een keer roepen: ‘HERE God, verlos mij van mijn vijanden’, of zoals Psalm 

140 (:7-14, NBV) het zegt: 

 

 Ik roep tot de HEER: ‘U bent mijn God,  

 luister, HEER, naar mijn smeekgebed. 

 HEER, mijn God, machtige redder, 

 u beschermt mij op de dag van de strijd. 

 HEER, geef de schurken niet wat zij begeren, 

 doorkruis hun plannen als zij opstaan tegen mij.  sela 

 

 Dat het hoofd van mijn belagers 

 wordt getroffen door de vloek van hun lippen. 

 Dat vurige kolen op hen neerstorten, 

 dat ze vallen in een kuil waaruit ze nooit meer opstaan. 

 Dat er in het land voor lasteraars geen plaats is, 

 dat het kwaad onderdrukkers tot de dood achtervolgt.’ 

 

 Dit weet ik: de HEER doet 

 recht aan zwakken en armen. 

 De rechtvaardigen zullen uw naam prijzen, 

 de oprechten wonen in uw nabijheid. 

 

Het gaat hier over het kleine volkje Israël dat gepest werd op het grote plein 

van het toenmalige wereldtoneel. Daarbij moet gedacht worden aan de 

wrede oorlogstechnieken van de harde Babyloniërs en vooral Assyriërs,
4
 die 

onderlippen afsneden en gezichten verminkten door die te begieten met heet 

asfalt, die zwangere vrouwen opensneden en de kinderen tegen de rotsen 

verpletterden. Dàt deden ze Israël aan! In zulke situaties is het begrijpelijk, 

dat je dan tot je God schreeuwt met bijvoorbeeld Psalm 137 (:1,4, 7-9), ik 

parafraseer: ‘Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij te wenen en dachten 

aan het verwoeste Jeruzalem. Hoe kunnen wij dan zingen een lied van de 

HERE op vreemde grond? Denk aan Jeruzalem HERE, en breng Babel ten 

val. En laat hen aangedaan worden wat ze ons hebben aangedaan. Laat ook 

                                                           
4Assurnasirpal II (regeerde 883-859 v. Chr.) was wel de wreedste van de Assyrische 

koningen. 
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hun kinderen op de rotsen verpletterd worden.’ Zo eindigt Psalm 137. 

Blijkbaar mag je naar God toe zo je hart luchten, als we er vanuit gaan dat 

God heeft gewild dat deze woorden in de canon staan. Blijkbaar mag je, als 

je gepest wordt tot God bidden: ‘HERE, laat hen zelf eens overkomen wat ze 

ons hebben aangedaan. Dan weten ze tenminste wat het is. Misschien gaan 

hun ogen dan een keer open voor wat ze doen!’ Dergelijke woorden lijken 

veel op die in dat gebed van Elie Wiesel, die beroemde Jood die als een van 

de weinigen Auschwitz overleefde. Op 26 januari 1995, bij de 50-jarige 

herdenking van de sluiting van vernietigingskamp Auschwitz, bad hij een 

gebed dat veel lijkt op Psalm 109: 

 

O God van vergeving, vergeef niet hen die deze plaats maakten, God 

van genade, wees niet genadig met hen die hier al die joodse 

kinderen vermoorden. Vergeef niet de moordenaar, wiens gewone 

werk het was te vermoorden. Herinner u de nachtelijke optochten van 

kinderen, zo veel kinderen, al die bange, al die mooie joodse 

kinderen. Als wij nu er één zouden zien, zou òns hart breken, maar 

de harten van de moordenaars toen braken niet. O God van 

medelijden, heb 

geen medelijden 

met hen die geen 

medelijden 

hadden met al 

deze kinderen.
5
  

 

Zóu je dat ook niet 

mogen bidden bij het 

zien van die berg 

(kinder)schoenen in 

Auschwitz? Mag 

Israël, als noodkreet, 

zijn God om hulp 

roepen met woorden 

                                                           
5Dit is een eigen vertaling van de originele Engelse tekst van de zgn. ‘onofficiële’ 

rede. Zie voor de originele Engelse tekst bv.: A.H. van Veluw, De straf die ons de 

vrede aanbrengt: Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de 

christelijke verzoeningsleer, Zoetermeer 2002, 110. 
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zoals we lezen in psalmen als bijvoorbeeld 109, 137, 139 en 140? Zo uiting 

geven aan dat wat je op je hart hebt, kan verlichten. Mede daarom staan 

deze woorden, mijns inziens, in de Bijbel. Bovendien, wie zijn nood uit 

naar God, hanteert op dat moment zelf niet de wapens.
6
 

 

Alles in proportie zien (2) 

Daarmee komen we tegelijk op het tweede punt, namelijk dat de tijd 

waarover de vroegste delen van het Oude Testament schrijven een vreselijk 

ruige tijd was. Als je dat bedenkt, dan valt het geweld in het Oude 

Testament zelf nogal mee. Kortom: er is sprake van zoveel geweld in het 

Oude Testament, omdat er sprake is van nog meer geweld in de 

samenleving van die tijd. Daarbij moet worden opgemerkt, dat vooral in 

Jozua, Richteren en 1 Samuël relatief gezien veel geweld voorkomt. In 

bijvoorbeeld Kronieken is dat al veel minder. Dat er in de boeken Jozua, 

Richteren en 1 Samuël over gesproken wordt dat God oproept tot geweld, 

kunnen we verstaan als een aanpassing
7
 van Gods handelen aan de situatie 

van die tijd. Alleen zo kan God in die tijd opkomen voor zijn volk. 

 Daarbij moeten we direct aantekenen dat het geweld tot een minimum 

wordt beperkt. Bovendien is het geweld dat Israël propageert, in 

vergelijking met de omliggende landen nog redelijk humaan. De koningen 

van Israël stonden juist bekend als genadige koningen. In 1 Koningen 20:31 

lezen we bijvoorbeeld, dat de bedienden tegen de door Israël verslagen 

koning Benhadad van Syrië (Aram) zeggen: ‘Zie toch, wij hebben gehoord, 

dat de koningen van het huis Israëls waarlijk genadige koningen zijn. Laten 

wij rouwgewaden om onze lendenen doen (...); misschien zal hij uw leven 

sparen.’ Daarmee wordt indirect gezegd, dat die andere koningen veel 

bloeddorstiger waren. Uit het vervolg blijkt ook dat Israëls koningen 

inderdaad genadiger waren. Daar lezen we namelijk dat Benhadad in leven 

blijft en Israël en Syrië zelfs een verbond sluiten. 

 Nu lost dit misschien wel iets op, maar toch blijven we nog zitten met 

die teksten waarin we lezen dat God opdracht geeft hele volken uit te 

roeien. Hoe moeten we die verstaan? Daarmee komen we op ons derde 

punt. 

                                                           
6Zie verderop het vierde punt. 
7Calvijn spreekt van de accommodatie van God. 



9 

 

God is een rechtvaardige God (3) 

Het derde punt gaat over de vraag waaròm de God van liefde zoveel geweld 

gebruikt? Dit is voor velen hét grote struikelblok. Ik denk dat we ten eerste 

moeten zeggen, dat God in de Bijbel niet voorgesteld wordt als een softe 

ofwel lievige God, die alles maar over zijn kant laat gaan. Soms grijpt God 

ook met geweld in. Niet omdat Hij gewelddadig is of per se zijn macht wil 

gebruiken, maar omdat Hij rechtvaardig is en daarin juist opkomt voor de 

armen en onderdrukten. Als er geweld gebruikt wordt, is dat altijd om 

slachtoffers te helpen, om weduwen en wees recht te verschaffen, om armen 

en verdrukten te vergelden, door de daders te straffen.
8
 De beulen gaan niet 

vrijuit. Ze hebben niet het laatste woord, maar moeten hun rechtvaardige 

straf opgelegd krijgen. We zouden dergelijke gedeelten van de Schrift 

misschien wel als een verhoring van al die gebeden om recht, zoals 

verwoord in wraakpsalmen en in dat gebed van Elie Wiesel, kunnen 

beschouwen. Of God altijd op precies de manier zoals wij dat bidden 

verhoort, is de vraag, want we zouden ook Psalm 87 waarin bezongen wordt 

dat de vijanden eens allemaal God zullen leren kennen, als een verhoring 

kunnen beschouwen. God wil zelfs vijanden tot vrienden, tot zijn kinderen 

maken: ‘deze is daar geboren’.
9
 In elk geval komt God op voor de zwakken 

en als het moet schuwt Hij daartoe ook geweld niet. Net zo goed als Hij ook 

wel eens zijn eigen volk straft als het een pedagogische tik nodig heeft. 

 Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten, dat de heidense volken 

het oordeel zelf over zich afroepen vanwege hun goddeloosheid, hun 

barbaarse uitspattingen van geweld tegen kinderen, hun kinderoffers, 

seksuele uitspattingen zoals tempelprostitutie, incest enzovoort. Dat kwaad 

moet een keer ophouden; dat moet een keer in de ban gedaan worden. God 

doet dat echter op zijn manier, opdat Israël niet hun eigen oorlogen gaat 

goed praten alsof God dat zou willen.
10

 Bovendien moeten de Israëlieten 

goed beseffen dat God de overwinning geeft. Dat zien we bijvoorbeeld bij 

de inneming van Jericho. Alles moet in de ban gedaan worden. Ze mogen 

niets voor zichzelf houden als buit. Op het eerste gehoor klinkt dat ook 

weer zo misdadig. Alles in de ban doen betekende toch alles uitroeien? 

 

                                                           
8Zie bv. Ps. 140:13; 146:7. 
9Ps. 87:6. 
10Zie verderop. 
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De ban
11

 

Waarom moest in Jericho alles met de ban geslagen worden? Om dat te 

begrijpen moeten we bedenken dat door veroveraars in die tijd met de 

buitgemaakte bezittingen en gevangen genomen slaven werd gepronkt. Hoe 

meer buit men had gemaakt aan spullen en slaven, hoe minder dorpen ze 

hadden hoeven platbranden en hoe minder mensen ze hadden hoeven 

doden. Dat niet doden van de vijanden was overigens niet uit medelijden, 

maar omdat de veroveraars hen wilde behouden als slaaf. Kortom: hoe meer 

buit een vorst had gemaakt, hoe meer hij zijn macht kon tonen. Daarom 

sleepten koningen en keizers 

tijdens hun triomftochten door 

hun hoofdsteden zoals Nineve, 

Babylon of Rome buit en 

slaven achter zich aan om te 

laten zien hoe machtig ze 

waren. Dat mag Israël nu niet 

doen! Alle buit is voor de 

HERE, want Hij gaf de 

overwinning. Dat betekent 

hier de ban. Straks bij de 

inneming van Ai mogen ze 

wel buitmaken voor zichzelf, 

maar nu nog niet. Het gaat in 

deze teksten dus niet om het 

verheerlijken van geweld. 

Geweld is nooit een 

zelfstandig thema in het Oude 

Testament. 

 Toch blijven teksten zoals Jozua 6:21 en vooral 1 Samuël 15:3, waarin 

we lezen dat God Saul via de profeet Samuël expliciet de opdracht geeft 

Amalek uit te roeien, nog wel erg hard. We willen ook niet om deze teksten 

heen lopen. Waaraan hebben die mensen dat verdiend? 

 

                                                           
11Zie voor een goed verstaan van de ban ook: Bernhard Reitsma, Wie is onze God? 

Arabische christenen, Israël en de aard van God, Zoetermeer 2006, 233-242. 
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Amalek 

In 1 Samuël 15:3 krijgt Saul van God de opdracht Amalek uit te roeien. Hij 

moet iedereen doden man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, 

kameel en ezel. Dit is wel de hardste tekst uit het Oude Testament. Als deze 

opdracht echt van God komt, doet Hij dan niet hetzelfde als de Nazi’s 

deden: onschuldige kinderen uitroeien, iets waartegen Elie Wiesel nu juist 

protesteerde? Of lijkt Amalek juist meer op de Nazi’s en is dit uitroeien van 

‘Nazi-Amalek’ juist een verhoring van de gebeden van Wiesel en de 

wraakpsalmen? 

 Laten we om dat te kunnen beantwoorden eens kijken naar wat Amalek 

op zijn geweten had. Toen Israël door de woestijn trok had Amalek Gods 

volk steeds aangevallen en gedwarsboomd. Het volk Amalek, dat in de 

Negev-woestijn leefde, wilde het volk Israël toentertijd niet doorlaten. Ze 

wilden Israël het liefst helemaal uitroeien. Amalek ontkende Israël en dus 

ook de God van Israël. Deze goddeloosheid uitte zich in laffe daden. In 

Deuteronomium 25:17-18 lezen we wat voor laffe daad Amalek deed. Toen 

het volk Israël vermoeid was op zijn tocht door de woestijn en ze in de 

achterhoede alle vrouwen en kinderen, ouderen, zieken en zwakken hadden 

opgesteld, viel Amalek juist daar aan. Deze laffe daad bewijst hun 

bijzondere goddeloosheid. 

 Nu was Amalek in die tijd al gedeeltelijk verslagen. Wel op een 

bijzondere manier. Als Mozes zijn armen omhoog hield won Israël, liet hij 

ze zakken verloren ze. Toen Mozes moe werd ondersteunden Aäron en Hur 

zijn armen.
12

 Hierin ontdekken we al de andere lijn die God met mensen 

voorheeft, namelijk dat het volk door de liturgie zal strijden. Nog preciezer 

gezegd: door gebed - want de armen omhoog was toen een gebedshouding - 

legt Mozes de strijd in Gods handen. Daaruit spreekt de overtuiging, dat 

God wel voor ons zal strijden en uiteindelijk zal overwinnen. In het 

volgende punt zal ik daar verder op ingaan. 

 Nu was Amalek in die tijd toch nog niet helemaal uitgeroeid. Daarom 

bleven ze een gevaar voor Israël. Door hun barbaarse methoden bleek dat ze 

totaal geen ontzag hadden voor God. Door het grote onrecht dat Amalek 

had gedaan, hebben ze hun recht op voortbestaan verspeeld. Daarom moet 

Saul ze nu treffen met de ban. De ban wil ook zeggen, dat de maat van hun 

ongerechtigheid vol is. Het moet nu een keer ophouden. Amalek wordt dus 

                                                           
12Ex. 17:11-13. 
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niet onrechtvaardig gestraft. In die tijd gold de toen nog rechtvaardige wet 

van ‘het met gelijke munt terugbetalen’, het ‘oog om oog’.
13

 Wie de 

zwakken en weerlozen, ouderen, zieken en kinderen van een ander volk 

vernietigt, wordt zelf vernietigd. Al in Exodus 17:14 en Deuteronomium 

25:19 is de ondergang van Amalek voorspeld. 

 Nu is het zover. De maat is vol en Saul moet dit oordeel gaan uitvoeren. 

Hij krijgt nog één keer de kans om te laten zien dat hij Gods dienaar wil 

zijn. Want het geweld dat Amalek vertegenwoordigt moet verbannen 

worden. De ban is hier in zijn wezen niet wreed. De ban is er juist voor om 

het kwaad in te perken, in de ban te doen. Het kwaad heeft al te lang 

voortbestaan en moet nu maar eens met wortel en tak uitgeroeid worden, 

voor het weer de kop op kan steken. Maar zoals we in 1 Samuël 15 kunnen 

lezen, deed Saul dat niet. Het beste vee deed hij niet in de ban en ook 

koning Agag liet hij leven. Wie de koning van de vijand levend in handen 

kreeg, toonde daarmee zijn macht, nog meer dan wanneer je de koning had 

gedood. Veelal pleegden koningen of strijders daarom als ze verslagen 

waren liever zelfmoord dan levend in handen te vallen van de vijand.
14

 Wat 

dat niet-uitroeien tot gevolg had kunnen we zien in het boek Esther. Daar 

lezen we over Haman ‘de Agagiet’.
15

 Haman wordt hier voorgesteld als de 

wrede nakomeling van de wrede koning Agag. Dat wil dus zeggen, dat als 

Saul, de zoon van Kis een Benjaminiet,
16

 Gods oordeel zou hebben 

voltrokken, zou deze Haman er niet zijn geweest, en dan zou het Joodse 

volk nu niet zo vervolgd zijn. Maar gelukkig is daar ook die Joodse man, 

‘Mordekai, de zoon van Jaïr, de zoon van Simi, de zoon van Kis, een 

Benjaminiet’.
17

 Opnieuw staan Israël en Amalek tegenover elkaar. Zal deze 

achterneef van Saul niet voor de godvijandige macht knielen?
18

 Als wij dus 

vragen of het niet wreed is dat God Amalek in de ban wil doen, moeten we 

ook vragen hoeveel leed Amalek Israël al niet had aangedaan. We zouden 

ons zelfs kunnen afvragen of God al niet veel eerder had moeten ingrijpen, 

zoals veel mensen zich dat ook afvragen bij de gebeurtenissen in ‘40-’45. 

                                                           
13Zie verderop. 
14We kunnen hierbij denken aan bv. de dood van Saul, 1 Sam. 31:4 en de collectieve 

zelfmoord op Masada. 
15Est. 3:1,10; 8:3,5; 9:24. 
161 Sam. 9:1v. 
17Est. 2:5. 
18Est. 3:2. 
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Had God toen ook al niet veel eerder het ‘Amalek van Hitler’ in de ban 

moeten doen? Het gaat in deze teksten niet om geweld, maar om recht en 

dat daardoor leven mogelijk wordt. Bovendien, als Amalek zich had 

bekeerd, zoals Nineve destijds op de prediking van Jona,
19

 had God dan ook 

niet ‘zijn brandende toorn laten varen’ ten opzichte van Amalek?
20

 

 

Strijden door liturgie (4) 

Vervolgens zien we in deze teksten - en dat is ons vierde punt - dat het 

geweld steeds meer in Gods handen komt te liggen en dat het aandeel van 

mensen in de strijd vooral liturgie wordt. Dat zagen we al bij Mozes, maar 

dat zien we ook bij de val van Jericho. Juichend en schallend met 

trompetten gaan ze zeven dagen lang rond de stad. Daarop valt de muur. Zo 

zien we dat in verschillende verhalen van de Bijbel de strijd vaak wordt 

beslecht door liturgie. Daar zit mijns inziens ook de gedachte achter, dat 

wie bidt of zingt - dus ook wie wraakpsalmen bidt of zingt - in elk geval op 

dat moment niet de wapens kan opnemen. In dezelfde lijn ligt de oproep 

van Jeremia aan de ballingen te Babel - die net Psalm 137 hadden gezongen 

- om te bidden (liturgie) voor de stad, ‘want in haar vrede zal uw vrede 

gelegen zijn.’
21

 

 Het mooiste voorbeeld vinden we in 2 Kronieken 20:17. Daar lezen we 

dat de Moabieten, de Ammonieten en nog wat vijandelijke legers tegen 

koning Josafat van Juda ten strijde trekken. Josafat wordt bang, maar gaat 

naar de HERE. Dan komt de Geest des HEREN in het midden van de 

gemeente op de Leviet Jachaziël. Deze zegt dan, dat ze niet bang hoeven te 

zijn. God zal wel voor hen strijden. En in vers 17 lezen we dan: ‘Niet gij 

zult hierbij behoeven te strijden: stelt u op, blijft staan, dan zult gij zien, dat 

de HERE u de overwinning geeft.’ In vers 20 roept Josafat het volk op dit te 

geloven en op het moment dat het leger van Israël Psalm 136 zingt,
22

 doden 

de vijanden elkaar. Dan wordt al waar, dat wie het zwaard opneemt, door 

het zwaard zal vergaan. De militaire actie van Juda’s leger transformeert in 

een dankdienst, die wordt gehouden in het ‘Dal der Lofprijzing’.
23

 Daarbij 

                                                           
19Jona 3:5. 
20Jona 3:9. 
21Jer. 29:7. 
222 Kron. 20:21. 
232 Kron. 20:26. 



14 

 

kunnen we ook nog denken aan Gideon. Met een paar honderd man, 

zwaaiden ze met fakkels, bliezen ze op de hoorn en maakten ze lawaai met 

kruiken die ze kapotsloegen.
24

 Militaire activiteiten worden tot liturgische 

activiteiten. Het volk van God, de kerk wordt een leger des heils. 

 Bovendien kunnen we hierbij 

ook nog denken aan onze 

gebedshouding. Was ook onze 

gebedshouding - handen samen 

en ogen dicht - niet juist in de 

Germaanse cultuur de houding 

van overgave? Wie verslagen 

was en zich wilde overgeven 

knielde voor de veroveraar, deed 

zijn handen samen en sloot zijn 

ogen om daarmee aan te geven 

dat hij niet meer de wapens 

tegen hem wilde opnemen. Hoe 

zou hij dat ook kunnen in deze 

houding? Zo zien we dat zelfs 

onze Noord-Europese 

gebedshouding (liturgie) van oorsprong een rol speelde in de context van 

(het stoppen van) geweld. 

 Ook al is dus in een bepaalde tijd geweld soms nodig en schaamt God 

zich er zelfs niet voor een tijdgebonden God te zijn, daarmee win je 

uiteindelijk geen harten. Omdat het God daar wel om te doen is, kan Hij 

uiteindelijk de strijd tegen het kwaad niet met geweld beslechten. Daarom 

is zijn geschiedenis met zijn volk ook nog niet af. Dat zullen we zo zien in 

het zesde punt. Maar eerst nog iets anders. Er is nog een vijfde punt dat 

bepaalde geweldsteksten zou kunnen verklaren. 

 

God voor je karretje spannen (5) 

In het Oude Testament komen we teksten tegen, die doen vermoeden dat het 

volk Israël ook wel eens te veel aan Gods wil heeft willen toeschrijven. Dat 

is overigens iets van alle tijden. Tijdens de kruistochten zei men ook: ‘God 

wil het, God wil het’ en de Duitsers hadden ‘Gott mit uns’ op de 

koppelriemen van hun uniformen staan. Met dit soort gedrag spannen 

                                                           
24Richteren 7:20-22. 
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mensen God voor hun karretje en dat konden de Israëlieten ook, zoals we 

kunnen lezen in 1 Samuël 4. Toen de Israëlieten weer eens strijd voerden 

met de Filistijnen en aan de 

verliezende hand waren, haalden ze 

de ark van het verbond uit de 

tempel en brachten die in het leger. 

Ze juichten toen ze de ark zagen en 

dachten dat die ark hen zou 

verlossen.
25

 Tegen hun verwachting 

in verloren ze echter de strijd. Ze 

dachten namelijk op deze manier de 

HERE God voor hun strijdkarretje te 

kunnen spannen. Op soortgelijke 

wijze schrijven bepaalde 

oudtestamentische schrijvers ook wel eens te veel aan God toe, terwijl 

andere oudtestamentische schrijvers daar dan weer kritiek op hebben. Een 

sprekend voorbeeld daarvan is de volkstelling van David. In 2 Samuël 24:1 

lezen we dat God boos is op Israël en daarom David de opdracht geeft het 

volk te tellen. Nu telde een koning in die tijd zijn volk vooral om te weten 

te komen hoeveel sterke mannen er waren, die hij in de strijd kon inzetten. 

Tellen wilde dus zeggen, dat je keek naar je (eigen) macht. In Israël was het 

zondig als de koning zijn soldaten telde, vanuit de gedachte dat je niet op je 

eigen macht moest vertrouwen maar op God. Daarom lezen we in 

Deuteronomium 17:16-17 ook, dat de koning niet te veel paarden mocht 

hebben. Wie veel paarden hield, deed dat namelijk voor de cavalerie en 

voor de krijgswagens. De koning van Israël mocht dat niet, omdat Israël dan 

te veel zou gaan lijken op de grote krijgsmacht van Egypte.
26

 Om dezelfde 

reden moest ook Gideon zoveel manschappen wegsturen om er uiteindelijk 

maar 300 over te houden. Daarom is het vreemd, dat Gòd David aanzet tot 

deze zondige daad van tellen, alsof God dergelijk machtsvertoon zou 

wensen. Later schrijft de Kroniekenschrijver ook over deze geschiedenis. 

Daar lezen we echter: ‘Satan keerde zich tegen Israël en zette David aan, 

Israël te tellen.’
27

 De schrijver van 1 Kronieken vond blijkbaar dat de 

                                                           
251 Sam. 24:10. 
26Zie bv. C.J. Labuschagne, Deuteronomium Deel II, Nijkerk 1990, 124. 
271 Kron. 21:1. 
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schrijver van 2 Samuël verkeerd geïnterpreteerd zou kunnen worden, 

namelijk dat men te direct het machtsvertoon aan God zou kunnen 

toeschrijven. Uit het vervolg van 2 Samuël 24 blijkt dat ook wel. Daar lezen 

we dat David wel begrijpt dat het verkeerd was het volk te tellen: ‘Ik heb 

zwaar gezondigd’,
28

 zegt hij en God beaamt dat en David krijgt straf. Met 

andere woorden: al lijken sommige schrijvers van het Oude Testament 

bepaalde handelingen direct aan God toe te schrijven, dat wil nog niet 

zeggen dat deze handelingen ook zo direct door God gewild zijn. We zien 

dat 1 Kronieken een mogelijke verkeerde uitleg van 2 Samuël corrigeert. 

 We zouden ons hierbij ook nog kunnen afvragen, hoe we 2 Samuël 24 

en 1 Kronieken 21 met elkaar in overeenstemming zouden kunnen brengen. 

Wellicht zouden we kunnen zeggen dat de boze, David verleidt en ertoe 

aanzet om te gaan tellen, maar dat dat wel gebeurt onder Gods toelating.
29

 

Hier zou natuurlijk nog meer over te zeggen zijn, maar ik wil tot slot nog 

een zesde punt noemen en misschien wel het belangrijkste. 

 

God gaat een geschiedenis met de mensheid (6) 

Nog een laatste punt dat ik wil noemen om het Oude en Nieuwe Testament 

met elkaar in verbinding te brengen voor wat betreft de geweldsteksten, is 

door te wijzen op de ontwikkeling die we door de hele Bijbel heen zien. 

God gaat met de mensheid een geschiedenis die nog niet klaar is in het 

Oude Testament en die zich voortzet in het Nieuwe. In het begin van de 

Bijbel (Gen. 1-6) zien we het kwaad steeds erger worden. De ongebreidelde 

bloedwraak is bij Lamech nog weer erger dan bij Kaïn. Als er één van de 

stamfamilie van Kaïn gedood wordt, dan wordt de clan van Kaïn 7 maal 

gewroken, maar als er iemand van de stam van Lamech wat aangedaan 

wordt dan zou die 7 en 70 maal gewroken worden. In de Griekse vertaling 

van het Oude Testament (de Septuaginta) staat zelfs: 7 maal 70 maal!
30

 Bij 

beide wordt hetzelfde bedoeld: onbegrensde wraak. Zo wordt ons in de 

eerste hoofdstukken van Genesis een moreel en materieel verval getekend. 

Genesis 6:12: ‘En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al 

wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven’, is de echo van Genesis 1:31: 

‘en zie, het was zeer goed’. 

                                                           
282 Sam. 24:10. 
29Zoals de kanttekeningen van de Statenvertaling doen. 
30De Statenvertaling volgt deze lezing. 
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Ook na de zondvloed wordt het er niet beter op. Toch moet het met de 

mensheid een andere kant op. Nog een zondvloed is geen optie, daarom 

begint God in die ruige tijd Abraham te roepen op weg te gaan. Wat het 

recht betreft komt God met voor die tijd al veel humanere regels dan 

gewend: ‘Als je dan recht wilt doen door vergelding, doe het dan eerlijk: 

één op één, een oog voor een oog, een tand voor een tand (ius talionis).’
31

 

Dat klinkt voor ons hard, maar dat was toen een hele verbetering, hetgeen 

ook Irenaeus al opmerkte. Toch gaat God nog verder. Als Israël een 

zelfstandig volk wordt, komen er regels om samen te leven met God en 

elkaar. Een van de regels is dan: ‘Gij zult niet doden, in het geheel niet.’ 

Dat is al weer een verdere aanscherping ten opzichte van het ‘oog om oog’. 

Ook dat is voor God echter nog niet genoeg. Hij wil nog verder gaan met 

zijn geschiedenis met ons. Hij wil uiteindelijk dat wij de strijd helemaal aan 

hem overlaten. Het zou goed zijn als Israël aan de betekenis van zijn naam 

denkt. Want betekent de naam ‘Israël’ niet ook: ‘God strijdt’?
32

 

 We zien dus dat God, om het volk Israël te handhaven, weleens een 

tijdgebonden God moet zijn, die zich bedient van tijdgebonden 

(strijd)middelen. Als God op bepaalde momenten niet met geweld had 

ingegrepen, had Israël wellicht niet meer bestaan. Toch zal het uiteindelijk 

met deze manier van doen niet lukken. Uiteindelijk moet het Koninkrijk van 

God op een andere manier komen. In het Oude Testament wijst veel daar al 

op. Amalek wordt verslagen door Mozes’ geheven armen, de muren van 

Jericho vallen onder trompetgeschal, Gideon moet met een heel klein 

legertje aan de gang, zodat de vijand zich in zijn eigen zwaard stort en 

David vertrouwt niet op de wapens van Saul, maar op God als hij op 

Goliath aangaat. Goliath komt met de modernste wapens, een groot zwaard 

en een speer met ijzeren punt. Dat was toen iets nieuws. Goliath komt met 

zwaard en speer, maar David komt in de naam van de HEER. 

 

Het menselijk aandeel wordt steeds kleiner 

                                                           
31Voor de buitenbijbelse geschiedenis kunnen we daarbij denken aan de Codex 

Hammurabi (18e eeuw v. Chr.), die een humanisering was t.o.v. het wrede 

strafrecht, dat in die tijd en nog lang daarna bestond. Bekend uit kleitabletten is bv. 

het barbaars wrede strafrecht geïnitieerd door de Assyrische koning Assur-uballit I 

(koning van 1366-1330 v. Chr.). 
32Deut. 3:22; 9:1vv. 
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Zo zien we dat ten opzichte van Jozua en Richteren via Gideon het 

menselijk aandeel in de strijd steeds kleiner wordt. Want het doel van de 

strijdende God is namelijk de vernietiging van alle strijdmiddelen.
33

 Dat 

lezen we bijvoorbeeld in Psalm 46:9, 76:4, Hosea 2:17, Zacharia 9:10, 

Jesaja 2:3v en Micha 4:2v.: ‘de zwaarden zullen omgesmeed worden tot 

ploegscharen’.
34

 Het zal uitlopen op de ‘Vredevorst’,
35

 die de weg van het 

lijden zal gaan, want ‘niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! 

zegt de HERE der heerscharen.’
36

 

 

‘Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden’ 

In het Nieuwe Testament zien we dit al gebeuren. God strijdt in Jezus 

Christus de ultieme 

strijd. God is barmhartig 

en daarom ook 

rechtvaardig. Hij is ook 

de Rechter, die het 

onrecht straft. Het 

wonder is echter, dat de  

Rechter zelf aan het 

recht ten onder gaat.
37

 In 

Jezus Christus neemt 

God zelf alle straf op 

zich. In Hem worden de 

slachtoffers vergolden en de beulen gewroken. ‘Mij komt de wraak toe, Ik 

zal het vergelden, spreekt de Here’.
38

 In Christus laat God de rechtvaardige 

vergelding op zichzelf neerkomen.
39

 Dat de vergelding in Christus is 

                                                           
33Zie Gez. 42:2,3 achterin deze brochure. 
34In Joël 3:10 staat het omgekeerde: ‘Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw 

snoeimessen tot speren.’ Hier gaat het over de dag van het oordeel voordat het 

vrederijk aanbreekt. 
35Jesaja 9:5. 
36Zach. 4:6. 
37Gez. 177:3. 
38Rom. 12:19; zie ook Deut. 32:35; Hebr. 10:30. 
39Zie voor de uitwerking hiervan: A.H. van Veluw, De straf die ons de vrede 

aanbrengt: Over God, kruis, straf en de slachtoffers van deze wereld in de 

christelijke verzoeningsleer, Zoetermeer 2002. 
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geschied zouden we ook kunnen opmaken uit Lucas 4:18-19. Daar citeert 

Jezus Jesaja 61. Het is echter opvallend dat Hij het gedeelde van de ‘dag 

der wrake van onze God; om de treurenden te troosten’
40

 weglaat. Mijns 

inziens wil dat zeggen dat met de komst van Jezus deze vergelding 

geschiedt. ‘Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld.’
41

 

 Vergelding in de bijbel betekent namelijk dat de slachtoffers worden 

genoeggedaan. God is een God ‘die ’t recht der armen, der verdrukten 

(ver)gelden doet.’
42

 Dat gebeurt met de komst van Jezus Christus. Door de 

straf die Hij draagt krijgen slachtoffers hun recht. Maar dan kan Jezus ook 

oproepen onze vijanden lief te hebben en ze de andere wang toe te keren. 

Als Elie Wiesel Jezus Christus zou kennen, kon hij misschien ook 

vergeven, zoals Corrie ten Boom haar beulen kon vergeven. Uiteindelijk is 

Jezus Christus, zo zouden we kunnen zeggen, de verhoring van al die 

gebeden zoals in Psalm 109, 137, 139 en 140. 

 Met dat je ander wang toekeren is niet bedoeld om ons maar te laten 

slaan - en dus nog meer geweld op te roepen - maar om juist de 

geweldspiraal te 

doorbreken. Doe 

‘meer dan het 

gewone’,
43

 geef niet 

alleen je hemd, 

maar ook je mantel 

en als de bezetter je 

prest één mijl iets 

voor hem te dragen, 

doe het dan twee 

mijl.
44

 Wat Jezus 

met de oproep de 

andere wang toe te 

keren bedoelde, werd voor de bioloog Konrad Lorenz ineens duidelijk toen 

hij het gedrag van wolven bestudeerde. Twee wolven waren aan het vechten 

en op een gege-ven moment ligt de minder sterke-re onder. De overwinnaar 

                                                           
40Jes. 61:2. 
41Luc. 4:21. 
42Ps. 146:5 (oude ber.) 
43Mat. 5:47. 
44Mat. 5:41. Bedoeld is hier de Romeinse ‘Angareia’. Vgl. Simon van Cyrene. 
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wil toebijten, maar dan gebeurt er iets onverwachts. De overwonnen wolf 

keert hem de hals toe, maar de sterkere wolf bijt niet en loopt weg. Op dat 

moment begreep ik, zo schrijft Lorenz, wat Jezus bedoelde met zijn 

uitspraak over de linkerwang. Het gaat er dus om dat de geweldspiraal 

wordt doorbroken. Zo komt de Here Jezus terug op Lamech, maar draait 

zijn slogan om. ‘Niet zo als Lamech moeten jullie doen, niet 7 maal 70 maal 

vergelden, maar 7 maal 70 maal vergeven.’
45

 Dat kan nu gezegd worden, 

ook tegen de slachtoffers van het geweld op het wereldtoneel, omdat 

Christus het onrecht recht heeft gemaakt. 

 Zo gaat God met de mensheid een hele geschiedenis, waarin soms 

sprake is van geweld in een tijd dat het niet anders kon. Als God in de tijd 

van Jozua met de boodschap van de linkerwang was gekomen, hadden ze 

dat niet begrepen. Dan had Israël wellicht niet meer bestaan en was Jezus 

Christus niet geboren. Daarom zijn zelfs die hardste teksten van het Oude 

Testament toch heilsgeschiedenis. Er is dus blijkbaar wel een weg van de 

oudtestamentische oorlogen des Heren via profeten als Jesaja en Zacharia 

naar Jezus Christus, maar er is geen weg terug. Die weg is onomkeerbaar. 

Goddank. Daarom is het geweld dat we in het Oude Testament tegenkomen 

voor ons nooit een rechtvaardiging om ook maar geweld te gaan gebruiken. 

Jezus Christus is nu hét criterium, dé norm waaraan elk gebruik van geweld 

getoetst moet worden. Abraham werd op die weg geroepen en alle 

gelovigen met hem. Jezus Christus vult die weg verder in en maakt hem 

begaanbaar. Hij is de Ware Weg ten Leven.
46

 Zijn strijd is onze redding. 

 

 

 

                                                           
45Zie Gen. 4:24 en Mat. 18:22. 
46Joh. 14:6 
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Enkele toepasselijke liederen 

  

Psalm 87:1,2 

 Op Sions berg sticht God zijn heilge stede. 

 Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof. 

O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof: 

door uwe poort zal ieder binnentreden. 

 

 Rahab en Babel zullen u behoren. 

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer 

 en ieder land erkent Hem als de HEER. 

 O moederstad, uit u is elk geboren! 
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Gez. 177:1,3,4 

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o liefde die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden. 

 

O allerheiligst, onuitspreeklijk wonder: 

de Rechter zelf gaat aan het recht ten onder. 

O wreed geding; wie kan geheel doorgronden 

de vloek der zonden. 

 

God is rechtvaardig, ja, een God der wrake; 

en Hij is liefde, Hij wil zalig maken. 

Zie hier de schalen die ten volle wegen 

èn vloek èn zegen. 
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Gezang 42:2,3 

Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Hij zal u regeren 

met God en met ere. 

De wagens, de paarden, 

de wapens, de zwaarden, 

krijgszuchtige plannen, 

Hij zal ze verbannen, 

Hij zal ze verdoen in zijn toorn en zijn recht, 

het is van te voren voorzegd. 

 

Verheug u, gij dochter van Sion, 

en jonkvrouw Jeruzalem, juich! 

Zijn daden, zij zullen 

de aarde vervullen, 

voor jood en voor heiden 

door dood en door lijden 

draagt Hij met zich mede 

de blijdschap, de vrede, 

Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht, 

zo brengt Hij het leven terecht. 
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