Waarom beval God het doden van
mannen, vrouwen en kinderen tijdens
de verovering van het land onder Jozua?
Hoe kon de God van liefde en genade de verwoesting goedkeuren van hele bevolkingsgroepen?
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Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.

1. God is de rechtvaardige Rechter van alle mensen. Hij heeft alle recht om oordeel uit te voeren
tegen verdorven zondaars. Het is Zijn verantwoordelijkheid als rechtvaardige Rechter om “de
rechtvaardige rechtvaardig te verklaren en de schuldige schuldig te verklaren” (Deuteronomium
25:1). “Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende
stormwind zal het deel van hun beker zijn” (Psalm 11:6). “De HEERE bewaart allen die Hem
liefhebben, maar Hij vaagt alle goddelozen weg” (Psalm 145:20).
2. God heeft zijn rechtvaardig oordeel over verdorvenen gedemonstreerd in het verleden.
A. In de Zondvloed van Genesis verdronken elke man, vrouw en kind, met uitzondering van
acht zielen. Zoals Jezus zei: “… tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen om deed komen” (Lukas 17:27).
B. Elke man, vrouw en kind van Sodom werd verwoest door vuur en zwavel, en volgens de
Heer Jezus : “… en bracht hen allen om” (Lukas 17:29).
C. De finale plaag of oordeel over het Egypte van Farao: elke eerstgeboren zoon van elk Egyptisch gezin werd door God gedood, ongeacht de leeftijd van de zoon. Exodus hoofdstuk 12.
3. God zal Zijn rechtvaardig oordeel opnieuw tonen tegen de verdorvenen in de toekomst.
A. De oordelen in de komende verdrukkingsperiode (70ste jaarweek) zullen ernstig zijn, omdat
Gods toorn wordt uitgegoten over een Christus-afwijzende wereld. Beschouw het oordeel
van het vierde zegel (Openbaring 6:8): “En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat,
zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven
over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en
door de wilde dieren van de aarde”. Deze passage geeft aan dat één-vierde van ’s werelds
populatie zal sterven. Beschouw het oordeel van de zesde bazuin (Openbaring 9:18): “Door
deze drie werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur, de rook en de zwavel
die uit hun mond kwam”. Zie ook vers 15. Deze passage geeft aan dat één-derde van ’s werelds populatie zal sterven. De implicaties van het vierde zegel oordeel en het zesde bazuin
oordeel zijn verbazingwekkend wanneer vergeleken met elkaar. Dit betekent dat de oorspronkelijke populatie van de wereld tot de helft gereduceerd zal worden, door enkel deze
twee plagen!
B. Bij Zijn tweede komst zal Christus komen als een Rechter, om de slechten te oordelen. Dit
zal uitmonden in een enorme slachting met als resultaat een enorm feest voor prooivogels
(Openbaring 19:17-19; vergelijk Psalm 2). Wie weet hoeveel duizenden of miljoenen zullen
geslagen worden in deze grote finale strijd?!
C. Aan het eind van het Millennium zal er een totale verwoesting zijn van een ontelbaar gezelschap van rebellen. God zal ze vernietigen met vuur (Openbaring 20:7-9). Dan zal hetgeen
met Sodom gebeurde slechts klein bier lijken.
4. God kan de bozen direct oordelen (zoals in bovenstaande voorbeelden) of Hij kan ervoor kiezen
te oordelen middels andere volkeren.
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A. God gebruikte het boze rijk van Medo-Perzië om de Babyloniërs te verwoesten; Perzië op
zijn beurt overwon de Grieken; de Grieken werden door de Romeinen overwonnen. God
stond toe dat rijken opkwamen en vielen overeenkomstig Zijn alwijze doeleinden.
B. God gebruikte de boosaardige Babyloniërs om het zuidelijke koninkrijk Juda te verwoesten
met inbegrip van Jeruzalem. Duizenden Joden werden afgeslacht met inbegrip van mannen,
vrouwen en kinderen. Vrouwen werden verkracht; zwangere vrouwen opengesneden. De
brutaliteit van de Babyloniërs was ongelofelijk. God stond het toe wegens Israëls zonde, rebellie en afgoderij. Zie 2 Kronieken 36:15-17 dat de reden geeft voor de horror in dit oordeel: “De HEERE, de God van hun vaderen, zond hun vroeg en laat waarschuwende woorden door de hand van Zijn boden, want Hij wilde Zijn volk en Zijn woning sparen. Maar zij
spotten met de boden van God, verachtten Zijn woorden en maakten Zijn profeten belachelijk, tot de grimmigheid van de HEERE tegen Zijn volk zo hoog opsteeg dat er geen genezing meer mogelijk was. Toen deed Hij de koning van de Chaldeeën tegen hen optrekken,
die hun jongemannen in het huis van hun heiligdom met het zwaard doodde. Hij spaarde de
jongemannen, de meisjes, de ouderen en de stokouden niet. God gaf hen allen in zijn hand”.
Eerder in Israëls geschiedenis gebruikte God de brutale moorddadige Assyriërs om het
noordelijke koninkrijk Israël te oordelen.
C. Heeft God niet het recht, om als Hij zo verkiest, Zijn natie Israël te gebruiken om Zijn instrument te zijn bij het oordelen van de verdorven naties die in het land waren in de tijd van
de verovering onder Jozua?
5. We moeten de diepte begrijpen van de verdorvenheid van de naties die in het land waren. Hun
verdorvenheid en de manieren waarop deze werden gemanifesteerd, toonden aan dat zij rijp waren voor oordeel.
A. Deze naties waren totaal afgodisch, ze dienden valse goden (Deuteronomium 7:4-5; 12:2-3;
Exodus 23:24; 34:13).
B. Deze naties waren moreel diep verdorven en beoefenden walgelijkheden die beschreven zijn
in Leviticus18, met inbegrip van homoseksualiteit, bestialiteit en soortgelijke. “Want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd” (Leviticus 18:24; zie ook de voorafgaande verzen). Zie ook Leviticus 20:23: “U mag niet wandelen overeenkomstig de verordeningen van het volk dat Ik vóór u uit ga verdrijven. Omdat
zij al die dingen hebben gedaan, heb Ik een afkeer van hen”.
C. Deze naties hadden zich overgegeven aan elke soort van occulte, demonisch geïnspireerde
praktijk (Deuteronomium 18:9-14).
D. De ontaarding van deze naties wordt verder gedemonstreerd door het feit dat zij hun kinderen verbrandden en doodden als offergave aan hun goden (Leviticus 18:21).
6. God had het bevel uitgevaardigd dat deze naties moesten verwoest worden door Israël.
“En wanneer de HEERE, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen
volledig met de ban slaan; u mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn” (Deuteronomium 7:2 en vergelijk vers 16).
“Maar van de steden van deze volken die de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, mag u
helemaal niets wat adem heeft, in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de ban slaan:
de Hethieten, de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zoals
de HEERE, uw God, u geboden heeft” (Deuteronomium 20:16-17).
Zie ook Numeri 33:51-53.
7. De redenen waarom deze naties door Israël moesten verwoest worden.
A. De Amorieten en andere volkeren in het land waren rijp voor oordeel. God zou hun boosheid niet langer tolereren. Voorheen had God tot Abraham gezegd: “de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol” (Genesis 15:16). Deze verklaring impliceert dat de verdorvenheid van de inwoners van Kanaän een vooraf bepaalde opstapeling
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van schuld moest bereiken en dat God hen dan zou oordelen. Tegen die tijd zou God hen
verwijderen uit het beloofde land dat bedoeld was voor Abraham en zijn nageslacht.
“God wachtte eeuwen terwijl de Amelekieten en Kanaänieten langzaam hun beker van veroordeling vulden door hun zondig gedrag. God handelde nooit onbezonnen tegen hen; Zijn
genade wachtte om te zien of zij zich zouden bekeren van hun afzakken naar zelfvernietiging” (Hard Sayings of the Bible, by Kaiser Jr., Davids, Bruce and Brauch, p. 206).
B. Als zij zouden blijven bestaan dan zouden zij Israël laten afwijken van het volgen van
JHWH (Deuteronomium 7:7). Zie Deuteronomium 6:14; Exodus 34:12-16.
C. De valse goden van deze naties zouden een valstrik vormen voor Israël en konden ervoor
zorgen dat ze zouden zondigen tegen God (Deuteronomium 7:16; Exodus 23:32-33).
D. Indien toegestaan te leven in het land, zouden deze volkeren Israël leren te doen naar hun
walgelijkheden die zij deden voor hun goden (Deuteronomium 20:18). Dit wil zeggen: Israël
zou hun immoraliteit en afgoderijen gaan volgen.
E. Als deze verdorven, afgodische volkeren zou toegestaan worden te wonen in het land, dan
zouden zij ervoor zorgen dat Israël zou zondigen tegen God (Exodus 23:33).
Illustratie van kanker:
Deze naties hadden zich zo verdorven dat zij waren als kanker. Er zijn tijden wanneer enkel
drastische chirurgie het leven zal redden van een lichaam met kanker. Israël moest de kanker
totaal verwijderen. Ofwel zouden die naties vernietigd worden, ofwel zou Israël vernietigd
worden.
8. Wat te zeggen van de heidense kinderen die gedood werden door Jozua’s uitroeiing van de naties?
A. Als de onschuldige kinderen zouden gespaard worden, dan zouden zij waarschijnlijk opgroeien om dezelfde dingen te beoefenen als wat hun ouders deden, en ultiem zouden zij het
oordeel van God tegemoet zien en een eeuwigheid in de hel.
B. God zorgt voor zuigelingen en kleine kinderen die sterven onder de leeftijd van aansprakelijkheid. Zie hierover dit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/redding-kinderen.pdf en ook
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/kind-gered.pdf. Dus, in zekere zin, was het oordeel over
kleine kinderen en genadige zaak, het maakte mogelijk dat deze zielen een positieve eeuwigheid bij de Heer binnengaan.
9. Hoe verschilt hetgeen God Jozua gebood te doen vande voorbeelden van genocide die beoefend
worden door extreme islamitische terroristen?
A. Jozua ontving orders van JHWH, de ware en levende God. Moslimmoordenaars ontvangen
hun orders van Allah, een god die niet bestaat [of een achterliggende demon is; M.V.].
B. Wat Jozua deed werd gewettigd door de Almachtige God en Zijn Woord. Wat moslimterroristen doen wordt streng veroordeeld door het Woord van God en mist enige soort van Goddelijke wettiging.
C. Wat Jozua bevolen werd te doen was beperkt tot een erg specifieke periode van de geschiedenis die betrekking had op de verovering van het land dat God aan Israël had gegeven op
basis van het Abrahamitische verbond. God gaf Israël nooit de permissie om de heidenen te
doden op gelijk welke tijd of in gelijk welke omstandigheden. Zelfs tijdens de verovering
mocht Israël geen Gibeonieten doden met wie zij verkeerdelijk een verbond waren aangegaan. Tijdens de Babylonische ballingschap, bijvoorbeeld, werd Israël niet toegestaan hun
eigen Babylonische veroveraars te doden, maar zij moesten zich onderwerpen in hun ballingschap en de vrede zoeken van de stad waarin zij zich bevonden (Jeremia 29:7).
In contrast met Israëls gelimiteerde missie op een bepaald punt in de tijd, is de hele geschiedenis van de Islam gevuld met bloedige veroveringen. Islam’s doel is alle naties te onderwerpen door geweld. Totalitarisme is een politieke doctrine die alle aspecten van de maatschappij zoekt te controleren: haar economie, haar wetten en bestuur, haar cultuur. Islam is
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een complete manier van leven, een totale civilisatie, niet zomaar een religie. Het is ook een
cultureel en een politiek systeem van Sharia-wetten die haar supremacie wil doordrukken.
Niet enkel moslims, maar alle volkeren, moeten zich onderwerpen aan de Sharia. De naam
Islam zelf betekent onderwerping, onderwerping aan Mohammed en de Koran in alle dingen: religieus, politiek en cultureel. Mohammed beoefende totalitarisme. Alle volkeren
rondom hem moesten zich onderwerpen aan zijn eisen. Nadat Arabië onderworpen werd,
verliet Mohammed Arabië en begon zijn missie opdat de Sharia de wereld zou besturen.
Zowel de Koran als Mohammed bevelen de terreur van Jihad over niet-moslims (of Kafirs;
NL: Kaffers) totdat de Islam domineert. Nadat Mohammed stierf, vermoordden de kaliefen
alle “afvalligen” en veroverden heel het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en over tijd worden de maatschappijen totaal islamitisch. Dit is totalitarisme.
Voor meer informatie over de ware natuur van de Islam zie https://www.politicalislam.com/
D. Het doel van de verovering van het land onder Jozua was het land te claimen dat God aan Israël had gegeven en de naties te veroveren en te verslaan die toen het land bezaten. Het doel
was nooit om deze verovering tot een startpunt te maken van wereldverovering. wereldheerschappij was nooit Israëls doel. Islam, in scherp contrast daarmee, heeft altijd wereldheerschappij als ultieme doel, en moslims hebben historisch gezien altijd getracht om hun territorium te vergroten en hun invloed uit te breiden overal in de wereld. Israël zocht nooit wereldheerschappij, en evenmin zochten zij de wereld te bekeren door geweld.
Zelfs in het Millennium (de koninkrijksregering van Christus), wanneer Israël de favoriete
natie zal zijn die geniet van Gods beloften en zegeningen, zullen er andere naties zijn die allen een prominente rol zullen hebben. Bijvoorbeeld, Egypte en Assyrië, beiden voormalige
vijanden van Israël, zullen in de toekomst gezegend worden, samen met Israël in het Vrederijk (Jesaja 19:23-25). Dit is fascinerend omdat Egypte en Assyrië territoriums vertegenwoordigen die vandaag grotendeels bezet zijn door Arabieren en/of moslims.
E. Er is ook een scherp contrast tussen het totalitarisme van de Islam met het waarlijk weldadige bestuur van de Koning der koningen tijdens het Millenniumbestuur, in volmaakte rechtvaardigheid en vrede (Jesaja 2:1-5; 9:6-7; 11:1-9; Jeremia 23:5-8; Lukas 1:31- 33; etc.).
F. Gods genade kan ook gevonden worden bij elke heiden van gelijk welke natie die zich in geloof zal keren tot de ware en levende God, de God van Abraham, Izak en Jakob. Rachab en
Ruth zijn hiervan goede voorbeelden.
Supplementair materiaal:
Het volgende is van David Clouds excellente artikel: “Is de God van het Oude Testament wreed?”
George Zeller voegt dit document toe aan zijn artikel, maar omdat ik (MV) het al eerder vertaalde
(7-1-2016) geef ik liever de link ervan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-OT-nietwreed.pdf

Lees verder :
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Rubriek “Islam, Koran”: http://www.verhoevenmarc.be/islam.htm
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