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Ongelovigen hebben lang Israëls verwoesting van heidense naties in Kanaän als bewijs aangegrepen 
dat de God van het Oude Testament onrechtvaardig en wreed zou zijn. 

“Wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit 
te nemen, en Hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten, de Girgasieten, 
de Amorieten, de Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die 
groter en machtiger zijn dan u, 2 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. 3 U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan: uw dochters mag u 
niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. 4 Want zij zouden uw 
zonen van achter Mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de 
HEERE tegen u ontbrandt en Hij u al snel wegvaagt. 5 Maar zo moet u met hen doen: hun alta-
ren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun 
beelden met vuur verbranden” (Deuteronomium 7:1-5). 

De volgende feiten moeten in beschouwing genomen worden: 

Ten eerste: God wachtte 400 jaren voordat Hij deze naties bestrafte, wat ons 
eraan herinnert dat Hij erg lankmoedig is. 

“Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een 
land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 
14 Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna zullen zij met 
veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede 
ouderdom begraven worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de 
ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol” (Genesis 15:13-16). 

Deze naties hadden het licht van de schepping en het geweten, en zij hadden ook profetisch licht. 
Daar waren profeten in de streek zoals Melchizedek en Abraham en Izaäk en Jakob en zijn zonen. 
De Kanaänitische naties hadden zich kunnen bekeren, zoals Ninevé deed, en God zou hen vergeven 
hebben (Jona 3:5-10). 

Ten tweede: de betreffende naties hadden zich toegewijd aan elke soort van 
afschuwelijke morele perversie, inbegrepen homoseksualiteit, verkrachting, 
incest, bestialiteit en het verbranden van hun kinderen. 

 
Een kind wordt geofferd aan Moloch (verbrand)  Lev. 18:21; 20:2-5;  

1 Kon. 11:7; 2 Kon. 23:10; Jer. 32:35; Amos 5:26 (SV1977); Hand. 7:43. 
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“De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: Ik ben de HEERE, 
uw God. 3 U mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt, niet navolgen, en 
ook de gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naar toe breng, mag u niet navolgen. U mag 
niet in hun verordeningen gaan” (Leviticus 18:1-3). 
“U mag niet naderen tot een vrouw die vanwege haar afzondering onrein is, om haar schaamde-
len te ontbloten. 20 U mag niet met de vrouw van uw naaste de geslachtsdaad verrichten om 
gemeenschap met haar te hebben. Dan verontreinigt u zich met haar. 21 U mag niemand uit uw 
nageslacht overgeven om aan de Molech geofferd te worden. De Naam van uw God mag u niet 
ontheiligen. Ik ben de HEERE. 22 U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met 
een vrouw slaapt. Dat is een gruwel. 23 Ook mag u met geen enkel dier de geslachtsdaad ver-
richten. Dan verontreinigt u uzelf daarmee. Een vrouw mag ook niet vóór een beest gaan staan 
om ermee te paren. Het is een afschuwelijke schanddaad. 24 U mag uzelf niet verontreinigen 
met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga verdrijven, hebben zich met al die 
dingen verontreinigd, 25 zodat het land onrein geworden is. Ik zal het zijn ongerechtigheid 
vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen” (Leviticus 18:19-25). 
“Wanneer de HEERE, uw God, de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrij-
ven, van voor uw ogen uitroeit, en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, 
30 wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde 
valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden 
gediend hebben, zo zal ik het ook doen. 31 U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet 
doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun 
goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur 
verbrand” (Deuteronomium 12:29-31). 

Deze naties werden vernietigd wegens hun walgelijke morele boosaardigheid. 
“Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze gru-
weldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit” (Deutero-
nomium 18:12). 
“U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga 
verdrijven, hebben zich met al die dingen verontreinigd, 25 zodat het land onrein geworden is. 
Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen” (Leviti-
cus 18:24-25). 

Beschouw de toestand van Sodom en Gomorra, honderden jaren voordat God de verwoesting beval 
van deze volkeren. De mannen van Sodom omsingelden Lots huis en wilden zich vergrijpen aan de 
bezoekende engelen (Genesis 19:4-9).  

Deze heidense naties waren schaamteloos en trots op hun zonden (Jesaja 3:9). 
Het is moreel niet verkeerd voor een heilige, wetgevende God om hen te straffen die flagrant, ge-
wild en onberouwvol Zijn wetten overtreden.  

Zij die God beschuldigen van onrechtvaardigheid en wreedheid wegens het straffen van boze naties 
zijn hypocriet, omdat zijzelf geloven in wet en orde en de bestraffing steunen van hen die misdaden 
plegen zoals verkrachting, kindermisbruik en moord, in het bijzonder als deze misdaden gepleegd 
worden tegen henzelf en hun geliefden. 
Mensen zijn er snel bij om te roepen op gerechtigheid wanneer hen onrecht werd aangedaan, maar 
zij bekritiseren God voor het uitoefenen van gerechtigheid tegen overtreders. 

Ten derde, Gods oordelen zijn waarschuwingen voor anderen. 
De verwoestingen van Sodom en Gomorra en andere Kanaänitische steden vormen een waarschu-
wing voor hen die zullen luisteren, zelfs voor onze eindtijd. Dit wordt benadrukt in de Schrift: 

“En als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld 
heeft en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven” (2 Petrus 2:6). 
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“Evenzo is het met Sodom en Gomorra, en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij 
hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waar-
schuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan” (Judas 1:7). 

Zelfs in Zijn oordelen is God genadig. Wat Hij bovenal verkiest is genade, en wat Hij bovenal is, is 
een Redder, maar men moet zich tot Hem bekeren, zich tot Hem omkeren. Dat is Zijn vereiste, en 
de Schepper heeft alle recht om de regels te stellen! 

Ten vierde: de Heer was genadig aan dezen, zoals Rachab, die berouw kregen 
over hun afgoderij en hun geloof stelden in JHWH God (Jozua 2). 

De hele strekking van de Schrift leert dat God veel meer behagen schept in genade dan in bestraf-
fing.  

“Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering ko-
men” (2 Petrus 3:9). 

Ten vijfde: God is alwetend. 

Hij weet alle dingen. Hij weet wat mensen zullen doen en de keuzes die zij zullen maken zelfs als 
zij nog zuigelingen zijn, en zelfs voordat zij geboren zijn. Het lijkt wreed en onredelijk dat kinderen 
worden gedood samen met hun ouders, maar God wist wat deze kinderen zouden doen als zij zou-
den opgroeien, zoals Hij dat wist in de dagen van Noach. 

Ten zesde: het was noodzakelijk dat die boze heidense naties omvergewor-
pen werden opdat Israël zich in dit land kon vestigen als een licht in de we-
reld. 

Als daar niets aan gedaan zou worden, zou Israël moreel en religieus corrupt kunnen worden, bin-
nen een erg korte tijd (Deuteronomium 7:2-6). De verwoesting van deze naties was in feite een daad 
van groot medeleven van Gods kant. De heidense naties die verwoest werden verdienden wat zij 
kregen, wegens het volharden in hun zonden, en door het uitoefenen van Zijn gerechtige oordeel 
over hen, zegende God de hele wereld. Door Israël gaf God Zijn goddelijke openbaring in de Bijbel, 
en door Israël bracht Hij de Redder in de wereld om te sterven voor ’s mensen zonden. “Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in 
Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16). 
Zij die God beschuldigen van onrechtvaardigheid en wreedheid negeren het feit dat God Zelf de 
prijs betaalde die gevraagd werd door Zijn heilige wet zodat mensen kunnen gered worden. Het hart 
van God werd onthuld in de verbazingwekkende woorden die Jezus sprak op het kruis met betrek-
king tot het volk dat Hem zo verschrikkelijk, onrechtvaardig had mishandeld: “Vader, vergeef het 
hen, want zij weten niet wat zij doen” (Lukas 23:34). De God Die geopenbaard is in de Bijbel is de 
meest meelevende Persoon in het universum. In feite is Hij de bron van alle ware liefde en medelij-
den, maar Hij is ook een heilige, wetgevende God, en Hij kan niet geoordeeld worden door de mie-
zerige, inconsistente standaarden van de mens. 
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