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In het Oude Testament wordt verteld hoe het volk Israël na veertig jaar 
omzwervingen in de woestijn op een zeker moment het beloofde land binnen 
gaat. Ze staan aan de oostkant van de Jordaan en willen de stad Jericho aan de 
overzijde van de rivier veroveren. Dan krijgt Jozua, die Mozes na diens overlijden 
als leider van het volk Israël is opgevolgd, een boodschap van God. Ze houdt 
kort gezegd in dat Israël elke veldslag zal winnen zolang het volk zich houdt aan 
de door Mozes afgekondigde wet. Toch gaat Jozua niet meteen tot een aanval 
over. Hij stuurt eerst twee spionnen naar de stad toe om te zien hoe het met de 
verdediging staat. Deze mannen vinden onderdak bij Rachab, een hoer die vlak 
bij (of wellicht in) de hoge stadsmuur woonachtig is. Het duurt niet lang of de 
koning van Jericho hoort dat er spionnen in de stad zijn. Rachab is bereid om 
hen te verbergen in ruil voor de belofte dat zij en haar familie zal worden 
gespaard wanneer Israël de stad binnenvalt. De spionnen beloven dat en worden 
door Rachab op het dak van haar huis verborgen. Ze laat aan soldaten van de 
koning weten dat beide mannen hun toevlucht in de bergen hebben gezocht. 
Dankzij deze list keren de spionnen veilig naar Jozua terug. 
 
Vervolgens slaat het volk Israël zijn tentenkamp op aan de oevers van de Jordaan. 
Ze worden toegesproken door Jozua die vertelt dat God hen bij de oversteek zal 
helpen. Hij draagt de hogepriesters op om de Ark van het Verbond te dragen en 
als eerste de rivier in te gaan. Het volk moet enige afstand bewaren en dat 
gebeurt. Zodra de priesters een voet in het water zetten, houdt de stroom op en 
valt de rivierbodem droog. Op die manier kunnen 40.000 gewapende mannen de 
andere kant bereiken. Het duurt niet lang of het verhaal over deze wonderlijke 
gebeurtenis komt alle koningen op westelijke oever ter ore waarna een grote 
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angst voor de Israëlieten ontstaat. Want een volk dat wordt bijgestaan door de 
God die zoiets kan moet wel heel machtig zijn. Geen wonder dat ook Jericho 
geduchte maatregelen neemt. De stad had al een reusachtige verdedigingsmuur 
maar nu deed ze die volledig op slot. Vanaf dat moment kan niemand erin of 
eruit. 
 
Opnieuw ontvangt Jozua een boodschap van God, dit keer over de manier 
waarop Israël bij het veroveren van Jericho te werk moet gaan. Het is de 
bedoeling dat zeven priesters onder het blazen van de ramshoorn en gevolgd 
door het volk elke dag een keer om Jericho trekken om vervolgens naar hun 
legerkamp terug te keren. Dat moeten ze zes dagen achtereen doen. Op de 
zevende dag moeten ze niet één maar zeven keer om de stad trekken en aan het 
einde daarvan moet iedereen de meest luide kreten aan heffen. Zo gezegd zo 
gedaan en niet zonder succes. Want op die zevende dag storten de muren 
inderdaad in en kan Israël de stad veroveren en plunderen. Het gaat er weinig 
fijnzinnig aan toe. Mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, schapen en ezels – 
alles wordt om te leven gebracht. Behalve Rachab en haar familieleden want die 
worden gespaard en maken sindsdien deel van het volk Israël uit. 
 
Toch is het verhaal daarmee allerminst klaar. God had namelijk verboden om 
waardevolle zaken buit te maken. Alle gouden, zilveren, koperen en ijzeren 
voorwerpen moesten na de verovering worden verzameld en aan Hem worden 
gewijd. Een tijdje later bleek dat niet iedereen zich had gehouden aan dit gebod. 
Dat werd onder meer duidelijk toen Jozua zich opmaakte voor het veroveren van 
een volgende stad. Hij stuurde verkenners naar de stad Ai en die kwamen met 
geruststellende berichten terug. Er zouden slechts twee tot drieduizend man 
nodig zijn om Ai te verslaan maar die expeditie mislukte totaal. Toen scheurde 
Jozua zijn kleren en liet zich voor de Ark van het Verbond wanhopig op de 
grond vallen. Waarop God tegen hem zei: Waarom lig je daar op de grond? Israël 
heeft zich niet gehouden aan mijn gebod. Zoek degene die heeft gezondigd en 
zorg dat hij wordt verbrand.  
 
Uit het vervolgens door Jozua ingestelde onderzoek blijkt dat een zekere Acham 
inderdaad iets verkeerd heeft gedaan. Hij had bij de verovering van Jericho een 
mooi gewaad, een gouden staaf en zilveren voorwerpen gepakt en in de grond 
onder zijn tent verborgen. Om hem te straffen wordt Acham samen met zijn 
zonen, zijn dochters, zijn stier, zijn ezel, zijn schapen, zijn geiten en alles wat hij 
verder nog heeft naar het Achordal gebracht om door middel van steniging te 
worden gedood. Ze worden vervolgens verbrand en bedolven onder een grote 
hoop stenen die nog altijd bestaat. Pas dan bedaart de woede van God en geeft 
hij Jozua bevel om nogmaals tegen de stad Ai ten strijde te trekken.  
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Tot zover het verhaal over de manier waarop Jericho viel. Een interessante vraag 
is uiteraard of het een (kern van) historische waarheid bevat. We weten dat 
Jericho een van de oudste steden in de regio was. Volgens archeologen is haar 
geschiedenis zeker 10.000 jaar oud. We weten ook dat het ging om een 
strategische plaats en dat Israël deze plaats moest veroveren om het beloofde 
land binnen te gaan. Maar volgens mij ligt de betekenis van het gebeuren op een 
ander vlak. Het verhaal getuigt namelijk van een dubbele dialectiek die zich zowel 
in een verticale als een horizontale richting voltrekt. In horizontale richting gaat 
het om de strijd die Israël steeds tegen vijandelijke volkeren voert. Alvorens de 
Jordaan over te steken kondigt Jozua die strijd nadrukkelijk aan. Hij verwijst naar 
Jehova als een levende god die de Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de 
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Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de Jebusieten voor hen zal 
verdrijven. Gegeven het aantal te verdrijven volkeren staat Israël voor een 
reusachtige strategische taak. Zo heel erg talrijk was men zelf niet, al suggereert 
de tekst dat het om zo’n 100.000 personen zou kunnen gaan. In elk geval kennen 
de militaire campagnes een wisselvallig verloop, zoals de nederlaag tegen Ai 
illustreert.  
 
Bij deze horizontale dialectiek is leiderschap van het grootste belang. Dat blijkt 
wel uit de tweede keer dat Jozua een campagne tegen Ai organiseert. Hij kiest 
daartoe 30.000 dappere strijders en stuurt ze ’s nachts op weg om ten oosten van 
Ai in hinderlaag te gaan liggen. Zelf zal hij met een klein aantal strijders naar de 
stad gaan om bij het verschijnen van de tegenstanders zogenaamd weg te 
vluchten. Aannemend dat de soldaten van Ai achter hen aan gaan, probeert Jozua 
hen zo ver mogelijk weg te lokken. Die opzet slaagt en de mannen van Ai gaan 
inderdaad achter Jozua aan. Op een zeker moment is de afstand zo groot dat de 
stad niet langer verdedigbaar is. Dan laat Jozua zijn manschappen uit de 
hinderlaag komen en Ai in brand steken. De vijand zit in de val: ze zien dat de 
stad achter hen brandt terwijl voor hen de soldaten van Jozua staan. Een 
verschrikkelijk bloedbad is het gevolg: er worden die dag maar liefst 12.000 
mensen om het leven gebracht, niet alleen soldaten maar de hele bevolking van 
Ai. Het is slechts één van de vele veldslagen waar het Oude Testament over 
bericht. Ze lopen nu eens op de overwinning dan weer op een bittere nederlaag 
uit en illustreren dat de geschiedenis van Israël een uitgesproken aardse kant 
heeft. 
 
Behalve deze eerste horizontale dialectiek – die over de relatie van Israël tot 
andere volkeren gaat – bestaat er een tweede dialectiek die veeleer verticaal is en 
gaat over de relatie van het volk tot God. Het is veelzeggend dat het boek Jozua 
met deze relatie begint. Jehova benoemt Jozua tot opvolger van Mozes en draagt 
hem op om de Jordaan over te steken ten einde het beloofde land binnen te gaan. 
Jehova zal daarbij helpen zoals hij ook aan Mozes toegezegd had. Maar op 
voorwaarde dat iedereen de wetten van Mozes nauwgezet volgt. Jozua zelf is een 
trouwe dienaar van God. Dat blijkt onder meer uit het feit dat hij vóór het 
overtrekken van de Jordaan alle mannen opnieuw laat besnijden. Het blijkt 
eveneens uit een ontmoeting die Jozua op zekere dag in de buurt van Jericho had. 
Daarbij zag hij iemand met een getrokken zwaard staan. Hij ging naar de man en 
vroeg: Staat u aan onze kant of aan die van onze vijanden? Wanneer de man zich 
bekend maakt als degene die het leger van Jehova aanvoert, belooft Jozua hem in 
alles gehoorzaam te zijn. 
 
Maar een dergelijke gehoorzaamheid brengt het gewone volk minder gemakkelijk 
op. Sterker nog: het slaat de geboden van God keer op keer in de wind. Dat was 
tijdens de lange tocht in de woestijn ook al gebeurd met als gevolg dat Israël 
telkens door rampen en tegenslagen werd getroffen. Zo blijkt dat de strijd zich 
niet alleen op een horizontaal vlak maar ook in verticale richting voltrekt: Terwijl 
Jehova de gehoorzaamheid van het volk aan zijn wetten verwacht, blijkt het volk 
steeds weer opstandig te zijn. Dat deed zich ook na de val van Jericho voor. God 
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had verboden om ook maar iets in bezit te nemen, maar desondanks was Acham 
voor de verleiding bezweken toen hij een deel van de buit onder zijn tent in de 
grond had gestopt. Waarop God in woede ontsteekt en het volk straft. Het komt 
pas weer goed nadat Israël zijn fouten toegeeft en zijn leven betert. Ook deze 
dialectiek duikt in vele passages van het Oude Testament op. Het zijn doorgaans 
de profeten die de Israëlieten uitleggen wat God van hen wil en waarom ze 
allerlei tegenspoed als een straf voor ongehoorzaamheid moeten zien. 
 
De kern van het verhaal over Jozua is dat deze twee vormen van dialectiek 
samenhangen. Sterker nog: het is de verticale dialectiek die bepaalt hoe de 
horizontale afloopt. Het al dan niet slagen van militaire campagnes wordt in dit 
verhaal afhankelijk gemaakt van de vraag of het volk gehoorzaam is aan de 
wetten van God. Dat wordt aan het begin met even zovele woorden door Jehova 
gezegd: Israël zal onoverwinnelijk zijn zolang het de wetten van Mozes naleeft. 
Wereldlijke macht is een gevolg van het feit dat de macht van het goddelijke 
gerespecteerd wordt. Het is de hoer Rachab die dat op een indirecte wijze 
verwoordt. Ze vertelt dat de inwoners van Jericho hadden gehoord hoe Jehova 
het water van de Rode Zee had gespleten en hoe Israël met behulp van Jehova 
twee Amoritische koningen had kunnen verslaan. Toen ze dat hoorden werden 
de inwoners van Jericho bang. Ze beseften dat de macht van Jehova zich over de 
hemel én de aarde uitstrekt. Het zou – zo suggereert het verhaal – juist deze angst 
zijn die heeft gemaakt dat Jericho uiteindelijk viel. 
 
Zo wordt in het verhaal van Jozua een belangrijke boodschap verwoord: de 
macht van een volk op militair of historisch gebied hangt in wezen af van de 
mentale, morele of spirituele macht waarop het zich richt. Dat was niet alleen 
duidelijk voor inwoners van Jericho maar ook voor andere volken ten westen van 
de Jordaan. Toen de Kanaänieten te horen kregen dat Israël de Jordaan overstak 
nadat Jehova de rivier had doorgelegd, sloeg ook hen de schrik om te hart. 
Opnieuw brengt de gehoorzaamheid aan God strategische voordelen mee. Maar 
het omgekeerde gebeurt eveneens. Wanneer de Israëlieten zondigen door een 
deel van de buit uit Jericho in bezit te nemen, zegt Jehova dat ze niet langer tegen 
hun vijanden bestand zullen zijn. Hun nederlaag tegen Ai moet dan ook als een 
straf voor hun ongehoorzaamheid aan God worden gezien. Eens te meer geldt 
dat het verloop van horizontale of historische dialectiek afhankelijk is van 
datgene wat er in de verticale dimensie gebeurt. 
 
Dit laatste beschouw ik als de eigenlijke betekenis van het verhaal over Jericho’s 
muur. Deze oude en belangrijke stad was stevig beveiligd met een haast 
onneembare verdedigingswal. Met louter militaire middelen had Israël haar nooit 
kunnen veroveren. Dat de stad desondanks viel, kwam doordat Israël ook morele 
middelen inzette: een machtige God die andere volken angst inboezemde, een 
reeks wetten waaraan het volk moest gehoorzamen, een trouwe leider die zich 
gewetensvol kwijt van zijn taak, een verzameling priesters die de relatie met God 
symbolisch vorm geeft en mensen die bereid zijn om te erkennen dat ze een fout 
hebben gemaakt. Dat zijn de middelen die in dit verhaal verklaren waarom de 
muur van Jericho viel. Het is een verhaal dat in onze wereld niet zonder meer kan 
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worden verteld. Wij weten inmiddels dat het beroep op een almachtige God met 
behulp waarvan men de vijand verslaat vaak een onderdeel is van de eigen 
nationale mythologie. Maar of we gemakkelijk afkomen van het primaat van de 
morele over de militaire dialectiek is een heel andere vraag. 
 
Met betrekking tot dat laatste lijkt het verhaal van Jericho mij nog steeds relevant. 
Overigens bevat het een intrigerend detail wat onze aandacht verdient. In het 
verhaal is een cruciale rol weggelegd voor Rachab, de hoer die met haar familie 
een woning in de muur van Jericho heeft. Zonder haar heimelijke geloof in 
Jehova zou het hele gebeuren een andere wending hebben gehad. Dat geldt 
trouwens ook voor de belofte die beide spionnen van Israël deden, namelijk dat 
Rachab en haar familie bij de verwoesting van Jericho zou worden gespaard. Er 
zijn blijkbaar twee randfiguren nodig om te zorgen dat de narratieve dialectiek 
haar werk kan doen. Zonder hoeren en spionnen wordt het verhaal erg saai. Ook 
dat zou in onze tijd nog steeds relevant kunnen zijn. Het lijkt me geen toeval dat 
deze randfiguren precies opereren op de plaats waar de muur van Jericho een 
opening kent. In de verbeelding zijn randen en openingen even belangrijk als 
muren van macht en moraal. Sterker nog: zonder openingen of randfiguren 
hebben de muren van macht en moraal geen enkele zin. 
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