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Vragen aan de Fontein 
 

 IS DAT NU EEN GOD VAN LIEFDE ? 
(De 7:1-5; 20:16-17) 

(2) 
 
VRAAG:  
In de preken hoor ik steeds, dat God liefde is, maar als ik dan in De 7 lees, dat God opdracht 
geeft een aantal volken uit te roeien, dan begin ik wel aan die liefde te twijfelen. 
 
ANTWOORD: 
 
In het vorige artikel heb ik het probleem geschetst waarmee vele christenen worstelen, nl. : 
Hoe kan een liefdevolle God ooit opdracht geven een aantal volken uit te roeien? In de loop 
der eeuwen is deze vraag voor veel mensen de aanleiding geweest te breken met het geloof en 
de Kerk. Je mag van mij niet het finale antwoord verwachten, ik wil wel aan de hand van 
Gods Woord en in de volle overtuiging, dat God liefde is, al tastend een antwoord op boven-
gestelde vraag zoeken. 
 
Stel je de situatie eens voor: Israël staat op het punt het Beloofde Land binnen te trekken. Mo-
zes is 120 jaar en beseft, dat dit de laatste week van zijn leven op aarde is. In deze laatste 
week spreekt Mozes het volk driemaal toe. Ik moest denken aan een vader die vlak voor zijn 
sterven zijn kinderen om zijn bed heen verzamelt en hen zijn laatste aanwijzigen geeft. Deze 
drie toespraken bevatten a.h.w. het testament van Mozes. Het waarschuwt het volk voor drie 
valkuilen: rijkdom, tegenslag en verwaarlozing van de godsdienstige opvoeding van de kin-
deren. Hij pepert hen a.h.w. in: niet ik, Mozes, heb jullie naar het Beloofde Land geleid, maar 
dat was de Here God. En deze God zegt, dat Israël zeven volkeren moet uitroeien. 
 
Ik ben ervan overtuigd, dat deze geschiedenis enkel kan worden begrepen tegen de achter-
grond van Gods beloften aan de aartsvaders (Ge 12:1-3,5-7; 13:14-17; 15:21-21; 17:1-8) .  
Dat zeg ik niet zo maar, want ik lees in De 9:5:  

‘De Here, uw God, drijft deze volkeren voor u weg om het woord gestand te doen, dat 
de Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft.’  (Zie ook De 7:8) 

Abraham kreeg een paar eeuwen voor de geschiedenis van De 7 van de Here God de belofte, 
dat zijn nageslacht Kanaän als een blijvend bezit zou ontvangen. Later hoort hij ( Ge 15:16) 
dat die belofte pas vier geslachten later, ( daaronder werd toen zo’n 400 jaar verstaan) ,  zal 
worden vervuld, want, zegt de Here God:  

‘Eerder is de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten niet vol.’  



 2

Nu is ‘Amorieten’ de algemene term voor alle heidense volkeren in Kanaän.  God heeft dus 
nog 400 jaar geduld , maar na die periode zal God Israël gebruiken om Zijn oordeel over de 
volkeren te voltrekken, zoals God later Assyrië, Babylon en Perzië inzet om Zijn oordeel uit 
te voeren.  En heidense volkeren waren het. Ze maakten zich schuldig aan alles wat God ver-
boden had: seks met dieren, overspel, incest, travestie, uitbuiting van de armen, kinderoffers, 
tempelprostitutie enz.  Nu kregen de Israëlieten van God de opdracht om met het oog op de 
levensstijl en de afgodendienst de zeven volken uit te roeien.  
 
Wij huiveren en roepen uit: ‘God dat kunt U toch niet menen?’ Maar…..beseffen we wel, dat 
we met deze woorden God voor onze rechtbank sleuren, zoals Job ook deed. En dan stelt God 
Job in Job 38 – 40:1 46 vragen. 46 vragen waarop de Here God zelf geen antwoord geeft, 
maar Hij wil a.h.w. met die vragen Job uitdagen:  

‘Job, wil jij met je eindige en beperkte verstand Mij ter verantwoording roepen? Mij 
voor de rechtbank slepen?’  

Natuurlijk willen we God niet voor de rechtbank slepen…. En toch….?  En toch….?   
Die zeven volken mogen dan samen talrijker geweest dan de bevolking van Israël, en toch…., 
die arme vrouwen, kinderen en baby’s. Natuurlijk besef ik, dat het gebod van de Heer niet 
volledig werd uitgevoerd, want in De 7:2,3 werd het de Israëlieten verboden een verbond met 
de heidense volken aan te gaan en werd verboden hun afgoden te dienen (zie ook: Joz 23:7-
11), maar toch……, maar toch…! Ik krijg de koude rillingen als ik deze geschiedenis lees in 
De 7, net zoals ik die rillingen krijg als ik terugdenk aan 11-09-2001, de aanslag op de WTC - 
torens in New York en dezelfde rillingen als ik terugdenk aan de slachtpartij op 22-07-2011 in 
Noorwegen door Anders Behring Breivik.  Wat moet ik dan met De 7 ?   
 
De verleiding is erg groot om nu uit te weiden over allerlei bijkomstigheden, over al die zeven 
volkeren, over wespen die God inzet als geheim wapen (De 7:20), maar ik dwing me te con-
centreren op Gods beloften. De Here God beloofde in al in Ge 3:15 dat eens de Verlosser ge-
boren zou worden en afgaande op de beloften aan de aartsvaders zal dat feit plaatsvinden in 
het Beloofde Land, Kanaän.  En het lijkt wel of God in De 7 het Beloofde Land wil ‘ontvol-
ken’ , of om met de woorden van Ds M.R. v. Berg te spreken een soort ‘reservaat’ of ‘labora-
torium’ wil scheppen, waar Hij kan werken aan het medicijn voor de zonde, nl. Jezus Chris-
tus. Deze verklaring spreekt mij aan en als ik dat combineer met wat ik verder in De 7 en De 
20 lees, dat de zeven heidense volken aanleiding zouden kunnen zijn, dat de Israëlieten de 
afgoden zouden gaan dienen (De 7:16; 20:18) met alle daarmee verbonden uitwassen, dan 
begin ik het een beetje te begrijpen.  
  
Waren de Israëlieten dan zoveel beter dan die heidense volken? Wel nee!  Je leest op verschil-
lende plaatsen in de Bijbel, dat de Israëlieten op het punt van afgoderij zich in het geheel niet 
onderscheidden van de andere volken?  Maar waarom moesten dan juist die volken in Kanaän 
worden uitgeroeid?  Misschien heeft dat wel te maken met de vloek die Noach uitsprak over 
zijn kleinzoon, Kanaän (Ge 9:26vv).  Maar waarom déze volken als Israël geen haar beter is? 
Het antwoord lees ik in De 7:7: de reden is Gods onverklaarbare grote liefde voor dat koppige 
volk en ook, omdat Gods beloften, genadegaven en roeping ‘onberouwelijk’ zijn (Ro 11:29). 
Begrijp ik daarmee De 7? Nee!  
Maar klaarblijkelijk vond de Here God deze fase noodzakelijk voor het vervullen van Zijn 
beloften.   
 
 
 
 



 3

Begrijp ik het? Nee!  
Maar bij de voorstudie, noodzakelijk voor het schrijven van dit artikel, ben ik opnieuw en 
dieper bepaald bij het feit, dat God heilig is en de zonde haat en, ten tweede, dat ik oneindig 
dankbaar ben voor het offer van de Here Jezus voor onze zonde. Prof. Klaas Runia schreef 
eens: ‘Toch zou ik niet weten hoe ik over deze teksten zou moeten preken. Ik ben trouwens ook 
niet van plan dat te doen!’ Aan die struisvogelpolitiek doe ik niet mee.  
Begrijp ik het probleem van het geweld in het OT?  
Nee, maar misschien ben ik een beetje dichter bij de oplossing gekomen.  
Tenslotte: Als ik mijn zicht op de Here God dreig te verliezen, dan zoek ik houvast bij de He-
re Jezus. Zei Hij niet: ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien? (Joh 14:9).  Tevens richt 
ik bij het probleem van geweld in het OT mijn oog op de toekomst en zoek ik houvast aan de 
woorden opgetekend in Jes 2:4, waar een geweldig uitzicht is te lezen op Het Vrederijk. 

‘Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimes-
sen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog 
niet meer leren’.  

En richt ik mijn oog op Jes 11:6-8:  
‘Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; 
het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze 
hoeden;  de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen ne-
derleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund;  dan zal een zuigeling bij het hol van 
een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn 
hand uitstrekken. ‘ 

Wat een vooruitzicht!!! 
 
Maranatha ! Kom, Here Jezus!! 
 
De Here zegene jou!! 
 
Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com) 
 


