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·STUDIillvIAP ,THEOLQGISCHE STUDIE. BEGELEIDING. XI
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"Nu' ik mij' na lange :jarèn opnieuw veÎ'di~Î)th~b"'i~de .studie
ove-r -Deuteronomium l2"van mijn geliefde': leermeester
.
prof .B:.Holwerda, aan wie ik rnijn . liefde:tot:de,bestudering van
. het:i0l!de'~Testamênt te' danken héb, is het mij 'vreemd te moede.
M~~n "e.x9~se5'('vóor het feit," ~atdk alleree:r:'stm~~ zo'p. st~mming
m~Jnerz~Jds'naar voren kom, ~n plaats van (lt:i;del1.Jk te l;>eg1.nnen
met ':eEininieuwe" overweging van deargume,nten d~e- Holwe'z:dé1; voor
.zijn· radicale! aanpak destijds heeft aangev"erd..0,Toch :l~jkt het
. mijeen'·goede zaak 'om daar mee te beginnen~ Ik moet, naT1!e;Lijk
bekennerl'da"t, ik 'de : optimistische , verwachtingep.-;d:ie:rnijp.,lE?ermeester' ,~éáa.anzien: van de ;'wetenschappelijke'rbestupe:pipg: .-van
net Ouder Testament koesterde t niet: 'm~er deel!, Laat ik uit het
laatste deel van de onderhavJ.ge studle een C1.i!aêt, gev~n, rdat
dit, optimisme onverbloemd in, het licht stelt;;:!t!Naarma~e de' op-gravingen ons een scherp~:t' beeld gevenva~ ~ap'aän{3 cul:tuS,' en .
mythologie, -zal ons inzicht in het geheel enig,>jahvyLs.tisoh karakter der :mozaïsc he wetgeving, verdiept worden; 'jen alleen op
.. ' deze wijze zá.l de Ç>udste ' tijd van- de intoo tlteI:l.. de,Rië ht~ren in
het licht komen té! staan,· :en' daarrneer,O~ b~sis-gelegd' w'orden, voor
, I'"
het verstaan van de latere historische boeken. Al, het materiaal
van rro::3ten 'en psalmen zal:· opnieuw mo~tën"'YJorden bekek~n~ · en .
in dit nieuwe raam inbeten worden,ingevoegd.{Eer~t dan. is de ba, ." sis gelegd; ,om te verstaan de" ontwikkeling, die·,:zich bij Ezeohiël
réeds aankondigt, doch d ie zich pas vol trekt in. de tijd na, de
., ... -ballingschap, dus in de dagen van d~ tweede tempel m.a.w. we
.' zijn in vele jaren nog niet toe aan een waarlijk verantwoord'
. ':" "beeld' der opehbaringsgeschiede'nis. Zo i~ nog maar pas een aan, vang 'gemaakt me t ..het"aanbret;lg~~ van een ,Ia nger ..raaqt, w~élrb~nnen
:'.·zidWCàié":gesö'~iedeûis vóTtrekt ;,'De sluier;:" die';h.ángt ."over 'de
"ouds'té _tijd is nog lang niet opgelicht, en ook hier is' dus nog
. een'':"~êtssa detailonderzoek-vereist ,," (Begonnen hebbende van Mo~
. ,( ~~~.' .. , Terneuzen 1953, p.28).
",
'Zoals gezegd,ik kan het optimisme, dat hier uit spreekt, niet
meer delen. Ik geloof niet dat het mogelijk is, om met behulp
"~val1 ele archeologie: de oudtestamentische gegevens te verV'erken
tot':· een gedetailleerde: openbaringsgesohiedenis. Ik ben. va.n me:-'
; ning dat onze kennis van. deze gesOhied.enj,s_pi,eJ: anders , Oa.n. zeer
globael' zal kunhen zijn, oodF'.t - de goddetijk;e' 'openbar;ingwel een
gesc hiedenis-.;e.spekt: heeft,. maal' nergens het u,~tge!3proken doel .
vert·oontom onze historische belangste.lling te beVTe:digen. V~n:....
., daar dat ele Bij:bel in zijn ,versohillende delen onbekomme:r::q d::L n-'
gen kan vertellen, die wijnlet met elkaar kut?-nen -rijmen:. De geseoulariseerde geschiedenis-vI/etensohap heeft, zich. ~i,n~s de Auf:.....
klärung nOl) deze aporieën gestort en is met een andergesohiedenisbeeld gekomen, dat goedà.eels evolutionistisohvan aard is.
Voor mij is het de vraag of Vlij deze methode való objectieve'
feitenvc2~stelling D~ernemend, lot een gedetaillerd historisch
verslag van <iodsopenbaringsgang in het Oude T.estament zullen
kunn')~ k o m e n . ,
".,
Heel a.lgerileen gesproken; lijkt het mij ten aa'nzien,van ~en
zodanig oud da.c,ument als het Oude Testame ll t een goede h,oud,1.ng,
, ~je 080r te ve:(',bazen ,over wat je historieoh'wel begrijpt en kunt
.' nagaan dan over wat duister is en:blijft. Groot moet dan ook
, onze yerbaz:img zijn, dathe~. Oude Testament a.ok in z 'Il 1;~sto~.
:rische opbouwen samenhang :LU, het algemeen goed te ~egr1.J pen lS'"
;~Zet daar maOr eens'eenzelfde,doc~ment dat eenzelfde lange geC
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, sohiedenis-per~:~q~:9.hty.~-t:,,,.~pe.:a~,tt·'·afkomst±g~':uft.:~'Bäb el 'of Egypte,
bijvoorbeeld. Da.t is eenvoudig onmogelijk. Globaal genomen zijn
, ... _.!.!VJj Y.~Tl .. q~.J;>p.(3Aça~tlJ.g$g~·sQ.h~edenis ge.nuegza~m .bILde hoogte en '
"
weten WlJ voqr onze zallgheld en voor ons dlenan van God en onze liefde tot' de n'aa'st'e voldoende. En het '1s'''dus 'voor 'mij de . '
vraag of we wel boven het globale venönze'kennis Uit kunnen komen. Is' er niet veel waarvan we moeten zeggen: non liquet, het
is niet duidelijk?
.
,
.
.
'
: :, ';:Holwerda neemt, in een niet te miskennen heroïek zo echt de
ruindsohoem.,optegen Juliu.s Wellhausen' èn zijn 'school. Daar'proef
,ik een, ,wetensohapsideaal in. :Dit ideaal dUs dàfde. sinds' eeuwen
. aangev()'bhten'''Drthodo~e Schriftbeschouwing géholpen' en uitgered
..: kan" worden door' zuiverder wetenschappelijk onderzoek, dan tot .
.,) dusver gepresteerd is ~ Ik ac ht dit een;: oversóha tting~. Zoals ik ,-trouwens ook het !gevaar van Wellhauseh övêrdreveri'~'isetekend vond ...
Is het wel waar,- "dät' ,we' m$.'t de onstreden dateri l1g 'van het boek
Deut'Gronomium in het"vj()rtel'Prob-1eem~van' tie mod~rne. oudtestamen....
,tisohe' wetensohap 'zi ttén?(p. 7 "o.o.)~' Is' het wél juist, 'ten aan-,
zien van Vlellhauseh' s theorie.- tê beweren: "lyant Wellhausen zag
~kàns niet a+lée~ de boeken' van Mozes' volkomen ':in puin te werpen, ,
dooh: meteen 'ook : het övèrige "\fan' het" Oude Testament te doen instorten, eli het ge10o.f'-aa.h' het O.;T. als' WooI;dGods radio,aal te onder~
mijne~"?Cp.9 O~d~). Ikgeéf wel 'toe,' dat'ds'th:eorie van Wellhau....
'sengerangsohikt'thoet,worden ond~r wat 'de Heidelbergse Cateohismus ~öemt -d'e '1:ioz~ raádslageri,' die. tegen Godsbeilig . Woord bedacht
worden' (antw .123). 'Vöoral'gf~ef ik dat tqe '. a:ls ik let'-opdeevo- .
'.
lutiönistische drijfv:erenyande ':heer ,Wélihausen zelf. Maar ander....
zijds 'heeÎteen'mèer'-là:conieké "beschouvdniLook recht van spreken.
Is alles :eigènlijk niet net . eén eissel; "afgelopen? Ik bedoel, als
je overvieegt, dat· de ;he'le, geleerde we~~ld ten aanzien van de PenI
. tateuch inderdaad ,wel het nbzaïsöh auteursohap heeft losgelaten,
'naar tÓoh van de :hele, ;tora toegeeft, dat ze "veel oud' oate~iaal
; ;Ii,: bevat, ·tnt.: debroJi P toe, dat best van' Mozes af1coostig. zou kunn-en
, zijn. 'V1ellhauêel1~?-1_s'-hegelt.§~ns_iilQsoof is do'od in ~9.u..9:testa-:-,
'. nentisohe wetenschap. Als vakgelee.!'.Q.!3 leeft hiLnog,. in zoverre
. h!j_piet~~g~lLj~.:~L$p:r:.ek~nW~.~~Den:i.ngen hê~ft_gf),dégHl, J~a.arriee hij,
,eY~I18ls t:r..9uwenL~~Iê.. a119.9..+_81). :va.rl ~:Ljn vak;geQ,oteA,._on§._ danig in
ve:r;legenheid. g~b:raçl1t.l!~~ft .ten aanzien 'van d~ vraag, hoe het
Oude Testanent nu tot in de details toe. preoies in elkaar zit en
hoo Isreëls geschiedenis tot in deimils tde ,'preoies verlopen is.
, Hol~'erdaheeft verder de hele probleoatiek ~a,n het Oude Testaoent zo toegespitst op de exeges~ van DeuteronoDiuo 12, dat
, wanneer van zijn oplossing ge~egd zou DQeteh'~!Jrden dat ze on-'
houdbaar is, h,ij het,onher~6epelijk-slaohtoffe-r van de Wellhausiaanse Schriftbesotiouw.ing '''zou ,zijn. Welnu, ik .ga zo oe teen de
~rote' 6nwaar~chijnli~khei~ vaI?-,,:iHolvJe,r:da' ~ y.i~leg aantoner:, DaBr
~k zeg voorul.t,- dat lk daar deze oonclusle, nl..et 'aan verblnd" Voor
niJ is 'en blijft prof .Hol~erda', óbknadat ik ten aanzien. van Dtr.
12 tote'en'andere opvatting kori'd,an' hij;, de eerbiedige sChri:ftgeleprde',
die 'in het globaal genonenvoo,r 'een goede zaak streed; Q.~t_~§.g~:::
]"J,j_k het_~de ... 'J'~~.tao~p-t .. ~J.l .. zj,jIl,_.ope,ehvOlgJ,:n.g_lffi.J1_Q.e, bE3.1.ofte aar:
d e_,~a,~ t~YJl d er'$ , _cte ,..l}~ E3k~yi ng_ ct.Q o~ __. M9,~~ s en de pro fe t i..§Q 4~, pre dlking een juiste indruk v~.:r,~,c ha.f..t:..
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,Maar. nu dus Holvverda's exe·ge.sevan Deut.I2.. U weet dat 'die~'
saoengevat, hierop neerkont, dat dit hoofdstuk niet de centrall~
satie van Israëls cultus vordert, naar in per:fecte overeensteoning is net de al taerwe,t '.' yan Exo,dus 20, waElr· de Here God belooft
dat Hij on elke plaats wa'ar Hij ,zijn naan' "doet- gedenken, tot
Israël zal KODenen he,t zal zegenen (E)(.20': 24). Het dilenna;' waar
1}Gut· .12, in kie st t i-sn,~et veelheid b.f', êenheid. van de cul tus~:
.
plaa~l?,. 'naar de,wl1leKeur van het vo~k'da-t offert wa a;:: , het.Daa~
.een offèrnlaats Vindttege~over dG vrooohei1-van Israel, dle zloh
de offerplaatsen door 'de Here' laat aanwijzen. Deze uitleg stelt
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Holweràa dan in staat, de 'Orakt:i,jk van Israels .vromen zoals we
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die aantreffen in de boeken Richte~en, Saciu~l ~n Koningen, in
overeenstenoing oet de goddelijke wet te verkla~en,'-ook oet de
goddelijke wet zoals die in Deut.12 geforouleerd is~
-- Nr.,tuurlijknoet Hohverda zich dan verantwoorden ten aanzien
van de fornuleringen in Deut .12, die zijn opvatting rechtstreeks,
schijnen teGen te spreken. -Het gaat daarbij vooral 00 de verzen
5 en 14. Vs. 5: "Maar deplaa ts, die de Here- uw God uit het gebied
van al uw staDDen verkiezen zal 00 daar zijn naaD te vestigen,on-daar te vJonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan."
Vs.14: "HaaT op de- plaats die de- Here in het gebied van één uwer
staonen verkeizen zal, daar zult gij uw brandoffers brengen en
daar zult gij doen alles wat Ik u gebied." 'De plaats' vat hij
op als rtelkens de plaats' ofwel: 'de plaatsen'. 'Uit het gebied
van al lil'! s'cannen t verklaart hij als 'uit het gebied van elk uwer
stanDen' en 'de plaats die de Here uit het gebied van één uwer
sta,nDen veTk:·.t~zen zal' wordt: 'elke pI aa ts die de Here in het ge-..
bied van telkens één uwer stanDen verkiezen zal'.
_
Onr.lOgelijh:: isdi'c strikt genooen niet. Bij bijvo~rbeeld in de
ui tdJ?ukking , de Leviet, die in uw poorten is' is er ~prake van
een grannaticaal enkelvoud, Daar er is toch aan een veelheid van
Levieten gedaoht: 'de Levieten die in uw poorten zijn'. Ook is
'het r:1ogelijk bij 1al uw star.1nen' en ~één uwer stannen' te derü::en
aan 'elk' en 'telkens één = elk' uwer staomen. Maar is het ook
waarschijnlijk? De uitdrukking 'de plaats die de Here verki'Jzen
zal', kont in het boek Deuteronomiun 19 r.Jaal vpor. Op niet één
plaats t1.'effen wc het meervoud aan wat als tooh een meervoud be-doeld is~ tanelijk vreemd is,' juist in een boek als Deuteronomiun,
waar àe'-figuUJ:' van de nUt71erus-wisseling bekend is: 'gij' en 1 gijlieden '-. Zo ga8t het in BJ~:.t .17: 9 in verband met rechtszaken die
vanwege de ingewikkeldheid niet plaatselijk afgedaan kunnen wor-'
den, over'de Levietische priesters en de rechter die er dan we~
zen zal'. In 19:17 kooen we dezelfde rechterlijke instanties tegen die dan aangeduid worden als 'de priesters en de rechter~ die
er· dan zijn zullen'. Hier vinden we een afwisseling van '::~cht6:.:'9
en 'rechtürs'. In dit geval heb ik inderdaad niet de 'Vrijmoedigheid om bij 'de rechter die er dan wezen zal" het grarnnatidale
enkelvoud te pressen en te stellen dat hier gedacht is aan de ~
functie van á6n o~per~echter. Het enkelvoud ~ag hier verklaard
worden a Is. 'telkens de rechter. die er dan wezen zal' of 'een van
de reohters, namelijk, die welke dan dienst heeft'. Zo zou ik het
.een belangIijke steun voor Ho2werda's theorie vinden, als er nu
~ ~
ook eens vocl'bJao j,n het geheel van Deut. ·~e plaatsen,
11 i al?"\':) il·- ,\'J~::llu~ de Here verkiezen zal'. Het geheel on:f;;.breken
van dit1mëervoud maakt Holwerda's uitleg niet aannemelijk.
OÏ, waarom niAt eenmaal 'elke plaats die de Here verkiezen
zal' ? 1.:1 ill~ 1 ..,!! =1. ~-'1 'IJ 5 Ol pt!) i1·1:) zoals in 11: 24:. 'elke
pll3.ats vJ,aero;; m'J voétzooi t'reden 1ál' f
lP ~ l}
.., '!!~ 'Ol~'~,~·~.;> ? Ook in die zinswending van 11:24 zou 'd.El
plaats; hebben kunnen staan in de betekenis van 'ellee plaats'~
Toch beschikt het hebreeuws over de uitstekende mogelijkheid om
dat 'elk~ duidelijker tot uitdrukking te brengen:"O\PtrD -ir,
zie ook Deut.12:1,~: il~·;~ '1~~' ui?.p~-~~, gezegd van de heidense cu::' tusplaa tse:1.'
.
Ook is gewezen -niet trouwens'-door Holwerda, die zieh bij deze tekst o~ de vlakte houdt'-(O.T.voordraoht II,p.324 v.)- op de
tekst Deut.23:17 (in de ned. vert. vs.16) waar het gaat over de
·gevluchte s130f die mag wonen 'op de plaats die hij verkiest in
één uw el' l')oo~~'i;cn i , Inderdaad biedt dit een mooie parallel voor
de uitd:rul;::king~ I de plaats d~ n de Here verkiest in é~n uwer stammen' .
.
Tl"' ~ ;; 'f ' ~ ~7 ill.il", 1) ].
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Uit deze uitdrukking blijkt inderdaad dat de stad waarheen
de voortvluohtige slaaf gaat, elke stad in Isra~l kon zijn. Toch
keerttnader besohouwd, dit voorbeeld zioh tegen Holwerda. Want
als dle slaaf gekozen heeft, is het niet elk van de steden, maar
,één stad, waar hij woont. Men zal zeggen: dat komt doordat die
slaa f een mens is, hij is a}s mens p~aatsgebonden, aan één plaats
gebonden. God de Here eohter--niet, dl.e kan op vele plaatsen tege--lijk 'met zijn aangezioht' d.~.z. 'persoonlijk' tegenwoordig zijn.
Tooh doet men dan een dogmatisoh beroep op de alomtegenwoordig-'
hèid Gods, die ik niet wil ontkennen, maar waarvan ik me wel afvraag of die wel zo past in de theologie van Deuteronomium.
"Hoor Israël, -de Here onze God, de Here is één."(6:4)
Is'met dit één-zijn van de Here de veelheid van oultusplaatsen
, , eigenlijk al niet uitgesloten?
Weo'verlaten hier' het gebied van de grammatioale argumentatie.
Ook prof.Holwerda zelf--heeft toegegeven dat op dit veld de beslissing niet kan vallen(o.o. p.329 . 332 en 338). We komen nu tot de
argumenten, die meer exegetisoh-theologisoh van aard zijn, van
"
welke er dus zo iuist al één genoemd is. Maar er is meer.
~studie
In Holwerda's~wordt niet duidelijk of hij nu als alternatief
voor de oentrale oultusplaats kiest voor het re~ionale dan wel
, voor het looale heiligdom. Enerzijds lezen we:Ret ±'ëit dat stipulaties nodig 'zijn met het oog op verre afstand, naakt het in
iEder geval'ónmogelijk om aan een dioht net van altaren in sohier
elke plaats te denken"(Begonnen •. p.20). Maar verderop lezen we:
"Het (Israël) heeft altijd geleefd onder een 'wet, die naast het
oentrale heiligdom te Silo en later te Jeruzalem-de regionale of
zelfs . looale offerplaatsen--wilde" (o.o. p. 26). De oorzaak v~
deze tegenstrijdigheid is m.i. hierin gelegen, dat Holwerda de
looale heiligdommen als legitieme oultusplaatsen nodig heeft om
met de praktijk van bijvoorbeeld iemand als Samuël in het reine toe
komen, die:'dioht""'bij elkaar gelegen plaatsen als Rama Gibea, Mizpa en Gilgal offerfeesten belegt. Als dat bij regiona i e heilig~
dommen gesohiedde, waren die regio's wel erg-klein. Maar anderl.oo
zijds is het argument steekhoudend, dat Deut.12 voorziet in het,
geval, dat het heiligdom,te ver verwijderd is om daar telkens wanneer men zin heeft iri vlees eten, heen te gaan. Men mag dan-zijn
oonsumptie-vlees eten in al de woonplaatsen (Deut.12:20,2l) .. Een
bepaling die alleen maar zin heeft, wanneer het heiligdom regionaal bedoeld was en niet plaatseli.jk, dus in elke stam é é n . Alleen maar, dan bl~ven de bezwaren we~en die Holwerda ontwikkeld
heeft tegen het oentrale heiligom, Ult het oogpunt van de
t ..
praotisohe uitvoerbaarheid. We geven nu Holwerda het woord:' Ç~l1:]:~
ätèlle zièhvoor wat dit prnötiooh bétekent voor eeT.\ ~tad ~., 12.3:è
.ik zèggen inhet--noorc1en van Galilea' de stad Dan. b.v. op 150 kn
van _Je:ruzaloo .••• :r;i)~ beh:kent dat', eik ~ezin-voltall1g "loch rnin- ...
stens een keer of zes pe~ jaar de reis naar Jeruzalem zou moeten
ondernemen, een ries die heel wat bezwaarlijker was en heel wat
meer tijd vroeg, dan ~anneer vandaag een vrijgemaakte-familie in
Groningen haar kerkgang zou moeten maken in Marseille. Elke gang
naar'-het altaar betekent dan een afwezigheid van minstens een
week. Wie verzorgen zolang het vee? Wat de· ... deu:r dioht doet, is wel
dit: teJkens moet de pastor loci Dee. D.woz. er behoeven maar
zo'n vijftien families in zo'n stad te wonen, of de Leviet is.
nooit meer thuis; zijn hele ambtsdienst gaat op ineen bestGndlg
heen en weer trekken V8n Noord naar Zuid vioe versa. Maar wat
doet hij dan langer in é~n van die noordelijke steden? Hij ko~
beter zijn domioilie kiezen in Jeruzalem. Want zijn gemeente lS
tooh vrijwel al tijd zonder verzorgjpg. Bij het aannemen van oultus-oentralisatie wordt de wet prao~soh eenvoudig onuitvoerbaar
en onzinnig. Deze trek V~n familie met ge'estelijkheid naar het heiligdom is alleen mogelijk, 201ang het altaar in hoogstens en,kale uren k2tn-worden-bereikt, en men v66r de avond weer thuis
kan zijn"(o.o. p.26). Inderdaad, maar ikogeloof.n~et dat je ,31 de'Ze bezwal"en ondel'vangt. wanneer je 1'egiona,le hAlllgrlommen aan0
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neemt, in elke s.tatn~~h~ Dan wordt het nog een oneindig gereis •
.- Dit te~enargutnent ge;t.dt. ook tegen de gedachte d~e. Holwe_rda oJ?'
p=25 ontwlkkelt, datnamelljk. met é~~ centraal helllgdomte welnlg genade-kracht aan het vc1k~ zou ZlJn verstrekt dan dat het de
grote verleidingen van 'het kanattnietische religieuze leven zou
kunnen weerstaan~ Ee.n~egi6naaiheiligdom zou evenmin toereikend.
zijn, stel ik hié~~~gen?ver, ,I~ze~ hi~r t~g~!ijkalvast.m~ar bij
dat het boek Deuteronom:lum, naar mlj opva.lt,zJ.oh ~eel' Welnl.g bekommert oVer de. practisohe uitvoerbaarheid van zijn bepalingen~
In dat opzioht valt het op mee~ punten té krîtisèr~n, Die kritiek
wordtni.i, -páS ontzénuwd als we het ware karakter van het boek
ondérkènban,,· Maar daarover verderop.
Als verder bezwaar tegen Holwerdats exegese zou ik willen n~~~
voeren, dat als Deut.12het niet heeft over decentrale oultusplaatst het-hele boek over dit tooh niet onbelangrijke heiligdom
zou zWljgen. Je zou dan tooh Gen bepaling verwaohten die een parallel biedt van de bepaling inzake de koning.(Deut.17:l4-20).
"
In het politieke vlak rekent Deuteronomium met €en centraal gezag,
zij het ook in de toekomst, maar in religieu~ultisch opzioht
zou'elke toespeling op iets oentraalsontbreken. Ik neem tenminste
aan, dat Holwerda de uitdrukking in Deut.17:1.5 'de koning, die' de
Here uw God verkiezen zal' niet uitlegt als te slaan op een gelijktijdig meervoud van koningen. Maar dit is een grapje, hoew'el
een serieus grapj e. Tegenover de 'oentrale koning zou een tegenwioht van een oentraal heiligdom toch ~een overbodigheid zijn.
Een volgende tegenargumentatie wil lk ontlenen aan de regeling
in het boek Deuteronomium tel'! zake van de vrijsteden: Deut.4:4l-43
en Deut.19:l-l3. Vooreerst, als Mozes in het Overjordaanse alvast
drie vrijsteden heeft mogen aanwijzen, waarom dan niet meteen drie
of meer plaatsen van eredienst? Wat was nu belangrijker, dat de '
kwestie van de vrijsteden geregeld werd of de kwestie van de eredienst? Toch het laatste! Dit wordt no~ ei~enaardiger als je bedenkt, dat de vrijstad-gedaohte van hUlS Ult sterk met de cultus
verweven was. Dat valt op te maken uit de bepaling in Ex.21:l2-14:
"Wie iemand zo treft dat hij sterft, zal zeker ter dood gebraoht
worden. Maar voor het geval dat hij het er 'P..iet op toelegde, dooh
dat· God het zijn hand deed overkomen, zal Ik u een plaats aanwi'jzenfwaarheen hij kan vluohten. Dooh wanneer iemand misdadig handelt tegen zijn naaste en hem met list doodt, dan zult gij hem'
van mijn altaar weghalen, opdat hij sterve. n Van het altaar weg-'
halen - het asyl is oul tisoh. bepaald geweest, 'zoals trouwens-de
geso-hiedenis met Jöab ook la3t zien (I Kon.2:28). Ook in 1:uo~35:
9 v.v. blijkt het verband tussen de vrij stad en de cultus, omdat
de ongelukkige doodslager in de vrijstad moet blijven wonen tot
de dood van de hoge'Pri-ester Cv .28,32). -In.Deuteronomium v~lt pu
op, dat de vrijstad-regeling ~een enkele rela.tie meer heeft'met
de cultus. Het asyl is volledl.g losgekoppeld van het altaar. Het
is een seculiere aangelegenheid geworden, zoals bijvoorbeeld ook
het vlees eten in verregaande mate een seouliere aangelegenheid
geworden-is, dat los van het heiligdom kon plaats vinden (Deut.12:
20 v. v.). En zo is er meer te noemen. Deuteronomium is in feite'weinig cultisoh, in d~ zin waarin bijvoorbeeld Levitious dat is.
Zo valt het ook OPt dat Mozes en Israël voor de vrij steden Gods'
. verkiezende daad nlet behoeven af te wachten maar zelf tot afzondering C1" ,.:;t il) mogen overgaan. "Toen zonderrleMozes drie'-steden
af ••. "(4:4l")'en "Gij zult u drie steden äf'zonderen in~b?-l- land,
dat dë He1'e Uw God u tot een bezitting gevenzaltt(19:·~) en ;l~ij {,'
zult nog drie steden toevoegeni! wanneer de Here Taraels gobl;ed
vergxoot zal hebbcnC19:9'. ,l:1anneer het nu wat de oultu~ betreft,
gaat over' 'de'pJr<luts die de Here verlcie2!en-r.zal t géloof l.k dnt
Jaarmee·gnngegeven is, dat 't bij hot.heiligdofl, in an~e~Bch8iding
van de vrijsteden, gaat over e~:1 uitzond0~lijke plecht):ge, ,.0 (".1[;1aliga a~nwijzing VDn de Here over é~n plaats voor heel Isra~l:
Anders zou de regeling van de vrijstedon en. die van de-regl.onale
heili~dornmen op z'n minst narallel hebben kunnen lopen.
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Ik werk de argumentatie met behulp van de vrijsteden naar nog
een zijde uit. In het gedeelte van Deut.14:22-29 wordt de zaak
van de tienden geregeld. We lezen: "Wanneer de weg voor u te lang
zou zijn, zodat gij ze (de tienden) niet zoudt kunnen vervoeren,
omdat de plaats die de Here uw God verkiezen zal om daar Zig.n
naam te vestigen, te ver va~ u verwijderd iS wanneer de Here uw
God u gezegend heeft - dan zult gij ze te ge l de maken en dat geld
bij u stekene,l). l).aar de plaats. gaan, die de Here uw God verkiezen~alen gij zult dat geld besteden voor alles waarin gij lust hebt'!:;
Het gaat hier dus over de situati:ej dat door de zegen des Heren
Israëls gebied uitgebreid zal wOI'den. Ovêr die situatie gaat het '
ook in Deut.19~ dat handelt over dè vrijsteden, en daar zegt Mo~
zes': wijs dan nog driè vrijstedéh áaiit V/àarom stelt hij in Deut .14
niet i~ het vöörui tzioht, ,dat in dat geval de Here nog enkele
. ~egionale he~ligd~mmen z~l ver~ièzen? ,Om het Isragl mÓlèlijkte
maken; met zljn tlenden ln na tura daarheen te gaan? Het proble'em
van te verre afstand van het heiligdom in-geval van gebiedsuitbreiding zou-zioh niet voordoen, als Deut. daoht aan regionale
heil:tgdommen,
Hiermede heb ik mijn argumenten genoemd op grond waarvan ik het
-het meest waarschijnlijk blijf vinden'~dat Deuteronomium 12 de centralisatie van de oultus voorsohrijft.
.
.
Ik kom nu tot de andere bijbelboeken waarin het over de oentrale·-oultusplaats.en gaat. Er valt hier te denken aan het boek Jozua
(0.22) het boekeSamuël (e.7) en de boeken 1 ~n 2 Koningen (I 8,16;
Itll,32;I,14,2l;II,2117). In de behandeling van al deze plaatsen
v1nd ik Holwerda eerlijk gezegd wat spitsvondig.
De geschiedenis van Jozua 22, het altaar van de overjordaanse
stammen, zegt ons dat we hier niet te doen hebben met een altaar
van slaohtoffers, maar met een altaar als monument van saamhorig-.
heide Maar dat de west jordaners het aanvankelijk opvatten als een
plaats van eredienst, bewijst tooh wel dat zij daohten aan één'
oentraal heiligdom] \'J8arop door de óostjordaners inbreuk werd gemaakt. Holwerda ecnter zegt, dat in Jozua 22 een situatie met
meerdere heiligd ommen is verondersteld. Daarbij denlct hij aan de
verzen 24-27, waFlr de oostjordans.ra hun vrees uitspreken: lILater
zouden uw kinderen tot onze kinderen kunnen zeggen: wat hebt giJ
te maken met-de Here de God van Israël? De Here heeft immers t~s
sen ons en u; .• de Jordaan als grens gesteld, gij hebt geen deel
aan de Here •. n Holwerda zegt, dát deze vrees "veronderstelt dat
men elkaar niet regelmatig bij één heiligdom ontmoette, doch daarin eigen wegen ging; de an.gtt kon dan slechts postvatten, a Is de
situatie van dien aard was, dat men elkaar praotisch niet kende
en eigenlijk geen gemerschap met elkaar had; dat men ook de cultus
niet gemeensohappelijk beoefende, aan één heiligdom, dooh -sep?··~
raat, ieder op éigen gelegenheid, bij'locale heiligdommen."CO.T;voordrachten 11, 364/5) Dit is eve~cherpzinnig als spitsvondig.
In geding was evenwel heel duidelijk deze vraag of de oostjorda-'
ners een slachtofferaltaar bouwden "buiten het altaar voor de
.Here onze God, da t voor éijn tabernakel sta.at" (22: 29) ja. of nee.·
Men vreesde in het opgerichte herinneringsaltaar niet een alternatief voor do nog aan te wijzen cultus~laats6n in het overjordaanse, m~ar voor het bestaande altaar dat voor de tabernakel in Silo
stond.
.
.
Het hoofdstuk 2Samuël 7, dat van Davids plàn tot-tempelbouw
vertelt, schijnt duidelijk terug te grijpen op Deut.12, waar we
lezen:· "MaDr wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en
woont in het land dat de Here uw God u zal doen beërven en ffi,j u
rust ge€ft van al uw vijanden aan alle kanten, en gij veilig.
woont; - dan zul t gij naar de plaats die de Here uw God verklezen
zal, --om daar z±jn naam te doen wonon, alles brengen wat Ik u gebied ..• " 2" Sam. 7 begint met een herkenbare toespeling hierop als
volgt: "Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen en de He::e
hem aan alle zijden van al zi,jn vijanden rust gegeven had, zelde
de koning tot. de profeet Nathan: Zie tooh, ik ~voon in een cederen
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paleis terwijl de ark Go~s verblijft onder een ~~ritkle~d". Tooh
ontkent Holwerda het verband tussen een en ander. Hij zegt: "Met
dé'rust' dieDc~t.12 als oonditie stelt, is niet bedoeld de
triomf over buitehlandee.:.vijandenj die onder David pas kwam,.-deoh
de zegepraal over de binnenJandse, kanaänietische maohten"(o.c.·
paI7). En die bedwinging van de laatste machtèn had al onder Jozua z'n beslag gekregen, zoals blijkt uit Jozua 22:4 waar Jozua
de overjordaners laat weggaan met het ar~ument: ltDe HERE uw God
heeft uw broeders rust gegeven, gelijk H~j hUn toegezegd had."
Dus trad de wet van Deut.12 reeds onder Jozua in werking, nietpas bij David •. Zo behoeft Davids tempelbouw niet in verband gebracht te worden met de centralisatie-wet van Deut.12. Opnieuw
vind ik dit wat spitsvondig. Vooral wanneer ik let op wat iets
verder in datzelfde 2 Samuël 7 staat:".Zo zegt de Here: zoudt gij
voor Mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb immers in geen
huis gewoond van de dag af, dat Ik de Israëlieten uit E~ypte voerde, tot nu toe, maar Ik ben rondgetrokken in een tent, ~n een tabernakel. Heb ik ooit, terwijl Ik met al de Israëlieten rondtrok,
tot 6én der stamhoofden van Israël die Ik geboden had,mijn volk
Israël te weiden, het woord gespreken: waarom bouwt gij mij niet
een huis van oederhout?" En even verder:lfIk zal'een plaats bepal~t; vo?r mijn volk
voor I~raël, en het planten, zodat het op
z~Jn e~gen plaats kan wonen, zonder dat het meer opgesohrikt wordt
en b?osdoeners het onderdrukke? zoals vroege~i sedert de tijd dat
Ik r~ohters over het volk Israël heb aangestè d. Ik zal u rust
geven'-van al uw vijanden." Het lijkt me niet tegen te spreken, dat
2 Sam.7 van oordeel is, dat met Da.vids regering aan de toestand
van onzekerheid die sedert de intooht geduurd heeft!. een einde is
gekooc:n. Daarom lijkt het'-mij voor de hand, tussen lJeut .12 en
2 Sam.7 verband te l e g g e n . ,
"
Wat deo-plaatsen uit de boeken Koningen betreft, daarover kan ik
kort zijn. Steeds is daarin sprake van de stad, (of het huis of
Jeruzalem) die de Here verkoren'-heeft ui t alle stammen van Isra'ël
om zijn naam da~r te doen wonen. Dit is een zeer duidelijke toe~
speling op Deut.12 waar het gaat over 'de plaats die de Here um
God uit- het gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar zijn
naam teve~tigent. Holwerda kan wel zeggen, dat in plaats van
'plaats' ,·n rp\'], er in de teksten van Koningen sprake is van ~
'stad~"1"'i 7 (en wel de stad Jeruzalem, .~e in Deut. nergens genoemd wo~d~) en dat het dus in KoningeW ~aat over een cultusplaate
en da.t de terminologie duidelijk anders ~s dan in reut;-12, maar·
de overeenkomst is gewoon veel groter dan het versohil. Het verschil laat zich bovendien heel gemakkelijk verklaren uit het feit,
dat Deut.12 gesitueerd is vóórdat God zo'n plaats gekozen heeft.
Is die keus gemaakt, dan is het niet vreemd da t die plaats _ee,n
stad en wel de stad Jeruzalem blijkt te zijn.
Overigens moet ik zeggen, dat ik uit mijzelf deze plaatsen van
bui ten -het boek Deuteronomium niet zou ter sprake -brengen, ter ondersteuning van deze of gene uitleg van Deut.12. Door je te beroepen op plaatsen uit de historische boeken wek je namelijk de indruk precies te weten hoe het historisoh in Israël allema.al precies in elkaar zat, wanneer er een veelheid van cultusplaatsen
was en wanneer men tot centralisatie overging. Ik moet bekennen,
dat ik dat allemaal niet zo preoies weet. Omd_at ik het 1s:~;r.9-kt(;:r.
V9lLóe hi_~:tQx_:le.be_s~J:rrJjv.iJlg, iILdJL.bilbel ba eken otlnJ.d.Q~tldè ken.
Geeft een hoofdstuk als Jozua 22, de gesohiedenis' van het overjordaanse altaar, die alleen vanuit de centralisatie-gedaohte te begrijpen is-geeft dit hoofdstuk de hist?ris?he ~ituatie exact
weer, of is er sprake van een tendens, In d~e t~jd.waarneemba~~J
die profetisoh aangedikt weergegeven ~s? Het gaat ~mmers ~e B1JO~1
niet om historie-besohrijving in de zin van koale; objeotleve fBlten-vaststelling, maar het ga.at de Bijbel om bemoediging et; ver-: .maninP,l lof~egging en schuldbelijdenis met behulp van de h~~t~rle~
We weten immers van bewerkingen achteraf (bv. de Deuteronomlst,
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we weten van sohematiseringen (bi::i.het twaalftal richters in
één serie achter elkaar};we weten· eriodiseringen (denk bijv. ~an
de geslaohtslijst van 3 x 14 in Ma th.l). Naar de maatstaven van
de moderne historie-besohrijving kennen wij Israëls gesohiedenis
sleohts globaal. Er is veel materiaal bij, waarvan wij geloven dat
de Heilige Geest daarmee de geschiedenis van Israël ten diepsfe
reoht doet zonder dat wij dat. kunnen aantonen. Dit betekent ".. -,
dat dit materiaal zioh moeilijk leent tot historisohe bewijsvoering in de moderne zin van het woord. Daarom verwaoht ik niet veel
van de wetensohappelijke methode ter verifi~ring van de bijbelse
gesohiedenis. Holwerda gelooft daarin. Ik niet meer. Een boek als
"Gesohiohte Israëls lt van Martib Noth sohokt mij niet meer inmijn
v~rtrouwen in de Bijbelse manier van gesohiedenis vertèllen. Hetis voor mij een uitnodiging om de Bijbel in z'n eigenheid te eerbiedigen en te beminnen. Ik geloof namelijk, dat de Bijbel een
vollere werkelijkheidsbenadering, ook van de gesohiedenis, heeft'
dan de wetensohap_ De wetensohappelijke benadering steekt daartegen mager af. Die mist dan ook het profetisohe ..
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