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Inleiding: probleemstelling, opzet, methode 

 

1. Probleemstelling 

 

De vraag waarmee ik aan deze scriptie wil beginnen, betreft een vraag naar de rol van de Levieten 

binnen de cultus van het oude Israël. Of misschien beter gezegd: een vraag naar de berichtgeving over 

de rol van de Levieten binnen de cultus van het oude Israël. 

Binnen het kader van de exegese van het Oude Testament beperk ik mij tot de berichtgeving die te 

vinden is in de Hebreeuwse Bijbel. Het is echter, zoals Van der Toorn stelt: difficult to separate 

historical information on that time from projections onto the past of situations that obtained in the 

time of the authors.1 Ik ben mij er dan ook van bewust dat het, als historische informatie 

gepresenteerde, beeld van de Levieten in diverse gedeelten van de Hebreeuwse Bijbel (en diverse 

gedeelten houdt in de praktijk ook vaak in: diverse beelden), wellicht meer informatie geeft over de 

tijd en de (sociale, politieke en religieuze) omstandigheden van de schrijvers die deze verhalen op 

schrift hebben gesteld, dan dat het de bedoeling heeft accurate historische informatie te geven. 

Ik zal in deze scriptie dan ook niet proberen historische feiten of gebeurtenissen te reconstrueren, maar 

mij bezig te houden met beeldvorming: welk beeld wordt in een bepaalde passage uit de Hebreeuwse 

Bijbel geschetst over de rol van de Leviet(en) binnen de cultus van het oude Israël? 

 

2. Keuze tekstgedeelte 

 

De passage die ik zal behandelen betreft Rechters 17 en 18. In Rechters 17 wordt verteld over 

Micha(jahu), die een som geld van zijn moeder heeft gestolen, waarover zijn moeder een vloek 

uitspreekt. Nadat Micha zijn daad heeft opgebiecht, wordt een deel van het geld gebruikt voor het 

vervaardigen van een godsbeeld, dat in het huisheiligdom van Micha wordt opgesteld. Op een dag 

verschijnt er een rondzwervende Leviet (die hier zonder naam ten tonele wordt gevoerd), die door 

Micha wordt ingehuurd om als priester in zijn huisheiligdom te fungeren. Rechters 18 bericht over de 

stam Dan, die vanuit het zuiden verkenners naar het noorden stuurt om daar een landstreek te zoeken 

waar de stam Dan zich kan vestigen. Op hun reis komen de verkenners langs het heiligdom van Micha 

en ze consulteren daar de Leviet voor een Godspraak. Hij vertelt hun dat ze zullen slagen in hun 

onderneming. De verkenners komen daarna bij de stad Laïs, nemen de situatie daar op, keren terug en 

brengen verslag uit van hun bevindingen aan de rest van de stam. Als de Danieten vervolgens naar het 

noorden trekken, komen ze langs het heiligdom van Micha. Daar stoppen ze, nemen het godsbeeld 

mee, en bieden de Leviet aan om ook mee te gaan en zo priester te worden voor een hele stam in plaats 

                                                 
 
1  K. van der Toorn, Scribal Culture and the Making of the Hebrew Bible, Cambridge MA 2007, 90. 
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priester voor één huis. De Leviet trekt mee met de stam Dan, de stam verovert de stad Laïs en noemt 

die stad Dan. Daar wordt het godsbeeld in een heiligdom geplaatst en worden de Leviet, die bekend 

wordt gemaakt als Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes (of van Manasse), en zijn zonen 

priesters voor de stam Dan. 

 

De keuze voor dit tekstgedeelte is niet toevallig. Het boek Rechters boeit mij al langere tijd, niet alleen 

vanwege de inhoud van de verhalen, maar juist vanwege de opzet van het boek en de plaats in het 

Deuteronomistisch geschiedwerk. De verhalen laten zien that the course of history is shaped by the 

interaction between God and his people.2 De redactie van het boek Rechters als geheel en als deel van 

het Deuteronomistisch geschiedwerk laat zien dat er sprake is van an interpretative process in which 

the past is being continuously related to an ever-changing present3 en dat rather than using Judges as 

a historical text to understand the political realities of the pre-monarchical period or attempting to 

find some accurate pre-monarchical “kernel” from which these stories developed, I will use Judges to 

reconstruct the ideological concerns of its editors, who probably lived well after the period of judges.4 

Van het boek Rechters is het laatste gedeelte (Rechters 17:1–21:25) relatief het minst bekend, en 

daarom voor mij ook het meest uitdagend. Omdat ik in een exegesewerkstuk (voor het Basisdoctoraal) 

over de stam Dan de verhalen uit Rechters 17 en 18 al eens heb bestudeerd, en mij daar de rol van de 

Leviet al opviel, was keuze voor dit verhaal snel gemaakt. Mijn eerste vraag bij het lezen van deze 

hoofdstukken was: wie is deze Leviet die uit Bethlehem kwam en wat deed hij bij Micha? 

Dit is geen historische vraag, maar een ‘politieke’ vraag: welk beeld van deze Leviet wordt door de 

verteller van het verhaal neergezet en wat zou de bedoeling kunnen zijn voor het op deze wijze 

neerzetten van dit beeld? 

 

3. Exegese 

 

Om een goed beeld te krijgen van de informatie over de Leviet uit Rechters 17 en 18 is een 

nauwkeurige exegese van de tekstgedeelten noodzakelijk.  

Exegese is mogelijk op verschillende manieren en via verschillende methoden. 

Omdat het mij gaat om een samenhangend beeld dat door de (laatste) schrijver/redacteur van dit 

tekstgedeelte is neergezet, wil ik uitgaan van de uiteindelijke vorm van de tekst (Endgestalt) zoals we 

dat in de Masoretische tekst van Hebreeuwse Bijbel aantreffen. Ik ben niet in de eerste plaats 

geïnteresseerd in bronnen of gelaagdheid van dit tekstgedeelte, maar in woordkeus en stijlmiddelen die 

                                                 
2  Y. Amit, History and Ideology (BiSe 60), Sheffield 1999, 35. 
3  A.D.H. Mayes, Judges, Sheffield 1985, 10. 
4  M. Brettler, ‘The Book of Judges: Literature as politics’, JBL 108 (1989), 395-418. Zie ook Ph. Guillaume 

Waiting for Josiah. The Judges (JSOT SupSer 385), Londen / New York 2004. 
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de schrijver/(eind-)redacteur heeft gebruikt om dit verhaal, dit beeld neer te zetten. Voor dit 

uitgangspunt lijkt mij de methode van de literaire analyse de juiste methode. De literaire analyse gaat 

op zoek naar een betekenis van een tekst aan de hand van de methodische stijlvormen die de tekst zelf 

aanreikt. Een uitgebreide behandeling van de uitgangspunten en werkwijze van de literaire analyse zal 

ik in hoofdstuk II van deze scriptie behandelen. 

Eén van de uitgangspunten van literaire analyse is dat de schrijver zelf de tekst heeft voorzien van 

middelen, signalen en contouren waarmee hij leiding kan geven aan het leeswerk van de loyale 

luisteraar.5 Aan de hand van een analyse van de compositie van de Hebreeuwse tekst van Rechters 17 

en 18, wil ik een aantal kernwoorden en thema’s op het spoor komen, die kenmerkend zijn voor het 

beeld van de Leviet, zoals dat in de tekst is neergezet. 

Als dit beeld is geschetst, is de logische volgende vraag: wat kan de reden zijn dat de 

schrijver/redacteur heeft gekozen om juist dit beeld neer te zetten? En: sluit dit beeld aan bij andere 

beelden die in de Hebreeuwse Bijbel en de literatuur worden geschetst met betrekking tot de Levieten? 

 

4. Het probleem van de Levieten 

 

Het probleem van de Levieten is een klassiek probleem binnen de geschiedenis van de bestudering van 

de Hebreeuwse Bijbel. Eigenlijk bestaat ‘het probleem van de Levieten’ uit een complex vragen, 

waarvan de volgende in relatie tot deze studie mijns inziens de belangrijkste zijn:6 

- Wat is de relatie tussen de ‘stam’ Levi (als deze al heeft bestaan) en de Levieten? 

- Wat is de relatie tussen de Levieten en verschillende priestertradities (zoals de Aäron- en 

Zadoktradities)? 

- Welke rol speelden de Levieten en de priesters in de eredienst van het oude Israël: wat waren tussen 

hen de overeenkomsten en wat waren de verschillen? 

 

Zoveel vragen, zoveel antwoorden. Tot op de dag van vandaag bestaat er geen communis opinio in de 

theologische wetenschap met betrekking tot deze vragen, en worden er artikelen en boeken met 

uiteenlopende visies gepubliceerd. 

                                                 
5  J. Fokkelman, Vertelkunst in de Bijbel, Zoetermeer 1995, 22. 
6  A.H.J. Gunneweg, Leviten und Priester (FRLANT 89), Göttingen 1965, 11. G.W. Ahlström duidt met de 

aanduiding the (so called) Levitical Problem een beperkt, specifiek onderwerp aan: hij doelt hierbij met name 
op de verschillen in berichtgeving over rol die de (land)Levieten kregen na de reformatie van Josia en hun 
verhouding tot het Aäronitisch priesterschap in Jeruzalem: kregen ze wel of geen volwaardige plaats in het 
heiligdom? . De berichten uit Deuteronomium 18:6-8 lijken haaks te staan op de berichten uit 2 Koningen 
23:8-9, G.W. Ahlström, Royal Administration and National Religion in Ancient Palestine (SHANE 1), Leiden 
1982, 69. Opvallend is dat Gunneweg de verschillen tussen Deutr. 2:6-8 en 2 Kon. 23:8-9 niet als probleem 
ziet, volgens hem bericht Deutr. 2:6-8 over de Levieten, terwijl 2 Kon. 23:8-9 doelt op de priesters uit de 
locale heiligdommen die door Josia naar Jeruzalem worden gehaald. 
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In het kader van deze studie wil ik twee verschillende visies aan bod laten komen. Aan de ene kant 

behandel ik de visie van A.H.J Gunneweg, die in 1965 een standaardwerk heeft gepubliceerd over 

onder meer het probleem van de Levieten, met de titel: Leviten und Priester, een wichtige Studie, die 

seitdem (…) ständiger Bezugpunkt aller zeitgenössischen Arbeit am Problemen des alttestamentischen 

Priestertums ist.7 

Hiernaast behandel ik de visie van G.W. Ahlström, die in 1982 een werk publiceerde onder de titel: 

Royal Administration and National Religion in Ancient Palestine, waarin hij onder meer ingaat op de 

rol die de Levieten naar zijn mening hebben gespeeld in de organisatie van de koninkrijken van Israël 

en Juda.8 

Beide schrijvers hebben eigen uitgangspunten, een eigen aanpak en eigen bewijsvoering en komen ook 

tot uiteenlopende stellingen en conclusies. In hun argumentatie beroepen beide schrijvers zich onder 

meer op het tekstgedeelte uit Rechters 17 en 18, dat ik in deze studie behandel. Door een vergelijking 

van beide visies met de resultaten van mijn exegese wil ik bekijken of het beeld dat uit mijn exegese 

van dit tekstgedeelte naar voren komt, op enige wijze overeenkomt met de visie van één van hen, met 

beide visies, of met geen van beide visies. Ik heb niet de pretentie dat mijn exegese de visie van één 

van beide auteurs op de Levieten, hun rol en hun oorsprong, geheel zal bevestigen dan wel 

ontkrachten. Daarvoor verschillen de aanpak, uitgangspunten en methoden van deze schrijvers te veel 

van mijn aanpak en probleemstelling. 

 

Het uiteindelijke doel van deze studie zal zijn: een antwoord te vinden op de vraag of een literaire 

analyse van Rechters 17 en 18 het beeld dat door Gunneweg en/of Ahlström wordt geschetst van de 

Levieten op enige wijze verduidelijkt.  

 

5. Opzet van deze scriptie 

 

Als eerste wil ik in hoofdstuk I de visies van Gunneweg en Ahlström op de rol van de Levieten in het 

oude Israël uiteenzetten. Hierbij wil nadrukkelijk de verschillen in aanpak, uitgangspunten en 

methoden bespreken. Hierbij is het niet mijn streven een uitgebreide evaluatie van beide visies te 

geven, maar een bijdrage te leveren aan de verheldering van beide posities. Tevens zal ik aan bod laten 

komen op welke wijze beide schrijvers zich beroepen op Rechters 17 en 18. 

In hoofdstuk II wil ik dieper ingaan op mijn keuze voor de methode van de literaire analyse. Tevens 

zal ik ingaan op enkele uitgangspunten en mogelijkheden van de narratieve methode. 

 

 

                                                 
7  J. Schaper, Priester und Leviten im achämenidischen Juda, Tübingen 2000, 7.  
8  G.W. Ahlström, Royal Administration, 44-74. 
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In hoofdstuk III zal ik een literaire analyse maken van Rechters 17 en 18, met specifieke aandacht 

voor de tekstgedeelten waarin wordt gesproken over de Leviet. Deze analyse zal bestaan uit een 

analyse op syntactisch niveau van een aantal geselecteerde verzen en een analyse op semiotisch niveau 

van de beide hoofdstukken in zijn geheel. 

In het slothoofdstuk IV zal ik de uitkomst van mijn exegese vergelijken met de visies van Gunneweg 

en Ahlström, en een antwoord proberen te formuleren op de vraag of een literaire analyse van 

Rechters 17 en 18 iets bijdraagt aan verheldering van het beeld dat door Gunneweg en/of Ahlström 

van de Levieten wordt geschetst. 
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Hoofdstuk I: visies van Gunneweg en Ahlström op de rol van de Levieten in het oude Israël 

 

In dit hoofdstuk wil ik de verschillende visies van Gunneweg en Ahlström op de rol van de Levieten in 

het oude Israël uiteenzetten.9 Van beide schrijvers wil ik nadrukkelijk de verschillen in aanpak, 

uitgangspunten en methoden bespreken. Tevens zal ik aan bod laten komen op welke wijze beide 

schrijvers zich beroepen op Rechters 17 en 18. 

 

1. De visie van Gunneweg 

 

Voor de visie van Gunneweg op de rol van de Levieten in het oude Israël beperk ik mij tot het boek 

Leviten und Priester, Hauptlinien der Traditionsbildung und Geschichte des israelitisch-jüdischen 

Kultpersonals uit 1965. In het vervolg van deze studie zal ik dit boek aanduiden met Leviten und 

Priester. 

 

1.1 Uitgangspunt en methode Leviten und Priester 

 

In de inleiding van Leviten und Priester stelt Gunneweg dat de toepassing van de 

Traditionsgeschichtliche Methode nieuw licht werpt op tot dat moment onbeantwoorde en onopgeloste 

vragen met betrekking tot het probleem van de Levieten. Gunneweg geeft in zijn inleiding summier de 

uitgangspunten van de Traditionsgeschichtliche Methode weer: zij gaat terug achter de geschreven 

brondocumenten en onderzoekt het ontstaan, de groei en ontwikkeling van overleveringscomplexen, 

alsook de achtergronden van de vertellers / overleveraars.10 Hierbij wordt ervan uitgegaan dat 

bepaalde namen en gebeurtenissen in de Hebreeuwse Bijbel een eigen, zelfstandige en oorspronkelijke 

traditie representeren, welke traditie later is ingevoegd in een groter geheel, zoals het 

Deuteronomistisch Geschiedwerk. Een verdere uiteenzetting van de Traditionsgeschichtliche Methode 

geeft Gunneweg niet, hij stelt dit als werkhypothese die zijn rechtvaardiging moet vinden in de 

praktische uitwerking en toepassing in het boek.11 

 

                                                 
9  Over de rol van priesters en Levieten in het oude Israël is veel gepubliceerd. De recente studie van Schaper 

(Priester und Leviten, 1-9) geeft een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar priesters 
en Levieten van 1878 (Wellhausen) tot 2000. Binnen de beperkte omvang van deze studie is een uitgebreide 
uiteenzetting van meer dan twee visies niet mogelijk. De keuze voor Gunneweg heb ik gemaakt omdat dit 
werk nog steeds geldt als standaardwerk over het de rol van Levieten en priesters in de cultus van het oude 
Israël. Op de visie van Ahlström ben ik gewezen door dr. J. Wagenaar. 

 Schaper richt zich in zijn studie hoofdzakelijk op de Perzische periode en behandelt de periode voor de 
reformatie van Josia slechts zijdelings. Een verwijzing naar Rechters 17 en 18 heb ik in zijn studie niet 
aangetroffen. Vandaar dat ik de studie van Schaper niet als uitgangspunt neem, maar er, waar van toepassing, 
aan zal refereren. 

10 Gunneweg, Leviten, 12. 
11 Gunneweg, Leviten, 12. 
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1.1.1 Uitgangspunten en werkwijze Traditionsgeschichtliche Methode 

 

Aangezien deze Traditionsgeschichtliche Methode voor de aanpak van Gunneweg zeer bepalend is, 

wil ik in deze paragraaf uitgebreider ingaan op de uitgangspunten en werkwijze van deze methode. 

Dit wil ik doen aan de hand van het artikel Überlegungen zur Bedeutung der Traditionsgeschichte für 

das Verständnis alttestamentlicher Texte und zur Weiterentwicklung der traditionsgeschichtlichen 

Methode uit 2004, geschreven door T. Krüger, hoogleraar Oude Testament aan de Universiteit van 

Zürich.12 Hierbij zal ik de Duitse benaming van deze methode aanhouden. Hoewel een begrip als 

‘overleveringsgeschiedenis’ in de Nederlandstalige literatuur regelmatig wordt gehanteerd, is voor de 

methode, die de bestudering van de overleveringsgeschiedenis als uitgangpunt neemt, de aanduiding 

Traditionsgeschichtliche Methode de meest gebruikte en gangbare wijze om deze methode aan te 

duiden.  

In het artikel omschrijft Krüger de Tradionsgeschichtliche Methode als een methode die onderzoek 

doet naar de cultuurhistorische achtergronden van de inhoud van (in dit geval: oudtestamentische) 

teksten. Op deze wijze kan deze methode bijdragen tot een beter begrip van deze teksten.13 Het 

onderzoek is in de eerste plaats een zoektocht naar voorstellingen die onafhankelijk van de teksten zijn 

ontstaan en bestaan. Het gaat in dit onderzoek zowel om beelden, denkstructuren en thema’s, alsook 

om thema- en woordensembles.14 Want, zo stelt Krüger, lezers die een oudtestamentische tekst willen 

begrijpen en interpreteren, moeten op z’n minst een idee hebben van de denkwereld die de achtergrond 

vormt van deze teksten.15 De focus ligt echter niet alleen op de wereld buiten de tekst: de tekst 

verschaft zelf ook veel informatie. Door een nauwkeurige analyse van onder meer woordvelden, 

motiefwoorden en terugkerende thema’s kunnen grote verbanden in een tekstcorpus worden 

blootgelegd. Het inzichtelijk maken van thema’s in een tekst, een analyse van de ontwikkeling van 

deze thema’s (continuïteit en breuken) en een onderscheid tussen hoofd- en subthema’s, kan een goede 

methode zijn om inzicht te krijgen in de denk- en ideeënwereld waarin deze tekst is ontstaan.16 Een zo 

uitgebreid mogelijke en gedifferentieerde analyse van de inhoud van de tekst zelf is daarom evenzeer 

een uitgangspunt van de Traditionsgeschichtliche Methode, als het onderzoek naar de voorstellingen 

buiten de teksten. Verder is volgens Krüger voor een goed begrip van de tekst een inhoudelijke 

vergelijking met andere teksten uit dezelfde cultuurhistorische omgeving belangrijk. Mogelijk wordt 

een voorstelling, die in de ene tekst impliciet verondersteld wordt, door een andere tekst expliciet 

gemaakt. Door consequent teksten uit een vergelijkbare tijdperiode en culturele omgeving met elkaar 

                                                 
12 T. Krüger, ‘Überlegungen zur Bedeutung der Traditionsgeschichte für das Verständnis alttestamentlicher 

Texte und zur Weiterentwicklung der traditionsgeschichtlichen Methode’,  Lesarten der Bibel: 
Untersuchungen zu einer Theorie der Exegese des Alten Testaments, Stuttgart 2006, 233-245. 

13 Krüger, ‘Überlegungen’, 1. 
14 Krüger, ‘Überlegungen’, 2-3. 
15 Krüger, ‘Überlegungen’, 6. 
16 Krüger, ‘Überlegungen’, 6-7. 
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te vergelijken, kan, volgens Krüger, worden gekomen tot een vorm van ‘conceptueel woordenboek’ 

waarin bouwstenen zijn opgenomen voor de reconstructie van een mogelijke denkwereld waarin een 

tekst is ontstaan.17 Het is belangrijk om bij deze vergelijking in het achterhoofd te houden dat bepaalde 

overleveringen (Traditionen) een duidelijk regionale en/of sociale binding hebben. Soms kunnen 

overleveringen sterk verbonden zijn met een bepaald heiligdom of koningshuis. In andere gevallen 

kunnen overleveringen in een specifieke sociale groep (Trägergruppe) een grote rol vervullen, terwijl 

ze buiten deze groep geen of een andere rol spelen. 

Daarom is alleen een onderzoek naar de inhoud van de overlevering (de zogenoemde tradita) niet 

voldoende: een onderzoek naar de vorm, de manier van overleveren en de overleverende personen (de 

zogenoemde traditio) is minstens zo belangrijk.18 In de laatste paragraaf van zijn artikel stelt Krüger 

dat de waarde van de Traditionsgeschichtliche Methode erin bestaat dat het een alternatief biedt in de 

discussie tussen tekstgerichte (hermeneutische) en lezersgerichte (deconstructivistische) stromingen. 

Niet alleen de tekst, noch alleen de lezer bepalen de betekenis van een tekst. De betekenis wordt mede 

ingekleurd door inzicht in de voorstellingswereld van de auteur, zijn tijd en cultuur, alsmede door de 

rol die de overlevering mogelijk heeft gespeeld in bepaalde regio’s en/of groepen.19 Meer kennis van 

de Oudoosterse (gedachten-)wereld zal daarom steeds nieuw licht werpen op de verhalen en 

voorstellingen uit de Hebreeuwse Bijbel en dus ook op de vragen rond de rol van (de overleveringen 

over) de Levieten. 

 

1.2 De opzet van Leviten und Priester  

 

Gunneweg gaat in Leviten und Priester uit van de werkhypothese dat de overleveringen verbonden 

met namen zoals Levi, Aäron, Sadok, Eleazer en Ithamar een eigen zelfstandige oorsprong hebben. Hij 

duidt deze namen aan als Eponymen: namen die meer zijn dan een naam voor een (historische) 

persoon of plaats, maar een naam die een begrip is geworden en waarin een heel scala aan verhalen, 

voorstellingen en ideeën meeklinkt. Van alle namen in de overleveringen die betrekking hebben op de 

Levieten en priesters in de Hebreeuwse Bijbel stelt Gunneweg dat de namen Levi, Aäron en Sadok 

zowel kwalitatief als kwantitatief zoveel overwicht hebben, dat onderzoek naar de overleveringen rond 

deze namen cruciaal is voor het begrip van de rol van de Levieten en priesters in het oude Israël.20 

Een ander uitgangspunt van Gunneweg is dat, nog meer dan de Babylonische ballingschap, de 

reformatie van Josia21 een breuklijn is in de geschiedenis van de cultus en het cultuspersoneel.  

                                                 
17 Krüger, ‘Überlegungen’, 8-9. 
18 Krüger, ‘Überlegungen’, 11. 
19 Krüger, ‘Überlegungen’, 14. 
20 Gunneweg, Leviten, 12-13. 
21 2 Koningen 23 
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Immers, vanuit de ballingschap is men teruggekeerd; een terugkeer naar de verhoudingen die 

bestonden voor de reformatie van Josia is volgens Gunneweg ondenkbaar en onmogelijk.22 

Op basis van deze uitgangspunten komt Gunneweg tot een opzet in twee delen, waarbij in het eerste 

deel de overleveringen over Levi, Aäron en Sadok tot aan de reformatie van Josia wordt behandeld, en 

in het tweede deel de overleveringen over de Levieten, de Aäronieten en de Sadokieten in de periode 

na de reformatie van Josia. Beide delen worden door Gunneweg afgerond met een samenvatting en het 

boek wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin de resultaten van de studie in 15 hoofdpunten worden 

opgesomd. 

 

1.3 De inhoud van Leviten und Priester 

 

Op basis van de analyse van verschillende tekstgedeelten uit de Hebreeuwse Bijbel construeert 

Gunneweg een beeld van de overleveringen rond Levi en de Levieten, Aäron en de Aäronieten en 

Sadok en de Sadokieten. In 4 subparagrafen zal ik hierna kort ingaan op inhoud van dit onderzoek. 

 

1.3.1 Levi en de Levieten 

 

Gunneweg stelt dat met de aanduiding Levieten in de periode vóór de reformatie van Josia niet wordt 

gedoeld op een genealogische, bloeds- of volksverwantschap, maar dat hier sprake was van een groep- 

of beroepsaanduiding. Deze groep heeft de volgende kenmerken: 

1. De Levieten vormden een bepaalde klasse van religieus toegewijde personen, die onder meer 

konden functioneren in de rol van priesters in locale heiligdommen of bij bepaalde 

cultushandelingen. Gunneweg omschrijft het bestaan van de Levieten als een eigen en bijzonder 

fenomeen, vergelijkbaar met en naast de bekende instituties als priesters en profeten.  

2. Belangrijk kenmerk van de Levieten was dat ze geen land bezaten en voor hun levensonderhoud 

voornamelijk waren aangewezen op de gaven die ze ontvingen. Zo bevat vooral het boek 

Deuteronomium diverse oproepen om, naast het delen met zonen en dochters, slaven en slavinnen, 

vreemdelingen, weduwen en wezen, met name de Levieten niet te vergeten, ‘die geen grondgebied 

hebben zoals u’.23 Op deze wijze vormden de Levieten een eigen klasse van armen, personae 

misera, waarbij deze armoede niet het gevolg was van economische omstandigheden, maar een 

(zelfgekozen) gevolg is van religieuze toewijding.24 

                                                 
22 Gunneweg, Leviten, 13.  
23 Deuteronomium 12:12,18 en 19; 14:27 en 29; 16:11 en 14; 26:11,12 en 13 
24 Gunneweg maakt deze vergelijking niet, maar het beeld komt bij mij op van bedelorden (zoals de 

Franciscanen) die in hun zelfgekozen armoede en relatieve vrijheid (ze vallen niet onder het gezag van een 
regionale bisschop) een tegenhanger vormen tegenover de gevestigde parochiepriesters 
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3. Op basis van Exodus 32:25 tot 29 concludeert Gunneweg dat de Levieten een bijzondere, aan 

JHWH toegewijde groep vormden, apart van en tegenover de rest van het volk. Omdat deze 

overlevering is verbonden met de overlevering van het gouden kalf (een traditie die sterk 

verbonden is met het Aäronitisch priesterschap) ziet Gunneweg in deze passage ook een oppositie 

van de Levieten tegenover het priesterschap in de traditie van Aäron. 

4. De relatie van de Levieten met de rest van het volk werd gekenmerkt door onafhankelijkheid van 

staatkundige verhoudingen en door een bijzondere band met JHWH. Vanuit deze positie was aan 

de Levieten de rechtspraak25 en het wetonderwijs toevertrouwd, zoals is af te leiden uit 

Deuteronomium 33:8 tot 11. Deze rol verbond de Levieten sterk met de persoon van Mozes, die 

het volk de wet en het recht van JHWH leerde.26 Gunneweg ziet Mozes als de representant van de 

Levieten, waar Aäron traditioneel wordt gezien als de representant van het priesterschap. De 

overleveringen over de rivaliteit tussen Mozes en Aäron27 weerspiegelen dan ook de 

(competitieve) verhoudingen tussen de Levieten en de priesters. Evenals Mozes vervulden ook de 

Levieten een bijzondere rol als (be)middelaar(s) tussen JHWH en het volk. In de visie van 

Gunneweg zijn het de Levieten geweest die de Jahwistische stroming in de 

godsdienstgeschiedenis van Israël representeerden, waar de Aäronieten vooral waren verbonden 

met de El-cultus. 

5. Voor de beoordeling van de plaats van Levi in de namenlijsten van de stammen van Israël neemt 

Gunneweg de Amfiktyonie-these van Noth28 als uitgangspunt. Gunnewegs stelling is dat de naam 

van Levi in deze lijsten de groep van Levieten representeerde. Deze groep was, evenals de figuur 

van Mozes, een belangrijke samenbindende factor in deze JHWH-Amfiktyonie.29 Vanwege haar 

sacrale (en daardoor essentiële) karakter binnen de JHWH-Amfyktionie is de stam Levi 

opgenomen in de oudere lijsten van de 12 stammen,30 echter in de nieuwere lijsten is de stam Levi 

niet opgenomen.31 Dit is volgens Gunneweg een indicatie dat in deze periode het oude 

Amfiktyonische systeem in betekenis was afgenomen ten gunste van een meer politiek en 

geografische geordend systeem. Hierin speelden de bezitsloze Levieten geen rol van betekenis.32 

                                                 
25 Zie ook M. Leuchter, ‘The Levite in Your Gates’, JBL 126 (2007), 417-436. 
26 Leuchter, ‘The Levite’, 426.  
27 Exodus 32:21, Numeri 12. 
28 M. Noth, Das System der zwölf Stämme Israels (BWANT 52), Stuttgart 1930. 
29 Voor de rol van de Levieten in de stammen-amfiktyonie ziet Gunneweg vooral Rechters 19 en 20 als 

sleutelverhaal: het is een Leviet die de stammen bijeenverzamelt om de schending van het gastrecht (en 
daarmee een aanval op de stammenbond) te vergelden. 

30 Genesis 29:31-30:24; 35:16-18; 35:23-26; 46:8-25; 49:3-27; Exodus 1:2-4; Deuteronomium 27: 12 vv.; 
Ezechiël 48:31-35; 1 Kronieken 2:1 vv. 

31 Numeri 1:5-15; 1:20-43; 2:3-31; 7:12-83; 10:14-28; 13:4-15; 26:5-51; Jozua 13-19; 21:4-7; 21:9-39. 
32 Gottwald ziet de lijsten waarin de stam Levi is opgenomen van latere datum en behorend bij de regering van 

Salomo. Onder de regering van David was Levi in zijn visie nog niet in de stammenlijsten opgenomen, N.K. 
Gottwald, The Tribes of Yahweh, A Sociology of the Religion of Liberated Israel, 1250-1050 BCE (BiSe 66), 
Sheffield 1999 (herdruk), 367-374. 
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6. In navolging op Von Rad33 herkent Gunneweg in de Deuteronomische beweging een 

amfiktyonistisch, restauratieve tendens, met een belangrijke rol voor de Levieten (zie bijvoorbeeld 

Deuteronomium 27). Samen met de profeten en de Rechabieten kwamen de Levieten op voor de 

exclusief Jahwistische stroming in de godsdienstgeschiedenis van Israël. Ze zagen het als hun 

kerntaak om, in de traditie van de aartsvaders en Mozes, de vanouds overgeleverde wetten uit te 

leggen en te onderwijzen. Op deze manier vertegenwoordigden ze een conservatieve, 

reformistische beweging, die sceptisch stond tegen vernieuwingen van de cultus, zoals 

vermenging met Kanaänitische heiligdommen en priestertradities (Aäronieten en Sadokieten). 

Vanuit deze traditie volgde de Levietische claim op het priesterschap: een goede priester is een 

JHWH-priester in een JHWH-heiligdom, die uit de traditie van de Levieten komt. Priesters 

moesten en kunnen slechts Levieten zijn! 

 

1.3.2 Aäron en de Aäronieten 

 

Gunneweg gaat uit van de stelling dat Aäron een secundaire figuur was: zijn rol en autoriteit waren 

afgeleid van die van Mozes.34 Aärons rol was, anders dan die van Mozes, beperkt: louter cultisch. In 

deze secundaire, gespecialiseerde rol van beroepspriester ziet Gunneweg een spiegel van de groeiende 

differentiëring van de samenleving in het algemeen en van de cultusfuncties in het bijzonder. Door te 

verwijzen naar de bekende verwantschap van de overleveringen van het gouden kalf in Exodus 32 en 

de gouden kalveren in Bet-El uit 1 Koningen 12 komt Gunneweg tot de stelling dat Jerobeam heeft 

aangeknoopt bij een bestaand heiligdom met bestaande cultustraditie in Betel, waaraan de naam van 

Aäron was verbonden, en deze heeft benoemd tot koninklijk staatsheiligdom.35  

Gezien het voorgaande is het hoogst onwaarschijnlijk om aan te nemen dat Aäron afkomstig is uit 

Levietische kringen. Waarom werd het dan in bepaalde tradities toch belangrijk gevonden Aäron 

Leviet te noemen? Gunneweg ziet hierin een poging aan te knopen bij de natuurlijke legitimiteit en 

autoriteit die de Levieten binnen het volk genoten. Door Aäron ook als Leviet ten tonele te voeren 

konden de priesters uit de Aäronitische traditie ook taken en functies claimen die voor die tijd het 

exclusieve domein van de Levieten waren. Evenals vanuit de hoek van de Levieten, kwam op enig 

moment ook uit de Aäronitische traditie de claim dat priesterschap en Leviet-zijn eigenlijk bij elkaar 

hoorden. Niet omdat iedere priester eigenlijk Leviet hoorde te zijn, maar omdat de priester in zijn 

functie de taken, legitimiteit en autoriteit van het Leviet-zijn absorbeerde. Opvallend noemt Gunneweg 

hier nog de vriendschappelijke toon die de beeldvorming vanuit de Aäronitische traditie zette: Aäron 

als broeder, helper en begeleider. Van concurrentie of anti-Mozes polemiek is hier niets te vinden, 

waar dat andersom wel zo is. Voor Gunneweg is dit een teken dat de Aäronitische partij duidelijk de 

                                                 
33 G. von Rad, Deuteronomium-Studien, Göttingen 1947, 47. 
34 Gunneweg, Leviten, 82. 
35 Gunneweg, Leviten, 88-95. 
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bovenliggende partij was, die zich vriendelijkheid kon veroorloven. Dit anders dan de heftigheid en 

verbitterdheid uit de hoek van de Levieten; emoties die te verwachten zijn bij een partij die beseft een 

achterhoedegevecht te voeren. 

 

1.3.3 Sadok en de Sadokieten 

 

Gunneweg ziet in Sadok de exponent van de emancipatie van het priesterschap. Sadok werd door 

Salomo aangesteld tot priester in het heiligdom van Jeruzalem, dat daardoor eveneens (net als Bet-El) 

een koninklijk staatsheiligdom is geworden. Volgens Gunneweg kwam Sadok voort uit de autochtone 

voor-israëlitische, Jebusitische cultus in Jeruzalem. Een indicatie hiervoor is Sadoks naam, die 

verwant is aan Melchisedek, de legendarische priester-koning van Salem (Jeruzalem). Na de 

verovering van Jeruzalem door David vond er een symbiose plaats van de Jahwistische cultus die door 

David werd meegebracht en de plaatselijke El-Eljon cultus. Dat uiteindelijk niet (de Jahwistische 

priester) Abjatar maar (de El-priester) Sadok de hoogste priester in het heiligdom is geworden, lijkt er 

op te wijzen dat de van oorsprong Jeruzalemse stroming (Sadok) ten koste van de oud-Judese stroming 

(Abjatar) de dominante partij in het heiligdom van Jeruzalem is geworden.36 

De Hebreeuwse Bijbel geeft op verschillende plaatsen aan dat Sadok uit bekende Jahwistische 

priestergeslachten zou stammen. In 2 Samuel 8:17 wordt Sadok de zoon van Achitub genoemd. Deze 

Achitub wordt op grond van 1 Samuël 14:3 vereenzelvigd met de kleinzoon van Pinehas, de zoon van 

de priester Eli uit Silo. Op deze wijze werd de suggestie gewekt dat Sadok uit het oude Jahwistische 

priestergeslacht van de Eliden zou stammen. In de visie van Gunneweg zijn deze genealogieën niet 

historisch, maar een theologische verknoping van naast elkaar staande cultustradities, die aan het 

priesterschap van Sadok en Jeruzalem als hoofdcultusplaats legitimiteit moesten verschaffen. Door de 

verbinding met de Eliden werd Jeruzalem de opvolger van Silo (het laatste Amfiktyonische centrum) 

en ging de legitimiteit van Sadok terug tot in de Mozaïsche tijd (1 Samuël 2:27 en 28).37 

In een vergelijking tussen de Aärontradities en de Sadoktradities stelt Gunneweg dat in het noordrijk 

(Israël) en het zuidrijk (Juda) vergelijkbare processen speelden: de ontwikkeling van een Jahwistische 

Amfiktyonie, waarin de Levieten een belangrijke plaats innamen, naar staatsheiligdommen met een 

klasse van beroepspriesters. Deze, van oorsprong niet-Jahwistische, beroepspriesters trachtten zich 

legitimiteit te verschaffen door zich te verbinden met bestaande (Jahwistische) overleveringen: de 

Aäronieten door zich voor te stellen als afstammelingen van Levi en daardoor als Levieten; de 

Sadokieten door zich te verbinden met het aloude priestergeslacht van Eli uit Silo. 

 

 

                                                 
36 Gunneweg, Leviten, 99. 
37 Gunneweg, Leviten, 104-114. 
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1.3.4 De overleveringen over Levieten, Aäronieten en Sadokieten sinds de cultusreformatie van Josia 

 

Vanaf de periode van de cultusreformatie van Josia veranderde er veel voor de priesters en de Levieten 

in het oude Israël. Er vond een concentratie plaats van het officiële religieuze leven in één plaats, 

waardoor allerlei priesterfamilies en landlevieten uit lokale heiligdommen naar Jeruzalem trokken. 

Daar waren ze weliswaar welkom, maar vormden toch een clerus minor: ze hadden niet dezelfde 

rechten als hun ambtgenoten uit Jeruzalem (2 Koningen 23:9).38 Deze religieuze centralisering werd 

versterkt door politieke ontwikkelingen: doordat het grondgebied van Juda steeds kleiner werd, werd 

het belang van en de concurrentie door andere heiligdommen buiten Jeruzalem steeds minder. 

Gunneweg gaat er van uit dat de Deuteronomische reformatie van Josia uit de koker van de 

Levietische beweging kwam. Dit wordt ondersteund door Deuteronomium 18, waar de Levieten in het 

centrum van de JHWH-cultus worden gesteld: het zijn de Levieten die JHWH heeft uitgekozen om als 

priesters te dienen (Deuteronomium 18:5), een priester die geen Leviet is, is voor de Levieten achter 

de Deuteronomische reformatie niet denkbaar. Een echte priester was een Jahwistische Leviet. 

Nieuwe ontwikkelingen hebben hun weerslag gevonden in de Priestercodex (P): hierin werd de 

leidende priesterklasse in het heiligdom van Jeruzalem nadrukkelijk verbonden met de persoon van 

Aäron. Sterker nog: in de theologie van P is legitieme cultusdienst niet mogelijk zonder Aäron.  

Het overige cultuspersoneel, de clerus minor, krijgt een eigen plaats en wordt door P aangeduid met 

Levieten als verzamelnaam. In de discussie of hier sprake was van een degradatie van de positie van 

de Levieten neemt Gunneweg het standpunt in dat hier eerder sprake was van een sanering en 

formalisering van het cultuspersoneel dan van een programmatische achterstelling van de Levieten ten 

opzichte van de priesters. In aanvulling en als correctie op het beeld dat P schetst van Aäron als 

stamvader van de leidende priesterklasse, vertellen de overleveringen die betrekking hebben op 

Eleazar, Ithamar en Pinehas over rivaliserende priesterfamilies binnen deze priesterklasse en verhalen 

de overleveringen met betrekking tot Korach en Kahath over een poging van een Levietengroep het 

priesterschap te bemachtigen.  

Het onderscheid tussen de priesterklasse en de clerus minor van Levieten zette zich door in de na-

exilische periode, waarvan vooral Ezechiël 40 tot en met 48 een theologische reflectie vormt. 

Belangrijk is het gedeelte Ezechiël 44:10 tot en met 31, waarin de Levieten worden gestraft voor hun 

ontrouw en daarom worden geweerd van alle priestertaken, en waar met name de Levietische priesters 

uit het geslacht van Sadok worden afgezonderd voor het priesterschap. Het schematische beeld in 

Ezechiël 44 wordt in het Kronistisch geschiedwerk genuanceerd: er wordt gesproken van verschillende 

                                                 
38 Leuchter stelt een andere vertaling van 2 Koningen 23:9 voor: De priesters van de offerplaatsen mochten het  

altaar van de HEER in Jeruzalem niet betreden voordat ze samen met hun ambtgenoten van het ongedesemde 
brood aten. Volgens hem is het niet de bedoeling van de tekst om onderscheid tussen de in het hoofdstuk 
genoemde groepen te maken, maar om aan te geven dat priesters van de offerplaatsen Josia’s reformatie 
accepteerden. Leuchter, ‘The Levite’, 429. 
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groepen priesters (1 Kronieken 24:1 tot 19), verschillende groepen Levieten (1 Kronieken 15:5 en 

verder; 24:20 en verder) met verschillende taken of specialismen (2 Kronieken 20:19; 34:12 en 13) en 

aparte groepen van tempelzangers, poortwachters en tempelknechten (Ezra 2:40 en verder). Opvallend 

in het Kronistisch geschiedwerk is verder de vervlechting van de Sadoktraditie met de Eleassartraditie, 

waardoor de Aäron-lijn (uit het noordrijk, Bet-Eel) definitief werd verbonden met de Sadok-lijn (uit 

Jeruzalem). 

De scheiding van priesters en Levieten zette zich verder door: waar in Deuteronomium en P nog werd 

gesproken van Priester-Levieten, wordt hier gesproken van priesters en Levieten. 

Waar de scheiding tussen Levieten en priesters groter werd, werd de scheiding tussen Levieten en het 

overige cultuspersoneel kleiner: aan het eind van de ontwikkeling stond de benaming Leviet voor 

iedereen die een functie had in de cultus. Wie een rang in de cultusorganisatie wilde bekleden, kon 

zich tot Leviet laten wijden. 

Naast deze verbreding en ‘popularisering’ van het Levietenambt stelt Gunneweg dat ook in de na-

exilische periode de Levieten hebben vastgehouden aan hun kerntaak van oudsher: de rechtspraak en 

het onderwijzen van het volk. Hierbij was het (kunnen) lezen en schrijven van groot belang: deze 

vaardigheden waren bijna uitsluitend voorbehouden aan tempelpersoneel.39 Dit brengt Gunneweg tot 

de conclusie dat de Levieten, verwant aan de klasse van profeten, in de na-exilische periode de groep 

van schriftgeleerden vormden en daarmee de voorlopers van de latere Masoreten werden. 

 

1.4 Referenties aan Rechters 17 en 18 

 

Rechters 17 en 18 vormt voor Gunneweg letterlijk het beginpunt van zijn studie naar de 

overleveringen aangaande de Levieten in de Hebreeuwse Bijbel. Een belangrijke observatie is dat de 

Leviet in Rechters 17:7 wordt geïntroduceerd als een vreemdeling (גר) uit het geslacht (משפחת) van 

Juda, die een Leviet (לוי) was. De vraag is wat de kwalificatie ‘Leviet’ in deze tekst inhoudt: de 

informatie dat hij afkomstig is uit het geslacht van Juda lijkt uit te sluiten dat deze persoon 

genealogisch deel uitmaakt van de stam van Levi. Gunneweg ziet geen reden de toevoeging יהדה 

 als corrupt te bestempelen, zodat hij wil zoeken naar een verklaring van deze informatie op משפחת

basis van de voorliggende tekst. Het lijkt hem zinvol uit te gaan van de hypothese dat met de 

aanduiding Leviet wordt aangegeven dat deze man deel uitmaakt van een bepaalde beroepsgroep of 

andersoortige groep met een gemeenschappelijk kenmerk (anders dan afkomst). Uit Rechters 17:13 

kan worden geconcludeerd dat het (huis)priesterschap wellicht niet was voorbehouden aan Levieten 

alleen, maar dat het in de ogen van Micha wel een pré was om een Leviet als priester te hebben. 

Belangrijk is hier om op te merken dat de Leviet niet qualitate qua optreedt als priester: hij is niet een 

Leviet en dáárom ook priester, hij is een Leviet èn wordt vervolgens aangesteld als priester. Uit het 

                                                 
39 Zie ook: Van der Toorn, Scribal Culture, 102. 
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feit dat zowel Micha deze Leviet graag als priester wilde hebben, alsook de stam Dan hem graag als 

hun priester aanstelde, kan worden afgeleid dat Levieten gewilde kandidaten voor het priesterschap 

waren. Nergens blijkt uit deze verhalen dat deze aanstelling zeldzaam of buitengewoon was: het is 

mogelijk dat meer rondreizende Levieten her en der hun diensten aanboden als cultusdienaar. 

Omdat de Leviet in Rechters 17 en 18 een voornamelijk passieve rol speelt, valt over zijn 

werkzaamheden weinig te melden, anders dan dat hij in Rechters 18:4 en 5 wordt gevraagd God te 

raadplegen over de afloop van de expeditie van de verkenners van de stam Dan. Niet duidelijk is of hij 

hier werd geconsulteerd in zijn algemene hoedanigheid van Leviet of in zijn specifieke hoedanigheid 

van priester in dit heiligdom. 

 

2. De visie van Ahlström 

 

Voor de visie van Ahlström op de rol van de Levieten in het oude Israël beperk ik mij tot het boek 

Royal Administration and National Religion in Ancient Palestine uit 1982. In het vervolg van deze 

studie zal ik dit boek aanduiden met Royal Administration. 

 

2.1 Uitgangspunt en methode van Royal Administration 

 

Ahlström geeft in Royal Administration geen verantwoording van de door hem gevolgde methode. 

Vanaf het begin van het boek is echter duidelijk dat hij de verschijnselen in het oude Israël / Palestina 

ziet in samenhang met de algemene ontwikkelingen in het Nabije Oosten in dezelfde periode. 

Veelvuldig verwijst hij naar Egyptische, Mesopotamische, Sumerische, Hettitische en Assyrische 

teksten en opgravingen, waarbij hij deze vergelijkt met teksten (zowel uit de Hebreeuwse Bijbel als 

daarbuiten) en opgravingen uit het oude Israël. Hierbij gaat hij uit van de vooronderstelling (zonder 

deze expliciet te verantwoorden) dat de cultuur van het oude Israël geen eiland vormde tussen de 

omliggende culturen en daar waarschijnlijk veel overeenkomsten mee zal hebben vertoond. 

 

2.2 De opzet van Royal Administration 

 

Ahlström gaat in Royal Administration uit van de werkhypothese dat in het oude Nabije Oosten religie 

en staat voor een groot deel samenvielen: de religie van een gemeenschap was deel van het politieke 

bestel en viel onder de verantwoordelijkheid van de koning.40 Deze verbondenheid tussen religie en 

politiek is zowel het uitgangspunt als onderwerp van zijn studie. 

 

 

                                                 
40 Ahlström, Royal Administration, 6. 
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2.3 De inhoud van Royal Administration 

 

Bij de weergave van de inhoud van Royal Administration zal ik hoofdstukindeling van Ahlström 

aanhouden. 

 

2.3.1 Het koninkrijk als territorium van de godheid 

 

Het uitgangspunt van het eerste hoofdstuk wordt gevormd door de stelling dat het stichten van nieuwe 

steden vaak deel uitmaakte van het koninklijk defensie- en regeringsbeleid.41 Belangrijk onderdelen 

van de realisering van een nieuwe stad waren de bouw van een paleis voor de gouverneur en een 

tempel voor de godheid. Deze twee gebouwen representeerden de koning en de godheid die het land 

bestuurden. De tempels vervulden volgens Ahlström een belangrijke rol als administratieve centra 

(daar kon men lezen en schrijven), financiële centra (hier werd belasting afgedragen) en grondbezitters 

(dit verklaart waarom de Levieten geen eigen erfdeel in Israël ontvingen). De tempels waarborgden de 

invloed van de koning op de stad; het tempelpersoneel was dan ook in de eerste plaats aan te merken 

als overheidsambtenarij, die voor alles het belang van de staat diende. 

 

2.3.2 De bouw van steden en versterkingen als politieke instrumenten 

 

In het tweede hoofdstuk bouwt Ahlström verder op de stelling dat de inrichting van nieuwe steden 

(dus ook het stichten van tempels) vooral was ingegeven door politieke motieven. Uit het voorbeeld 

van de inrichting van de stad Dibon als hoofdstad van koning Mesah van Moab, leidt Ahlström 

belangrijke elementen af voor de city-planning in het oude Nabije Oosten.42 

Het was gebruikelijk om te beginnen met de bouw van een acropolis: een ommuurd centrum met 

fortificaties, administratieve gebouwen en een tempel. Dit was het centrum van het bestuur en de 

(militaire, administratieve en financiële) macht. Hieromheen, buiten de muren, werd de rest van de 

stad gebouwd.  Ahlström omschrijft deze bouwwijze als het ‘Acropolis-fenomeen’: dubbelsteden met 

twee zwaartepunten: een ommuurde upper city met tempels, administratieve gebouwen en dergelijke, 

en een open lower city, waar het volk woonde. Dat deze bouwwijze ook in het oude Israël werd 

gebezigd leidt Ahlström onder meer af uit de berichten over de woonplaats van Samuël: Remathaim 

(soms vertaald als: de twee hoogten, van רםה). In 1 Samuël 9 nodigt Samuël Saul uit om mee te gaan 

de stad uit, de hoogte op. Daar aangekomen nemen ze plaats in vertrekken of zalen en daar hebben ze 

een maaltijd. Na de maaltijd dalen ze weer af naar de stad. Vergelijkbare voorstellingen zijn te vinden 

                                                 
41 Ahlström, Royal Administration, 1. 
42 Ahlström, Royal Administration, 16. 
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in 1 Samuël 10:5 en verder, 1 Kronieken 16:39 en 21:29. Deze voorstelling is belangrijk in de 

interpretatie van Ahlström van Rechters 17 en 18.  

In een korte paragraaf aan het einde van het tweede hoofdstuk geeft Ahlström aan dat naast de 

stadsheiligdommen die staatsheiligdommen zijn, er in dorpen en op het platteland ook kleinere 

cultusplaatsen zullen zijn geweest, waar het volksgeloof in belangrijke mate kon verschillen van de 

officiële, gereguleerde staatsgodsdienst. 

 

2.3.3 Overheidsorganisatie en bouwactiviteiten in de koninkrijken van David en Salomo 

 

In hoofdstuk drie stelt Ahlström dat de Egyptische overheidsorganisatie model heeft gestaan voor de 

overheidsorganisatie in de tijd van David en Salomo, omdat Egypte in deze periode een belangrijke rol 

speelde in het oude Palestina. Een beeld van de organisatie van Davids regering krijgen we uit 2 

Samuël 8:16 tot 18 (zie ook 2 Samuël 20:23 tot 26 en 1 Kronieken 18:15 tot 17). Evenals Gunneweg 

wijst Ahlström hierbij op de (opvallend) prominente rol van Jebusiet Sadok ten opzichte van Abjatar, 

Jahwistisch priester uit een gerenommeerde Israëlitische priesterfamilie.  

Salomo heeft de organisatie van het koninkrijk verder uitgebreid en het rijk onderverdeeld in twaalf  

provincies met twaalf stadhouders om die te besturen (1 Koningen 4). Ahlström wijst er op dat de 

bouw van de tempel en van het paleis van Salomo samen worden genoemd, en dat over het paleis 

bijna dubbel zo lang is gebouwd als over de tempel (13 jaar en 7 jaar). Dit is te verklaren door de 

behoefte aan (ruimte voor een) uitgebreide administratie die een districtenstelsel met zich mee bracht. 

Werd een nieuwe stad veroverd, dan werd de overheidsadministratie en (of: inclusief) het 

cultuspersoneel vervangen, waarbij priesters en Levieten vanuit Jeruzalem werden gezonden om de 

bevolking de religie van de nieuwe heerser te leren. In de praktijk kwam dit vaak neer op een 

integratie van Jahwistische rituelen in de bestaande cultuspraktijk. Als mogelijk voorbeeld van deze 

praktijk wijst Ahlström op de vesting Arad in de Negevwoestijn. In de ostraca en zegels die in deze 

vesting zijn gevonden blijkt dat er niet alleen regeringsfunctionarissen waren gestationeerd die zich 

bezig hielden met ‘profane’ zaken, zoals administratie en militaire aangelegenheden, maar dat deze 

vesting ook een rol speelde als cultusplaats, waarvoor cultuspersoneel was aangesteld. Tussen de 

namen van bevelhebbers duiken ook namen op die kunnen worden verbonden met de priesterklasse in 

Jeruzalem, zoals de Kerosieten (Ezra 2:44; Nehemia 7:47) en de commandant Eljashib (1 Kronieken 

24:12; Nehemia 3:1 en 20; 12:10 en 22; 13:4 en 28).43 

 

                                                 
43 Ahlström, Royal Administration, 40-41. 
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2.3.4 Het koninklijk priesterschap 

 

Ahlström gaat uit van de stelling dat het vestigen van de macht van de koning gepaard ging met het 

aanstellen van ambtenaren (gouverneurs en priesters, of beide functies verenigd in één persoon) in 

veroverde of nieuw gestichte steden. Een mogelijk voorbeeld zou Doëg, de Edomiet, kunnen zijn, die 

door Saul belast was met de supervisie van de tempel in Nob.44 Andere voorbeelden vindt Ahlström in 

1 Kronieken 26:30 en verder, waar wordt vermeld dat Chasabja en zijn verwanten zowel de belangen 

van JHWH als van de koning dienden, en dat Jeria met zijn verwanten door David belast werden met 

het toezicht op bestuurlijke èn godsdienstige zaken. In 2 Kronieken 17:7 wordt vermeld dat Josefat 

naast ambtenaren en priesters ook Levieten meestuurde op hun reis door het land. Volgens Ahlström is 

het zeer goed mogelijk dat met deze Levieten een soort van tempelgarde is bedoeld.45 

Dit gegeven ondersteunt de hypothese van Ahlström dat het woord ‘Leviet’ is afgeleid van de stam 

 dat ‘begeleiden’ of ‘vergezellen’ betekent, in de nif’al ‘verbonden zijn aan’. In deze lezing zijn ,לוה

Levieten de personen die waren verbonden aan de overheid en deel uitmaakten van haar organisatie. 

Als dit werkelijk de herkomst van de sociale klasse van de Levieten was, zo stelt Ahlström, dan zijn de 

volgende twee zaken belangrijk: in de eerste plaats heeft er nooit een stam (in de zin van  een 

gezamenlijke genealogische afstamming) van Levieten bestaan, en in de tweede plaats kon iedereen in 

Israël en Juda die als overheidsfunctionaris werkte ‘Leviet’ worden genoemd. 

Een argument voor de tweede stelling vindt Ahlström in het feit dat in de teksten uit de Hebreeuwse 

Bijbel in de periode vóór de monarchie Levieten slechts zelden priesters werden genoemd. 

(Een uitzondering hierop vormt nu juist Rechters 17 en 18, maar daarvan stelt Ahlström dat de 

verbinding van de Leviet met het priesterschap in Dan een latere traditie is.) Als Levieten 

overheidsfunctionarissen zijn geweest, wordt het ook duidelijk waarom ze geen stam met eigen 

grondgebied zijn geweest: aan hen is grond (weidegronden en akkers rond de steden, die in eigendom 

bleven behoren bij de tempel) tijdelijk ter beschikking gesteld als vergoeding voor hun 

werkzaamheden voor de overheid en de cultus.46 Vanuit dit oogpunt is de reformatie van Josia (met 

name de cultuscentralisatie) niet het werk van de Levieten, maar juist een financiële ramp voor deze 

groep: ze raakten hun baan en inkomsten kwijt. 

 

                                                 
44 Ahlström vertaalt in 1 Samuel 21:8 נעצר (van het werkwoord עצר) met ‘gedetacheerd’. Zie hiervoor ook: E. 

Kutsch, ‘Die Wurzel עצר in Hebräischen’, VT 2 (1952), 57-69. 
45 Het gegeven dat het cultuspersoneel beschikte over een eigen garde leidt Ahlström onder meer af uit Jeremia 

29:26; 20:1-3; 37:13; Ezechiël 44:11; 2 Koningen 11:18; Nehemia 13:22 en mogelijk Deuteronomium 33:11. 
Dit brengt hem er toe de stelling te poneren dat de term ‘Leviet’ mogelijk een technische term was voor 
priesters en overheidsdienaren die op verschillende plaatsen in het koninkrijk werden gestationeerd (Ahlström, 
Royal Administration, 48). 

46 Numeri 35:2-7; Jozua 14:4 en 21:2-42; Ezechiël 36:5 en 48:13-14; 1 Kronieken 6:40-66 en 13:2; 2 Kronieken 
11:14 en 31:19 
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Als (staats)religie en politiek zo met elkaar waren verweven, hadden de hervormingen onder Hizkia, 

Manasse en Josia dan ook niet alleen religieuze achtergronden, maar was de aanleiding hiervoor en 

waren de gevolgen hiervan eerst en vooral staatkundig. Het opgeven door Hizkia van de במות (in de 

interpretatie van Ahlström: de nationale heiligdommen uit de omliggende steden) betekende ook het 

verminderen van directe invloed op deze steden en het versterken van het centrale gezag in Jeruzalem. 

Volgens Ahlström kunnen hieraan economische redenen ten grondslag hebben gelegen: door de 

centralisering gingen alle belastingen rechtstreeks naar Jeruzalem in plaats van naar allerlei lokale 

overheden. Vanuit politiek oogpunt was deze zet van Hizkia echter rampzalig: door het sluiten van de 

heiligdommen verminderde hij de invloed van JHWH op de regio en ondermijnde daarmee zijn eigen 

positie. Dit laatste werd hem door de Sanherib voor de voeten geworpen: waarom zou je vertrouwen 

op een  God, waarvan je zelf de heiligdommen hebt gesloten?47 Uiteindelijk draaide het er op uit dat 

Hizkia de wrange vruchten plukte van wat hij zelf in gang had gezet: Juda werd gereduceerd tot een 

stadstaat. Vanuit dit oogpunt is het terugdraaien van de hervormingen van Hizkia door Manasse niet 

onbegrijpelijk: door het heropenen van de lokale heiligdommen herstelde Manasse de invloed op de 

omliggende streek. Ook Josia heeft centralistische hervormingen doorgevoerd, maar het lijkt erop 

alsof hij heeft geleerd van de fouten van Hizkia. Volgens de lezing van Ahlström heeft Josia de lokale 

heiligdommen niet gesloten, maar gezuiverd: priesters die offers brachten aan Baäl, de Asjera en de 

hemellichamen werden ontslagen en de overige priesters werden onder het gezag van de tempel in 

Jeruzalem gebracht.  

 

2.3.5 Koning Manasse en de herleving van de traditionele religie van Juda 

 

Ahlström stelt dat Manasse onrecht wordt gedaan als hij wordt afgeschilderd als een heerser die 

vreemde goden en cultuspraktijken introduceerde in Juda en zo een periode van syncretisme inluidde. 

Integendeel, Manasse probeerde de rampzalige politieke gevolgen van het beleid van zijn vader Hizkia 

ongedaan te maken en probeerde terug te keren naar de oude religieuze en politieke  situatie van voor 

Hizkia. In deze visie is Hizkia te beschouwen als een religieus vernieuwer en Manasse als een 

religieus traditionalist. Ahlström wijst met name op 2 Kronieken 33:14 tot 17 waar het bouwen van 

verdedigingswerken en het reorganiseren van de cultus in één adem worden genoemd. Klaarblijkelijk 

hadden wijzigingen in de buitenlandse politiek als vanzelfsprekend gevolgen voor de ambtenarij, 

inclusief het cultuspersoneel. Deze reorganisatie (politiek en religieus) had maar één doel: het gebied 

van Juda weer terug te brengen binnen de invloedssfeer van Jeruzalem. Het voorbeeld van Manasse 

laat zien hoe zeer staat en religie waren verweven: vestingen en heiligdommen waren beide zichtbare 

manifestaties van de regerende vorst, die op deze wijze zijn territorium (is: het territorium van de god) 

bestuurde. 

                                                 
47 2 Koningen 18:22 en Jesaja 36:7 



doctoraalscriptie C.Th. Benard 
studentnr. 8901244 

 
 

 23 
 

2.4 Referenties aan Rechters 17 en 18 

 

Op drie plaatsen in Royal Administration verwijst Ahlström naar Rechters 17 en 18. 

De eerste verwijzing heeft een plaats in zijn beschrijving van het fenomeen van leiders van locale 

stadstaten. Uit het bericht dat Micha in Rechters 17:5 zelf een tempel stichtte en eerst één van zijn 

zonen en later de Leviet als priester aanstelde, leidt Ahlström af dat Micha een lokale stadbestuurder is 

geweest. Immers, zo stelt hij zonder verdere onderbouwing, het bouwen van tempels en het aanstellen 

van priesters waren koninklijke privileges. De achtervolging van de Danieten door Micha en zijn 

knechten in Rechters 18:22 ziet Ahlström als een militaire operatie, waarvan Micha de aanvoerder 

was.48 

In de tweede verwijzing naar Rechters 17 en 18 gaat Ahlström in op de syncretistische situatie in de 

periode voor de ballingschap. In die tijd was de dienst van priesters en Levieten verbonden met een 

vorm van beeldendienst. Zowel het cultuspersoneel als het volk diende JHWH en andere goden in de 

vorm van beelden. Uit deze hoofdstukken, in combinatie met Ezechiël 44:10, leidt Ahlström onder 

meer af dat de Levieten vertegenwoordigers waren van een religie die nog geen problemen had met 

beeldendienst.49 

De derde verwijzing naar Rechters 17 en 18 maakt Ahlström in de context van zijn  argumentatie 

waarom Jerobeam de heiligdommen van Dan en Bet-El heeft gekozen als koninklijke heiligdommen. 

Bij de keus voor Dan en Bet-El, zo is de stelling van Ahlström, wilde Jerobeam aansluiten bij oude 

cultustradities, die bestonden lang voordat Jeruzalem in beeld was. Het heiligdom in Bet-El kon haar 

traditie terugvoeren op Jakob (Genesis 28:10 en verder), het heiligdom in Dan op Mozes (Rechters 

18:30).50  

 

3. Samenvatting 

 

Gunneweg gaat in Leviten und Priester uit van een dualistische verhouding tussen Levieten en 

priesters: ze hebben een verschillende oorsprong en zijn elkaars concurrenten in de cultustraditie. 

Niet zijn rol in de cultuspraktijk, noch een aanstelling van bovenaf maakt een Leviet tot een Leviet, 

maar de zelfgekozen status van vreemdeling, zonder bezit, toegewijd aan JHWH. 

Ahlström ziet in Royal Administration Levieten en priesters als onderdeel van dezelfde groep 

overheidspersoneel, met als taak de macht van de koning (en zijn god) in cultus, rechtspraak en 

belastingheffing vorm te geven. Hun legitimiteit rustte in de aanstelling door de koning, hun loyaliteit 

aan JHWH kwam niet in de eerste plaats voort uit persoonlijke vroomheid of toewijding, maar primair 

omdat JHWH de god was van de regerend vorst. 

                                                 
48 Ahlström, Royal Administration, 24. 
49 Ahlström, Royal Administration, 49-50. 
50 Ahlström, Royal Administration, 58. 
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In Bijlage 1 heb ik een schematische vergelijking gemaakt van een aantal belangrijke kenmerken van 

de visies van Gunneweg en Ahlström op de rol en positie van de Levieten in het oude Israël. 
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Hoofdstuk II: de narratieve methode en de literaire analyse 

 

1. Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats dieper ingaan op mijn keuze voor een methode uit het veld 

van de literaire analyse. Daarna zal ik ingaan op de uitgangspunten en werkwijze van de narratieve 

methode. 

 

2.  Mijn keuze voor de literaire analyse 

 

De keuze voor een bepaalde methode wordt in belangrijke mate bepaald door de vraagstelling. Dit 

heeft een circulair element in zich: de vraagstelling kan nauwkeuriger worden geformuleerd naarmate 

je weet wat je kan verwachten van de gehanteerde methode. Toch is er ook sprake van een objectief 

criterium: wie een feitelijke vraag stelt, gaat feitenonderzoek doen; wie een procesvraag stelt, gaat de 

(ontstaans)geschiedenis analyseren; wie de boodschap van een schrijver op het spoor wil komen, 

bestudeert een tekst en de biografie van de schrijver; wie zich afvraagt welk verhaal de tekst vertelt, 

dient de tekst zelf te bestuderen, zowel vorm als inhoud. 

 

Mijn vraagstelling is van deze laatste orde: het gaat mij niet om een historische reconstructie van 

feiten of processen, maar om de aard van de berichtgeving: op welke wijze, met welke informatie 

wordt in Rechters 17 en 18 een beeld geschetst van de Leviet: wat doet hij wel en niet, welke rol speelt 

hij, wat is zijn functie in de verhalen, hoe wordt hij gepresenteerd, wat wordt er over hem gezegd, en 

wat wordt er niet over hem gezegd? Om antwoord op deze vragen te krijgen, reikt de narratieve 

methode middels de literaire analyse mijns inziens het juiste instrumentarium aan. 

 

Naast bovenstaande argumenten is er nog een andere overweging om hier te kiezen voor een 

narratieve benadering. Hoewel de verhalen uit Rechters 17 en 18 zich in eerste instantie voordoen als 

een feitenrelaas, gaat het vooral om ‘politics’51: de vraag is niet wat er destijds gebeurde, maar 

waarom dit verhaal op deze wijze en op dat moment wordt verteld.  

De verhalen uit Rechters 17 en 18 dienen een ander doel dan het verstrekken van historische 

informatie: ze dragen een boodschap in zich, die meer zegt over de tijd en de situatie van de 
                                                 
51 Brettler, ‘The Book of Judges’, 398. Brettler probeert in het artikel een (historische) achtergrond te 

construeren waartegen het voorstelbaar is dat een schrijver-redacteur het boek op deze manier heeft 
samengesteld. Hij stelt dat de compositie van het boek Rechters begrijpelijk wordt als we het lezen als een 
politieke allegorie die de Davidische monarchie legitimeert en promoot. Mijns inziens wordt het boek 
Rechters hierbij te veel vanuit een externe focus beoordeeld, niet vanuit de verhalen zelf. Door het hanteren 
van één hermeneutisch principe (de suprematie van Juda) wordt de gelaagdheid en meerduidigheid van de 
tekst tekort gedaan. In tegenstelling tot deze benadering stelt de narratieve methode de tekst voorop: deze heeft 
het eerste woord, de interpretatie volgt. 
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schrijver/verteller/redacteur52 dan over de tijd waarin het verhaal is gesitueerd. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het in deze hoofdstukken ontbreekt aan een concrete tijdsaanduiding, een 

nauwkeurige plaatsbepaling, verifieerbare personen53 of een concrete historische of feitelijke setting. 

Gezien dit karakter van de tekst is een vraag naar welke feitelijke informatie we kunnen verkrijgen 

mijns inziens een vorm van overvragen van de tekst. 

De tekst biedt wel mogelijkheden voor een technische analyse van bronnen en tekstlagen. Daar waar 

ik verwacht dat dit voor de beantwoording van de vraag uit mijn probleemstelling resultaten zal 

opleveren, zal ik hiervan gebruik maken. Vooralsnog ga ik uit van de (Masoretische) tekst als geheel 

en wil in eerste instantie de narratieve elementen uit de tekst voor zich laten spreken. 

 

3. Wat houdt de narratieve methode in? 

 

Wie op zoek gaat naar een afbakening van de narratieve methode komt er snel achter dat het begrip 

narratieve methode vooral een verzamelbegrip is, waarop door veel uiteenlopende disciplines wordt 

teruggegrepen.54 Ontstaan in de literatuurwetenschap als theorievorming (Narratologie) is het begrip 

gemeengoed geworden in de wereld van onder meer coaches, managers, loopbaanadviseurs, 

psychologen, hulpverleners en consultants.55 

In deze paragraaf zal ik de uitgangspunten en werkwijze van de narratieve methode, voor zover van 

belang voor deze studie, verder uitwerken. Om te beginnen zal ik onderscheid maken in de begrippen 

literaire analyse en narratieve methode, die in deze studie tot dusver min of meer als synoniemen zijn 

gebruikt.  

 

3.1 Begripsbepaling 

 

Bal definieert Narratologie als volgt: Narratologie is de theorie van verhalende teksten.56 Met deze 

cryptische zin bedoelt Bal dat de narratologie een beschrijving tracht te geven van de structuur van 

                                                 
52  In verband met de leesbaarheid van de tekst zal ik, waar er sprake is van een mogelijke schrijver, verteller of 

redacteur van een tekst, deze instanties samenvatten met het begrip schrijver. Verder zal ik aan de schrijver 
refereren als hij en hem, waarbij ik uiteraard niet wil suggereren dat er geen vrouwelijke schrijvers, vertellers 
en redacteuren zijn en zijn geweest. Ik gebruik deze verwijzig omdat het woord schrijver mannelijk is; wie zij 
of haar wenst te lezen is daartoe uiteraard vrij. 

53 Een uitzondering hierop vormt de aanduiding van de Leviet in Rechters 18,30 als יהנתן בן-גרשם בן-מ(נ)שה. Deze 
aanduiding betreft zeer waarschijnlijk een latere toevoeging en is meer van politiek / theologische aard 
(verbinding met het geslacht van Mozes) dan dat het feitelijke historische informatie tracht te geven. 

54 Een zoekopdracht in Google levert voor de woorden ‘narratieve methode’ in 0,27 seconde 8.590 
zoekresultaten op. 

55 Het zijn vooral de publicaties van P. Ricoeur, Hermeneutics and the human sciences, Cambridge CA, 1981 en 
Time and Narrative, Cambridge CA, 1984-1988 die belangrijk zijn geweest voor toepassing van de narratieve 
methode binnen de sociale wetenschappen. 

56 M. Bal, De theorie van vertellen en verhalen, Muiderberg 1990 (5e druk), 16. 



doctoraalscriptie C.Th. Benard 
studentnr. 8901244 

 
 

 27 
 

verhalende teksten: hoe zit een verhalende tekst in elkaar en hoe functioneren de elementen van een 

verhalende tekst in het geheel van die tekst? 

De narratologie verheldert de narratieve basisstructuur van een tekst. Deze narratieve structuren 

worden in het taalveld van de narratologie verzelfstandigd aangeduid als narratieven (enkelvoud: 

narratief). Een narratief kan worden gedefinieerd als een keten van gebeurtenissen in een 

oorzaak/gevolg relatie die plaats vinden in tijd en ruimte. Een narratief vormt een verhaalelement in 

een tekst, de verzameling van narratieven vormen samen het verhaal. 

De narratieve methode is een methode die de teksten (maar ook gebeurtenissen en situaties) analyseert 

door zich te concentreren op de narratieve elementen van deze teksten, gebeurtenissen en situaties. 

Welke verhalen, verhaallijnen en geschiedenissen kunnen worden blootgelegd? Hoe zijn ze 

opgebouwd, hoe ontwikkelen ze zich en wat zegt dit over deze tekst, gebeurtenis en/of situatie? 

Voor de toepassing van de narratieve methode bedient de narratologie zich van literaire 

‘gereedschappen’: ordeningsprincipes57 of grondstoffen58, zoals chronologie, taal, plaats, tijd, 

personages, acteurs, relaties en gezichtspunten. Door middel van deze literaire gereedschappen wordt 

de tekst geanalyseerd op narratieve elementen, waardoor zowel de ‘kleine verhalen’, de narratieven, 

als het ‘grote verhaal’, de plot, van de tekst inzichtelijk kunnen worden gemaakt. De literaire analyse 

is dus het gereedschap waar de narratieve methode zich van bedient om te komen tot inzicht in de 

verhalende elementen van een tekst. 

 

Een literaire analyse is niet slechts toepasbaar op grote en afgeronde teksten als romans of verhalen, 

ook kleinere teksteenheden kunnen met behulp van de narratieve methode worden bestudeerd. Een 

tekst is opgebouwd uit verschillende elementen, zoals woorden, zinsdelen, zinnen, alinea´s en grotere 

teksteenheden, zoals (sub)paragrafen, hoofdstukken, boekdelen. De analyse van de grote verhaallijnen 

in een tekst wordt aangeduid met het begrip semiotische analyse. De analyse van de bouwstenen van 

een tekst (woorden en zinnen) vindt plaats door syntactische analyse. De syntactische analyse is 

onmisbaar om een tekst op microniveau te kunnen begrijpen: hoe is een zin opgebouwd, op welke 

wijze worden woorden en zinsdelen begrijpelijk en betekenisvol? 

Een literaire analyse van een tekst dient zich dan ook bezig te houden met zowel de semiotische als de 

syntactische elementen van een tekst. 

                                                 
57 Bal, Theorie, 21. 
58 Fokkelman, Vertelkunst, 20 vv. 
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3.2 Uitgangspunten 

 

De narratieve methode heeft een aantal uitgangspunten en vooronderstellingen, waarvan ik een vijftal 

hieronder kort zal behandelen. 

 

3.2.1 Iedere tekst of ieder tekstdeel bevat structurerende elementen; verhalende teksten en tekstdelen 

bevatten tevens narratieve elementen 

 

Iedere tekst (behalve een volstrekt willekeurige verzameling van letters) bevat structurerende 

elementen. Ook teksten die louter data bevatten, zoals telefoonboeken of wetenschappelijke tabellen 

zijn op een logische manier gestructureerd (bijvoorbeeld op alfabet, uitslagwaarden of tijdstip van 

meting).  

Niet iedere tekst is een verhalende tekst: de hiervoor genoemde telefoonboeken en tabellen zijn 

teksten, maar geen verhalende teksten. Om te kunnen kwalificeren als verhalende tekst heeft een tekst 

narratieve elementen nodig, zoals logisch aan elkaar verbonden gebeurtenissen die worden 

veroorzaakt of ondergaan door acteurs.59 Hieruit volgt dat uit iedere verhalende tekst elementen zijn te 

analyseren die narratief van aard zijn, dat wil zeggen: deze tekst tot een verhalende tekst maken. 

Op zelfde wijze bevat ook een verhalende zin één of meerdere verhalende elementen: wat gebeurt er in 

deze zin? Wie of wat is de acteur, het onderwerp? En wat is de actie, het werkwoord? Hoe zijn de 

verschillende elementen van de zin met elkaar verbonden? 

Door te definiëren welke narratieve elementen een tekst of tekstdeel kwalificeren als verhalende tekst, 

kan een set ordeningsprincipes worden samengesteld aan de hand waarvan een verhalende tekst kan 

worden geanalyseerd op haar narratieve elementen. Deze ordeningsprincipes geven gelijk ook de 

begrenzing van het werkveld van de narratieve methode aan: de narratieve methode beschrijft, ordent 

en interpreteert een tekst voor zover deze narratief is. Andere dan narratieve ordeningsprincipes 

kunnen op een andere wijze wezenlijk zijn voor een bepaalde tekst, maar vallen buiten het werkveld 

van de narratieve methode. 

 

3.2.2 Vorm en inhoud van een tekst zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden 

 

De inhoud van een tekst is niet denkbaar of los te zien van de vorm waarin deze tekst wordt verteld. 

Daarnaast bepaalt deze vorm ook mede de inhoud van de tekst. 

In de eerste plaats is dit omdat ieder taalelement deel is van een tekensysteem en daarmee zelf 

betekenisdrager is. Op deze wijze draagt ze mee aan het modelleren van de betekenis. 

                                                 
59 Bal, Theorie, 18. 
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Betekenisdragers zijn per definitie meerduidig: bij iedere lezer zal, bij het horen of lezen van een 

woord, naast de directe ‘woordenboekbetekenis’ of ‘encyclopedische betekenis’, tal van associaties en 

connotaties meeklinken, waardoor de betekenis mede wordt gekleurd. Aangezien ieder taalveld is 

gevormd door een bepaalde cultuur van een bepaalde tijd in een bepaalde plaats of regio, zullen de 

woorden, waarmee de narratieven worden gecommuniceerd, per taalveld verschillen. De schrijver (en 

dit geldt evenzeer voor een vertaler) is gebonden aan het taalveld dat hem ter beschikking staat: hij 

kan dit niet ontstijgen op straffe van onverstaanbaarheid. 

 

Daarnaast en daartegenover geldt in de tweede plaats dat de schrijver de keus heeft om binnen een 

taalveld gebruik te maken van die taal-, stijl- en structuurvormen die hem voor dit verhaal het meest 

geëigend lijken. De schrijver kiest er voor zijn verhaal op deze wijze te vertellen, terwijl hij de vrijheid 

heeft dit ook op andere wijze te doen. De keuze voor deze wijze is niet los te zien van de inhoud: als 

het goed is versterken vorm en inhoud elkaar zodanig dat het effect van de tekst (het verhaal of de 

boodschap) maximaal tot zijn recht komt. 

 

3.2.3 De presentatie is niet toevallig: er zijn structureerde elementen toegevoegd 

 

Zodra de schrijver een tekst heeft gepubliceerd, gaat zijn tekst een eigen leven leiden. De tekst maakt 

zich los van zijn oorsprong: maker, context en oorspronkelijk gehoor vallen weg. Als het ware wordt 

de navelstreng tussen schrijver en tekst doorgesneden en komt de tekst op eigen benen te staan. 

De lezer neemt de tekst tot zich en doet hiermee wat hij of zij wil. De schrijver staat hierbij 

machteloos: buiten de tekst zelf om heeft hij nagenoeg geen mogelijkheden een bepaalde 

tekstinterpretatie aan de lezer op te leggen. (Een moderne schrijver kan in interviews of essays zijn 

romans toelichten, voor oude teksten, zoals de Hebreeuwse Bijbel, bestaat deze mogelijkheid niet.) 

Door te kiezen voor een bepaalde wijze van vertellen, stuurt de schrijver de aandacht van de lezer in 

een bepaalde richting: hij besluit zijn tekst te voorzien van de middelen, signalen en contouren 

waarmee die tekst de tand des tijds kan weerstaan en leiding kan geven aan het leeswerk van de loyale 

luisteraar.60 

Door het toevoegen van die structurerende elementen maakt de schrijver bepaalde interpretaties van de 

tekst logischer en sluit hij de weg tot bepaalde andere interpretaties af. Een goede analyse van de 

structurerende elementen in een tekst brengt ons dan ook dichter bij de boodschap die de schrijver in 

het verhaal heeft gelegd. 

 

 

 

                                                 
60 Fokkelman, Vertelkunst, 22. 
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3.2.4. De lezer is betekenisgever 

 

Het gegeven dat de schrijver met zijn tekst een intentie heeft gehad en een boodschap wil 

overbrengen, betekent niet dat de betekenis van een tekst simpelweg en objectief is vast te stellen. 

De betekenis zit niet in de tekst zelf, aan de tekst moet betekenis gegeven worden. 

Dit proces van betekenis geven is een interactief proces tussen de lezer en de tekst: de tekst biedt de 

grondstof, maar is passief. De lezer legt de verbanden, interpreteert de tekst en verleent daarmee 

betekenis aan de tekst. Dit betekent dat de lezer autonoom is ten opzichte van de schrijver als het gaat 

om het verlenen van betekenissen of het aanbrengen van structuren in de analyse van de tekst. 

Voor zover de tekst er zich zelf niet tegen verzet is de lezer vrij iedere betekenis aan de tekst te 

verlenen die hij of zij wenst. Hierbij brengt de lezer zijn eigen leef- en betekeniswereld mee: een 

verhaal, een gebeurtenis, een woord roept bij iedere lezer andere beelden en associaties op. De context 

van de lezer bepaalt de interpretatie van de tekst. Aangezien de hoeveelheid lezers van een tekst in 

principe oneindig is, is ook het aantal mogelijke interpretaties van een tekst oneindig. 

Dit betekent niet dat iedere interpretatie van een tekst een juiste of geldige interpretatie is: teksten 

kunnen worden gemanipuleerd om bijvoorbeeld de conceptuele veronderstellingen van de lezer slechts 

te bevestigen in plaats van te bevragen.61 Een andere mogelijkheid is dat de interpretatie zich niet 

verdraagt met het genre van de tekst (zie hieronder) of wordt weersproken door de inhoud van de tekst 

zelf.  

Om een interpretatie van een tekst betekenisvol te laten zijn voor anderen dan de lezer zelf, is een 

rationele verantwoording van het proces van betekenisverlening noodzakelijk. De narratologie biedt 

een theoretisch kader waarbinnen de rationele doordenking van de methoden van verhaalanalyse kan 

plaatsvinden. Daarnaast bepalen syntactische regels welke betekenissen wel en welke betekenissen 

niet aan een zin kunnen worden ontleend. Op deze wijze krijgt het proces van betekenisverlening een 

wetenschappelijke theoretische onderbouwing, waardoor een bepaalde interpretatie van een tekst 

onderwerp van studie en discussie kan zijn. 

 

3.2.5. De schrijver is betekenisstuurder 

 

De schrijver heeft het verhaal met een bepaalde bedoeling verteld: het verhaal is er niet om en voor 

zichzelf, de schrijver wil met het verhaal een ander verhaal vertellen (de geschiedenis, of ook: het 

metaverhaal of de fabel), een boodschap overbrengen. De geschiedenis is verpakt in een verhaal; de 

tekst vormt de wijze waarop de schrijver het verhaal vormgeeft. De reden dat de schrijver dit verhaal 

                                                 
61  V. Brümmer, Wijsgerige Begripsanalyse, Kampen 1989, 94. 
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vertelt en de reden dat hij/zij dit verhaal op deze wijze, dus in deze tekst, vertelt, hangt samen met de 

visie, de ideologie van de schrijver.62  

Zoals hiervoor opgemerkt is het aantal mogelijke interpretaties van een tekst in principe oneindig. Om 

te voorkomen dat de interpretatie van een tekst alle kanten kan uitwaaieren, brengt de schrijver 

structurerende elementen aan, die het proces van interpretatie van de tekst door de lezer een bepaalde 

kant op sturen. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor een bepaald genre (verhaal, wetstekst, poëzie, 

feitenrelaas), door het verhaal een bepaalde opbouw mee te geven, waarbij naar een climax wordt 

toegewerkt, door het aanbrengen van macrosyntactische indicatoren (zoals in Rechters 18:1: In die tijd 

zocht de stam Dan naar een eigen grondgebied), door een bepaalde lay-out63 of door het expliciet 

aangeven van een conclusie of sleuteltekst (zoals in Rechters 17:6 en 18:1: In die tijd was er geen 

koning in Israël). 

 

Door het vertellen van dit verhaal op deze manier, in deze tekst, maakt de schrijver een statement. 

Veel teksten bevatten redactionele aanwijzingen die de lezer op het spoor zetten van de geschiedenis. 

De boodschap van de tekst, het verhaal en de geschiedenis hoeven niet per definitie samen te vallen. 

Soms kan een verhaal een andere, soms zelf tegenovergestelde boodschap hebben dan de 

geschiedenis. Een manier om deze redactionele aanwijzingen, en daarmee eventuele verschillen tussen 

tekst, verhaal en geschiedenis op het spoor te komen, is een nauwkeurige analyse van de verschillende 

stemmen die in een verhaal aan het woord komen. 

Zo maakt Andrew Mayes, in een vergelijking van verschillende interpretaties van Rechters 17–21, een 

onderscheid tussen de verteller (narrator) die het verhaal vertelt, de concrete schrijver (the real 

author) die de tekst heeft samengesteld, inclusief de redactionele aanwijzingen, en de abstracte 

schrijver (the implied author) die deze tekst heeft verwerkt in het Deuteronomistisch geschiedwerk.64 

Om een goed onderscheid te kunnen maken tussen de visie van waaruit de elementen worden 

gepresenteerd en de identiteit van degene die de visie onder woorden brengt, introduceert Mieke Bal 

het begrip Focalisatie (zie paragraaf 3.3.5): de relatie tussen de visie en datgene wat gezien, 

waargenomen wordt.65 

 

 

 

                                                 
62 Brettler, ‘The Book of Judges’, 398. 
63 Voor de teksten uit de Hebreeuwse Bijbel is dit niet van toepassing, aangezien de handschriften geen opmaak 

kennen: er is geen indeling in hoofdstukken of teksten, geen hoofdletters of kleine letters, een 
vocalisatietekens en geen aanduidingen voor het einde of begin van een zin. 

64 A.D.H. Mayes, ‘Deutronomistic Royal Ideology in Judges 17-21’, BI 9 (2001), 241-258. Deze analyse brengt 
Mayes tot de ontmaskering van de verteller als een onbetrouwbare verteller: de verhalen lijken op het eerste 
gezicht een legitimatie van de Davidische monarchie, op het niveau van de abstracte schrijver ligt de 
monarchie zelf onder vuur: uiteindelijk heeft ook dit instituut gefaald. 

65 Bal, Theorie, 113 – 129. 
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3.3 Werkwijze 

 

De narratieve methode probeert haar doel (te komen tot inzicht in de verhalende elementen van een 

tekst) te bereiken door middel van literaire analyse van deze teksten en hun bouwstenen. 

Voor de toepassing van deze literaire analyse maakt de narratologie gebruik van literaire 

‘gereedschappen’: ordeningsprincipes of grondstoffen. Een aantal van deze ordeningsprincipes zal ik 

hieronder kort behandelen. Hierbij zal ik voornamelijk gebruik maken van de studies van Bal en 

Fokkelman.  Bal maakt in haar studie een strikt onderscheid tussen de eigenschappen van een tekst, de 

aspecten van een verhaal en de elementen van een geschiedenis en ze behandelt de ordeningsprincipes 

per categorie. Hoewel dit onderscheid binnen haar studie waardevol is, leidt dit binnen het bestek van 

deze scriptie tot (schijnbare) doublures en werkt ze eerder verwarrend dan verhelderend. Daarom zal 

ik dit onderscheid hier slechts waar dit relevant is overnemen. 

 

3.3.1. Volgorde en tijd 

 

Een verhaal bestaat uit gebeurtenissen die logisch (volgorde) en chronologisch (tijd) met elkaar zijn 

verbonden. Echter, anders dan in de geschiedenis, waar gebeurtenissen elkaar noodzakelijk in tijd 

opvolgen (chronologisch) en waar gebeurtenissen onderworpen zijn aan de wetten van logica, oorzaak 

en gevolg, kunnen gebeurtenissen in een verhalende tekst op andere wijze zijn geordend. De schrijver 

kan in de tekst afwijken van het chronologische patroon door middel van flash backs, door vooruit te 

blikken of door, noodzakelijkerwijs, gebeurtenissen die gelijktijdig plaatsvinden na elkaar te 

vertellen.66 Ook kan hij er voor kiezen de gebeurtenissen elkaar te laten opvolgen in een niet-logische 

volgorde of in een schijnbaar logische volgorde, waarbij deze schijnbare logica achteraf wordt 

ontmaskerd als onlogisch of toevallig. Deze stijlmiddelen worden door een schrijver doelbewust 

ingezet om het verhaal beter tot zijn recht te laten komen of de impliciete boodschap van het verhaal 

expliciet te maken. 

Op syntactisch niveau kunnen de verschillende werkwoordstijden en de afwisseling daarin indicatoren 

zijn voor een wending in het verhaal. 

 

Eén van de manieren om de opbouw van een tekst inzichtelijk te maken is een vergelijkende analyse 

van de volgorde waarin de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (de geschiedenis) en de volgorde 

waarin deze gebeurtenissen worden gepresenteerd en/of met elkaar verbonden (het verhaal). 

                                                 
66 Een poging om de enkelvoudige lineaire structuur van een tekst te doorbreken is bijvoorbeeld J.M. Coetzee, 

Dagboek van een slecht jaar, Amsterdam 2007, een synchroon gepresenteerde roman waarin twee en in 
sommige delen drie doorlopende tekstdelen op één bladzijde zijn afgedrukt, waarbij de lezer de keus heeft 
deze verhalen diachroon of synchroon te lezen. 
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Via deze methode kan het mogelijk zijn kernmomenten en een cruciale gebeurtenis in het verhaal op 

het spoor te komen. 

 

3.3.2. Plaats en ruimte 

 

Gebeurtenissen vinden altijd ergens plaats, zowel in de geschiedenis als in een verhaal: een 

gebeurtenis zonder ruimte is niet voorstelbaar, al is het voor de lezer niet altijd bekend op welke 

locatie deze gebeurtenissen plaatsvinden. 

Soms is een tekst expliciet in het vermelden en beschrijven van een locatie, soms ontbreekt een nadere 

aanduiding. Als in een tekst de plaats van handeling niet nader wordt omschreven, kan het zijn dat 

deze informatie niet relevant is voor het verhaal of dat de ruimtelijke informatie indirect blijkt uit 

beschrijving van de handeling (schaatsen doe je op ijs). Het kan echter ook zijn dat deze informatie 

bewust door de schrijver wordt achtergehouden om de lezer op het verkeerde spoor te zetten of om de 

nieuwsgierigheid te prikkelen. Wordt de plaats van handeling wel expliciet omschreven, dan heeft dit 

meestal een functie voor het begrijpen van het verhaal: het kan hier dan gaan om het oproepen van een 

bepaalde sfeer, het wekken van vervreemding, het structureren van de verschillende fasen binnen een 

verhaal of het (op symbolische wijze) aanduiden van kernmomenten in de tekst. 

Ook de manier van aanduiding van plaats en ruimte kan een indicator zijn: vindt de vermelding 

terloops plaats of met veel en gedetailleerde beschrijvingen; staat het in een bijzin of maakt de 

vermelding deel uit van de hoofdzin; is de vermelding prominent vooraan, centraal in de zin, of op een 

minder opvallende plaats? 

 

Een schematische analyse van de ruimtelijke aanduidingen in een tekst kan helpen de structuur van het 

verhaal zichtbaar te maken. Door na te gaan welke gebeurtenissen zich waar afspelen, en welke rol 

deze locatie speelt in de tekst, wordt duidelijk wanneer een gebeurtenis zich afspeelt op een 

symbolische of onverwachte, het patroon doorbrekende locatie. In de meeste gevallen zal dit een 

indicatie zijn voor een belangrijke gebeurtenis in de verhaalontwikkeling. 

 

3.3.3. Ritme en herhalingen 

 

Gebeurtenissen in de realiteit worden geordend door de objectieve maatstaf van de tijd: een saaie dag, 

waarin ‘niets’ gebeurt, duurt even lang als een dag waarin de gebeurtenissen over elkaar heen buitelen. 

De gebeurtenissen in een verhalende tekst zijn door de schrijver naar relevantie of beleving geordend: 

aan bepaalde gebeurtenissen wordt veel tijd en ruimte besteed, andere gebeurtenissen worden 

overgeslagen.  
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De aandacht die een gebeurtenis krijgt in een verhalende tekst is een belangrijke indicator voor de rol 

die deze gebeurtenis in dat verhaal vervult. Deze aandacht kan zichtbaar worden gemaakt door te 

analyseren hoeveel tekst aan een bepaalde gebeurtenis wordt besteed. 

Niet alleen is het belangrijk om te zien wat er wordt verteld: minstens zo relevant is het om op te 

merken wat niet wordt verteld. Wat wordt overgeslagen? En heeft dit weglaten een functie in het 

verhaal? Mogelijk worden gebeurtenissen omwille van de plot in eerste instantie niet vermeld, om de 

nieuwsgierigheid of de verbeelding van de lezer op te wekken. Juist deze weggelaten gebeurtenissen 

kunnen achteraf kernmomenten in het verhaal blijken te zijn. 

 

Een andere manier om de aandacht voor gebeurtenissen in een tekst duidelijk te maken, is door het 

inzichtelijk maken van de ritmiek van teksten en zinnen. Op semiotisch niveau geldt dat, waar 

gebeurtenissen of perioden worden overgeslagen of samengevat, het ritme hoog is. Waar een 

gebeurtenis uitgebreider beschreven wordt, vertraagt het ritme. Bij een beschrijving van een toestand 

of een voorwerp valt het ritme stil in een pauze. Bij een dialoog valt het ritme samen met de ritme van 

de (taal)handelingen. 

Op syntactisch niveau kan de lengte van zinnen of zinsdelen een goede indicatie voor het ritme van de 

gebeurtenissen vormen. Het snelle opeenvolgen van ויבאו ,וילכו en ויראו in Rechters 18:7 geeft aan dat 

het ritme hoog is, en dat het zwaartepunt van het verhaal (en de geschiedenis) niet hier ligt.  

 

Anders dan in de realiteit, waarin een gebeurtenis eenmalig is, geeft een verhalende tekst de 

mogelijkheid een bepaalde gebeurtenis terug te laten komen en meerdere malen te beschrijven. Deze 

gebeurtenis is op het niveau van de geschiedenis eenmalig en enkelvoudig, maar op het niveau van het 

verhaal steeds anders: iedere herhaalde vertelling completeert of nuanceert het beeld dat de lezer zich 

vormt van deze gebeurtenis of de rol van de gebeurtenis in de ontwikkeling van de plot. 

Herhaling kan ook op in andere vorm plaatsvinden: niet alleen als hervertelling van hetzelfde feit in de 

geschiedenis, maar ook als symmetrie of contrast. Van symmetrie is sprake als een gebeurtenis 

plaatsvindt, die gelijksoortig is als, of veel overeenkomsten vertoont met de oorspronkelijke 

gebeurtenis. Van contrast is sprake als de gebeurtenis tegenovergesteld is aan de oorspronkelijke 

gebeurtenis. Op deze wijze ontstaan gebeurtenissenparen of –groepen die als motief in een verhaal 

kunnen fungeren, en daarmee het thema duidelijk maken. 

 

Niet alleen gebeurtenissen, ook woorden (en woorddelen, zoals voorvoegsels, of woordvormen, zoals 

werkwoordsvormen), zinnen, uitdrukkingen, plaatsen of voorwerpen kunnen een motieffunctie hebben 

in een tekst. Het ontdekken en aantonen van motieven speelt een belangrijke rol in het schematiseren 

van teksten of tekstdelen. Wie in een zin, tekstgedeelte of tekst een schema (ABC-ABC, ABC-CBA, 

enzovoort) denkt te herkennen, zal dit op grond van terugkerende motieven kunnen aantonen. Vaak is 
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zo’n schema een hulpmiddel (maar, net als de overige ordeningsprincipes, geen garantie) voor het 

beter verstaan van de tekst. 

 

3.3.4. Acteurs en personages 

 

Een verhaal bevat gebeurtenissen, die op hun beurt worden veroorzaakt door handelingen. 

Handelingen veronderstellen acteurs; met een acteur wordt iedere instantie aangeduid die een 

handeling verricht. Dit kan de hoofdpersoon van het verhaal zijn, die gericht naar een doel toewerkt, 

maar dit kan net zo goed een langsvliegende vogel zijn, de zon, ‘de mensen’, kortom: alles en iedereen 

die subject kan zijn van een werkwoord. Voor de analyse van een tekst kan het verhelderend zijn op 

syntactisch niveau een overzicht te maken van alle acteurs die in het verhaal voorkomen, wat ze doen 

en welke functie ze vervullen in de ontwikkeling van het verhaal. Belangrijk is ook te analyseren 

welke relaties de betreffende acteurs met elkaar en met de verhaalontwikkeling onderhouden: zijn ze 

helpers of tegenstanders, werken ze mee aan de vervulling van de queeste of vertragen ze deze (en is 

dat bedoeld of onbedoeld), zijn ze actief of passief?  

 

Een personage is een acteur met onderscheidende, menselijke eigenschappen: iets of iemand die in 

psychologisch en ideologisch opzicht te beschrijven valt en daardoor voor de lezer voorspelbaar en 

invoelbaar is. Op grond van de door de schrijver verstrekte gegevens wordt een personage in sterke of 

minder sterke mate voorspelbaar: die gegevens determineren hem of haar. Hoe meer we weten van een 

personage, hoe meer het gedrag van deze personage zal vastliggen (op straffe van 

ongeloofwaardigheid). De voorspelbaarheid van het personage hangt ook samen met het 

referentiekader van de lezer: wat weet de lezer van deze personage (uit de realiteit als het een bestaand 

personage is, of uit andere bronnen als het een personage is die in meerdere teksten acteert), van de 

tekst of van het menselijk gedrag in het algemeen? 

Op grond van deze informatie is het mogelijk coherent en incoherent gedrag te onderscheiden, 

ontwikkelingen van een personage in kaart te brengen en factoren aan te geven, die het gedrag van de 

personage determineren. Op deze wijze wordt de handelswijze van de personages inzichtelijk en 

daarmee de verhaallijn verduidelijkt. 

 

Een apart punt is de vraag welke van de personages de held, de centrale personage van het verhaal is. 

Het antwoord op de vraag wie de held is, geeft een indicatie van de boodschap van de tekst. Meestal is 

de held degene die het subject van handelingen in de centrale verhaallijn (of queeste) is en die in 

relatie staat tot de meeste personages in de tekst. 

Niet altijd gaan deze criteria samen, soms is er sprake van een passieve anti-held, die wel de leidende 

figuur in de tekst is, maar nauwelijks subject van handeling is. Niet altijd is de held degene naar wie in 
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de eerste plaats alle aandacht toegaat, of degene die als moreel goed gekwalificeerd wordt. Soms 

bevindt de held zich op de achtergrond en treedt hij/zij pas na een goede analyse van de tekst naar 

voren. De vraag naar de held in Rechters 17 en 18 (is dat Micha, is het de Leviet, zijn het de Danieten 

of is het misschien het godsbeeld?) is een belangrijke indicatie voor de het vinden van de centrale 

verhaallijn en de boodschap: waar gaat het om in deze tekst? 

 

3.3.5. Verteller en focalisator 

 

In een tekst klinken veel stemmen, met soms tegenstrijdige boodschappen. De tekst zelf vormt ook een 

stem die ons niet de geschiedenis zelf, maar een verhaal, en daarmee een interpretatie van de 

geschiedenis aanreikt. 

Het is belangrijk om binnen een tekst of tekstdeel te onderscheiden wie wat zegt, en vanuit welk 

perspectief de informatie wordt aangereikt. Als (1) personage A iets over personage B zegt, hoeft dit 

niet de waarheid over personage B te zijn: veeleer vertelt het iets over de visie van personage A op 

personage B. Als (2) de verteller iets zegt over personage B, dan is deze informatie binnen het verhaal 

voor de lezer feitelijk en betrouwbaar. In het eerste voorbeeld is personage A is de focalisator: het 

subject van waaruit wordt waargenomen; in het tweede voorbeeld is de verteller de focalisator. Voor 

de lezer maakt het nogal wat uit wie het subject van de focalisatie is. Personage B is in beide 

voorbeelden het gefocaliseerde object: het onderwerp van focalisatie. 

Een belangrijke analysevraag voor tekstbegrip is de vraag wie bij een bepaalde uitspraak de focalisator 

is en wat dit zegt over het gefocaliseerde object. Hebben we te maken met de mening van een 

personage (personage-gebonden focalisator), die het mis kan hebben, of met informatie van de 

(alwetende) verteller (externe focalisator)? En: is de verteller de uiteindelijke verteller, of is het 

vertelde verhaal ingebed in een grotere geschiedenis, waardoor ook de verteller van het ingebedde 

verhaal niet het laatste woord heeft? 

Tenslotte: de verteller valt niet samen met de schrijver. De schrijver heeft het woord gegeven aan een 

fictieve woordvoerder (die bijvoorbeeld een alter ego kan zijn67), die voor dit verhaal kiest voor een 

bepaalde invalshoek, terwijl hij of zij er in werkelijkheid een andere of genuanceerdere mening op na 

houdt. 

Dus: wie (focalisator) zegt er wat (inhoud) over wie (het gefocaliseerde object) en wat zegt deze 

informatie over de focalisator en over het gefocaliseerde object? 

                                                 
67 Sommige schrijvers bedienen zich van meerdere pseudoniemen. Zo publiceerde Arnon Grunberg zowel onder 

zijn eigen naam als onder de pseudoniemen Yasha, Arnon Yasha Yves en Marek van der Jagt. 
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3.3.6. Gebeurtenissen, handelingen en plot 

 

De vertelde gebeurtenissen en handelingen in een verhaal staan ten dienste van de plot, het centrale 

verhaal van de tekst. De plot vormt de belangrijkste organisatievorm van het verhaal: alleen datgene 

wat ten dienste staat aan de plot, is het waard in een verhaal te worden opgenomen. Gebeurtenissen in 

een verhaal zijn slechts interessant voor zover ze bijdrage aan de ontwikkeling van de plot, 

handelingen zijn slechts relevant als ze invloed uitoefenen op de realisering van de plot. 

Dit lijkt eenvoudig en logisch, maar hierbij dienen zich twee obstakels aan. 

In de eerste plaats weet de lezer vooraf niet wat de plot van het verhaal is. Hij weet dus niet waarom 

de gepresenteerde gebeurtenissen en handelingen relevant zijn. Pas terugkijkend of teruglezend kan de 

functie van deze gebeurtenissen en handelingen duidelijk(er) worden. 

In de tweede plaats bevat een tekst vaak meerdere verhaallijnen en meerdere plotten. Uiteindelijk 

staan alle nevenplotten ten dienste van het centrale verhaal, maar op voorhand is niet duidelijk welke 

gebeurtenissen en handelingen ten dienste staan van een nevenplot en welke direct zijn betrokken of 

het hoofdthema. 

Een analyse van hoofd- en nevenplotten en bijbehorende gebeurtenissen en handelingen kan inzicht 

verschaffen in de opbouw van de tekst en de onderlinge relaties van gebeurtenissen en handelingen. 

Het is belangrijk is om bij gebeurtenissen en handelingen op het spoor te komen wat hiervan de 

gevolgen zijn. Nog essentiëler is het om bij gebeurtenissen en handelingen een mogelijke motivatie te 

kunnen vaststellen. De motivatie vormt de meest rechtstreekse interpretatieve basis van een tekst: 

weten waarom iets gebeurt betekent de plot op het spoor zijn. 

 

4. Semiotische en syntactische analyse 

 

De weergave van de uitgangspunten en werkwijze van de narratieve methode is met name gebaseerd 

op de genoemde studies De theorie van vertellen en verhalen van M. Bal en Vertelkunst in de Bijbel 

van J. Fokkelman. Deze studies zijn in eerste instantie gericht op een semiotische analyse van teksten, 

dat wil zeggen: ze zoeken primair naar de narratieve elementen in grotere teksteenheden, zoals romans 

of verhalen, of in kleinere, zelfstandige teksteenheden, zoals boekdelen, hoofdstukken of 

(sub)paragrafen. Zoals in paragraaf 3.1 opgemerkt, is ook een syntactische analyse onmisbaar om een 

tekst op microniveau te kunnen begrijpen: hoe is een zin opgebouwd, hoe zijn de relaties tussen de 

verschillende woordgroepen in een zin, op welke wijze worden woorden en zinsdelen begrijpelijk en 

betekenisvol? 

Een narratieve analyse op syntactisch niveau hanteert hetzelfde uitgangspunt als een narratieve analyse 

op semiotisch niveau: ze probeert de basisstructuur van een zin of zinsdeel bloot te leggen en 

concentreert zich daarbij op de narratieve elementen. De ordeningsprincipes, zoals ik deze in paragraaf 
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3.3 van dit hoofdstuk heb behandeld, zijn toepasbaar voor zowel de semiotische als de syntactische 

analyse, met dien verstande dat grammaticale elementen bij een syntactische analyse een grotere rol 

spelen. Belangrijk hulpmiddel bij een goede syntactische analyse is het maken van een onderscheid 

tussen hoofd- en bijzinnen, een analyse van de gebruikte werkwoordsvormen en –tijden, en, waar 

nodig, een taalkundige (benoemen van de woordsoorten) en redekundige (benoemen van functie van 

de zinsdelen) ontleding van zinnen en zinsdelen. Een kolommetrische weergave van  de tekst, zoals 

weergegeven in Bijlage 2, waarbij de indeling in zinsdelen is gemaakt op basis van grammaticale 

criteria, is een goed hulpmiddel om de syntactische structuur van een tekst inzichtelijke te maken. 

De grammatica blijft bij de syntactische analyse een hulpmiddel: uiteindelijk is het doel van de 

syntactische analyse om meer inzicht te krijgen in het proces van woordordening dat leidt tot 

betekenisvolle taaluitingen en om meer inzicht te krijgen in de structuur van de zin die het resultaat is 

van deze woordordening. Met andere woorden: hoe draagt de opbouw van de zin bij aan het begrijpen 

van de boodschap van die zin? 

 

5. Samenvatting en conclusies 

 

De narratieve methode biedt via het instrumentarium van literaire analyse handvatten om een 

verhalende tekst, zin of tekstdeel op haar verhalende elementen te analyseren en te interpreteren. 

Deze analyse kan plaatsvinden op het niveau van het gehele verhaal (semiotische analyse) en op het 

niveau van zinnen en zinsdelen (syntactische analyse). De semiotische analyse richt zich vooral op de 

literaire compositie van een tekst als geheel, de syntactische analyse richt zich vooral op de 

grammaticale structuur van zinnen en zinsdelen. Beide niveaus kunnen elkaar aanvullen en 

ondersteunen. 

Een onderzoek naar de ordeningsprincipes van (1) volgorde en tijd, (2) plaats en ruimte, (3) ritme en 

herhalingen, (4) acteurs en personages, (5) verteller en focalisator en (6) gebeurtenissen, handelingen 

en plot geeft voor iedere narratieve tekst op beide niveaus (syntactisch en semiotisch) de mogelijkheid 

om inzicht te krijgen in de basisstructuur van een tekst, en daardoor in de centrale thema’s in de 

verhaallijn(en) van die tekst, om uiteindelijk een deel van de boodschap van die tekst te kunnen 

blootleggen. 
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Hoofdstuk III: een analyse van Rechters 17 en 18 op syntactisch en semiotisch niveau 

 

1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk vormt het kernhoofdstuk van deze studie. Aan de hand van een literaire analyse van de 

Hebreeuwse tekst van Rechters 17 en 18, wil ik, met behulp van de in hoofdstuk II aangegeven 

ordeningsprincipes, een aantal narratieve elementen op het spoor komen, die het verstaan deze tekst 

verhelderen, met name waar het de berichtgeving over de Leviet betreft. 

Allereerst zal ik de teksten die berichten over de Leviet (17:7–13; 18:3–5, 15, 18–20 en 30) op 

syntactisch niveau analyseren. Vervolgens zal ik de beide hoofdstukken als geheel op semiotisch 

niveau analyseren. Waar nodig zal ik beide analyses in een bredere context plaatsen (Rechters 17-21, 

het gehele boek Rechters en het Deuteronomistisch geschiedwerk).  In beide analyses zal ik uitgaan 

van de Masoretische tekst met kritisch apparaat als opgenomen in de Bilblica Hebraica Stuttgartensia 

(BHS), Stuttgart 1987, 3e druk. 

 

2. Analyse op syntactisch niveau van enkele teksten uit Rechters 17 en 18 

 

Voor een analyse op syntactisch niveau heb ik een aantal teksten uit Rechters 17 en 18 geselecteerd. 

Het criterium van deze selectie is de vraag of de Leviet in deze teksten een (actieve of passieve) rol 

speelt: de teksten moeten op enige manier informatie over de Leviet bevatten. Ik begin deze paragraaf 

met een onderverdeling van deze teksten in kleinere eenheden, waarbij ik deze teksten tevens heb 

vertaald in een eigen werkvertaling. Vervolgens zal ik de ordeningsprincipes uit Hoofdstuk II 

achtereenvolgens aan bod laten komen.  

 

2.1 Weergave en vertaling van de geselecteerde teksten over de Leviet in Rechters 17 en 18 

 

Een kolommetrische weergave en een vertaling van de geselecteerde teksten over de Leviet in 

Rechters 17 en 18 heb ik in een aparte bijlage opgenomen (bijlage 2). In de kolommetrische weergave 

heb ik de zinnen onderverdeeld in kleinere, zelfstandige eenheden, zoals hoofd- en bijzinnen en 

(gelijkwaardige) nevenstellingen, zoals opsommingen. Door de typografie (inspringende tekstdelen) 

heb ik het onderscheid tussen hoofd- en bijzinnen aangegeven. Bij deze vertaling heb ik tevens van de 

gebruikte werkwoorden de stam en de werkwoordsvorm opgenomen.  

Het kritisch apparaat geeft voor mij alleen aanleiding tot wijziging van de tekst68 in vers 18:5c, waar 

het kritisch apparaat voorstelt התצלח (Qal) te lezen in plaats van התצליח (Hifil). 69  

                                                 
68  De tekst Masoretische tekst geeft weinig aanleiding tot tekstkritische discussies. J.A. Soggin (Judges, Londen 

1981, 12) stelt: The Masoretic text of Judges is particularly pure; according tot some scholars (…) it is the 
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2.2 Volgorde en tijd 

 

De volgorde op syntactisch niveau is chronologisch, deze chronologie wordt op geen enkele plaats 

doorbroken. Daarnaast ben ik geen zinnen tegengekomen met een opvallende woordvolgorde of 

afwijkende opbouw. Hoewel de Hebreeuwse werkwoordsvormen geen verschillende tijden uitdrukken 

op de manier van de Nederlandse syntaxis, lijkt mij deze paragraaf toch de juiste plek om een analyse 

van gebruikte werkwoordsvormen te geven, omdat ze wel tijdselementen uitdrukken. Op dit gebied 

valt op in het eerste stuk (17:7-13) dat er in de verzen 7 tot en met 13a de gebruikelijke Qal-

imperfectumvormen voorkomen, zij het afgewisseld met infinitieven, een participium en imperatieven 

waar dit tekstueel te verwachten is. Daarnaast komen in 11a en 13b Hifil-imperfectumvormen voor 

 en in (’heeft in de Hifil de specifieke betekenis van ‘goed doen aan יטב ,komt alleen in Hifil voor יאל)

12a een Pi’el-imperfectum (מלא heeft in Pi’el de specifieke betekenis van ‘wijden’). Dit ritme van de 

opeenvolgende imperfectumvormen wordt doorbroken door twee perfectumvormen in 13b en 13c. Op 

deze wijze krijgt dit vers 13 extra nadruk en aandacht. Ik heb de perfectumvormen intensief vertaald: 

 .hij is geworden :היה ik weet zeker, en :ידעתי

In het tweede gedeelte (18,3-6) is het patroon van de werkwoordsvormen minder regelmatig. In 3b en 

3e komen we een Hifil-perfectumvorm tegen, in 4d een Qal-perfectumvorm. Waar het inhoudelijk al 

verrassend is dat de verkenners de Leviet (of zijn dialect) herkennen, vestigt de afwijkende 

werkwoordsvorm הכירו (3b) nog extra de aandacht op deze band tussen de verkenners en de Leviet. 

Aan de andere kant wordt ook de band tussen de Leviet en Micha extra benadrukt door de 

perfectumvormen הביאך (3e) en עשה (4d). In het vers 18,5 komen alleen de gebruikelijke Qal-

imperfectumvormen voor. Het vierde gedeelte (18,18-20) begint met een Qal-perfectumvorm (באו), die 

het haastig binnendringen in het huis van Micha extra benadrukt.70 Verder bevat dit gedeelte geen 

opvallende werkwoordsvormen. Het laatste vers (18,30) bevat ook een Qal-perfectumvorm (היו), deze 

heb ik duratief vertaald: ze bleven priesters tot de dag van de wegvoering. 

 

                                                                                                                                                         
best of the historical books (…). Onderwerp van tekstkritische discussies in Rechters 17 en 18 zijn 
voornamelijk  Rechters 17:10i (ik volg hier de Masoretische tekst) en 18:5c (zie noot 69).  

69  Mijns inziens is het subject van צלח: de weg (ךרך)en kies daarom met de meeste exegeten voor de Qal-vorm. 
Soggin neemt אלהים als subject en kiest voor de Hif’il-vorm (Soggin, Judges, 272). Zie ook U.F.W. Bauer, 
Warum nur übertretet ihr SEIN Geheiß!, BEATAJ 45, Frankfurt am Main e.a. 1998, 312. 

70 Zie ook Bauer, Warum?, 164, noot 72: de doorbreking van de wajjaqtol-serie drukt een gelijktijdigheid van 
handelingen uit. Ook C.F. Keil en F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament (II), Grand Rapids MI 
1978, 436: The perfects do not denote the coming and taking on the part of the previous account, but place the 
coming and taking in the same sphere of time as that to which the following clause, ‘and the priest stood,’ etc., 
belongs.  
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2.3 Plaats en ruimte 

 

Wat voor het verhaal als geheel geldt (zie 3.3), geldt in sterkere mate voor de teksten over de Leviet: 

verreweg het grootste gedeelte van de tekst speelt zich af in het huis van Micha. Voor de Leviet is 

Micha’s huis echter niet het eindpunt. Zijn reis gaat van Betlehem in Juda via het huis van Micha naar 

(uiteindelijk) de stad Laïs / Dan.71 De tussenstop in het huis van Micha is voor de Leviet wel 

essentieel: daar verandert hij van een rondzwervende jongeman in de gewijd (JHWH-)priester, en in 

deze hoedanigheid wordt hij uitgenodigd door de Danieten om mee te gaan en hun stampriester te 

worden. Omdat het reisdoel van de Leviet in 17:8 en 9 wordt opengelaten (hij ging om te zwerven tot 

hij iets zou vinden), is het voor de lezer op voorhand niet duidelijk of de Leviet in het huis van Micha 

zal blijven of dat hij zal ingaan op de uitnodiging van de Danieten. Klaarblijkelijk was wat hij zocht in 

eerste instantie te vinden in Micha’s huis, maar in laatste instantie elders, namelijk in de stad Laïs / 

Dan. 

 

2.4 Ritme en herhalingen 

 

Behalve in de introductie (17:7) en het afsluitende vers (18:30) is het ritme laag: veel tekst wordt 

besteed aan de ontmoeting van de Leviet met Micha en aan de beide ontmoetingen met de verkenners. 

In alle drie de ontmoetingen valt op dat het initiatief van de andere partij uitgaat: Micha vraagt waar 

hij vandaan komt en of hij niet wil blijven; de verkenners vragen wat hij hier doet en of hij God voor 

hen wil raadplegen; tenslotte lokken de verkenners een reactie uit door het heiligdom te plunderen en 

hem te vragen of hij met hen mee wil gaan. In al deze gevallen is de Leviet de reactieve partij. Alleen 

in 17:8 onderneemt hij zelf actie, zij het niet gericht: hij gaat de wijde wereld in om te kijken of hij iets 

kan vinden. 

 

De geselecteerde teksten over de Leviet bevat een aantal kenmerkende herhalingen: 

1. vermelding van de afkomst van de Leviet: מבית לחם יהודה, uit Betlehem Juda 

Op drie plaatsen wordt vermeld dat de Leviet afkomstig is uit Betlehem Juda (17:7,8 en 9). De reis 

die hij onderneemt naar het gebergte van Efraïm loopt parallel met de reis van de Leviet uit 

Rechters 19, alleen was deze Leviet oorspronkelijk niet afkomstig uit Betlehem, maar uit het 

bergland van Efraïm en keerde hij terug naar huis.  In het Deuteronomistisch geschiedwerk komt 

de plaats Betlehem alleen nog voor in het boek Samuël: meermalen in de verhalen over David en 

tweemaal bij referenties aan ene Elchanan, welke tradities verwant zin aan de David-verhalen.  

                                                 
71 In zijn analyse van de ruimtestructuur van Rechters 17 en 18 laat Bauer de weg van de Leviet eindigen in het 

huis van Micha en schenkt alleen aandacht aan de reis van de stam Dan naar Laïs (Bauer, Warum?,160-162). 
Dit past in zijn argumentatie de reis van de Danieten als een anti-jahwistische en anti-judese reis te 
karakteriseren (Bauer, Warum?, 421). De (zelfstandige) weg van de Leviet blijft bij Bauer onderbelicht. 
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Het is voorstelbaar dat de schrijver van Rechters 17 door het herhaald noemen van de plaats 

Betlehem, in combinatie met de vermelding dat er in die dagen geen koning was, een bewuste 

associatie met David heeft willen leggen. Dit vermoeden wordt versterkt door het gegeven dat de 

combinatie מבית לחם יהודה slechts voorkomt in Rechters 17-21 (17:7,8,9; 19:1,2,18), in 1 Samuël 

17:12 (als aanduiding van de plaats van herkomst van David) en (buiten het Deuteronomistiscg 

geschiedwerk) in Ruth 1:1,2 (als aanduiding van de plaats van herkomst van Naomi).72 

2. de vermelding: נער, jongeman 

Tot vijf maal toe wordt de Leviet een 73,נער een jongeman genoemd. In de eerste plaats kan deze 

aanduiding een indicatie voor tijdsverloop binnen het verhaal vormen: aan het begin van zijn 

zwerftocht wordt de Leviet een jongeman genoemd (17:7), bij zijn priesterwijding is hij een 

jongeman (17:11,12), evenals bij het bezoek van de verkenners (18:3) en nog steeds bij de overval 

op het huis van Micha (18:15): er zal zeker aardig wat tijd verstreken zijn tussen het begin en het 

eind van het verhaal, maar niet voldoende om de Leviet van zijn kwalificatie jongeman af te 

helpen.74 Daarnaast kan de aanduiding נער een associatie met andere נער oproepen: opvallende נער 

zijn Simson, Samuël en David: bij al deze personen belemmert de vermelding dat ze jong zijn niet 

dat ze een prominente rol in de geschiedenis spelen. Volgens Bauer verbindt het gebruik van נער 

nadrukkelijk de Leviet met Samuël en David.75 David wordt bij zijn introductie met nadruk 

gepresenteerd als een jonge man, de jongste van de zonen van Isaï. Daarnaast wordt hij ook in de 

Goliathperikoop diverse keren als נער aangeduid (1 Samuël 17: 33,42,55,58). Tenslotte kan נער 

volgens J. MacDonald ook een technische term zijn voor iemand die afkomstig is uit de hogere 

klassen en een specifieke professionele en verantwoordelijke rol vervult. In het geval van de 

Leviet is dit een rol in de cultus, maar de aanduiding נער kan ook worden gebruikt voor een 

specifieke rol in de huishouding of in het leger.76 De aanduiding נער duidt volgens MacDonald niet 

in de eerste plaats op jeugdigheid of onervarenheid, maar op professionaliteit. 

3. het woord: גר, vreemdeling 

De Leviet wordt een גר, vreemdeling, genoemd (17:7) die er op uittrekt om te zwerven, לגור 

(17:8,9). Ook de Leviet in Rechters 19 wordt een vreemdeling genoemd (vers 1).77 Een גר neemt 

                                                 
72 Tot dezelfde conclusie komen ook K. Deurloo, ‘Geen koning in die dagen (Ri. 17-21), Geen koning in die 

dagen, Baarn 1982, 90 en Bauer, Warum?, 262. 
73 In het Deuteronomistisch geschiedwerk komt de term נער opvallend vaak voor: in de boeken Rechters, Samuël 

en Koningen samen al 144 maal, tegen 239 maal in de gehele Hebreeuwse Bijbel. 
74 H.-F. Fuhs (‘נער’ in Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (V), Stuttgart e.a. 1986, 512) ziet geen 

mogelijkheid de term נער anders te definiëren dan als een bepaalde fase in een mensenleven, anders dan 
MacDonald (zie verder). M. Görg (Richter (EBib 31), Würzburg 1993) kiest nadrukkelijk voor de kwalificatie 
als jonge, onervaren man en ziet het gebruik van de kwalificatie אב (17:10 en 18:19) als een bewust ironisch 
element: het maakt de Leviet niet geloofwaardig (93).   

75 Bauer, Warum?, 261-263. 
76 J. MacDonald, ‘The Status and Role of the Na’ar in Israelite Society’, NES 35, Chicago IL 1976, 149-170. 
77 L.R. Klein (The Triumph of Irony in the Book of Judges (JSOT SupSer 68), Sheffield 1988) ziet in het gebruik 

van het motiefwoord גר een ironisch element: de hoofdpersonen zijn vreemden, zonder naam, genealogie en 
vaste verblijfplaats. Ethisch en fysiek verlaten ze het gebied van JHWH (145). 
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in de Hebreeuwse Bijbel een positie is tussen de inheemse, autochtone bevolking en de 

‘buitenlanders’, personen van niet-Israëlitsche afkomst.78 Voor Gunneweg is dit vreemdeling zijn 

een kenmerkende eigenschap voor de klasse van Levieten en deze aanduiding ziet waarschijnlijk 

op het feit dat ze geen eigen grond bezaten.79 Opvallend is dat in Deuteronomium ‘de 

vreemdelingen en Levieten die bij u wonen’ (בקרבך / בשעריך) vaak in één adem worden genoemd: 

zij hebben grotendeels dezelfde rechten en horen tot dezelfde sociale klasse.80 Het vermelden van 

de woorden גר en לגור benadrukt de status van de Leviet: voor zijn inkomen was hij afhankelijk 

van giften, tienden, aandelen in offergaven of een aanstelling of dienstbetrekking. Vandaar dat in 

Rechters 17 ook zoveel nadruk ligt op de vergoeding die de Leviet van Micha krijgt (17:10e-h) en 

de vermelding van de Leviet dat Micha zijn werkgever is (18:4e). 

Opvallend in dit verband is nog de vermelding van de naam Gersom (גרשם) in 18:30c als een echo 

van 17:7d ( שם- גר ). Zoals blijkt uit Exodus 2:21 is deze naam een verwijzing naar Mozes, die als 

vreemdeling in Midjan verbleef. Ook de naam Mozes komt in 18:30 terug. 

4. de formule: wees voor mij een vader en een Leviet 

De zin והיה-לי לאב ולכהן komt twee maal voor (17:10c–d en 18:19e-f), met het verschil dat in het 

tweede geval een meervoud wordt gebruikt (לנו: voor ons). Mogelijk is het een 

standaardformulering bij het inhuren van een priester. Het woord אב (vader) wordt ook gebruikt 

als aanduiding voor raadgever, profeet of geestelijk leidsman.81 Opvallend is de tegenstelling met 

het woord מבניו in 11c: Micha vraagt de Leviet om een ‘vader’ te zijn, maar behandelt hem als één 

van zijn zonen. Mogelijk heeft deze tegenstelling te maken met het herhaalde bericht dat de Leviet 

een jongeman was (zie hiervoor onder 2). Een psychologische benadering kan leiden tot de 

stelling dat de uitnodiging van de Danieten voor de Leviet niet alleen een kans betekende op een 

betere maatschappelijke status (met meer inkomen), maar ook een mogelijkheid om zich te 

ontworstelen aan de bevoogdende houding van Micha.82 

5. de vraag naar elkaars עשים/עשה, bezigheden 

In 18:3f vragen de verkenners aan de Leviet wat zijn bezigheden zijn (ומה-אתה עשה בזה), in 18:18g 

stelt de Leviet in bijna dezelfde bewoordingen (מה אתם עשים) deze vraag aan de verkenners die het 

heiligdom plunderen. In het eerste geval wordt de vraag uitgebreid door de Leviet beantwoord: hij 

heeft niets te verbergen. In het tweede geval wordt geen antwoord gegeven, integendeel: de Leviet 

                                                 
78 R. Martin-Achard, ‘גור’ in Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (I) München e.a. 1984, 409-

412 en D. Kellerman, ‘גור’ in Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (I), Stuttgart e.a., 1986, 983-
991. Kellerman merkt nog op dat het feit dat גור in het boek Deuteronomium een grote rol speelt, zou kunnen 
samenhangen met de tijd van de reformatie van Josia, toen veel vluchtelingen uit het Noordrijk naar Juda 
vluchtten (985). 

79 Gunneweg, Leviten, 15-16. 
80 Gunneweg, Leviten, 26-29. 
81 Zie 2 Koningen 2:12,6,21 en 13:14 waar Elia en Elisa אב worden genoemd, onder meer door koning Joas. 
82 Bauer spreekt in dit verband over een asymmetrische verhouding tussen Micha en de Leviet (Warum?, 261). 

Uit het feit dat Rechters 18:15 niet alleen spreekt over בית מיכה, maar ook over בית הנער הלוי, leidt Bauer af dat 
de Leviet ten opzichte van Micha aan belang heeft gewonnen en nu op gelijke voet staat (Warum?, 355).  
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moet zwijgen en zijn hand op de mond leggen. Vervolgens wordt hij uitgenodigd mee te gaan en 

daarmee de kant van de plunderaars te kiezen. Hierna (en hierdoor?) wordt hij niet meer met 

jongeman aangeduid: hij verliest zijn onschuld, is ontrouw aan zijn werkgever en kiest voor een 

toekomst met status. 

 

2.5 Acteurs en personages83 

 

Omdat de teksten in deze paragraaf 2 zijn geselecteerd op de aanwezigheid of de informatie over de 

Leviet is hij (uiteraard) de centrale personage in deze teksten. 

De Leviet heeft te maken met 2 (groepen van) mede-acteurs: Micha en de verkenners van de Danieten. 

De relatie met Micha is in het begin hartelijk (er is niet alleen sprake van een werkgever/werknemer-

relatie, Micha behandelt de Leviet als één van zijn eigen zonen), na 17:13 wordt niet meer verteld over 

enig rechtstreeks contact tussen Micha en de Leviet.84 Ook bij de confrontatie tussen Micha en de 

Danieten, waarbij de Leviet toch in de buurt moet zijn geweest, is geen sprake van enig contact tussen 

de Leviet en Micha. 

De relatie tussen de Leviet en de verkenners is en blijft hartelijk. Of er al sprake is van een eerdere 

ontmoeting of verwantschap is niet duidelijk, wel blijkt de herkenning van de stem, de tongval of het 

dialect van de Leviet een basis is voor een goede verstandhouding.85  Deze verstandhouding, 

gecombineerd met het aanbod om stampriester te worden, doet de keus van de Leviet uiteindelijk 

vallen op het aanbod van de verkenners, ten koste van de relatie met Micha. 

 

Het beeld dat van de Leviet uit deze teksten naar voren komt, is van een jonge man met een bijzondere 

kwaliteit als Leviet en 86נער, die zijn geluk zoekt in de wijde wereld en door Micha zorgzaam wordt 

opgevangen, mede omdat Micha zijn kwaliteit als Leviet ziet als toegevoegde waarde voor Micha’s 

heiligdom. Nergens blijkt dat de Leviet zelf op zoek is naar een andere betrekking, maar zijn goede 

verstandhouding met de verkenners en het vooruitzicht van een aanzienlijke positieverbetering doen 

hem besluiten te breken met Micha en mee te gaan met de stam Dan. Mogelijk heeft hierbij 

meegespeeld dat zijn rol in het huis van Micha zou kunnen zijn uitgespeeld nu het heiligdom is 

leeggeroofd: wat moet een priester zonder godsbeeld en heilige voorwerpen? 

Nergens blijkt iets van een relatie tussen het godsbeeld en de Leviet: naar mijn mening volgt de Leviet 

het godsbeeld niet om het beeld zelf, maar om de mogelijkheid stampriester te worden. 

 

                                                 
83 Opvallend genoeg ben ik in geen van de commentaren op Rechters 17 en 18 een overzicht van verschillende 

acteurs en een thematisering van hun onderlinge relatie tegengekomen.  
84 Zie hiervoor noot 82 voor een mogelijke asymmetrische verhouding tussen Micha en de Leviet. 
85 Volgens Bauer is het veronderstellen van een eerdere ontmoeting waarschijnlijk, mede gezien het karakter van 

de vragen die de verkenners stellen (Warum?, 307). 
86 Zie hiervoor, paragraaf 2.4 onder 2 (stelling van MacDonald). 
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2.6 Verteller en focalisator 

 

De Leviet komt op vier plaatsen in deze tekst zelf aan het woord, in de directe rede. De informatie uit 

de directe rede (niveau 1) correspondeert met de informatie uit de vertelling (niveau 2): de Leviet doet 

geen uitspraken die niet in overeenstemming zijn met de beschrijvingen van de verteller. 

In 17:9 is dit het duidelijkst: het antwoord van de Leviet komt nagenoeg woordelijk overeen met de 

voorgaande beschrijving uit 17:7 en 8. Ook 18:4 correspondeert met de vertelling uit 17:7-12. 

De orakelspreuk uit 18:6 is een adequaat antwoord op het verzoek van de verkenners uit 18:5 en past 

bij de rol van de Leviet als priester. Ook de reactie van de Leviet in 18:18g is niet vreemd: wie zou 

geen alarm slaan bij een overval? 

De informatie op niveau 3 (de redactionele opmerkingen door de schrijver(s)) zorgt voor verwarring. 

Waar de Leviet op niveau 1 en 2 wordt gepresenteerd als een Leviet uit Bethlehem Juda en op niveau 

2 tevens wordt vermeldt dat hij uit het geslacht87 van Juda is, verbindt de redacteur op niveau 3 hem 

met Gersom en Mozes.88 Nergens in de Hebreeuwse Bijbel wordt een verwantschap gelegd tussen de 

persoon van Mozes en de stam van Juda. In Exodus 2:1 wordt vermeld dat de vader en moeder van 

Mozes beiden afkomstig waren uit de stam van Levi. Daarnaast worden de Mozes-tradities 

voornamelijk verbonden met het overjordaanse gebied en met de stammen Ruben, Gad en Manasse.89 

Een aannemelijke stelling is mijns inziens dat de verbinding met Mozes is gelegd om de legitimiteit 

van het heiligdom in Dan te waarborgen: als het priesterschap rechtstreeks teruggaat op Mozes, moet 

het wel goed zitten.90 Daarnaast past het in de polemiek tussen het noordelijke en het zuidelijke rijk 

om vanuit het noordelijk rijk te stellen dat het heiligdom in Dan oudere wortels heeft dan het 

heiligdom in Jeruzalem.91 

Als deze stelling klopt, moet de opvatting dat de redactionele bewerking van het verhaal (niveau 3) 

een kritiek op het heiligdom in Dan inhoudt, op z’n minst worden genuanceerd. De stelling van 

Bartusch is dan ook dat het oorspronkelijke verhaal twee redactionele bewerkingen heeft ondergaan, 

één  bewerking ter verdediging van Jerobeams koninklijk heiligdom in Dan, en één bewerking als 

Judeese kritiek op dit heiligdom.92  

 

                                                 
87 Zie Gottwald, The Tribes of Yahweh, 237-341 (Part VI: Models of the Social Structure (I): All Israel; Tribes; 

Protective Associations; Extended Families) voor een uitgebreide behandeling van משפחת. Kritiek hierop door 
N.P. Lemche, Early Israel (Suppl VT XXXVII), Leiden, 1985, met name hoofdstuk 4 en 5 (245-305). 

88 Met de meeste commentatoren ga ik er van uit dat de נ in מ(נ)שה een latere Masoretische toevoeging / correctie 
is, die niet in de oorspronkelijke tekst voorkwam. Zie ook M.W. Bartusch, Understanding Dan (JSOT SupSer 
379), Sheffield 2003, 177. 

89 J.A. Soggin, An introduction to the History of Israel and Judah, Londen 1999, 166. Zie ook Jozua 21:6 waarin 
de Gerson-Levieten steden in het stamgebied van Issaschar, Aser, Naftali en Manasse krijgen toegewezen. 

90 Gottwald, 736 en J. Dus, ‘Die Stierbilder von Bethel und Dan und das Problem der Moseschar’, AION 18 
(1868), 105-137.   

91 Bartusch, Understanding Dan, 196-197. 
92 Bartusch, Understanding Dan, 185-202. 
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2.7 Gebeurtenissen, handelingen en plot93 

 

Het verhaal van de Leviet is het verhaal van een jongeman, zonder (grond)bezit, maar met een 

belangrijke kwaliteit (hij is Leviet), die de wijde wereld intrekt om zijn geluk te vinden en die na een 

aantal omzwervingen de grondlegger wordt van de priesterfamilie in één van de belangrijkste 

heiligdommen van Israël. Zijn weg voert via het gebergte van Efraïm, waar hij in het heiligdom, dat 

bij het huis van Micha behoort, wordt (in)gewijd in het priesterschap. Zijn contacten met de 

verkenners van de stam van Dan en de overval op het heiligdom vormen de springplank naar zijn 

uiteindelijke bestemming als priester en geestelijk leidsman voor de stam Dan. 

Behalve de eerste stap, die door de Leviet zelf wordt gezet (hij gaat op zwerftocht), worden alle 

handelingen en gebeurtenissen in gang gezet door anderen (Micha, de verkenners), maar de Leviet 

vaart er wel bij: hij weet op een voor hem voordelige wijze gebruik te maken van de ontstane situatie. 

Het motief voor Micha om de Leviet in dienst te nemen, blijkt met zoveel woorden uit 17:13b en c: 

een Levitisch priester heeft meerwaarde boven een priester uit zijn eigen geslacht. Waaruit deze 

meerwaarde bestaat wordt in deze zelf tekst niet duidelijk. 

Het motief van de Danieten om de Leviet aan te bieden om met hen mee te gaan is minder duidelijk. 

Wellicht beschikken ze zelf niet over een priester. Wat mee kan spelen is het succes van de 

orakelspreuk: de tocht van de verkenners is inderdaad voorspoedig geweest. Hiermee bewees de 

Leviet een betrouwbaar priester te zijn. 

 

2.8 Conclusie syntactische analyse 

 

Uit mijn syntactische analyse van de geselecteerde verzen uit Rechters 17 en 18 concludeer ik dat de 

Leviet een voornamelijk passieve rol speelt in deze teksten. Alleen het bericht dat hij erop uit trok om 

te zwerven (Rechters 17:8), is niet terug te leiden op een actie van een andere acteur. De andere acties 

van de Leviet zijn vooral te karakteriseren als re-acties; het initiatief ligt bij een ander. Het zijn de 

andere acteurs die in de Leviet kwaliteiten en mogelijkheden die voor hen van toegevoegde waarde 

kunnen zijn. Het feit dat de Leviet tot vijf maal toe een נער wordt genoemd, lijkt mij een mogelijke 

verklaring voor deze passieve houding: hij was jong en had zijn plek nog niet gevonden. Door op de 

juiste momenten de (voor hem) goede beslissingen te nemen, komt hij tot zijn bestemming: hij bereikt 

de positie van stampriester in één van belangrijkste heiligdommen van Israël. 

Het gebruik van de aanduidingen נער en מבית לחם יהודה roept in het begin een verbinding met de 

persoon van David op, aan het eind wordt de Leviet nadrukkelijk verbonden met Mozes. 

 

                                                 
93 Een neutrale analyse van de rol die de Leviet speelt in Rechters 17 en 18 ben ik in geen van de commentaren 

tegengekomen. Allen beoordelen de handelswijze van de Leviet vanuit een negatief standpunt, niet op grond 
van het eigen handelen van de Leviet, maar vanuit een vereenzelviging met de Deuteronomistische positie.  
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3. Analyse op semiotisch niveau van Rechters 17 en 18  

 

De analyse op semiotisch niveau begin ik met een onderverdeling van deze hoofdstukken in kleinere 

eenheden. Vervolgens zal ik de ordeningsprincipes uit hoofdstuk II achtereenvolgens aan bod laten 

komen. Waar deze overlappen met de bevindingen uit paragraaf 2 van dit hoofdstuk III zal ik deze niet 

opnieuw uitgebreid aan de orde laten komen. 

 

3.1 Onderverdeling van Rechters 17 en 18 in kleinere eenheden 

 

Voor deze analyse ga ik uit van de gebruikelijke hoofdstukindeling, waarbij Rechters 17 en 18 worden 

gezien als een bij elkaar behorend geheel. Hoewel deze hoofdstukken, samen met Rechters 19–21, 

deel uitmaken van het derde deel, of: het aanhangsel, van het boek Rechters, zie ik geen aanleiding 

deze vijf hoofdstukken als één ondeelbaar geheel te zien, of Rechters 17 en 18 samen met Rechters 19 

te behandelen.94 

Voor de onderverdeling van Rechters 17 en 18 in kleinere eenheden maak ik gebruik van zogenoemde 

macrosyntactische indicatoren. Dit zijn indicatoren die in de tekst voorkomen en die kunnen worden 

gebruikt om een scheiding tussen twee tekstgedeelten te markeren. Wijzigingen van plaats, tijd, ruimte 

of acteurs kunnen zulke indicatoren zijn. Ook de overgang van directe rede naar indirecte rede kan een 

nieuw tekstgedeelte aangeven, evenals de toevoeging van redactionele opmerkingen op een bepaalde 

plek in het verhaal, of het gebruik van vaste introductieformuleringen: ויהי, er was eens … 

In Rechters 17 en 18 zorgt de herhaling van de formulering: In die tijd was er geen koning in Israël 

(en iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was, 17:6 en 18:1a) voor een duidelijke onderverdeling 

van het tekstgedeelte in drie afzonderlijke delen.  

Op grond van de hiervoor gemelde macrosyntactische indicatoren breng ik in de hoofdstukken 17 en 

18 de volgende verdeling aan: 

1. 17:1–5  de geschiedenis van het godsbeeld van Micha(jehu).95 

Dit deel begint met een introductie die kenmerkend is voor het begin van een nieuw 

gedeelte: ויהי-איש: Er was (er eens) een man. 

                                                 
94 Anders dan Mayes (‘Deuteronomistic’, 255) die hoofdstuk 19 samen met de hoofdstukken 17 en 18 ziet als het 

oorspronkelijke slot van het boek Rechters en Rechters 20 en 21 als latere toevoeging.  
95 Rechters 17 geeft in de verzen 1 en 4 de naam Michajehu, in de overige vermeldingen (7 keer in Rechters 17 

en 12 keer in Rechters 18) wordt alleen de verkorte naam Micha gebruikt. Mogelijk verraadt het gebruik van 
de toevoeging יהו- een Judeese achtergrond van de verteller/redacteur, aangezien deze toevoeging kenmerkend 
is voor het Judeese dialect van het Hebreeuws. Zie ook M. Weipert, ‘Jahweh’, Reallexicon der Assyriologie 
(5), Berlijn e.a. 1976-1980, 247-253, B. Becking, ‘Jahwe’ in Das Wissenschaftlichte Bibellexicon im Internet, 
datum laatste wijziging: mei 2006 (vindplaats: http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-
bibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/j/referenz/22127///cache/3c3fc4f443/, 19 juli 2008), M. Dijkstra, ‘I 
Have Blessed you by YHWH of Samaria and His Ashera’ in: Only One God? Monotheism in Ancient Israel 
and the Veneration of the Goddess Asherah (BiSe 77), Londen e.a. 2001, 21 en K. Waaijman, Betekenis van 
de naam Jahwe, Kampen 1984, 28. 
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2. 17:6 een redactionele toevoeging die vermoedelijk de hermeneutische sleutel vormt voor 

het interpreteren van de verhalen, wordt (gedeeltelijk) herhaald in 18:1, 19:1 en 21:25. 

  Deze toevoeging komt in de Hebreeuwse Bijbel alleen op deze vier plaatsen voor. 

3. 17:7–13 de komst van de Leviet in het huis van Micha. 

  Ook dit deel begint met een introductie die kenmerkend is voor het begin van een 

nieuw gedeelte: ויהי-נער: Er was (er eens) een jongeling. 

4. 18:1a een herhaling van het eerste gedeelte van de redactionele opmerking uit 17:6. 

5. 18:1b-10 de tocht van de verkenners van de stam Dan. 

  Ook hier aan het begin een introductie die kenmerkend is voor het begin van een 

nieuw gedeelte: ובימים ההם: En in die dagen. 

  Binnen dit gedeelte zijn de volgende passages te onderscheiden: 

  - 1b-2g: de uitzending van de verkenners; 

  - 2e-6: het bezoek aan het huis van Micha; 

  - 7: de verkenning van Laïs; 

  - 8-10: het verslag aan de stamgenoten. 

6. 18:11-29 de militaire expeditie van de stam Dan. 

  Hier begint een nieuw gedeelte: vanuit het vertrekpunt wordt een nieuw tocht 

ondernomen, nu niet met vijf, maar met zeshonderd mannen. 

  Binnen dit gedeelte zijn de volgende passages te onderscheiden: 

- 11-13: het begin van de expeditie; 

- 14-21: het bezoek aan het huis van Micha; 

- 22-26: de confrontatie met Micha; 

- 27-28: de verovering van Laïs. 

7. 18:29-31 in deze verzen loopt het verhaal en het redactioneel commentaar door elkaar. De 

informatie dat de Danieten het godsbeeld in de stad een plaats geven en dat de Leviet 

daar als priester fungeert, maakt deel uit van het verhaal. De verdere informatie over 

de naamgeving van de stad, de identiteit van de Leviet (naam, afkomst en de 

informatie dat zijn zonen tot aan de ballingschap daar priesters waren) en de 

verbinding met Silo zijn duidelijk van de hand van een redacteur. 

 

Op grond van bovenstaande indeling heb ik in bijlage 3 een schematische indeling van het 

tekstgedeelte gemaakt (kolom III). 
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3.2 Volgorde en tijd 

 

In bijlage 3 heb ik in kolom IV de volgorde van de gebeurtenissen genummerd op chronologie, 

waarbij ik de redactionele opmerkingen in 17:6 en 18:1a als nulpunt (aangeduid met cijfer 0) heb 

genomen. Uit deze voorstelling blijkt dat de gebeurtenissen in Rechters 17 en 18 zich voltrekken in 

chronologische volgorde en dat deze chronologie op geen enkele plaats wordt doorbroken. 

 
Een absolute tijdaanduiding ontbreekt in Rechters 17 en 18. Relatieve tijdsaanduidingen zijn er wel: 

1. In die dagen was er geen koning in Israël (17:6 en 18:1a): deze aanduiding situeert het verhaal in 

de pre-monarchische periode, dus voor het aantreden van Saul als eerste koning van Israël; 

2. In die dagen zocht de stam Dan eigen grondgebied (18:1b): deze aanduiding situeert het verhaal in 

de periode voor de definitieve vestiging van de stam in het noorden;96 

3. Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes (18:30): deze aanduiding suggereert in de 

eerste plaats een verbinding van het priestergeslacht in het heiligdom van de stad Dan met Mozes. 

Mogelijk zou deze vermelding van Jonathan kunnen suggereren dat deze gebeurtenissen zich in de 

tweede generatie na Mozes afspelen;97 

4. tot de dag van de wegvoering van het land (volk) (18:30) en al de tijd dat het heiligdom van God 

in Silo was (18:31): deze redactionele opmerkingen geven geen informatie over de tijd of datering 

van de gebeurtenissen in het verhaal, maar lijken bedoeld als hermeneutische aanwijzingen voor 

de lezers.98 

 

Opvallend is dat nergens in Rechters 17 en 18 iets wordt gemeld over een tijdsduur. We hebben geen 

informatie over de lengte van de periode waarin Micha het heiligdom in functie had voordat de Leviet 

arriveerde, geen informatie over de lengte van de periode waarin de Leviet als priester in het 

heiligdom van Micha fungeerde voordat de verkenners van Dan arriveerden en geen informatie over 

                                                 
96 H.M. Niemann (Die Danieten: Studien zur Geschichte einer altisraelitischen Stämmes, FRLANT 135, 

Göttingen 1985, 143) opperde de hypothese dat de Danieten niet in de 12e eeuw BCE naar het noorden zijn 
getrokken, maar in 735 BCE van het noorden naar het zuiden. Guillaume verwerpt deze hypothese mijns 
inziens overtuigend (Guillaume, Waiting, 133). 

97 T. Veijola (Das Königtum in der Beurteilung der Deuteronomistischen Historiographie, Helsinki 1977, 20) 
sluit niet uit dat met de Leviet uit Rechters 17 en 18 Gersom, de zoon van Mozes zelf bedoeld is. Omdat dit al 
te ongepast zou zijn, is de Leviet een generatie doorgeschoven. 

98 Rechters 18:30-31 heeft aanleiding gegeven tot veel discussie. Volgens Keil/Delitzsch laat 18:30 duidelijk 
zien dat de cultusdienst in Dan geen lang leven beschoren was: het heiligdom in Silo is verwoest in de dagen 
van Eli en Samuël (Keil/Delitzsch, Commentary, 440). Om problemen met 18:31h te voorkomen is door 
diverse schrijvers voorgesteld ןהארו  in (de wegvoering van de ark, onder verwijzing naar 1 Samuël 4:11) גלות 
plaats van גלות הארץ te lezen (onder meer F. Bleek, Einleitung in das Alte Testament, Berlijn 1860, 349), in de 
tweede helft van de 19e eeuw door diverse schrijvers aangehangen, recent heeft deze visie weinig navolging 
gekregen. Zie voor een overzicht van de discussie over de tijdsaanduiding in Rechters 18:30-31: Bauer, 
Warum?, 396-414. 
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de lengte van de periode tussen het eerste en tweede bezoek van de Danieten. Ook over de duur van de 

diverse reizen wordt geen informatie gegeven.99 

Een mogelijke indicatie voor de verstreken tijd kan zijn dat de Leviet bij de overval op het huis van 

Micha niet meer als Leviet wordt aangeduid, maar als priester. Mogelijk wil de verteller hiermee 

aangeven dat de Danieten bij deze overval geen jonge, onervaren Leviet meenemen, maar een 

gesettelde, ervaren priester. Hiertegen pleit dat de Leviet in 18,15 nog steeds wordt aangeduid met 

jongeman: als uit het gebruik van het woord נער een tijdsverloop valt af te leiden, zal de verstreken tijd 

in het verhaal niet erg lang zijn (zie ook paragraaf 2.4 van dit hoofdstuk onder 2 voor betekenis van 

 .(נער

 

3.3 Plaats en ruimte 

 

De verhalen uit Rechters 17 en 18 spelen zich af op diverse plaatsen, waarbij diverse acteurs zich van 

de ene naar de andere locatie bewegen. In bijgaand overzicht heb ik in kolom (V) plaatsen en 

bewegingen aangegeven. Vier van de genoemde locaties zal ik in deze subparagraaf uitgebreider 

behandelen.100  

De vier belangrijkste locaties zijn: 

1. het huis van Micha, gelegen מהר-אפרים, in het bergland van Efraïm.101 Door diverse schrijvers 

wordt deze plaats geïdentificeerd met de plaats Bet-El.102    

                                                 
99  Bauer doet een poging tot reconstructie van de vertelde tijd van Rechters 17 en 18 (Bauer, Warum?, 153-

160). Mijns inziens ontbreekt voor deze reconstructie iedere grond en ook het belang hiervan wordt op geen 
enkele wijze duidelijk. 

100  In 18:12 wordt nog gesproken over een tussenstop op een vijfde locatie, bij Kirjat-Jearim, op een plaats die 
Machaneh-Dan (legerplaats van Dan) wordt genoemd. Voor deze studie is deze genoemde locatie niet 
relevant. 

101  Door sommigen ook vertaald als: op de berg Efraïm, zie S. Weitzman, ‘Reopening te Case of the Suspended 
Nun in Judges 18:30’, CBQ 61 (1999), 448-460. Dit is belangrijk voor zijn stelling dat de toevoeging van de 
Nun in Rechters 18:30 was bedoeld om Manasse, de eerste Samaritaanse hogepriester op de berg Gerizim, 
in diskrediet te brengen, door hem te associëren met de (naar de mening van Weitzman in de visie van de 
Masoreten: afvallige) Leviet uit Rechters 17 en 18.  

 De eerste betekenis van מן is ‘van’, ‘vanuit’ of ‘weg van’, maar The Dictionary of Classical Hebrew geeft 
onder 7. ook een locatief element aan: ‘in’ of ‘op’ (‘  The Dictionary of Classical Hebrew (V), Sheffield ,’מן
2001, 337-345). Ook bij Koehler/Baumgartner is dit locatieve element te vinden (als betekenis 5, L. Koehler 
en W. Baumgartner, Lexicon in Veteris Testamenti Libros, Leiden 1985, 535-536), Gesenius geeft deze 
locatieve  betekenis niet (W. Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch,Berlijn e.a. 1962, 
433-435). Ik neem deze vertaling niet over, zowel omdat de tekst zelf geen aanleiding geeft tot dit afwijkend 
gebruik van מן, alsook omdat ‘De berg Efraïm’ in het Deuteronomistisch geschiedwerk geen zelfstandige rol 
speelt. 

 Het voorstel van Klein om uit het gebruik van מן in 17:1 af te leiden dat Micha, uit het gebergte van Efraïm 
afkomstig is, maar ergens anders woont (om daarmee aan te geven dat zowel Micha, als de Leviet als de 
Danieten zwervers zijn, die zich vervreemden van de plaats waar ze horen als indicatie van hun 
vervreemding van JHWH) neem ik ook niet over: het negeert de voor de hand betekenis van מן en is mij te 
weinig overtuigend (Klein, Triumph, 153-154). 

102  Deze these komt van Halévy (J. Halévy, ‘Recherches Bibliques’, REJ 21 (1890), 207-223), is door Amit 
overgenomen en verder uitgewerkt (Y. Amit, ‘Hidden Polemic in the Conquest of Dan: Judges XVII-
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In het huis van Micha begint het verhaal met de vertelling over het godsbeeld, dat was gemaakt 

van 200 zilverstukken. Dit geld maakte deel uit van een groter bedrag waarover een vloek was 

uitgesproken. Bij het huis(houden) van Micha hoorde een בית אלהים, een godshuis of heiligdom, 

met in dit heiligdom, behalve het godsbeeld, een efod en terafim. In dit heiligdom had Micha één 

van zijn zonen tot priester aangesteld. In het huis van Micha werd de Leviet tot priester 

aangesteld, vroegen de verkenners van de stam Dan om een godsorakel, en pleegden de Danieten 

een inval waarbij ze de voorwerpen uit het heiligdom meenamen. In het verhaal speelt het huis van 

Micha een centrale rol: alle acteurs in het verhaal zijn of komen op enig moment in dit huis van 

Micha. Het is ook de enige plaats waar alle acteurs elkaar ontmoetten en met elkaar verbonden 

raakten. Van de 44 verzen die deze hoofdstukken gezamenlijk tellen, spelen er zich 23 (deels) af 

in, of bij het huis van Micha; 

2. de plaats Betlehem Juda (17:7,8 en 9): uit deze plaats was de Leviet afkomstig. Betlehem ligt ten 

zuiden van het bergland van Efraïm. Behalve de vermelding als vertrekplaats voor de zwerftocht 

van de Leviet wordt Betlehem in Rechters 17 en 18 niet meer genoemd; 

3. de plaatsen Tsorah en Eshtaol (18:1 en 11): uit deze plaatsen vertrokken eerst de verkenners en 

later de stam Dan, op zoek naar nieuw grondgebied. In beide gevallen voerde de reis langs het huis 

van Micha.103 De plaatsen Tsorah en Eshtaol liggen in de Sefala, het Westelijk Laagland, 

waarschijnlijk het oorspronkelijk grondgebied van de Danieten. De invasie van de Filistijnen in dit 

gebied bracht de Danieten uiteindelijk zo zeer in de problemen dat ze ander grondgebied moesten 

zoeken.104 De Simsonverhalen uit Rechters 13 en 16 vormen een weerslag van de onophoudelijke 

strijd tussen de stam Dan en de Fillistijnen, een strijd die door de Danieten werd verloren; 

4. de plaats Laïs (18:7,14,27 en 29), het latere Dan, bevindt zich in het uiterste noordoosten van 

Palestina of ruime afstand van het bergland van Efraïm. Ondanks deze afstand wist de Leviet aan 

de verkenners te melden dat hun onderneming kans van slagen had. Mogelijk was het huis van 

Micha niet alleen een knooppunt in dit verhaal, maar ook op andere wijzen een plaats waar veel 

informatie bij elkaar kwam.105 

 

Twee zaken vallen in de bovenstaande beschrijving van plaatsen en bewegingen op, namelijk dat alle 

acteurs en bewegingen samenkomen in het huis van Micha en dat het eindpunt van het verhaal, maar 

                                                                                                                                                         
XVIII’, VT 60 (1990), 4-20) en wordt door Bauer overgenomen (Bauer, Warum?, 178-186). Vooralsnog zie 
ik geen aanleiding binnen de tekst van Rechters 17 en 18 om dit over te nemen. 

103  Dat de tocht naar het noorden niet via de kuststrook liep maar door het bergland van Efraïm is niet 
verwonderlijk als het klopt dat ‘Israël’ in het begin van de vestiging in Kanaän op geen enkele wijze voet 
aan de grond kreeg in de laagvlakte, waar de grote stadstaten lagen, en alleen in de dunbevolkte 
berggebieden een plek wist te vinden. Zie ook J.A. Soggin, An introduction to the History of Israel and 
Judah, Londen 1999, 3e druk, 166. 

104  Soggin, Introduction, 162. 
105  Ik ben het niet eens met Bauer, die stelt dat hier sprake is van een schijnorakel: de Leviet zou de verkenners 

alleen hebben verteld wat ze graag wilden horen (Warum?, 314). De stelling van Bauer zegt meer over zijn 
vooronderstelling (het verhaal als antiverhaal) dan dat het steunt op informatie uit de tekst. 
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ook van de meeste acteurs (in casu: van alle acteurs die een reis ondernemen), ligt in de stad Laïs / 

Dan. Het huis van Micha vervult een centrale rol, maar is uiteindelijk voor de reizende acteurs niet 

meer dan een stadium op de weg. Het is een punt van oriëntatie en ontmoeting, maar niet het einddoel. 

 

3.4 Ritme en herhalingen 

 

Het ritme van het verhaal in Rechters 17 en 18 wordt bepaald door de ontmoetingen tussen de acteurs. 

De introductie van de acteurs door de verteller en de redactionele opmerkingen nemen relatief weinig 

plaats in. Ook de passages waarin het ritme hoog is (voornamelijk meldingen van reizen) zijn kort en 

beslaan weinig tekst. De ontmoetingen en gesprekken daarentegen worden uitgebreid beschreven. 

In bijlage 3 heb ik in kolom VII schematisch de tekstgedeelten met een hoog en laag ritme 

weergegeven. 

De meeste plaats is ingeruimd voor de beschrijving van de overval van de Danieten op het huis van 

Micha (18:13b-20). Het ritme is hier laag, de handelingen en gesprekken worden uitgebreid 

beschreven. De ‘kernhandeling’ in dit gedeelte (de vijf verkenners die het heiligdom binnengingen en 

de inventaris meenemen, terwijl de Leviet met de zeshonderd gewapende Danieten bij de poort 

blijven) wordt in 18:16-18 twee maal verteld. Op deze wijze vestigt de schrijver extra aandacht op 

deze gebeurtenis.  

 

Naast bovengenoemde herhaling van de plundering van het heiligdom bevat Rechters 17 en 18 nog de 

navolgende vier opvallende motieven en herhalingen: 

1. de beschrijving van de voorwerpen uit het heiligdom: het godsbeeld (פסל ומסכה), de efod (אפוד) en 

de terafim (תרפים) in 17:3 en 4 en 18:14,17,18,20,30 en 31. Waar sprake is van de efod en de 

terafim (17:4 en 18:14,17,18 en 20) komen deze voorwerpen slechts in combinatie met elkaar 

voor. Dat ze in de verhalende tekst wel, maar in de redactionele tekst (18:30 en 31) niet worden 

genoemd, kan er op duiden dat ze de optiek van de schrijver voor de boodschap van de vertelling 

niet relevant waren.106 

 Problematisch is de aanduiding van het godsbeeld of de godsbeelden: in 17:3 en 4 en 18:14 komt 

de beschrijving (ו)פסל ומסכה voor in een vaste combinatie. In 18:17 en 18 worden ze ook beide 

genoemd, maar niet direct na elkaar: eerst הפסל, dan de efod en de terafim en dan המסכה. In 18:20, 

                                                 
106  Het voorkomen van de terafim duidt volgens Bartusch op een herkomst van het verhaal uit de traditie van 

het noordelijk rijk (Bartusch, Understanding Dan, 195). E.C. LaRocca-Pitts stelt dat in het oorspronkelijke, 
‘noordelijke’ verhaal slechts sprake was van een efod en terafim in het heiligdom van Micha. Deze 
voorwerpen worden in de godsdienstgeschiedenis van Israël neutraal tot positief gewaardeerd. Het opnemen 
van de פסל en het vermelden van de het (verwoeste) heiligdom van Silo zijn later, ‘zuidelijke’ toevoegingen 
om het heiligdom van Micha en Dan te diskwalificeren (E.C. LaRocca-Pitts, “Of Wood and Stone” (HSM 
61), 2001, 61). 
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30 en 31 is alleen nog sprake van הפסל en wordt המסכה niet meer genoemd. De tekst geeft geen 

verklaring voor dit verschil in aanduiding;107 

2. het fungeren als priester in een heiligdom: eerst wordt een zoon van Micha door Micha in 17:5 tot 

priester gewijd of aangesteld (וימלה את-יד), daarna gebeurt hetzelfde met de Leviet in 17:12.  

 Vervolgens vertelt de Leviet aan de verkenners dat hij priester is geworden (18:4), beloven de 

Danieten aan de Leviet dat hij priester kan worden van een hele stam (18:19) en tenslotte wordt 

vermeld dat de Leviet en zijn zonen tot aan de wegvoering priesters voor de stam Dan zijn 

(18:30). Klaarblijkelijk kon er pas sprake zijn van een volwaardig heiligdom als er een priester aan 

was verbonden. Hoe belangrijk het werd gevonden om een gekwalificeerde priester in het 

heiligdom te hebben blijkt uit 17:13: de aanstelling van de Leviet als priester (in plaats van een 

zoon) wordt door Micha gezien als waarborg voor de gunst van יהוה; 

3. tweemaal wordt de reis gemaakt van de steden Tsora en Eshtaol via het huis van Micha naar de 

stad Laïs, eerst door een groep van vijf verkenners, vervolgens door de gehele stam Dan.108 Deze 

herhaling benadrukt de centrale rol van het huis van Micha in het verhaal, maar ook de stad Laïs 

als uiteindelijk eindpunt van de reis en het verhaal; 

4. over de bevolking van Laïs wordt tot drie keer toe verteld dat ze veilig, onbezorgd (בטח) leven 

(18:7,10 en 27) en tweemaal wordt gemeld dat ze rustig (שקט) leven (18:7 en 27). Daarbij wordt 

twee maal genoemd dat Sidon ver weg lag en de stad geen enkele bondgenoot had (18:7 en 29). 

Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat de verkenners hun werk uitstekend hebben gedaan, 

maar de informatie over Laïs en haar inwoners kan ook worden verbonden met de constatering dat 

op de expeditie de zegen van (18:10) אלהים / (18:6) יהוה rust: het voorspoedige verloop van de 

expeditie wordt verbonden met leiding van godswege. Ondanks de constatering van de redacteur 

dat iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was, zien de acteurs in het verhaal Gods 

goedkeuring op hun handelswijze. 

 

Naar mijn mening is duidelijk dat het verhaal toewerkt naar het samenkomen van stam, godenbeelden 

en priester in de stad Laïs / Dan. De gedeelten waarin het tempo laag ligt, en die zich bijna allemaal 

afspelen in of bij het huis van Micha, lijken mij de sleutels te vormen tot het begrijpen en duiden van 

het verhaal. 

 

                                                 
107  In de literatuur bestaat discussie of er hier sprake is van één of meerdere beelden: een gesneden en een 

gegoten beeld. De meeste exegeten en vertalingen spreken over een gesneden en gegoten beeld, 
waarschijnlijk een houten beeld overgoten of beslagen met een laag zilver. Het enkelvoud ויהי in 17,4 is een 
aanwijzing dat het hier om één beeld gaat. Zie voor een uitgebreid overzicht van deze discussie: Bauer, 
Warum?, 215-226. 

108  In 18:11,16 en 17 is slechts sprake van zeshonderd bewapende mannen, uit 18:20 en 21 blijkt dat er sprake 
is van de hele stam, met vee, kinderen en bezittingen. 
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3.5 Acteurs en personages 

 

Een analyse van de tekst levert achtereenvolgens de volgende acteurs op: Micha, zijn moeder, de 

zilversmid, een van de zonen van Micha, de Leviet, de stam van Dan, de vijf verkenners, de bewoners 

van Laïs, de zeshonderd gewapende Danieten en de mannen van Micha. In bijlage 3 heb ik in kolom 

VIII schematisch de acteurs per tekstgedeelten weergegeven. Niet direct handelend aanwezig in de 

tekst, maar wel genoemd, zijn: God (Elohim/JHWH) en het godsbeeld (met de efod en de terafim). 

Ondanks het feit dat zij geen handelende acteurs in dit verhaal zijn, is hun aanwezigheid van groot 

belang. De belangrijkste personages in het verhaal zijn mijns inziens: Micha, de Leviet en de 

verkenners van de Danieten.  

 

Ik zal de verhoudingen tussen de belangrijkste personages kort behandelen: 

1. de relatie tussen Micha en de Leviet is ambivalent: in Rechters 17 werken deze personages samen 

in het bereiken van hun doelstellingen: Micha wenst een heiligdom met een Leviet als priester, de 

Leviet wenst een plaats waar hij iets kon vinden (17:8d, zijn plek, zijn geluk, een betrekking).  

 In Rechters 18 is van direct contact tussen Micha en de Leviet geen sprake meer. Uit de 

ontwikkeling van het verhaal blijkt dat de wegen en verwachtingen uiteen lopen: Micha wil de 

Leviet voor zijn heiligdom behouden, de Leviet wil verder, hogerop en daarvoor vormt Micha een 

obstakel. Het samenwerken uit Rechters 17 wordt tegenwerken in Rechters 18; 

2. de relatie tussen de Leviet en de verkenners is in beide contacten goed. In 18:3 wordt de stem 

(accent, tongval, dialect) van de Leviet door de verkenners herkend109 en erkennen ze hem als 

legitiem priester door van hem een godsorakel te vragen. De Leviet zegt hen een voorspoedige 

onderneming toe. Bij de tweede ontmoeting nodigen de verkenners de Leviet uit met hen mee te 

komen en priester voor de hele stam te worden. De Leviet is blij met deze kans op promotie en 

gaat op de uitnodiging in; 

3. uit de tekst blijkt niet dat de verkenners Micha bij hun eerste bezoek aan het huis van Micha 

hebben ontmoet. Ook bij het tweede bezoek aan het huis (de overval) is Micha de grote afwezige. 

Micha ontmoet de Danieten als hij hen achternajaagt om zijn bezit terug te eisen en dan is de sfeer 

ronduit vijandig. Van gelijkwaardige communicatie is geen sprake: de Danieten intimideren de 

mannen van Micha en die kiezen eieren voor hun geld en druipen af. De belangen van beide 

partijen zijn dan ook tegengesteld: beiden willen het godsbeeld (met efod en terafim) en de 

priester voor hun eigen heiligdom. Beiden zijn er ook van overtuigd dat God aan hun kant staat: de 

goedkeuring van God is een belangrijke motivatie voor hun handelen.110 

                                                 
109  Zie hiervoor ook noot 85. 
110  Voor Micha: Rechters 17:13b, voor de Danieten: Rechters 18:6c en 18:10. Bauer wringt zich mijns inziens 

in allerlei bochten om de verkenningstocht en de veroveringstocht van de Danieten als antiverhalen te 
bestempelen, zie Bauer, Warum? en Bauer ‘Judges 18 as an Anti –Spy Story in the Context of an Anti-



doctoraalscriptie C.Th. Benard 
studentnr. 8901244 

 
 

 55 
 

 

Over de persoon van Micha is buiten Rechters 17 en 18 niets bekend.111 De informatie uit deze 

hoofdstukken duidt op welgesteldheid en invloed: het enorme bedrag aan zilverstukken (110 keer het 

jaarsalaris van de Leviet), het eigen heiligdom met godsbeeld, efod en terafim en het op de been 

kunnen brengen van een klein legertje. Mogelijk is Micha de vorst van een kleine nederzetting, stad of 

streek.112 Dit beeld komt overeen met Ahlströms hypothese dat politiek en religie in het oude oosten in 

dezelfde hand waren: de heerser over het land was tevens degene die de dienst uitmaakte in de cultus. 

Het heiligdom van Micha is wel eens geïdentificeerd met het heiligdom in Bet-El113, maar naar mijn 

mening is hiervoor te weinig grond. 

 

Opvallend is, dat waar het huis van Micha als locatie in het verhaal een centrale plaats inneemt, de 

persoon van Micha niet de hoofdrol voor zich opeist: op cruciale momenten is hij afwezig. 

Het is de Leviet die de schakel tussen de belangrijkste personages vormt. Door zich eerst met Micha te 

verbinden en later met de Danieten bereikt hij zijn bestemming. Door in te gaan op de uitnodiging van 

Micha verleent hij het heiligdom de gewenste status. Door zijn godspraak raken de verkenners 

overtuigd van het slagen van de missie. Door geen alarm te slaan bij de overval maar in te gaan op de 

uitnodiging van de Danieten draagt hij bij aan het succes van de expeditie en kan de stad Dan vanwege 

de status van het heiligdom en het priestergeslacht uitgroeien tot een stad van betekenis. 

Naar mijn mening is hiermee de vraag naar de held van het verhaal beantwoord: dit lijkt mij de Leviet 

te zijn. Dit antwoord valt echter niet samen met de vraag naar de plot. Op de vraag wat deze plot wel 

is zal ik in paragraaf 3.7 verder ingaan. 

 

3.6 Verteller en focalisator 

 

In dit verhaal zijn drie soorten uitspraken te onderscheiden: (1) de directe rede, dus de uitspraken van 

de personages in het verhaal, (2) de vertelde tekst van het verhaal, door de verteller en (3) de 

redactionele opmerkingen door de verteller(s)/redacteur(en). Deze drie niveaus kunnen met elkaar in 

conflict raken doordat uitspraken op het ene niveau worden weersproken door uitspraken op een ander 

niveau. Een goed voorbeeld hiervoor vormen de uitspraken waarin de steun of goedkeuring van God 

wordt geclaimd.  

                                                                                                                                                         
Conquest Story’, JSOT 88 (2000), 37-47. De argumenten van Bauer overtuigen mij niet: ze zijn vaak 
gezocht, onkritisch en circulair. Alleen als je het wil zien, zie je het, maar een kritische lezer wordt niet 
overtuigd. 

111  de naam Micha komt vaak voor in het oude Palestina (zowel binnen als buiten de Hebreeuwse Bijbel), maar 
voor zover bekend is er geen relatie met de Micha uit Rechters 17 en 18. Zie voor een overzicht van 
literatuur over de naam Micha: Guillaume, Waiting, 135, noot 20. 

112  Ahlström stelt dat Micha wel een vorst geweest moet zijn, omdat het bouwen van tempels en het aanstellen 
van priesters koninklijke voorrechten waren (Royal Administration, 24). 

113  Zie hiervoor noot 101. 
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Op niveau 1 stelt Micha in 17:13 dat hij weet dat JHWH hem goed zal doen, zegt de Leviet aan de 

verkenners in 18:6 dat de onderneming goed is in de ogen van JHWH, en overtuigen de verkenners de 

stamleden in 18:10 met de woorden dat God hen de plaats in hun hand heeft gegeven. Op niveau 2 

blijkt dat het met Micha helemaal niet goed gaat: hij wordt beroofd van zijn kostbare 

cultusvoorwerpen en zijn huispriester. De verteller lijkt de Danieten gelijk te geven in hun claim: hun 

expeditie verloopt wel voorspoedig. Op niveau 3 wordt echter gesuggereerd dat, in plaats van te 

handelen met Gods goedkeuring, de Danieten doen wat goed is in hun eigen ogen. Met nadruk stelt de 

redacteur het Godshuis in Silo tegenover het godsbeeld in Dan. Waar op de niveaus 1 en 2 er geen 

twijfel over bestaat dat plaatselijke heiligdommen, zelfgemaakte godsbeelden en een efod en terafim 

legitieme zaken waren in de JHWH-cultus, plaatst de vermelding op niveau 3 van het Godshuis in Silo 

dit toch weer in een ander licht. Heeft de Leviet in de ogen van de redacteur toch voor het verkeerde 

heiligdom gekozen? Een referentie aan de wegvoering doet dit wel vermoeden.114 

 

3.7 Gebeurtenissen, handelingen en plot 

 

Over de plot en de boodschap van Rechters 17 en 18 wordt door exegeten verschillend geoordeeld. 

LaRocca-Pitts ziet Rechters 17 en 18 als een etiologie voor de aanwezigheid van een cultusbeeld in 

Dan, een cultustraditie die teruggaat op het heiligdom van Micha en het priesterschap van een Leviet 

van Mozaïsche afkomst.115 Ook Soggin ziet in Rechters 17 en 18 in de eerste plaats een verhaal over 

het ontstaan, de aard en het doel van het heiligdom in Dan.116 Het merendeel van de exegeten ziet 

Rechters 17 en 18 voornamelijk als een voorbeeldverhaal, als illustratie van de (Deuteronomistische) 

opvatting dat het noordelijke rijk ver was afgedreven van de inzettingen van JHWH: zoals het gaat in 

Rechters 17 en 18 is het niet goed in Gods ogen.117 Anderen zien Rechters 17 en 18 ook als 

voorbeeldverhaal, maar dan als pleidooi voor de (her)invoering van de (Davidische) monarchie: het 

land valt zonder leiding ten prooi aan anarchie.118 Veijola en Mayes kiezen voor een combinatie van 

voorgaande standpunten: een eerste redacteur (DtrG) die de noodzaak van het (Davidisch) 

koningschap verdedigt, een tweede redacteur (DtrN) die het menselijk koningschap bekritiseert vanuit 

de overtuiging dat alleen JHWH koning van Israël is.119 

                                                 
114  Zie ook hiervoor paragraaf 2.6: mogelijk is er sprake van meer redactionele lagen die elkaar onderling 

corrigeren. Zo ook Mayes, ‘Deuteronomistic’, en J.E. Tollington, ’The Book of Judges: The Result of Post-
Exilic Exegesis?’, Intertextuality in Ugarit and Israel, Leiden 1998, 186-196. 

115  LaRocca-Pitts, Of Wood and Stone, 61. 
116  Soggin, Judges, 267. Volgens Soggin wil Rechters 17 en 18 antwoord geven op de vraag: How could the 

sanctuary of Dan, which boasted a priesthood directly descended from Moses, have been destroyed in the 
contex of the deportation from that region? (269). 

117  Onder meer Amit, History, 40, Bauer, Warum?, 429-437, Deurloo, Geen Koning, 98, Klein, Triumph, 15, 
Mayes, Judges, 11. 

118  Onder meer Keil/Delitzsch, Commentary, 428, Tollington, ‘The Book of Judges’, 195-196. 
119  Veijola, Königtum, 115-122, Mayes, ‘Deuteronomistic’, 252-258. 
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Volgens Guillaume is het overduidelijk dat Rechters 17 en 18 een kritiek vormen op de legitimiteit 

van de cultus in Dan, maar tevens vormt hoofdstuk 18 in zijn visie een rechtvaardiging van de 

veldtocht van Josia naar het noorden: de migratie van Danieten wordt gezien als een voorbode van de 

militaire expeditie van Josia.120 Brettler ziet in Rechters 17 en 18 vooral een Judeese polemiek tegen 

het Noordrijk.121 Bartusch kiest voor een boodschap in drie lagen: een (oude) etiologie van de stad 

Dan, een (latere) legitimering van Jerobeams heiligdom in Dan en (in de eindredactie) een Judeese 

polemiek tegen dit heiligdom.122 

 

In mijn analyse valt in het verhaal Rechters 17 en 18 een aantal kleinere verhaallijnen te 

onderscheiden, zoals het verhaal over de oorsprong van het godsbeeld (17:1-5); het verhaal over de 

zwerftocht van de Leviet (17:7-12, voortgezet in 18:20 en 30); het verhaal over de tocht van de 

verkenners (18:2-10); het verhaal van de militaire expeditie van de stam Dan (18:11-13 en 27-29); het 

verhaal van de overval op het huis van Micha (18:14-21) en het verhaal van de confrontatie tussen 

Micha en de Danieten (18:22-26). Niet één van deze verhalen vormt mijns inziens op zich zelf de 

centrale verhaallijn van het verhaal. Deze plot kan naar mijn idee worden geconstrueerd door de 

verbindende lijn of het verbindende motief tussen de afzonderlijke verhalen te zoeken. 

Zoals uit 3.3 en 3.4 blijkt, beweegt het verhaal van Rechters 17 en 18 zich naar het eindpunt in Laïs. 

Dat is een indicatie voor het einddoel van de plot. Het begin van het verhaal ligt op verschillende 

punten: (1) bij een man die een godsbeeld maakt voor zijn heiligdom, (2) bij een andere, zwervende 

man, die een plaats zoekt waar hij terecht kan komen en (3) bij een stam die een erfdeel zoekt. Naar 

mijn mening is een belangrijk motief voor alle zoekende partijen het vinden van zekerheid, garanties: 

Micha ziet in een Leviet die priester is, een garantie voor succes; de Leviet ziet in een aanstelling tot 

huispriester en later tot stampriester garantie voor levensonderhoud; de stam Dan ziet in de 

orakelspreuk van de priester en het welslagen van de verkenningstocht een garantie voor het succes 

van de veldtocht naar het noorden. De combinatie heiligdom, Levitisch priester en godsbeeld blijkt een 

gouden formule voor deze garantie. 

Zoals al gesteld: de plot beweegt zich naar Laïs, daar loopt het verhaal op uit. In Laïs komen ook de 

Leviet en de Danieten uit, Micha niet. Toch is Micha onmisbaar voor de plot, omdat hij 

verantwoordelijk is voor het maken van het voorwerp dat ook in Laïs terecht komt: het godsbeeld. De 

plaats van Micha wordt als het ware ingenomen door het godsbeeld. Dit godsbeeld vormt een 

belangrijk motief in het verhaal, zoals al geconstateerd in paragraaf 3.4 van dit hoofdstuk, en hoewel 

het geen acteur kan worden genoemd (het handelt zelf niet), is het godsbeeld wel verantwoordelijk 

voor belangrijke ontwikkelingen van het verhaal. 

 

                                                 
120  Guillaume, Waiting, 137-139. 
121  Brettler, ‘The Book of Judges’, 409. 
122  Bartusch, Understanding Dan, 186. 
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3.8 Conclusie semiotische analyse 

 

Uit mijn semiotische analyse van de geselecteerde verzen uit Rechters 17 en 18 concludeer ik dat 

Rechters 17 en 18 op niveau 1 (directe rede) en 2 (informatie uit de vertelling) een verklaring inhoud 

hoe in Laïs / Dan een Jahwistisch123 heiligdom met godsbeeld en Levitisch priesterschap is ontstaan. 

Qua genre betreft het hier mijns inziens een etiologische vertelling.  

Met Veijola en Mayes ben ik van mening dat de redactionele opmerkingen (niveau 3) aan deze 

vertelling verschillende theologische waarderingen vanuit het Deutronomistische gedachtegoed 

toevoegen. 

 

4. Samenvatting 

 

Een syntactische analyse van enkele gedeelten uit Rechters 17 en 18 en semiotische analyse van deze 

hoofdstukken als geheel, geeft aan hoe de verhalen van Micha, de Leviet en de Danieten samenkomen 

bij het heiligdom van Micha, waarbij het godsbeeld, in opdracht van Micha gemaakt, in deze verhalen 

een centrale rol speelt. De verhalen van Micha, de Leviet en de Danieten zijn verhalen van zoeken 

naar voorspoed en naar een plaats om te zich te vestigen. Zowel Micha als de Danieten voelen zich in 

hun onderneming gesteund door de zegen van JHWH/Elohim. 

De wegen van de Leviet en de Danieten lopen verder dan het huis van Micha: zij komen uit in Laïs, 

waar de Danieten een eigen erfdeel vinden en de Leviet stamvader wordt van een belangrijk 

priestergeslacht. Het verhaal van Micha loopt dood: hij komt met lege handen te staan en blijft achter. 

Binnen deze verhaallijnen vormt de ontwikkelingsgeschiedenis van de Leviet een eigen verhaallijn. 

Dit is het verhaal van een jongeman die vreemdeling was, op zwerftocht ging en via een locaal 

heiligdom eindigde als stampriester in één van de belangrijkste heiligdommen van Israël. Om zijn 

belang extra te onderstrepen wordt deze, in eerste instantie naamloze, jongeman verbonden met de 

tradities van David en Mozes. 

                                                 
123  Mijns inziens is uit Rechters 17 en 18 nergens af te leiden dat het godsbeeld en het heiligdom van Micha 

géén Jahwistische cultus zou betreffen. Integendeel, zie Rechters 17:2,3,13 en 18:5. Dit versus onder meer 
Bauer, die zijn betoog dat Rechters 17 en 18 een anti-verhaal bevat, met name beargumenteerd door de 
cultus van Micha vanaf het begin als anti-Jahwistisch te etiketteren, zonder dit goed te onderbouwen. Het 
afwijzen van het anti-Jahwistisch standpunt van onder meer Bauer betekent mijns inziens overigens niet dat 
de historisch feitelijke conclusie getrokken kan worden dat in het oude Dan / Laïs daadwerkelijk een 
Jahwistische cultus bestond. Zie hiervoor ook K.L. Noll, ‘The Gods who is among the Danites’ (JSOT 80), 
1998, 3-23. 
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Hoofdstuk IV: vergelijking, samenvatting en conclusies 

 

1. Inleiding 

 

Dit hoofdstuk vormt het slothoofdstuk van mijn scriptie: de plaats voor een terugblik op de gevolgde 

route, voor een evaluatie van de gekozen methode, voor een evaluatie van de visies van Gunneweg en 

Ahlström en voor het trekken van conclusies en poneren van stellingen. In paragraaf 2 zal ik in een 

kort resumé de vragen, onderwerpen en conclusies van de Probleemstelling en de Hoofdstukken I tot 

en met III de revue laten passeren. Paragraaf 3 bevat een vergelijking tussen de standpunten van 

Gunneweg en Ahlström met betrekking tot de berichtgeving over de Leviet in Rechters 17 en 18. 

In paragraaf 4 zal ik de visie van Gunneweg evalueren en in paragraaf 5 evalueer ik de visie van 

Ahlström. Paragraaf 6 bevat mijn waardering van de narratieve methode als exegetische methode en in 

paragraaf 7 zal ik naar aanleiding van de resultaten van mijn analyse van Rechters 17 en 18 een 

oordeel geven over de exegetische resultaten van enkele commentaren. Tenslotte zal ik in paragraaf 8 

in een slotconclusie aangeven wat voor mij de resultaten van deze studie zijn. 

 

2. Resumé 

 

De vraag, die ik aan het begin van de Probleemstelling heb gesteld, luidde: welk beeld wordt in een 

bepaalde passage uit de Hebreeuwse Bijbel geschetst over de rol van de Leviet(en) binnen de cultus 

van het oude Israël? Deze vraag leidde tot het volgende doel van de studie: een antwoord te vinden op 

de vraag of een literaire analyse van Rechters 17 en 18 het beeld dat door Gunneweg en/of Ahlström 

wordt geschetst van de Levieten op enige wijze verduidelijkt.  

Om een antwoord te kunnen vinden heb ik mij in Hoofdstuk I verdiept in de visies van Gunneweg en 

Ahlström op de Levieten in het oude Palestina. Hierbij kwam ik tot de conclusie dat Gunneweg in 

Leviten und Priester uitgaat van een dualistische verhouding tussen Levieten en priesters: ze hebben 

een verschillende oorsprong en waren elkaars concurrenten in de cultustraditie. Niet de functie of een 

aanstelling van bovenaf maakte een Leviet tot een Leviet, maar de zelfgekozen status van 

vreemdeling, zonder bezit, toegewijd aan JHWH. 

Ahlström ziet in Royal Administration Levieten en priesters als onderdeel van dezelfde groep 

overheidspersoneel, met als taak het vormgeven van de macht van de koning (en zijn god) in cultus, 

rechtspraak en belastingheffing. Hun legitimiteit was gebaseerd in de aanstelling door de koning, hun 

loyaliteit aan JHWH kwam niet in de eerste plaats voort uit persoonlijke vroomheid of toewijding, 

maar primair omdat JHWH de god was van de regerend vorst. 

Vervolgens heb ik mij in Hoofdstuk II verdiept in de uitgangspunten van de narratieve methode en de 

werkwijze van de literaire analyse. Hierbij heb ik geconcludeerd dat de narratieve methode via het 
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instrumentarium van literaire analyse handvatten biedt om een verhalende tekst, zin of tekstdeel op 

haar verhalende elementen te analyseren en te interpreteren. Deze analyse kan plaatsvinden op het 

niveau van het gehele verhaal (semiotische analyse) en op het niveau van zinnen en zinsdelen 

(syntactische analyse). Beide niveaus kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen. Een onderzoek naar 

de ordeningsprincipes van (1) volgorde en tijd, (2) plaats en ruimte, (3) ritme en herhalingen, (4) 

acteurs en personages, (5) verteller en focalisator en (6) gebeurtenissen, handelingen en plot, geeft 

voor iedere narratieve tekst op beide niveaus de mogelijkheid centrale thema’s in de verhaallijn(nen) 

van een tekst, en daarmee een indicatie van de boodschap van de tekst, bloot te leggen. 

In Hoofdstuk III heb ik met behulp van de ordeningsprincipes van de literaire analyse een syntactische 

analyse gemaakt van enkele geselecteerde teksten uit Rechters 17 en 18 en een semiotische analyse 

van de gehele hoofdstukken Rechters 17 en 18. Uit deze analyse bleek dat de verhalen van Micha, de 

Leviet en de Danieten samenkomen bij het heiligdom van Micha, waarbij het godsbeeld, in opdracht 

van Micha gemaakt, in deze verhalen een centrale rol speelt. De verhalen van Micha, de Leviet en de 

Danieten zijn verhalen van zoeken naar voorspoed en een plaats om te zich te vestigen. Zowel Micha 

als de Danieten voelen zich in hun onderneming gesteund door de zegen van JHWH/Elohim. 

De wegen van de Leviet en de Danieten lopen verder dan het huis van Micha: zij komen uit in Laïs, 

waar de Danieten een eigen erfdeel vinden en de Leviet stamvader wordt van een belangrijk 

priestergeslacht. Het verhaal van Micha loopt dood: hij komt met lege handen te staan en blijft achter. 

Binnen deze verhaallijnen vormt de ontwikkelingsgeschiedenis van de Leviet een eigen verhaallijn. 

Dit is het verhaal van een jongeman die vreemdeling was, op zwerftocht ging en via een locaal 

heiligdom eindigde als stampriester in één van de belangrijkste heiligdommen van Israël. 

In mijn analyse is de Leviet de held van het verhaal: hij is de schakel tussen de belangrijkste 

personages en zijn aanwezigheid is van groot belang voor de overige personages en de ontwikkeling 

van de plot. Zijn optreden in het verhaal vormt de verklaring voor de aanwezigheid van een Levitisch 

priesterschap in het heiligdom van Dan, een priesterschap dat zich verbonden weet met Mozes zelf. 

Geïntroduceerd als rondzwervende jongeling bereikt de Leviet aan het einde van het verhaal de status 

van grondlegger van een priesterfamilie in één van de belangrijkste heiligdommen van het Noordelijke 

koninkrijk Israël. Om zijn belang extra te onderstrepen wordt deze, in eerste instantie naamloze, 

jongeman verbonden met de tradities van David en Mozes. 
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3. Vergelijking visies Gunneweg en Ahlström 

 

Om inzichtelijk te maken of een literaire analyse van Rechters 17 en 18 het beeld, dat door Gunneweg 

en/of Ahlström wordt geschetst van de Levieten, op enige wijze verduidelijkt, heb ik aan Bijlage 1 

(vergelijking standpunten Gunneweg en Ahlströhm) een extra kolom toegevoegd, waarin ik de 

informatie over de Leviet uit Rechters 17 en 18 heb verwerkt (Bijlage 4). Hierbij merk ik op dat als er 

sprake is van een relatie met, of aanstelling/wijding door een vorst, ik de relatie van de Leviet met 

Micha als uitgangspunt heb genomen. Punten waarbij uit Rechters 17 en 18 geen relevante informatie 

is te verkrijgen heb ik leeg gelaten (aangeduid met: - ). 

 

Een analyse van Bijlage 4 levert het volgende op: 

- op vijf punten (4, 5, 7, 12 en 13) levert Rechters 17 en 18 geen relevante informatie; 

- op drie punten (6, 9 en 14) lijkt de informatie uit Rechters 17 en 18 in overeenstemming te kunnen 

zijn met beide visies; 

- de punten 10 en 11 lijken mij de visie van Ahlström te bevestigen: de Leviet wordt aangesteld en 

onderhouden door Micha. Zijn salaris wordt uitvoerig gespecificeerd; 

- de punten 1, 2, 3 en 8 lijken mij, de één wat sterker dan de ander, overeenstemmen met de visie van 

Gunneweg. 

 

Op grond van een kwantitatieve analyse kan worden geconstateerd dat de informatie over de Leviet in 

Rechters 17 en 18 op een aantal punten overeenkomt met zowel de visie van Gunneweg als 

Ahlström, op enkele punten aansluit bij alleen de visie van Ahlström en op meerdere punten aansluit 

bij alleen de visie van Gunneweg.  

Naast deze kwantitatieve weging dienen de verschilpunten ook kwalitatief worden beoordeeld. Vier 

van de zes verschilpunten behandelen de relatie van de Leviet met de vorst (2, 3, 10 en 11). Uit 

Rechters 17 en 18 blijkt dat de Leviet voor zijn aanstelling en dagelijks onderhoud afhankelijk was 

van Micha, die tevens de eigenaar van het godsbeeld was. Wanneer we uitgaan van een voor Ahlström 

gunstige interpretatie en aannemen dat Micha een plaatselijke vorst was, bevestigt deze situatie de 

kern van de stelling van Ahlström, namelijk dat de priesters en de Levieten behoorden tot het 

overheidspersoneel. Echter, van loyaliteit aan de persoon van de vorst is bij de Leviet weinig te 

merken: hij verruilt zonder uitgesproken weerstand de ene aanstelling voor de andere. Hierbij teken ik 

aan dat de Leviet, anachronistisch gesproken, niet uit ‘overheidsdienst’ vertrekt: hoewel er bij de 

Danieten geen sprake is van een vorst, blijft hij in dienst van de gemeenschap en heeft een aanstelling 

tot een openbare functie. 

De twee overige verschilpunten (1 en 8) betreffen de consequente aanduiding van de jongeman als 

Leviet. In het verhaal werd de jongeman al Leviet genoemd bij zijn introductie in Rechters 17:7, 
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voordat hij door Micha in dienst werd genomen. Dit gegeven is in de visie van Gunneweg zeer goed 

voorstelbaar, en zonder meer onverenigbaar met de visie van Ahlström. Mèt de fictieve toevoeging dat 

de jongeman in Bethlehem een opleiding zou hebben genoten, die hem geschikt zou maken als 

ambtenaar in overheidsdienst, zou het gegeven dat er vanaf het begin al wordt gesproken van de 

Leviet niet in tegenspraak zijn met de visie van Ahlström. Er zijn geen redenen in de tekst van 

Rechters 17 en 18 die zo’n denkbare toevoeging uit sluiten of bevestigen. 

Hoewel je zou kunnen stellen dat Gunneweg hier ‘op punten wint’, wordt er nergens een ‘knock-out’ 

uitgedeeld. Geen van de punten van verschil zijn naar mijn beoordeling zo zwaarwegend of 

uitgesproken dat ze de visie Ahlström of Gunneweg frustreren of weerleggen. Naar mijn idee is dat 

niet verwonderlijk: de visies van Gunneweg en Ahlström verschillen niet zodanig van elkaar dat ze 

elkaar te allen tijde uitsluiten.124 Hierbij komt dat de visie van Gunneweg deels de visie van Ahlström 

insluit: een Leviet die, in overeenstemming met de visie van Ahlström, dienst doet als cultusbeambte 

in het heiligdom van een plaatselijke vorst, is ook denkbaar in de visie van Gunneweg. Andersom, een 

Leviet die rondtrekt en op geen enkele wijze betrokken in bij welk heiligdom dan ook, zou voor de 

visie van Ahlström wel problemen opleveren. 

De door mij aangenomen verbinding van de Leviet met de tradities van David en Mozes vindt op geen 

enkele wijze aansluiting met de visie van Ahlström. Binnen de visie van Gunneweg is deze verbinding 

daarentegen wel goed voorstelbaar: zowel David als Mozes zijn voorbeelden van mensen met een 

bijzondere band met  יהוה, zoals door Gunneweg ook wordt gezien als belangrijk kenmerk van de 

Levieten. Het is mijns inziens echter niet aannemelijk dat de verbinding van de Leviet met David en 

Mozes is gelegd vanwege hun gemeenschappelijke band met יהוה. 

 

Voordat ik mijn uiteindelijke oordeel zal geven over deze vergelijking, zal ik eerst de visies van 

Gunneweg en Ahlström evalueren. 

 

4. Evaluatie visie Gunneweg 

 

De waarde van de studie van Gunneweg ligt voor mij in het dynamische beeld dat Gunneweg schetst 

van de Levieten, de priesters en hun onderlinge verhoudingen. De visie van Gunneweg heeft ruimte 

voor ontwikkeling en diversiteit. Mijns inziens doet deze ruimte recht aan de complexiteit van de 

instituten van Levietenschap en priesterschap in het oude Israël, zoals deze fenomenen in de 

Hebreeuwse Bijbel worden gepresenteerd. Gunneweg probeert recht te doen aan deze complexiteit 

door mogelijke tegenstrijdigheden in berichtgeving en beeldvorming niet te negeren of te 

harmoniseren, maar ze (merendeels) uitgebreid te behandelen en in historisch perspectief te plaatsen. 

                                                 
124   Anders dan Soggin, Judges, die stelt dat de vrijheid van het levitisch priesterschap zich niet verdraagt met 

een afhankelijke dienstbetrekking (269). Met andere woorden: de visie van Ahlstöm is in de visie van 
Soggin wezensvreemd aan het levitisch priesterschap. 
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Echter, waar Gunneweg in zijn boek een aantal berichten uit de Hebreeuwse Bijbel over Levieten en 

priesters uitgebreid behandelt, komen sommige berichten niet of nauwelijks aan bod. In een heel korte 

paragraaf behandelt Gunneweg het verschijnsel van de Levietensteden125, terwijl deze mijns inziens 

voor de beeldvorming van de Levieten van groot belang kunnen zijn. Waar Gunneweg uitgaat van het 

gegeven dat Levieten primair vreemdelingen waren, zonder eigen grondbezit, blijkt uit Jozua 21 en 1 

Kronieken 6 dat aan de Levieten steden met weidegronden werden gegeven.126 De rol en de functie 

van de Levieten in deze steden komt in de studie van Gunneweg niet aan de orde. 

Wat in de studie van Gunneweg ook nauwelijks aan bod komt, is de verbinding van de Levieten met 

thema’s als geweld, bloedvergieten en bewapening. In zijn behandeling van de tradities uit Genesis 34 

(de moord op de inwoners van Sichem), Genesis 49: 5-7 (de afscheidswoorden van Jacob) en Exodus 

32:26-29 (het doden van drieduizend Israëlieten na het vereren van het gouden kalf) concludeert 

Gunneweg in algemene termen dat de positie van de Levieten ten opzichte van de rest van het volk 

Israël gekenmerkt werd door oppositie en dat de rol van de Levieten in de geschiedenis niet zonder 

weerstand is gebleven (ergo: de agressiviteit ligt bij de andere partij). Gunneweg voert de 

gewelddadige rol van Levieten in deze verhalen terug op de ijver voor JHWH en stelt dat hier sprake is 

van een van oorsprong positieve waardering.127 Over een rol van de Levieten als tempelgarde of 

religieuze ordetroepen, zoals Ahlström aanneemt, meldt Gunneweg niets. 

Andere punten, die maar mijn idee door Gunneweg uitgebreider behandeld hadden moeten worden, 

zijn in de eerste plaats de traditie van de priester-koningen in Jeruzalem aan de hand van de kort 

aangestipte overleveringen rond Melchisedek, psalm 110 en de verhouding tussen David en Sadok128 

(als er ergens in de Hebreeuwse Bijbel sprake is van een verbinding tussen koningschap en 

priesterschap dan is het hier), en in de tweede plaats een analyse van de Godsspraak: De Levieten die 

zich van mij hebben afgewend toen Israël zich van mij afkeerde en achter zijn afgoden aanging in 

Ezechiël 44:10. Gunneweg besteedt een uitgebreide paragraaf aan Ezechiël 44:6-16,129 maar een 

toelichting op 44:10 ontbreekt. Waaruit bestaat de zonde van de Levieten? Is hun trouw aan JHWH 

dan niet zo onvoorwaardelijk als Gunneweg stelt? 

Gunneweg komt in voormelde paragraaf niet verder dan de opmerking dat hier sprake is van een vage, 

algemene aanduiding, zonder op een mogelijke concrete invulling in te gaan.130 

                                                 
125   Gunneweg, Leviten und Priester, 64-65. 
126   Gunenweg stelt dat de term Levietensteden als terminus technicus is gebruikt om oude aanspraken op 

gronden voor levensonderhoud te legaliseren. Er is volgens Gunneweg sprake van een oud gewoonterecht 
van gebruik van gronden, dat later werd gecanoniseerd in bepalingen rond de levietensteden. Mogelijk 
gebeurde dit als reactie op de sterker wordende rol van koningen: het zou een vorm kunnen zijn van het 
afbakenen van rechten. 

127   Gunneweg, Leviten und Priester, 44-52. 
128   Gunneweg, Leviten und Priester, 101-103. 
129   Gunneweg, Leviten und Priester, 188-203. 
130   Gunneweg, Leviten und Priester, 203. 



doctoraalscriptie C.Th. Benard 
studentnr. 8901244 

 
 

 64 
 

 

Over het algemeen schetst Gunneweg naar mijn idee een, op sommige punten wat (te), romantisch 

beeld van de Levieten: ongebonden, aan  JHWH toegewijde personen, die onafhankelijk van de 

geïnstitutionaliseerde cultus van de koninklijke heiligdommen hun diensten aanboden op het gebied 

van cultus en onderricht. Dit beeld staat naar mijn beleving haaks op het beeld van de Levieten dat 

Gunneweg op een andere plaats schetst als tegenstanders van decentralisering van het Jahwisme.131 Ik 

zou denken dat de Levieten juist in lokale heiligdommen op hun plaats waren. Moeten we op grond 

van het voorgaande concluderen dat de Leviet uit Rechters 17 een afvallige Leviet is, omdat hij zich 

inliet met een lokaal heiligdom? Uit Gunnewegs behandeling van Rechters 17 en 18 krijg ik deze 

indruk niet. 

Wellicht is de spagaat tussen aan de ene kant oppositie tegen de koninklijke priesterheiligdommen en 

aan de andere kant verzet tegen de decentralisering van het Jahwisme terug te voeren op de centrale 

plaats die de Amfiktyonie-theorie van Noth in de theorie van Gunneweg inneemt.132 Deze theorie, in 

de vorm zoals Noth deze formuleerde, kent tegenwoordig nauwelijks nog aanhang. Wellicht is het 

goed om de visie van Gunneweg met betrekking tot de positie van de Levieten in de pre-monarchische 

tijd eens kritisch te toetsen aan de hand van recentere opvattingen over het ontstaan de stammen van 

Israël. 

 

Wat tenslotte voor de visie van Gunneweg van waarde zou kunnen zijn, is een onderzoek naar buiten-

Bijbelse berichtgeving over Levietenschap of een vergelijkbaar fenomeen. Maken buiten-Bijbelse 

bronnen melding maken van het verschijnsel van de Levieten binnen Israël? En andersom: als de 

Levieten binnen de geschiedenis van het oude Israël zo’n belangrijke plaats innamen, is het dan niet 

denkbaar dat ook in andere tradities in het oude Oosten vergelijkbare religieus toegewijde personae 

misera voorkomen? 

 

5. Evaluatie visie Ahlström 

 

De waarde van de studie van Ahlström ligt voor mij in de aandacht voor de verwevenheid tussen 

religie en staat. Hoewel alom bekend is dat de scheiding tussen ‘kerk en staat’ een verschijnsel van de 

laatste eeuwen is, is het bij de bestudering van onder meer de wereld van het oude Israël goed om 

nadrukkelijk gewezen te worden op de onlosmakelijke verwevenheid tussen religie en politiek. De 

vorst zag zich verwant aan de godheid en de staatsinrichting was een vorm van divine order.  

Met dit in het achterhoofd is het belangrijk te constateren dat in het oude Nabije Oosten beslissingen 

over religieuze zaken niet enkel uit religieuze motieven werden genomen, maar (mede) op grond van 

                                                 
131   Gunneweg, Leviten und Priester, 76. 
132   “Hieran wird man auf jeden Fall mit Noth festhalten müssen“ (Gunneweg, Leviten und Priester, 55). 
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politieke afwegingen en met (veelal) grote staatkundige gevolgen. Ahlströms analyse van de 

hervormingen van Hizkia, Manasse en Josia vind ik scherp en verhelderend, al mis ik een analyse van 

de ‘bekering’ van Manasse (2 Kronieken 33): welk politiek doel was gediend met de religieuze 

koerswijziging? 

 

Ten opzichte van de visie van Gunneweg is de visie van Ahlström naar mijn mening te statisch, met te 

weinig oog voor diversiteit, complexiteit en ontwikkelingen. Wel toont Ahlström voor mij voldoende 

overtuigend aan dat de Levieten door de vorst werden benoemd om politiek/religieuze taken te 

vervullen, of liever gezegd: dat in een bepaalde periode in de geschiedenis van Israël (of: 

voornamelijk in de geschiedenis van Juda?) bepaalde groepen Levieten door sommige vorsten konden 

worden benoemd om politiek/religieuze taken te vervullen. In de staatsheiligdommen waren zeer 

waarschijnlijk (ook) Levieten actief en de vorst zal zeker van hun diensten gebruik hebben gemaakt. 

Echter, de conclusie van Ahlström dat dus alle Levieten overheidsdienaren waren, lijkt mij veel te kort 

door de bocht en overhaast getrokken. 

Mogelijk volgt deze conclusie uit Ahlströms (niet onderbouwde) vooronderstelling dat het stichten en 

onderhouden van tempels een koninklijk privilege was.133 Als dat zo is, volgt logischerwijs dat alle 

heiligdommen koninklijke heiligdommen waren en dat dus al het cultuspersoneel verbonden was aan 

de vorst. Mijns inziens hoeft dit niet het geval te zijn: misschien is in het oude Oosten een staat zonder 

religie niet denkbaar, andersom is een religie zonder staat wel denkbaar. In zijn studie richt Ahlström 

zich nagenoeg alleen op de officiële staatsreligie. Huisgodsdienst, popular religion, locale religieuze 

gebruiken en rural religion zijn bij hem niet in beeld.134 Dit leidt mijns inziens tot een te beperkte visie 

op de religieuze praxis van het oude Israël. 

Met zoveel woorden geeft Ahlström toe dat Palestinian archeology has been primeraly “tell minded”, 

we have relatively little knowledge about the areas around the ancient cities.135 Hoewel deze 

observatie zou kunnen leiden tot een minder stellig poneren van zijn mening, is dit in het vervolg van 

de studie van Ahlström niet te merken. Integendeel, op sommige plaatsen trekt Ahlström wel erg snel 

een conclusie ter ondersteuning van zijn interpretatie. Als in 2 Kronieken 17:7-9 wordt bericht dat 

Josafat ambtenaren, Levieten en priesters het land instuurde om met het wetboek van JHWH het volk 

te onderrichten, dan betekent dat mijns inziens niet dat je zonder verdere toelichting kan stellen dat 

                                                 
133   Ahlström, Royal Administration, 24. 
134  Zie hiervoor voor het onderscheid tussen officiële godsdienst en populair religion uitgebreider: Becking 

e.a., Only One God? en LaRocca-Pitts“Of Wood and Stone”. Met name de verering van de terafim, die ook 
in Rechters 17 en 18 een rol spelen, wordt in veel commentaren gezien als kenmerkende vorm van 
huisgodsdienst. 

135  Ahlström, Royal Administration, 25. 
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this may be the Chronicler’s way of referring to the old custom of placing government officials 

including priests in different cities throughout the nation to instruct the people en collect taxes.136 

Een ander voorbeeld betreft de vereenzelviging door Ahlström van de Levieten met ordetroepen, 

tempelwachten of een religieus leger. Inderdaad is op diverse plaatsen sprake van Levieten (en 

priesters) die deel uitmaken van de tempelwacht (Jeremia 20:1, 37:13; Ezechiël 44:11; 1 Kronieken 

26:30; 2 Koningen 11:18). Echter om op basis hiervan het woord חילו in Deuteronomium 33:11 te 

vertalen met leger of wacht, en te stellen dat deze tekst doelt op de functie van de Levieten als 

politiemacht137 lijkt mij opportuun. Hoewel חיל in sommige gevallen kan worden vertaald met leger, 

lijkt de tekst en de context van Deuteronomium 33:11 hiervoor weinig aanleiding te geven. 

 

Samenvattend komt het op mij over dat Ahlström op grond van aan aantal observaties met betrekking 

tot de staatsinrichting van een aantal volken in het oude Nabije Oosten een theorie heeft ontwikkeld 

over de staatsinrichting in de monarchische periode van Juda. Een aantal teksten uit de Hebreeuwse 

Bijbel en archeologische vondsten lijken zijn visie te ondersteunen, maar hij confronteert zijn visie 

niet met tekstplaatsen of vondsten die zijn visie niet ondersteunen. Dit weerhoudt Ahlström er echter 

niet van generaliserende uitspraken te doen over de rol van Levieten en priesters in het oude Israël. 

 

6. Evaluatie narratieve methode 

 

De narratieve methode is mijns inziens een adequate methode om een verhalende tekst als verhalende 

tekst te analyseren. Hiermee bedoel ik in de eerste plaats te zeggen dat het werkveld van de narratieve 

methode primair verhalende teksten omvat, waarbij de vraagstelling zich ook primair dient te richten 

op verhalende elementen. Met andere woorden: het heeft weinig zin om een niet-verhalende tekst 

middels de narratieve methode te analyseren: een niet-verhalende tekst bevat geen stijlelementen die 

door een literaire analyse kunnen worden blootgelegd. 

Aan de andere kant kan de narratieve methode geen andere vragen beantwoorden dan vragen van 

literaire aard. Of de schrijver de waarheid schrijft, of de beschreven gebeurtenissen feitelijk hebben 

plaatsgevonden, uit welke bronnen de schrijver heeft geput, hoe lang de schrijver heeft gedaan over 

het schrijven en hoeveel versies de schrijver ongepubliceerd heeft gelaten: allemaal vragen die buiten 

de orde van de literaire analyse vallen. Wie een antwoord op deze vragen wil hebben zal andere 

methoden moeten gebruiken. 

 

                                                 
136  Ahlström, Royal Administration, 47. Ahlström verwijst hierbij naar 2 Kronieken 24:11 en gaat er 

klaarblijkelijk van uit dat die tekst de gangbare praktijk weerspiegelde, wat mijns inziens niet zonder 
verdere argumentatie kan worden aangenomen. 

137  Ahlström, Royal Administration, 48. 
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Het voordeel van de literaire analyse is mijns inziens dat deze methode een breed instrumentarium 

biedt om een narratieve tekst te analyseren. De verschillende ordeningsprincipes kunnen naast elkaar 

worden gebruikt; waar een analyse met behulp van één ordeningsprincipe geen resultaten biedt, kan 

een analyse met behulp van een ander ordeningsprincipe wel tot resultaten leiden. Daarnaast kunnen 

de resultaten van de verschillende ordeningsprincipes elkaar aanvullen of corrigeren. 

Met name een analyse van de verschillende perspectieven van waaruit de informatie wordt 

gepresenteerd (wie zegt wat, wie is verteller, wie is focalisator, zie paragraaf 3.3.5 van hoofdstuk II) 

kan in een meerduidige tekst veel resultaat opleveren. Door informatie uit de directe rede (niveau 1) te 

vergelijken met de informatie uit de indirecte rede (niveau 2) wordt vaak duidelijk wat de motivatie 

van acteurs is, welke verwachtingen er bij de acteurs leven en hoe reëel die verwachtingen zijn. 

 

Aanvullend op de zes besproken ordeningsprincipes vraag ik mij af of ook de gesproken taal in 

sommige narratieve teksten kan dienen als ordeningsprincipe. Hierbij doel ik op rijm, alliteratie, 

cadans, enzovoort. In de westerse wereld zijn narratieve teksten met name geschreven om te worden 

gelezen. In het oude Oosten, waar teksten mede zijn geschreven om te worden voorgedragen dan wel 

hardop voorgelezen, kunnen voormelde elementen, door de nadruk of klemtoon die valt op bepaalde 

woorden of klanken, een indicatie vormen van het zwaartepunt van de tekst. 

Nadeel voor de toepassing hiervan op teksten uit de Hebreeuwse Bijbel is dat we niet met zekerheid 

kunnen weten hoe deze teksten in de tijd van hun ontstaan werden uitgesproken. 

 

Een gevaar van de narratieve methode is naar mijn mening dat er snel sprake kan zijn van een 

vereenzelviging van de eigen onderzoeksresultaten met de bedoeling of de boodschap van de auteur. 

Hoe consequent en sluitend ook beredeneerd, het is goed mogelijk dat het resultaat van een bepaalde 

analyse van een tekst niet overeenkomt met de intentie van de auteur. De optimistische 

vooronderstelling van Fokkelman dat de auteur zo geniaal was dat teksten bol staan van redactionele 

aanwijzingen,138 die wij alleen maar hoeven te herkennen en toe te passen om op die manier de 

boodschap te kunnen ontcijferen, deel ik niet. Wat ik uit een tekst meen te begrijpen, zegt in de eerste 

plaats iets over mij, in mindere mate iets over de tekst zelf en pas in de laatste plaats iets over de 

schrijver. Met name wordt naar mijn idee nog wel eens uit het oog verloren dat de boodschap van een 

tekst niet altijd samenvalt met de boodschap van de schrijver: de tekst vertelt haar eigen verhaal. 

De stelligheid waarmee veel commentatoren139 beweren dat de schrijver van Rechters 17 en 18 met 

deze vertelling zonder twijfel een veroordeling van de cultuspraktijk van Micha, van de zwerftocht 

van de Leviet en van de expeditie van de Danieten voor ogen had, komt mij vreemd voor. Deze 

                                                 
138  Fokkelman, Vertelkunst, 22. 
139  Met name Amit, History, 40, Bauer, Warum?, 429-437, Deurloo, Geen Koning, 98, Klein, 15, Mayes, 

Judges, 11. Zie ook hoofdstuk III, paragraaf 3.7. 
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conclusie zegt mij meer over de bril die deze commentatoren zelf ophebben, dan over de intentie van 

de schrijver. 

 
Een andere beperking van de narratieve methode ligt voor mij in het feit dat ze niet toepasbaar is, of 

zelfs op een dwaalspoor kan leiden, in gevallen waarin doublures, stijlwisselingen, onlogische 

wendingen, inconsequenties, enzovoort, niet het product blijken te zijn van een literair genie, maar 

bijvoorbeeld te maken hebben met de complexe ontstaansgeschiedenis van een tekst. 

Niet iedere punt of komma, niet iedere herhaling of omissie hoeft een intentionele literaire achtergrond 

te hebben. In iedere tekst kunnen verschrijvingen, inconsequenties of onbedoelde elementen zitten die 

door de schrijver over het hoofd zijn gezien. Overigens zal een goede literaire analyse van de tekst ook 

deze zwakke punten van een tekst blootleggen. 

 

7. Beoordeling exegese Rechters 17 en 18 

 

In paragraaf 3.7 van dit hoofdstuk heb ik geconcludeerd dat over de plot en de boodschap van 

Rechters 17 en 18 door exegeten verschillend is geoordeeld. Duidelijk is dat de meerderheid van de 

beoordelingen een negatief karakter draagt: Rechters 17 en 18 als anti-verhaal, als voorbeeld van hoe 

het niet moet, als veroordeling van de bestaande praktijken en als verklaring waarom het allemaal is 

fout gegaan met het noordelijk koninkrijk van Israël (en in de visie van de Deuteronomist: met het 

koningschap in het algemeen). 

Deze negatieve beoordeling vindt naar mijn oordeel geen grond in de niveaus 1 en 2 van de tekst: hier 

worden mijns inziens verhalen verteld zonder moreel oordeel. Het zijn verhalen over mensen die een 

toekomst zoeken, elkaar daarbij helpen of voor de voeten lopen. Natuurlijk is het makkelijk om met 

een 20e - of 21e-eeuwse normen- en waardenset naar oude teksten te kijken en dan aan te wijzen wat 

naar ons gevoel niet deugt: ontvreemden van andermans geld (17:2), afgoderij en beeldendienst (17:4), 

opportunisme en disloyaliteit (8:19 en 20), intimidatie (18:25) en volkerenmoord (18:27). Het is de 

vraag of deze morele vooronderstellingen ook door de schrijver werden gedeeld en of hij met het 

vertellen van deze verhalen de intentie heeft gehad morele afkeuring bij zijn lezers op te roepen. 

Als er al sprake is van een oordeel over de handelswijze van de acteurs dan vindt dit zijn grond in de 

redactionele toevoegingen aan de tekst (niveau 3), met name de vermelding dat er geen koning was in 

die dagen en iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. (17:6, 18:1), maar mogelijk ook de 

referentie aan de wegvoering van het volk (18:30) en het noemen van het heiligdom in Silo als 

heiligdom van Elohim (18:31). 

Mijns inziens vormen deze redactionele toevoegingen niet de hermeneutische sleutel tot het verhaal, in 

de zin dat Rechters 17 en 18 zonder deze opmerkingen niet kan worden begrepen. Naar mijn idee 

vormen de redactionele toevoegingen een raamwerk waardoor oude, zelfstandige en in zichzelf moreel 
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neutrale, overleveringen over de stad Dan, haar godsbeeld en haar priesterschap, worden ingezet als 

politiek wapen in de retoriek van de Deuteronomistische geschiedschrijvers. 

 

8. Samenvatting en conclusies 

 

Een literaire analyse van de berichtgeving over de Leviet in Rechters 17 en 18 levert het beeld op van 

de Leviet als een jongeman die vreemdeling was, op zwerftocht ging en via een locaal heiligdom 

eindigde als stampriester in één van de belangrijkste heiligdommen van Israël. Zijn persoon wordt 

verbonden met tradities over David en met de naam Mozes. Een vergelijking van het beeld van de 

Leviet uit Rechters 17 en 18 met de beelden die door Gunneweg en Ahlström worden geschetst van de 

Levieten in het algemeen, levert als conclusie op dat het beeld, dat uit mijn literaire analyse naar voren 

komt, meer aansluit bij de visie van Gunneweg dan bij de visie van Ahlström. Binnen zowel de visie 

van Gunneweg als Ahlström is het beeld van de Leviet in Rechters 17 en 18 denkbaar, maar in geen 

van beide visies is dit beeld paradigmatisch voor het Levietenschap in de gehele Hebreeuwse Bijbel. 

Aangezien de visie van Gunneweg breder en dynamischer is dan de visie ven Ahlström, biedt de visie 

van Gunneweg meer ruimte voor de diversiteit waarin het fenomeen Leviet zich in de Hebreeuwse 

Bijbel presenteert. De visie van Ahlström is te beperkt om recht te kunnen doen aan deze diversiteit. 

De waardevolle punten uit de visie van Ahlström dienen verder te worden ontwikkeld om van waarde 

te kunnen zijn voor de beeldvorming van priesters en Levieten in het oude Israël.  

Een herijking van de visie van Gunneweg is evenzeer nodig, zeker nu de communis opinio van de 

oudtestamentische wetenschap de Amfyctionie-theorie van Noth niet meer onderschrijft. Daarnaast 

bevat de visie van Gunneweg een aantal lacunes en blinde vlekken, onder meer op het onderwerp van 

de Levietensteden. In analogie met de recente studie van Joachim Schaper zou een nieuwe studie over 

Levieten en priesters, met name gericht op de berichtgeving in het Deuteronomistisch geschiedwerk, 

meer dan welkom zijn.  

Wie de bedoeling heeft om één van beide visies te attaqueren zal zich naar mijn mening moeten 

richten op één van deze kernpunten. Ik vermoed dat een studie van Ezechiël 44:10 tot 13 voor de visie 

van Gunneweg problemen zou kunnen opleveren, terwijl een Leviet als genoemd in Rechters 19 en 20 

moeilijk valt te verenigen met de visie van Ahlström. 

 

De narratieve methode levert een prima instrumentarium om een tekst te analyseren op haar 

verhalende elementen. Voor de boordeling van motieven, boodschap en plot is vooral een analyse van 

focalisatiestandpunten van groot belang. Wie recht wil doen aan de boodschap van een tekst (en deze 

boodschap is niet altijd gelijk aan de boodschap van de schrijver), doet er goed aan zijn of haar eigen 

morele oordelen op te schorten en deze zeker niet in de tekst te projecteren. 
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Tenslotte: naast alle werken die het nut en het belang van literaire analyse aantonen en handvatten 

bieden voor de toepassing hiervan, lijkt mij dat er evenzeer behoefte is aan literatuur die op de valkuil 

van het overwaarderen van de narratieve methode wijst en handvatten aanreikt voor het herkennen 

hiervan. Op deze manier kan de wetenschap veel speculatieve exegese worden bespaard, die onder de 

vlag van literaire analyse als wetenschappelijke exegese worden aangeboden. 

 

De resultaten van de analyse in deze scriptie leveren geen conclusies op die leiden tot een duidelijke 

afwijzing of bevestiging van hetzij de visie van Gunneweg, hetzij de visie van Ahlström. Dit komt 

onder andere doordat het beeld van de Leviet in Rechters 17 en 18 verenigbaar is met de kernpunten 

van zowel de visie van Gunneweg (Levieten zijn vanuit een eigen rol dienstbaar aan JHWH), als met 

de visie van Ahlström (Levieten worden benoemd door de vorst tot cultuspersoneel). Deze scriptie 

heeft mij wel meer duidelijkheid gegeven over de visies van Gunneweg en Ahlström.  

Mijn uiteindelijke conclusie luidt dat het beeld dat Ahlström schetst van de Levieten te statisch is, met 

weinig oog voor diversiteit, complexiteit en ontwikkelingen. Het beeld dat Gunneweg van de Levieten 

schetst, is daarentegen dynamisch en breed, met ruimte voor ontwikkeling en diversiteit van het 

Levietenschap en doet daardoor, meer dan het beeld dat Ahlström schetst, recht aan de complexiteit 

van het verschijnsel Leviet in het oude Israël.
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Bijlage 1 (bij hoofdstuk I, paragraaf 3): vergelijking standpunten Gunneweg en Ahlström 
 
 Gunneweg       Ahlström 
 
 5 
(1) Levieten als eigen fenomeen    religieuze klasse,  ongebonden,   sociale klasse, verzamelnaam 
       toegewijd aan JHWH    voor divers cultuspersoneel 
 
(2) positie t.o.v. overige inwoners van Palestina  vertegenwoordigen JHWH   vertegenwoordigen de vorst   
 10 
(3) band met JHWH     vanuit persoonlijke toewijding   vanuit loyaliteit met vorst 
 
(4) verbinding met de stam Levi     vroeg (pre-monarchiche Amfyktyonie)  laat (laat-monarchisch) 
 
(5) houding t.o.v. niet-levietisch priesterschap  afwijzend, rivaliteit    deel van zelfde ambtelijk systeem 15 
 
(6) houding t.o.v. beeldencultus    niet afwijzend, mits beeldencultus   niet afwijzend, ook niet waar het  
       deel uitmaakte van JHWH-cultus   een niet-jahwistische cultus betrof 
 
(7) betrokkenheid bij de Reformatie van Josia  positief: mogelijk initiatief vanuit Levieten  negatief: het kostte de Levieten grond en inkomen 20 
 
(8) toegang tot Levietenschap    open voor iedereen,     open voor iedereen, 
       keuze door toewijding aan JHWH   aanstelling door vorst 
 
(9) landbezit      geen      geen, wel gemeenschapsgrond in bruikleen 25 
 
(10) dagelijks onderhoud     afhankelijk van giften,     inkomen uit werkzaamheden, 
       geen eigen inkomen    gebruik gemeenschapsgronden 
 
(11) aanstelling tot cultuspersoneel    door iedereen die hen nodig had   nadrukkelijk door vorst   30 
 
(12) taak in de overheidsadministratie   rechtspraak, wetsonderwijs   rechtspraak, wetsonderwijs, belastinginning,  

tempelwacht 
 
(13) rol in de rechtspraak     als vertegenwoordigers van    als vertegenwoordigers van  35 
       de wet van JHWH    de wet van de koning 
 
(14) rol in de tempeldienst     cultusdienst, divinatie    cultusdienst, divinatie
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Bijlage 2 (bij hoofdstuk III, paragraaf 2.1): kolommetrische weergave en vertaling van de 

geselecteerde teksten over de Leviet in Rechters 17 en 18 met vermelding van werkwoordstam en 

vervoeging 

 

Rechters 17,7-13 5 

 

7 a en er was een jongeman uit Betlehem Juda נער מבית לחם יהודה   - ויהי  Qal ipf 3 sg היה  

 b uit het geslacht van Juda  ממשפחת יהודה       

 c en hij (was) Leviet והוא לוי    

 d en hij (was) daar (als) vreemdeling שם- גר      והוא 

8 a en de man ging van de stad  הלך וילך האיש מהעיר Qal ipf 3 sg 

 b van Betlehem Juda    מבית לחם יהודה   

 c om te zwerven גור לגור Qal inf 

 d naar waar hij iets zal vinden  מצא באשר ימצא Qal ipf 3 sg 

 e en hij kwam in het gebergte van Efraim בוא ויבא הר-אפרים Qal ipf 3 sg 

 f in het huis van Micha עד-בית םיכה   

 g terwijl hij zijn weg ging  עשה לעשות דרכו Qal inf 

9 a en Micha zei tot hem  אמר ויאמר-לו מיכה Qal ipf 3 sg 

 b waar kom je vandaan? בוא מאין תבוא Qal ipf 2 sg 

 c en hij zei tot hem:  אמר  ויאמר אליו Qal ipf 3 sg 

 d ik ben een Leviet uit Betlehem Juda ת לחם יהודה   מבי    לוי אנכי 

 e en ik ga הלך ואנכי הלך Qal ptc 

 f om te zwerven גור לגור Qal inf 

 g naar waar ik iets zal vinden מצא באשר אמצא Qal ipf 1 sg 

10 a en Micha zei tot hem  אמר ויאמר לו מיכה Qal ipf 3 sg 

 b vestig u toch bij mij  שבה שבה עמדי Qal imp 

 c en wees voor mij een vader  היה והיה-לי לאב Qal imp 

 d en een priester  ולכהן   

 e en ik zal u geven:  נתן ואנכי אתן -לך Qal ipf 1 sg 

 f tien zilverstukken per jaar עשרת כסף לימים    

 g en een reeks gewaden  וערך בגדים   

 h en levensonderhoud  ומחיתך   

 i en de Leviet ging הלך וילך הלוי Qal ipf 3 sg 
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11 a en de Leviet besloot  יאל  ויואל הלוי Hifil ipf 3 sg 

 b om zich bij deze man te vestigen ישב  לשבת את -האיש Qal inf 

 c en de jongeman werd tot een van zijn zonen היה ויהי הנער כאחד מבניו Qal ipf 3 sg 

12 a en Micha wijdde de Leviet  מלא וימלא מיכה את-יד הלוי Pi’el ipf 3 sg 

 b en de jongeman was voor hem een priester  היה ויהי-לו הנער לכהן Qal ipf 3 sg 

 c en hij was in het huis van Micha  היה ויהי בבית מיכה Qal ipf 3 sg 

13 a En Micha zei  אמר  ויאמר מיכה Qal ipf 3 sg 

 b nu weet ik zeker dat JHWH goed zal 

zijn voor mij 

ידע    עתה ידעתי כי -ייטיב יהוה לי 

  יטב

Qal perf 3 sg    

 
Hifil ipf 3 sg 

 c omdat de Leviet voor mij priester is 

geworden 

 Qal perf 3 sg היה כי היה -לי הלוי לכהן 

 

 

Rechters 18,3-6 

 

3 a zij (waren) bij het huis van Micha  המה עם-בית מיכה   

 b en zij hebben de stem herkend van de 

jongeman, de Leviet 

 Hifil perf 3 נכר והמה הכירו את-קול הנער הלוי  

pl 

 c en ze draaiden zich daar om  סור ויסורו שם Qal ipf 3 pl 

 d en ze zeiden tot hem  אמר ויאמרו לו Qal ipf 3 pl 

 e wie heeft jou hier doen komen   בוא מי-הביאך הלם Hifil ipf 3 sg 

 f en wat zijn jouw bezigheden hier  עשה ומה-אתה עשה בזה Qal ptc 

 g en wat (heb) je hier  ומה-לך פה   

4 a en hij zei tot hen  אמר ויאמר אלהם Qal ipf 3 sg 

 b zo  כזה   

 c en zo  וכזה   

 d heeft Micha voor mij gedaan  עשה עשה לו מיכה Qal perf 3 sg 

 e en hij nam mij in dienst  שכר וישכרני Qal ipf 3 sg 

 f en ik (ben) voor hem een priester  ואהי-לו לכהן   

5 a en zij zeiden tot hem  אמר ויאמרו לו Qal ipf 3 pl 

 b vraag toch aan God  שעל שאל-נא באלהים Qal imp 

 c en we zullen weten of onze weg 

voorspoedig zal zijn 

ידע    ונדעה התצליח דרכנו

  צלח

Qal ipf 3 pl 

 
Hifil ipf 3 sg 
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 d die wij zullen gaan הלך אשר אנחנו הלכים עליה Qal ptc 

6 a en de Leviet zei tot hen  אמר ויאמר אלהם הכהן Qal ipf 3 sg 

 b ga in vrede  הלך לכו לשלום Qal imp 

 c voor JHWH (is) jullie weg  נכח יהוה דרככם   

 d die jullie gaan  הלך אשר תלכו-בה Qal ipf 2 pl 

 

 

Rechters 18,15 

 

15 a en ze slaan af daarheen  סור ויסורו שמה Qal ipf 3 pl 

 b en ze komen bij het huis van de jonge 

leviet 

 Qal ipf 3 pl בוא ויבאו אל בית הנער הלוי 

 c het huis van Micha בית מיכה   

 d en ze vragen hem naar zijn welbevinden  שאל וישאלו לו לשלום Qal ipf 3 pl 

 5 

 

Rechters 18,18-20 

 

18 a toen zij in het huis van Micha waren 

gekomen 

 Qal perf 3 pl בוא ואלה באו בית מיכה 

 

 b en het gesneden beeld namen לקח ויקחו את-פסל Qal ipf 3 pl 

 c de efod  האפוד   

 d en de terafim  ואת-התרפים   

 e en het gegoten beeld  ואת-המסכה   

 f Toen zei de priester tot hen  רויאמ אליהם הכהן  Qal ipf 3 sg אמר 

 g wat doen jullie  עשה מה אתם עשים Qal ptc 

19 a en ze zeiden tot hem  חמר ויאמרו לו Qal ipf 3 pl 

 b Zwijg חרש החרש Hifil imp 

 c leg je hand op je mond  שים שים-ידך על-פיך Qal imp 

 d en ga met ons  הלך ולך עמנו Qal imp 

 e en wees voor ons een vader  היה והיה-לנו לאב Qal imp 

 f en een priester  ולכהן   

 g wat is beter: dat je priester bent voor  היה היותך כהן לבית איש אחד Qal ptc 
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één huis הטוב 

 h of dat je priester bent van een stam היה או היותך כהן לשבט Qal ptc 

 i en een geslacht van Israël  ולמשפחה בישראל   

20 a en het hart van de priester raakte goed 

gestemd 

 Qal ipf 3 sg יטב וייטב לב הכהן 

 b en hij nam de efod לקח ויקח את-האפוד Qal ipf 3 sg 

 c en de trafim  ואת-התרפים   

 d en het gesneden beeld  ואת-הפסל   

 e en hij kwam in het midden van het volk  בוא ויבא בקרב העם Qal ipf 3 sg 

 

 

Rechters 18,30 

 

30 a en de Danieten stelden het gesneden beeld op  קום ויקימו להם בני-דן את-הפסל Qal ipf 3 pl 

 b en Jonathan  ויהונתן   

 c zoon van Gersom  בן-גרשם   

 d zoon van Mozes (Manasse)   בן-מ(נ)שה   

 e hij  הוא   

 f en zijn zonen  ןבניו   

 g ze bleven priesters voor de stam van Dan  היה היו כהנים לשבט הדני Qal perf 3 pl 

 h tot de dag van de wegvoering van het land  עד-יום גלות הארץ   

 5 
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Bijlage 3 (bij hoofdstuk III, paragraaf 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 en 3.5 ): Schematische indeling van het tekstgedeelte 

(I) (II)       (III)  (IV)  (V) 

 

        schematische   plaatsen en  

tekst verhaal      indeling  chronologie bewegingen 5 

 

17,1-5  het ontstaan van het godsbeeld van Michajehu   A  1  in het huis van Micha in het gebergte van Efraïm 

17,6 (- redactionele toevoeging)    -  0  (in Israël) 

17,7-13 de Leviet gaat op weg, arriveert bij Micha  

 en wordt priester     B  2  van Betlehem Juda naar het huis van Micha 10 

18,1a (- redactionele toevoeging)    -  0  (in Israël) 

18,1b-10 de verkenners gaan op pad    C  3  van Tsora en Eshtaol via het huis van Micha naar Laïs en terug 

 1. de verkenners gaan op weg   C-a  3-1  van Tsora en Eshtaol naar het huis van Micha 

   2. de verkenners bij het huis van Micha  C-b  3-2  in het huis van Micha 

   3. de verkenners in Laïs    C-c  3-3  in Laïs 15 

   4.  de afloop van de verkenningstocht:   C-d  3-4  van Laïs terug naar Tsora en Eshtaol 

    terugweg en verslag      

18,11-28  de stam gaat op pad     D  4  van Tsora en Estaol via het huis van Micha naar Laïs 

   1. de stam gaat op weg    D-a’  4-1  van Tsora en Eshtaol naar het huis van Micha 

   2. de stam bij het huis van Micha   D-b’  4-2  in het huis van Micha 20 

   3. de stam verovert Laïs    D-c’  4-3  in Laïs 

   4.  de afloop van de expeditie:    D-d’  4-4  in Laïs 

    Laïs wordt als Dan opgebouwd      

18,29-31 (- redactioneel slot)       5  in Laïs / Dan 
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(VI)   (VII)     (VIII) 

 

Tekst   Ritme      Acteurs      

 

17,1   redactionele informatie   - 5 

17,2-4   laag     Micha, zijn moeder, de zilversmid 

17,5   redactionele informatie   Micha, zijn zoon 

17,6   redactionele toevoeging   - 

17,7   redactionele informatie   de Leviet 

17,8   hoog     de Leviet 10 

17,9-11a   laag     Micha, de Leviet 

17,11b-13  hoog     Micha, de Leviet 

18,1a   redactionele toevoeging   - 

18,1b-1c   redactionele informatie   de Danieten 

18,2   hoog     de Danieten, de verkenners 15 

18,3-6   laag     de verkenners, de Leviet 

18,7a   hoog     de verkenners, de inwoners van Laïs 

18,7b-10  laag     de Danieten, de verkenners 

18,11-13a  hoog     de zeshonderd bewapende mannen 

18,13b-20  laag     de Danieten, de verkenners, de zeshonderd bewapende mannen, de Leviet 20 

18,21-22  hoog     de Leviet, de Danieten, de mannen van Micha 

18,23-26  laag     de mannen van Micha, de Danieten, Micha 

18,27-28  hoog     de Danieten, de inwoners van Laïs 

18,29-31  redactionele informatie   de Danieten, de Leviet (en zijn zonen) 

 25 
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Bijlage 4 (bij hoofdstuk IV): vergelijking standpunten Gunneweg en Ahlström met berichtgeving over de Leviet in Rechters 17 en 18 
 
 Gunneweg       Ahlström     Leviet in Rechters 17 en 18 
 
 5 
(1) Levieten als eigen fenomeen religieuze klasse, ongebonden,  sociale klasse, verzamelnaam  rondzwervend, werd al Leviet 
 toegewijd aan JHWH   voor divers cultuspersoneel  genoemd voor wijding tot priester  
 
(2) positie t.o.v. overige inwoners van Palestina vertegenwoordigen JHWH   vertegenwoordigen de vorst  handelt onafhankelijk van vorst 
 10 
(3) band met JHWH vanuit persoonlijke toewijding  vanuit loyaliteit met vorst   volgt godsbeeld, niet de vorst 
 
(4) verbinding met de stam Levi  vroeg (pre-monarchiche Amfyktyonie)  laat (laat-monarchisch)    - 
 
(5) houding t.o.v. niet-levietisch priesterschap afwijzend, rivaliteit    deel van zelfde ambtelijk systeem   - 15 
 
(6) houding t.o.v. beeldencultus niet afwijzend, mits beeldencultus  niet afwijzend, ook niet waar het   niet afwijzend, m.i. is hier sprake van  
 deel uitmaakte van JHWH-cultus  een niet-jahwistische cultus betrof  JHWH-cultus 
 
(7) betrokkenheid bij de Reformatie van Josia positief: mogelijk initiatief vanuit Levieten negatief: kostte Levieten grond en inkomen   - 20 
 
(8) toegang tot Levietenschap open voor iedereen,     open voor iedereen,   werd al Leviet genoemd voordat hij 
 keuze door toewijding aan JHWH  aanstelling door vorst   door de vorst werd aangenomen 
 
(9) landbezit geen     geen, gemeenschapsgrond in bruikleen waarschijnlijk geen, hij was 25 גור 
 
(10) dagelijks onderhoud afhankelijk van giften,    inkomen uit werkzaamheden,  werd onderhouden door de vorst 
 geen eigen inkomen    gebruik gemeenschapsgronden 
 
(11) aanstelling tot cultuspersoneel door iedereen die hen nodig had  nadrukkelijk door vorst   door de vorst, later door de stam Dan 30 
 
(12) taak in de overheidsadministratie rechtspraak, wetsonderwijs   rechtspraak, wetsonderwijs,   - 
       belastinginning, tempelwacht 
 
(13) rol in de rechtspraak als vertegenwoordigers van    als vertegenwoordigers van    - 35 
 de wet van JHWH    de wet van de koning 
 
(14) rol in de tempeldienst cultusdienst, divinatie  cultusdienst, divinatie   cultusdienst, divinatie 
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