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1. Besnijdenissen in de Bijbel

 

a) De eerste besnijdenis 

 

De besnijdenis wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd tijdens het leven van Abraham

Toen zijn enige zoon Ismaël dertien jaar oud was, gaf God hem de opdracht om alle 

mannelijke leden van zijn huishouden te besnijden. 

snijden af - het vlees (van) - jullie

man in zijn huishouden weg te snijden, inclusief hemzelf.

 

De opdracht was deel van een verbond dat God met Abraham sloot. De besnijdenis had 

daarmee een bijzondere betekenis en was het uitwendige teken van het d

Gods belofte aan Abraham. Die belofte was dat Hij hem uitermate talrijk zou maken en een 

vader van een menigte volken (Genesis 17:2,4). God herhaalde deze belofte direct twee keer 

(Genesis 17:5,6) en daarmee stond hij vast. 

Er wordt gesproken over een menigte volken, dus het gaat om meer dan alleen Israel. 

Uiteindelijk zijn inderdaad meerdere volken uit Abraham voorgekomen. 

de Ismaëlieten, de Israëlieten,

 

God beloofde dat Hij een God zou zijn voor Abrahams nageslacht en dat 

land Kanaän zou geven (Genesis 17:8). De omvang van dat land was Abraham al bekend 

(Genesis 15:18-21). Onze gedachten gaan daarbij meteen uit naar de Israëlieten, maar op 

dat moment had Abraham slechts één zoon: Ismaël. Pas later in het gesprek werd duidelijk 

dat God een andere zoon zou geven aan Abraham. Wilde de Heer alleen de God van Izak zijn 

en van Israel en zijn nageslacht? Wilde Hij niet de God van elke mens zijn, en in het bijzonder 

van alle nakomelingen van Abraham? 

 

Daarom is het prachtig om te zien dat Ismaël ook besneden werd, samen met alle andere 

mannelijke leden van Abrahams huishouden, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij 

die voor geld van vreemdelingen gekocht war

landen gewoond. Hij was begonnen in Ur, was daarna in Haran geweest en trok uiteindelijk 

naar Kanaän. Ook daar reisde hij rond en kwam bij de 

Zuiderland, de Ferezieten (Genesis 

Hij kreeg slaven van de Egyptenaren (Genesis 12:16) en zijn belangrijk

Damascus (Genesis 15:2). Naarmate Abrahams bezit groeide

dienaren nodig en het is aannemelijk dat hij personeel had aange

waaronder hij gewoond had. Er wordt nergens aangegeven dat sommigen al besneden 

waren. Integendeel, het komt over alsof dit helemaal nieuw was.

 

b) Latere besnijdenissen 

 

Abraham besneed zijn zoon Izak op de achtste dag, zoals God hem geboden had (Genesis 

17:12; 21:4). De besnijdenissen

beschreven. Uit de geschiedenis van Sichem en zijn vader Hemor 

besneden waren en de zonen van Jakob wel (Genesis 34:15). 
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in de Bijbel 

 

De besnijdenis wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd tijdens het leven van Abraham

Toen zijn enige zoon Ismaël dertien jaar oud was, gaf God hem de opdracht om alle 

mannelijke leden van zijn huishouden te besnijden. In Genesis 17:11 staat letterlijk: 'jullie 

jullie voorhuid.'
1
 God gebood Abraham om de voorhuid bij elke 

man in zijn huishouden weg te snijden, inclusief hemzelf. 

De opdracht was deel van een verbond dat God met Abraham sloot. De besnijdenis had 

daarmee een bijzondere betekenis en was het uitwendige teken van het d

Gods belofte aan Abraham. Die belofte was dat Hij hem uitermate talrijk zou maken en een 

vader van een menigte volken (Genesis 17:2,4). God herhaalde deze belofte direct twee keer 

(Genesis 17:5,6) en daarmee stond hij vast.  

en over een menigte volken, dus het gaat om meer dan alleen Israel. 

Uiteindelijk zijn inderdaad meerdere volken uit Abraham voorgekomen. De 

, de Edomieten en Amalekieten en de Midianieten.

een God zou zijn voor Abrahams nageslacht en dat H

zou geven (Genesis 17:8). De omvang van dat land was Abraham al bekend 

21). Onze gedachten gaan daarbij meteen uit naar de Israëlieten, maar op 

ham slechts één zoon: Ismaël. Pas later in het gesprek werd duidelijk 

dat God een andere zoon zou geven aan Abraham. Wilde de Heer alleen de God van Izak zijn 

en van Israel en zijn nageslacht? Wilde Hij niet de God van elke mens zijn, en in het bijzonder 

an alle nakomelingen van Abraham?  

Daarom is het prachtig om te zien dat Ismaël ook besneden werd, samen met alle andere 

mannelijke leden van Abrahams huishouden, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij 

die voor geld van vreemdelingen gekocht waren. Abraham had toen al in verschillende 

landen gewoond. Hij was begonnen in Ur, was daarna in Haran geweest en trok uiteindelijk 

naar Kanaän. Ook daar reisde hij rond en kwam bij de Kanaänieten (Genesis 12:6; 13:7), het 

Zuiderland, de Ferezieten (Genesis 13:7), de Egyptenaren en de Amorieten (Genesis 14:13). 

slaven van de Egyptenaren (Genesis 12:16) en zijn belangrijkste knecht 

Damascus (Genesis 15:2). Naarmate Abrahams bezit groeide, had hij steeds meer slaven en 

is aannemelijk dat hij personeel had aangenomen uit alle volken 

Er wordt nergens aangegeven dat sommigen al besneden 

waren. Integendeel, het komt over alsof dit helemaal nieuw was.  

 

zoon Izak op de achtste dag, zoals God hem geboden had (Genesis 

sen van Ezau en Jakob en hun kinderen worden

geschiedenis van Sichem en zijn vader Hemor blijkt echter 

en de zonen van Jakob wel (Genesis 34:15).  
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De besnijdenis wordt in de Bijbel voor het eerst genoemd tijdens het leven van Abraham. 

Toen zijn enige zoon Ismaël dertien jaar oud was, gaf God hem de opdracht om alle 

In Genesis 17:11 staat letterlijk: 'jullie 

God gebood Abraham om de voorhuid bij elke 

De opdracht was deel van een verbond dat God met Abraham sloot. De besnijdenis had 

daarmee een bijzondere betekenis en was het uitwendige teken van het deel hebben aan 

Gods belofte aan Abraham. Die belofte was dat Hij hem uitermate talrijk zou maken en een 

vader van een menigte volken (Genesis 17:2,4). God herhaalde deze belofte direct twee keer 

en over een menigte volken, dus het gaat om meer dan alleen Israel. 

De bekendste zijn 

en de Midianieten. 

Hij hen heel het 

zou geven (Genesis 17:8). De omvang van dat land was Abraham al bekend 

21). Onze gedachten gaan daarbij meteen uit naar de Israëlieten, maar op 

ham slechts één zoon: Ismaël. Pas later in het gesprek werd duidelijk 

dat God een andere zoon zou geven aan Abraham. Wilde de Heer alleen de God van Izak zijn 

en van Israel en zijn nageslacht? Wilde Hij niet de God van elke mens zijn, en in het bijzonder 

Daarom is het prachtig om te zien dat Ismaël ook besneden werd, samen met alle andere 

mannelijke leden van Abrahams huishouden, zowel zij die in zijn huis geboren waren als zij 

en. Abraham had toen al in verschillende 

landen gewoond. Hij was begonnen in Ur, was daarna in Haran geweest en trok uiteindelijk 

(Genesis 12:6; 13:7), het 

13:7), de Egyptenaren en de Amorieten (Genesis 14:13). 

ste knecht kwam uit 

had hij steeds meer slaven en 

nomen uit alle volken 

Er wordt nergens aangegeven dat sommigen al besneden 

zoon Izak op de achtste dag, zoals God hem geboden had (Genesis 

en niet specifiek 

blijkt echter dat zij niet 
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In Exodus komt een vreemd verhaal voor over de besnijdenis van Mozes’ zonen (Exodus 

4:24-26). Hijzelf was door zijn eigen ouders besneden

besneden. De Studiebijbel zegt hierover:

volken, maar vond, anders dan bij de Israëlieten, doorgaans pas plaats aan het begin van de 

puberteit. Het lijkt erop dat Mozes zich zozeer met de 

(onder druk van Jetro en/of Sippora?) afstand heeft genomen van zijn volksgenoten en zijn 

zoon, die nu nog een kind is, pas later wil besnijden.

Een andere mogelijkheid is dat de besnijdenis toen nog geen algemeen gebruik was in 

Egypte en hij zich hield aan wat hem geleerd was als Egyptische prins. 

 

Als het volk Israel op het punt staat om Egypte te verlaten, dan geeft God duidelijke instruc

ties over wie wel en wie niet deel mag hebben aan het Pascha. 

lingen mogen niet van het Paschavlees eten

besneden worden (Exodus 12:44

uit andere landen dan Egypte, anderen zijn van mening dat er ook Egyptenaren bij waren. 

Die waren toen dus niet besneden. 

 

Na veertig jaar te hebben rondgetrokken door de woestijn, krijgen de 

opdracht om alle mannen te besnijden, die dat 

God: ‘Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.’

Hier wordt de besnijdenis in verband gebracht met 'de smaad van Egypte.' Veel Bijbel

mentaren zien hierin een aanwijzing dat de Egyptenaren 

 

c) Andere besneden volken

 

In Jeremia 9:25 en 26 wordt een opsomming van volken gegeven in de context van besneden 

zijn. Het gaat om Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun 

kaalgeschoren slapen.
6
 

In Ezechiël staan enkele oordelen over de volken rondom Israel, waarbij van verschillende 

volken wordt gesteld dat zij de dood van onbesnedenen zouden sterven of bij de onbesne

denen zouden liggen. Dat contrast geeft aan dat ze zelf tot de besnedenen

overzicht hieronder is te zien welke volken wel en niet besneden waren.

 

Volk Besneden 

Israel ja 

Egypte ja 

Ammon ja 

Moab ja 

Edom  ja 

woestijnbewoners ja 

Tyrus ja 

Assyrië ? 

Elam nee 

Mesach Tubal nee 

Sidon nee 

Vorsten van het 

noorden 

nee 

Filistea nee 
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In Exodus komt een vreemd verhaal voor over de besnijdenis van Mozes’ zonen (Exodus 

26). Hijzelf was door zijn eigen ouders besneden
2
, maar had zijn twee zonen niet 

besneden. De Studiebijbel zegt hierover: 'Besnijdenis kwam ook voor bij andere Semitische 

volken, maar vond, anders dan bij de Israëlieten, doorgaans pas plaats aan het begin van de 

puberteit. Het lijkt erop dat Mozes zich zozeer met de Midianieten vereenzelvigd had dat h

ippora?) afstand heeft genomen van zijn volksgenoten en zijn 

zoon, die nu nog een kind is, pas later wil besnijden.
3
 

Een andere mogelijkheid is dat de besnijdenis toen nog geen algemeen gebruik was in 

Egypte en hij zich hield aan wat hem geleerd was als Egyptische prins.  

Als het volk Israel op het punt staat om Egypte te verlaten, dan geeft God duidelijke instruc

over wie wel en wie niet deel mag hebben aan het Pascha. De knechten en vreemde

van het Paschavlees eten. Willen ze dat wel, dan moeten ze eerst 

(Exodus 12:44-49). Volgens sommige Bijbeluitleggers gaat het om mensen 

dere landen dan Egypte, anderen zijn van mening dat er ook Egyptenaren bij waren. 

Die waren toen dus niet besneden.  

Na veertig jaar te hebben rondgetrokken door de woestijn, krijgen de Israëlieten

opdracht om alle mannen te besnijden, die dat nog niet zijn. Als ze dat gedaan hebben, zegt 

‘Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld.’
4
 

Hier wordt de besnijdenis in verband gebracht met 'de smaad van Egypte.' Veel Bijbel

taren zien hierin een aanwijzing dat de Egyptenaren zich toen niet besneden.

Andere besneden volken 

In Jeremia 9:25 en 26 wordt een opsomming van volken gegeven in de context van besneden 

zijn. Het gaat om Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun 

staan enkele oordelen over de volken rondom Israel, waarbij van verschillende 

volken wordt gesteld dat zij de dood van onbesnedenen zouden sterven of bij de onbesne

denen zouden liggen. Dat contrast geeft aan dat ze zelf tot de besnedenen

overzicht hieronder is te zien welke volken wel en niet besneden waren. 

Referenties 

Exodus 12:44-49; Jozua 5:2-8; Jeremia 9:25-26
7
 

Jeremia 9:25-26; Ezechiël 31:18; 32:19, 32   'bij de onbesnedenen'

Jeremia 9:25-26 

Jeremia 9:25-26 

Jeremia 9:25-26; Ezechiël 32:29   'bij de onbesnedenen'

Jeremia 9:25-26 

Ezechiël 28:10   'de dood van onbesnedenen' 

Ezechiël 32:22-23   niet omschreven 

Ezechiël 32:24-25   'als onbesneden neergedaald' 

Ezechiël 32:26   'zij zijn allen onbesneden' 

Ezechiël 32:30   'zij liggen onbesneden' 

Ezechiël 32:30   'zij liggen onbesneden' 

Richteren 14:3; 15:18; 1 Samuel 14:6; 17:26, 36; 31:4; 2 Samuel 1:20
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In Exodus komt een vreemd verhaal voor over de besnijdenis van Mozes’ zonen (Exodus 

, maar had zijn twee zonen niet 

'Besnijdenis kwam ook voor bij andere Semitische 

volken, maar vond, anders dan bij de Israëlieten, doorgaans pas plaats aan het begin van de 

vereenzelvigd had dat hij 

ippora?) afstand heeft genomen van zijn volksgenoten en zijn 

Een andere mogelijkheid is dat de besnijdenis toen nog geen algemeen gebruik was in 

Als het volk Israel op het punt staat om Egypte te verlaten, dan geeft God duidelijke instruc-

e knechten en vreemde-

. Willen ze dat wel, dan moeten ze eerst 

Volgens sommige Bijbeluitleggers gaat het om mensen 

dere landen dan Egypte, anderen zijn van mening dat er ook Egyptenaren bij waren. 

Israëlieten opnieuw de 

nog niet zijn. Als ze dat gedaan hebben, zegt 

Hier wordt de besnijdenis in verband gebracht met 'de smaad van Egypte.' Veel Bijbelcom-

zich toen niet besneden.
5
  

In Jeremia 9:25 en 26 wordt een opsomming van volken gegeven in de context van besneden 

zijn. Het gaat om Egypte, Juda, Edom, Ammon, Moab en al die woestijnbewoners met hun 

staan enkele oordelen over de volken rondom Israel, waarbij van verschillende 

volken wordt gesteld dat zij de dood van onbesnedenen zouden sterven of bij de onbesne-

denen zouden liggen. Dat contrast geeft aan dat ze zelf tot de besnedenen behoorden. In het 

31:18; 32:19, 32   'bij de onbesnedenen' 

32:29   'bij de onbesnedenen' 

Richteren 14:3; 15:18; 1 Samuel 14:6; 17:26, 36; 31:4; 2 Samuel 1:20 
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Jeremia en Ezechiël waren tijdgenoten van elkaar en leefden zes eeuwen voor Christus. In 

die tijd werd de besnijdenis door een zevental volken toegepast. De vraag d

dient te worden, is wanneer deze volken ermee begonnen. 

 

Van de Edomieten mogen we aannemen dat zij het van hun voorvader Ezau geleerd hebben. 

De woestijnbewoners kunnen van verschillende volken zijn; de grootste waren de 

ten en Midianieten, allen directe nakomelingen van Abraham en daardoor opgegroeid met 

de besnijdenis.  

 

De Ammonieten en Moabieten stammen af van Abrahams neef Lot, die een godvrezend man 

was (2 Petrus 2:8). Het is goed mogelijk dat Lot het voorbeeld van zijn

zijn verlangen om God te dienen. 

er zeker met zijn neef over gesproken zal hebben. 

voordat Lot met zijn gezin wegvluchtte uit Sodom, dus

geweest zijn met Gods gebod.

 

Wat de Egyptenaren betreft, is de algemene opinie dat de besnijdenis daar al toegepast 

werd vèr voordat God tot Abraham sprak. 

Het is ook mogelijk dat de Egyptenaren de besnijdenis hebben over

ten. Jozef was de eerste Hebreeuwse besnedene om in Egypte te wonen. Uiteindelijk werd 

hij de op één na machtigste man in het land en daardoor zeer bekend. Nadat Jozefs vader en 

broers erheen kwamen, werden de 

1:1-7). De Egyptenaren kunnen de vruchtbaarheid van het volk in verband gebracht hebben 

met de besnijdenis en daarom het gebruik overgenomen als middel tegen kinderloosheid.

Er is echter al op gewezen dat de slaven en v

het beloofde land, eerst niet besneden waren

Jozua de smaad van onbesneden Egypte afwentelde

voor Mozes, die vanaf zeer jonge 

was. De besnijdenis is dan ook vermoedelijk 

 

Tot slot waren de inwoners van Tyrus besneden. Van hen is onbekend wanneer ze daarmee 

begonnen. Salomo en zijn vader David hadden nauwe banden met Hiram, koning van Tyrus. 

Hiram hielp niet alleen met enorm veel cederhout, hij stuurde vaardige zeelieden mee op 

Salomo’s schepen, waarbij ze onder andere goud, sandelhout en edelstenen uit Ofir haalden 

(1 Koningen 9:26-28, 10:11) en ook ivoor, apen en pauwen (1 Koningen 10:22). Deze vloot 

kwam eens in de drie jaar terug 

contact tussen de beide volken.

 

Van alle buurlanden rondom Israel wordt één volk duidelijk aangemer

namelijk de Filistijnen.
9
 De Egyptenaren en inwoners van Tyrus hadden dus voorbeelden van 

volken die wel besneden waren en niet. Aangezien de besnijdenis voor de 

bijzonder teken van Gods verbond met hen was, zullen zij 

aangemoedigd hebben om hun voorbeeld te volgen. Als 

Tyrus echter voordelen zagen bij de Edomieten, Moabieten,  Ammonieten en 

woestijnbewoners, is het goed mogelijk dat de medici geadviseerd hebben om het o

te passen.
 10

 Herodotus vermeldt dat de Egyptenaren hem persoonlijk vertelden dat ze om 

hygiënische redenen besneden.
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waren tijdgenoten van elkaar en leefden zes eeuwen voor Christus. In 

die tijd werd de besnijdenis door een zevental volken toegepast. De vraag d

dient te worden, is wanneer deze volken ermee begonnen.  

Van de Edomieten mogen we aannemen dat zij het van hun voorvader Ezau geleerd hebben. 

De woestijnbewoners kunnen van verschillende volken zijn; de grootste waren de 

en Midianieten, allen directe nakomelingen van Abraham en daardoor opgegroeid met 

De Ammonieten en Moabieten stammen af van Abrahams neef Lot, die een godvrezend man 

. Het is goed mogelijk dat Lot het voorbeeld van zijn oom gevolgd heeft in 

zijn verlangen om God te dienen. de besnijdenis was zo'n ingrijpende handeling dat Abraham 

er zeker met zijn neef over gesproken zal hebben. Abraham had zijn huishouden al besneden 

Lot met zijn gezin wegvluchtte uit Sodom, dus zijn dochters zullen ook bekend 

geweest zijn met Gods gebod. 

Wat de Egyptenaren betreft, is de algemene opinie dat de besnijdenis daar al toegepast 

werd vèr voordat God tot Abraham sprak.  

Het is ook mogelijk dat de Egyptenaren de besnijdenis hebben overgenomen van de 

. Jozef was de eerste Hebreeuwse besnedene om in Egypte te wonen. Uiteindelijk werd 

hij de op één na machtigste man in het land en daardoor zeer bekend. Nadat Jozefs vader en 

broers erheen kwamen, werden de Israëlieten bekend als een talrijk en machtig volk (Exodus 

7). De Egyptenaren kunnen de vruchtbaarheid van het volk in verband gebracht hebben 

met de besnijdenis en daarom het gebruik overgenomen als middel tegen kinderloosheid.

al op gewezen dat de slaven en vreemdelingen die met Israel meegingen naar 

het beloofde land, eerst niet besneden waren en dat het besnijden in Gilgal in de dagen van 

Jozua de smaad van onbesneden Egypte afwentelde. Het lijkt er ook op dat de besnijdenis 

voor Mozes, die vanaf zeer jonge leeftijd
8
 aan het Egyptische hof opgroeide, niet gebruikelijk 

is dan ook vermoedelijk later pas in Egypte geïntroduceerd.

Tot slot waren de inwoners van Tyrus besneden. Van hen is onbekend wanneer ze daarmee 

der David hadden nauwe banden met Hiram, koning van Tyrus. 

Hiram hielp niet alleen met enorm veel cederhout, hij stuurde vaardige zeelieden mee op 

Salomo’s schepen, waarbij ze onder andere goud, sandelhout en edelstenen uit Ofir haalden 

, 10:11) en ook ivoor, apen en pauwen (1 Koningen 10:22). Deze vloot 

kwam eens in de drie jaar terug en maakte dus verre reizen, hetgeen wijst op intensief 

contact tussen de beide volken. 

Van alle buurlanden rondom Israel wordt één volk duidelijk aangemerkt als onbesne

De Egyptenaren en inwoners van Tyrus hadden dus voorbeelden van 

den waren en niet. Aangezien de besnijdenis voor de 

bijzonder teken van Gods verbond met hen was, zullen zij de volken rondom niet 

aangemoedigd hebben om hun voorbeeld te volgen. Als de Egyptenaren en mannen van 

echter voordelen zagen bij de Edomieten, Moabieten,  Ammonieten en 

woestijnbewoners, is het goed mogelijk dat de medici geadviseerd hebben om het o

Herodotus vermeldt dat de Egyptenaren hem persoonlijk vertelden dat ze om 

hygiënische redenen besneden.
11
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waren tijdgenoten van elkaar en leefden zes eeuwen voor Christus. In 

die tijd werd de besnijdenis door een zevental volken toegepast. De vraag die hierbij gesteld 

Van de Edomieten mogen we aannemen dat zij het van hun voorvader Ezau geleerd hebben.  

De woestijnbewoners kunnen van verschillende volken zijn; de grootste waren de Ismaëlie-

en Midianieten, allen directe nakomelingen van Abraham en daardoor opgegroeid met 

De Ammonieten en Moabieten stammen af van Abrahams neef Lot, die een godvrezend man 

oom gevolgd heeft in 

de besnijdenis was zo'n ingrijpende handeling dat Abraham 

zijn huishouden al besneden 

zijn dochters zullen ook bekend 

Wat de Egyptenaren betreft, is de algemene opinie dat de besnijdenis daar al toegepast 

genomen van de Israëlie-

. Jozef was de eerste Hebreeuwse besnedene om in Egypte te wonen. Uiteindelijk werd 

hij de op één na machtigste man in het land en daardoor zeer bekend. Nadat Jozefs vader en 

een talrijk en machtig volk (Exodus 

7). De Egyptenaren kunnen de vruchtbaarheid van het volk in verband gebracht hebben 

met de besnijdenis en daarom het gebruik overgenomen als middel tegen kinderloosheid. 

reemdelingen die met Israel meegingen naar 

en dat het besnijden in Gilgal in de dagen van 

. Het lijkt er ook op dat de besnijdenis 

aan het Egyptische hof opgroeide, niet gebruikelijk 

later pas in Egypte geïntroduceerd. 

Tot slot waren de inwoners van Tyrus besneden. Van hen is onbekend wanneer ze daarmee 

der David hadden nauwe banden met Hiram, koning van Tyrus. 

Hiram hielp niet alleen met enorm veel cederhout, hij stuurde vaardige zeelieden mee op 

Salomo’s schepen, waarbij ze onder andere goud, sandelhout en edelstenen uit Ofir haalden 

, 10:11) en ook ivoor, apen en pauwen (1 Koningen 10:22). Deze vloot 

, hetgeen wijst op intensief 

kt als onbesneden, 

De Egyptenaren en inwoners van Tyrus hadden dus voorbeelden van 

den waren en niet. Aangezien de besnijdenis voor de Israëlieten een 

de volken rondom niet 

de Egyptenaren en mannen van 

echter voordelen zagen bij de Edomieten, Moabieten,  Ammonieten en 

woestijnbewoners, is het goed mogelijk dat de medici geadviseerd hebben om het ook toe 

Herodotus vermeldt dat de Egyptenaren hem persoonlijk vertelden dat ze om 
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d) Conclusie 

 

Op basis van de Bijbelse gegevens is de meest aannemelijke gang van zaken geweest dat 

Abraham als eerste de besnijdenis 

nageslacht beïnvloed zijn. Een aantal van hen heeft 

omdat ze zagen dat de God van Israel de besnedenen zegende, zowel 

vreemdelingen onder hen. Anderen zullen van de Edomieten, Moabieten en Ammonieten en 

van de woestijnbewoners de voordelen van de besnijdenis geleerd hebben. 
 

2. Besnijdenissen in niet

Deze bronnen lopen uiteen van de mummies in Egypte tot aan volken in 

waar de besnijdenis voorkomt.

 

Volgens Chronology of the foreskin and circumcision

mannen met een voorhuid. Daarna wordt gesteld dat vanaf ongeveer 10

besnijdenis toegepast werd in Australië. Vervolgens werden vanaf ongeveer 6000 

zowel de jongens als meisjes besneden in noordoost Afrika en in het Midden Oosten. Zo’n 3 

millennia later werd de besnijdenis

gebracht.  

Het is opmerkelijk dat voor al deze gegevens geen enkel archeologisch bewijs geleverd 

wordt. Pas bij de volgende vermelding in het chronologisch overzicht wordt een bewijs 

aangevoerd. 

 

a. Egyptische reliëftekening

 

‘Op een Egyptische bas-reliëf dat dateert uit 2300 BC is een 

handeling te zien die misschien

genitale verminking is. Het reliëf is door erosie aangetast 

en moeilijk te interpreteren. Je komt vaker moderne 

reconstructies ervan tegen. Een van de uitleg

er alleen maar schaamhaar geschoren wordt.’

Veel bronnen verwijzen naar dit reliëf als eerste concrete 

referentie naar de besnijdenis. 

artikel is dit echter alleszins eensluidend. Laten we deze 

rotstekening eens nader bekijken.

 

Op de oorspronkelijke steen is een beeld te zien van twee mannen bij wie een handeling 

verricht wordt aan of bij hun schaamdeel. Welke handeling dat was, is niet precies af te 

leiden. Was dit een besnijdenis, of het weghalen van schaamhaar, of castratie van dienaren 

om in de harem te dienen of iets anders? 

Gelukkig staat er een tekst bij in hiërogliefen die mogelijk meer duidelijkheid verschaft. Links 

staat geschreven: “Houd het vast,

Rechts staat: “Wrijf het goed zodat het effect heeft.” En “Ik zal het pijnloos maken, 

aangenaam.”
14

 Dit laatste zou wijzen op een verdoving.
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Op basis van de Bijbelse gegevens is de meest aannemelijke gang van zaken geweest dat 

Abraham als eerste de besnijdenis invoerde en dat de volken rondom door hem en zijn 

. Een aantal van hen heeft het fenomeen wellicht

ze zagen dat de God van Israel de besnedenen zegende, zowel de Israëlieten

onder hen. Anderen zullen van de Edomieten, Moabieten en Ammonieten en 

voordelen van de besnijdenis geleerd hebben. 

in niet-Bijbelse bronnen.  

Deze bronnen lopen uiteen van de mummies in Egypte tot aan volken in landen als Australië 

besnijdenis voorkomt. 

Chronology of the foreskin and circumcision
12

 waren er vanaf 130.

mannen met een voorhuid. Daarna wordt gesteld dat vanaf ongeveer 10.000 

past werd in Australië. Vervolgens werden vanaf ongeveer 6000 

zowel de jongens als meisjes besneden in noordoost Afrika en in het Midden Oosten. Zo’n 3 

millennia later werd de besnijdenis, mogelijk door Afrikaanse stammen, naar Egypte 

is opmerkelijk dat voor al deze gegevens geen enkel archeologisch bewijs geleverd 

wordt. Pas bij de volgende vermelding in het chronologisch overzicht wordt een bewijs 

Egyptische reliëftekeningen 

reliëf dat dateert uit 2300 BC is een 

misschien een of andere vorm van 

genitale verminking is. Het reliëf is door erosie aangetast 

en moeilijk te interpreteren. Je komt vaker moderne 

Een van de uitleggingen is dat 

ar schaamhaar geschoren wordt.’
13

 

eel bronnen verwijzen naar dit reliëf als eerste concrete 

besnijdenis. Zelfs volgens bovenstaande 

artikel is dit echter alleszins eensluidend. Laten we deze 

tstekening eens nader bekijken. 

Op de oorspronkelijke steen is een beeld te zien van twee mannen bij wie een handeling 

verricht wordt aan of bij hun schaamdeel. Welke handeling dat was, is niet precies af te 

Was dit een besnijdenis, of het weghalen van schaamhaar, of castratie van dienaren 

om in de harem te dienen of iets anders?  

Gelukkig staat er een tekst bij in hiërogliefen die mogelijk meer duidelijkheid verschaft. Links 

staat geschreven: “Houd het vast, snel, laat het niet vallen” en “Ik zal doen wat je wilt”. 

Rechts staat: “Wrijf het goed zodat het effect heeft.” En “Ik zal het pijnloos maken, 

Dit laatste zou wijzen op een verdoving. 
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Op basis van de Bijbelse gegevens is de meest aannemelijke gang van zaken geweest dat 

invoerde en dat de volken rondom door hem en zijn 

wellicht overgenomen 

Israëlieten en de 

onder hen. Anderen zullen van de Edomieten, Moabieten en Ammonieten en 

voordelen van de besnijdenis geleerd hebben.  

landen als Australië 

.000 v. Chr. 

000 v.Chr. 

past werd in Australië. Vervolgens werden vanaf ongeveer 6000 v.Chr. 

zowel de jongens als meisjes besneden in noordoost Afrika en in het Midden Oosten. Zo’n 3 

naar Egypte 

is opmerkelijk dat voor al deze gegevens geen enkel archeologisch bewijs geleverd 

wordt. Pas bij de volgende vermelding in het chronologisch overzicht wordt een bewijs 

Op de oorspronkelijke steen is een beeld te zien van twee mannen bij wie een handeling 

verricht wordt aan of bij hun schaamdeel. Welke handeling dat was, is niet precies af te 

Was dit een besnijdenis, of het weghalen van schaamhaar, of castratie van dienaren 

Gelukkig staat er een tekst bij in hiërogliefen die mogelijk meer duidelijkheid verschaft. Links 

snel, laat het niet vallen” en “Ik zal doen wat je wilt”. 

Rechts staat: “Wrijf het goed zodat het effect heeft.” En “Ik zal het pijnloos maken, 
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Het is dus niet duidelijk of dit 

worden dat de mooie kleuren en scherpe lijnen in prachtige reproducties, zoals de tekening 

hieronder, niet aanwezig zijn in de originele steen. Zij kunnen dan ook niet dienen als 

bewijsmateriaal. 

 

 

b. Manuscripten 

 

Een tekst van de Egyptische Uha uit de 23

ving van de besnijdenis. Een deel ervan luidt als volgt: 'Toen ik besneden werd, samen met 

honderdtwintig mannen en honderdtwintig vrouwen, was er niemand die uitha

niemand die getroffen werd, er was niemand die krabde, er was niemand die gekrabd 

werd.'
15

 

Deze tekst, die uit de tijd van de reliëftekening dateert, wijst op een handeling met een mes 

bij zowel mannen als vrouwen. Dit wordt wel gezien als de e

besnijdenis. Helaas wordt niet beschreven wat er precies gesneden werd. 

mannen de voorhuid weggesneden

 

c. Mummies 

 

Deze kunnen een belangrijke bewijslast vormen voor 

oudheid is de huid immers al lang vergaan, terwijl die van de mummies nog enigszins intact 

is. In het artikel over de chronologie van 

andere publicaties zijn er geen be

iets te zien dat lijkt op het snijden van een gleuf in de bovenzijde van de voorhuid.’

In een artikel over de 18
e
 dynastie van Egypte wordt over de mummie van Amosis gezegd 

dat hij, in tegenstelling tot andere Egyptische vorsten, 

van 1570-1546 BC, ofwel 150 jaar na

tweede invloedrijkste man in het land 
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Het is dus niet duidelijk of dit reliëf over een besnijdenis gaat. Daarbij dient opgemerkt te 

de mooie kleuren en scherpe lijnen in prachtige reproducties, zoals de tekening 

hieronder, niet aanwezig zijn in de originele steen. Zij kunnen dan ook niet dienen als 

Een tekst van de Egyptische Uha uit de 23
e
 eeuw v. Chr. wordt gezien als de oudste beschrij

ving van de besnijdenis. Een deel ervan luidt als volgt: 'Toen ik besneden werd, samen met 

honderdtwintig mannen en honderdtwintig vrouwen, was er niemand die uitha

niemand die getroffen werd, er was niemand die krabde, er was niemand die gekrabd 

Deze tekst, die uit de tijd van de reliëftekening dateert, wijst op een handeling met een mes 

bij zowel mannen als vrouwen. Dit wordt wel gezien als de eerste verwijzing naar vrouwen

besnijdenis. Helaas wordt niet beschreven wat er precies gesneden werd. 

mannen de voorhuid weggesneden of werd er een andere handeling uitgevoerd?

Deze kunnen een belangrijke bewijslast vormen voor de besnijdenis. Van alle mensen uit de 

oudheid is de huid immers al lang vergaan, terwijl die van de mummies nog enigszins intact 

is. In het artikel over de chronologie van de besnijdenis wordt gesteld: ‘In tegenstelling tot 

geen besneden mummies gevonden, maar bij enkele beelden is 

n dat lijkt op het snijden van een gleuf in de bovenzijde van de voorhuid.’

dynastie van Egypte wordt over de mummie van Amosis gezegd 

g tot andere Egyptische vorsten, niet besneden was.

150 jaar nadat Jozef, die Jahweh, de God van Israel 

tweede invloedrijkste man in het land was. Aangenomen dat het geslachtsdeel van de 
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dient opgemerkt te 

de mooie kleuren en scherpe lijnen in prachtige reproducties, zoals de tekening 

hieronder, niet aanwezig zijn in de originele steen. Zij kunnen dan ook niet dienen als 

 

. wordt gezien als de oudste beschrij-

ving van de besnijdenis. Een deel ervan luidt als volgt: 'Toen ik besneden werd, samen met 

honderdtwintig mannen en honderdtwintig vrouwen, was er niemand die uithaalde, er was 

niemand die getroffen werd, er was niemand die krabde, er was niemand die gekrabd 

Deze tekst, die uit de tijd van de reliëftekening dateert, wijst op een handeling met een mes 

erste verwijzing naar vrouwen-

besnijdenis. Helaas wordt niet beschreven wat er precies gesneden werd. Werd bij de 

er een andere handeling uitgevoerd? 

besnijdenis. Van alle mensen uit de 

oudheid is de huid immers al lang vergaan, terwijl die van de mummies nog enigszins intact 

besnijdenis wordt gesteld: ‘In tegenstelling tot 

bij enkele beelden is 

n dat lijkt op het snijden van een gleuf in de bovenzijde van de voorhuid.’
16

  

dynastie van Egypte wordt over de mummie van Amosis gezegd 

.
17

 Amosis leefde 

Jahweh, de God van Israel diende, de 

Aangenomen dat het geslachtsdeel van de 



Geschiedenis van 

© Laurens de Wit, 2014. www.godlovesishmael.com

andere mummies toen inderdaad besneden waren, kan 

herleiden zijn naar de besnijdenis van Jozef

 

d. Geschiedschrijvers 

 

Herodotus, de bekende Griekse geschiedkundige die van 485 tot 420 

over de besnijdenis: ' Want de Colchiërs zijn klaarblijkelijk Egyptenaars; … Doch hieruit 

meer afgeleid, dat de Colchiërs en de Egyptenaars en de Ethiopiërs de eenigen onder alle 

menschen zijn, die zich van oudsher de schaamdeelen besnijden. De 

in Palestina geven ook zelf toe het van de Egyptenaars geleerd te hebben; doch de Syriërs, 

die bij de Thermodon en de rivier de Parthenius, en hun buren de Macronen, beweren het 

kort geleden van de Colchiërs geleerd te hebben. Want dezen zi

die zich besnijden, en klaarblijkelijk doen zij het den Egyptenaars na. Doch van de Egypte

naars en de Ethiopiërs kan ik niet zeggen, wie van beiden het van de anderen geleerd 

hebben; want het is zeker iets zeer ouds. Dat de 

Egyptenaars geleerd hebben, daardoor heb ik dit groote bewijs. Zoo velen der 

Hellas verkeeren, volgen de Egyptenaars niet meer na in de schaamdeelen, doch zij 

besnijden de schaamdelen van hun kinderen niet.'

'De schaamdeelen laten de andere menschen, zooals ze zijn, behalve die het van genen 

geleerd hebben, doch de Egyptenaars besnijden zich. … Zij besnijden zich om de reinheid, 

daar zij liever rein zijn dan fraai.

Volgens Herodotus kwam de besnijdenis dus voor onder de Colchiërs

Zwarte Zee dat oorspronkelijk uit Egypte kwam

en Syriërs, en de Macronen (een volk dat deel was van het Perzisch rijk).

 

De Griekse geschiedkundige Diodorus Silucus schreef tussen 60 en 

naren zeggen na deze gebeurtenissen een groot aantal koloniën vanuit Egypte verspreid zijn 

over de hele bewoonde werel

Joden, dat tussen Arabië en Syrië ligt, opgericht waren door emigranten uit hun 

is de reden waarom bij deze twee volken sinds lange tijd de instelling bestaat 

mannelijke kinderen te besnijden

 

Het is opvallend dat beide Griekse geschiedkundigen zich baseerden op wat de Egyptenaren 

hen vertelden. Herodotus noemde de 

lang door hen werd uitgevoerd.

De Joodse historicus Flavius Josephus

schrijven: 'Herodotus van Halica

naren geleerd hadden om hun ingewijde delen te besnijden, met 

Palestina woonachtige Feniciërs

de Egyptenaren. Toch is het duidelijk

wijzelf, besneden zijn.'
21

 

 

Door de eeuwen heen hebben velen zich op de Griekse schrijvers gebaseerd. Zo schreef de 

Franse Voltaire in 1764 over de besnijdenis: 

dat veel volken de besnijdenis van

beweerd heeft de besnijdenis van

oorsprong van deze gewoonte toeschrijven
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inderdaad besneden waren, kan de oorsprong van deze handeling te 

de besnijdenis van Jozef en zijn  voorvader Abraham. 

bekende Griekse geschiedkundige die van 485 tot 420 v. Chr.

' Want de Colchiërs zijn klaarblijkelijk Egyptenaars; … Doch hieruit 

, dat de Colchiërs en de Egyptenaars en de Ethiopiërs de eenigen onder alle 

menschen zijn, die zich van oudsher de schaamdeelen besnijden. De Feniciërs

in Palestina geven ook zelf toe het van de Egyptenaars geleerd te hebben; doch de Syriërs, 

don en de rivier de Parthenius, en hun buren de Macronen, beweren het 

kort geleden van de Colchiërs geleerd te hebben. Want dezen zijn de eenigen der menschen, 

die zich besnijden, en klaarblijkelijk doen zij het den Egyptenaars na. Doch van de Egypte

naars en de Ethiopiërs kan ik niet zeggen, wie van beiden het van de anderen geleerd 

hebben; want het is zeker iets zeer ouds. Dat de Feniciërs het door aanraking met de 

Egyptenaars geleerd hebben, daardoor heb ik dit groote bewijs. Zoo velen der 

Hellas verkeeren, volgen de Egyptenaars niet meer na in de schaamdeelen, doch zij 

besnijden de schaamdelen van hun kinderen niet.'
18

 

De schaamdeelen laten de andere menschen, zooals ze zijn, behalve die het van genen 

geleerd hebben, doch de Egyptenaars besnijden zich. … Zij besnijden zich om de reinheid, 

daar zij liever rein zijn dan fraai.'
19

 

Volgens Herodotus kwam de besnijdenis dus voor onder de Colchiërs (een volk aan de 

Zwarte Zee dat oorspronkelijk uit Egypte kwam), de Egyptenaren en Ethiopiërs, de 

(een volk dat deel was van het Perzisch rijk).  

ekse geschiedkundige Diodorus Silucus schreef tussen 60 en 30 v. Chr.:

naren zeggen na deze gebeurtenissen een groot aantal koloniën vanuit Egypte verspreid zijn 

over de hele bewoonde wereld. … dat het land van de Colchiërs in Pontus en dat van de 

Joden, dat tussen Arabië en Syrië ligt, opgericht waren door emigranten uit hun 

is de reden waarom bij deze twee volken sinds lange tijd de instelling bestaat 

te besnijden, een gewoonte die vanuit Egypte overgebracht is.'

Het is opvallend dat beide Griekse geschiedkundigen zich baseerden op wat de Egyptenaren 

hen vertelden. Herodotus noemde de Joden zelfs niet eens, terwijl de besnijdenis al eeuwen

lang door hen werd uitgevoerd. 

historicus Flavius Josephus, die van 37 tot 100 AD leefde, corrigeerde 

Herodotus van Halicarnassus … zegt daarmee dat de Ethiopiërs 

naren geleerd hadden om hun ingewijde delen te besnijden, met deze toevoeging

Palestina woonachtige Feniciërs en Syriërs zelf ook toegaven dat zij het geleerd hadden van

is het duidelijk dat geen van Syriërs die in Palestina 

Door de eeuwen heen hebben velen zich op de Griekse schrijvers gebaseerd. Zo schreef de 

over de besnijdenis: 'Het is duidelijk uit deze passage van

de besnijdenis van Egypte genomen hebben; maar er is geen

de besnijdenis van de Joden te hebben ontvangen. Aan wie

deze gewoonte toeschrijven, aan de natie waarvan vijf of zes
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de oorsprong van deze handeling te 

v. Chr. leefde, schreef 

' Want de Colchiërs zijn klaarblijkelijk Egyptenaars; … Doch hieruit heb ik 

, dat de Colchiërs en de Egyptenaars en de Ethiopiërs de eenigen onder alle 

eniciërs en de Syriërs 

in Palestina geven ook zelf toe het van de Egyptenaars geleerd te hebben; doch de Syriërs, 

don en de rivier de Parthenius, en hun buren de Macronen, beweren het 

jn de eenigen der menschen, 

die zich besnijden, en klaarblijkelijk doen zij het den Egyptenaars na. Doch van de Egypte-

naars en de Ethiopiërs kan ik niet zeggen, wie van beiden het van de anderen geleerd 

iciërs het door aanraking met de 

Egyptenaars geleerd hebben, daardoor heb ik dit groote bewijs. Zoo velen der Feniciërs met 

Hellas verkeeren, volgen de Egyptenaars niet meer na in de schaamdeelen, doch zij 

De schaamdeelen laten de andere menschen, zooals ze zijn, behalve die het van genen 

geleerd hebben, doch de Egyptenaars besnijden zich. … Zij besnijden zich om de reinheid, 

een volk aan de 

, de Egyptenaren en Ethiopiërs, de Feniciërs 

 

0 v. Chr.: 'De Egypte-

naren zeggen na deze gebeurtenissen een groot aantal koloniën vanuit Egypte verspreid zijn 

rs in Pontus en dat van de 

Joden, dat tussen Arabië en Syrië ligt, opgericht waren door emigranten uit hun land; en dit 

is de reden waarom bij deze twee volken sinds lange tijd de instelling bestaat om hun 

overgebracht is.'
20

 

Het is opvallend dat beide Griekse geschiedkundigen zich baseerden op wat de Egyptenaren 

, terwijl de besnijdenis al eeuwen-

corrigeerde dit in zijn 

 van de Egypte-

deze toevoeging, dat de in 

zelf ook toegaven dat zij het geleerd hadden van 

wonen, behalve 

Door de eeuwen heen hebben velen zich op de Griekse schrijvers gebaseerd. Zo schreef de  

passage van Herodotus 

Egypte genomen hebben; maar er is geen natie die ooit 

ie kan men de 

of zes anderen 
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toegeven dat ze het genomen hebben of van een 

handel dreef, minder oorlogszuchtig was, verscholen

enkel volk ooit over haar gebruiken heeft verteld. De Joden

ontvangen waren; is het dan niet

een geweldig volk nabootsten, en dat de Joden sommige

overgenomen hebben?'
22

 

 

De Engelse dominee Robert Findlay 

Nederlands verscheen onder de titel 

tegen de Heer de Voltaire. Daarin weerlegt hij de Griekse geschiedkundigen die 

dat de Joden de besnijdenis van de Egyptenaren overnamen

volgende argumenten waarom de besnijdenis haar oorsprong vindt in Gods gebod aan 

Abraham. 

- De heidense volken spraken niet altijd de waarheid

komen dan ze waren.
24

- Herodotus, Diodorus, Strabo, Celsus en Julianus 

geschriften komen allerlei 

informatie over de besnijdenis twijfelachtig maakt

het Joodse volk volgens Diodorus en Strabo 

Mozes Jeruzalem en de tempel gesticht zou hebben.

- Volgens andere historici waren de Joden wel de eersten die besneden. Findlay citeert 

Tacitus uit 109 AD: 'Het besnijden des teellids hebben zij [de Joden] ingesteld om aan 

de verscheidenheid gekend te worden.'

- De Joden genoten een groot respect ten tijde van Mozes

voor andere landen. Findlay 

door Eusebius, "dat de 

veroorzaakt door de hoogachting die zij voor Mozes hadden; in plaats van dat zij die 

van de Egyptenaren zouden hebben geleerd, zoals Herodotus zich verbeeldt.'

- De Egyptenaren kunnen 

hebben geleerd. Later zullen ze geprobeerd hebben om de Joodse oorsprong te 

verdoezelen.
29

 

Findley concludeert: ‘Wij mogen 

Abraham en zijn zaad, en zij, ingevolge van dit Goddelijk bevel, die plechtigheid onder

hielden, voor dat dezelve in gebruik was onder de Egyptenaren en andere volken.

 

Als wij vandaag proberen te achterhalen hoe de besnijdenis ontstaan is, komen we uit bij 

Griekse schrijvers. Dit kan verklaren waarom 

gesteld wordt dat de besnijdenis een heidense gewoonte was

betekenis gaf. Laten we met betrekking tot 

raadplegen, net als Findlay in ogenschouw nemen wat de motivatie en kennis was van die 

geschiedschrijvers. Daar waar zulke bronnen niet overeenkomen met de Bijbel, mog

met een gerust hart de Woord van God als betrouwbaar achten. Van dat boek leeft de 

Schrijver immers nog steeds! 
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toegeven dat ze het genomen hebben of van een andere minder machtig land

oorlogszuchtig was, verscholen in een hoek van Arabië en dat aan geen 

enkel volk ooit over haar gebruiken heeft verteld. De Joden zeggen dat ze 

het dan niet erg waarschijnlijk dat het eenvoudige volk

geweldig volk nabootsten, en dat de Joden sommige gebruiken van hun meesters

Robert Findlay schreef in 1770 een boek dat drie jaar later in het 

Nederlands verscheen onder de titel Verdediging der  Heilige Schriften en van Josephus, 

Daarin weerlegt hij de Griekse geschiedkundigen die 

van de Egyptenaren overnamen.
23

 Hij geeft onder andere de 

argumenten waarom de besnijdenis haar oorsprong vindt in Gods gebod aan 

De heidense volken spraken niet altijd de waarheid, maar lieten zich graag beter voor
24

 

Herodotus, Diodorus, Strabo, Celsus en Julianus waren heidense schrijvers en in hun 

allerlei onwaarheden en tegenstrijdigheden voor

informatie over de besnijdenis twijfelachtig maakt. Findlay noemt onder andere 

volgens Diodorus en Strabo uit de Egyptenaren voortkwam

Mozes Jeruzalem en de tempel gesticht zou hebben.
26

 

historici waren de Joden wel de eersten die besneden. Findlay citeert 

'Het besnijden des teellids hebben zij [de Joden] ingesteld om aan 

de verscheidenheid gekend te worden.'
27

 

De Joden genoten een groot respect ten tijde van Mozes en waren een voorbeeld 

. Findlay schrijft: "En Artapanus betuigt, zoals aang

door Eusebius, "dat de Ethiopiërs de besnijdenis ontleenden van de Joden, 

veroorzaakt door de hoogachting die zij voor Mozes hadden; in plaats van dat zij die 

van de Egyptenaren zouden hebben geleerd, zoals Herodotus zich verbeeldt.'

en de besnijdenis op verschillende manieren van de Joden 

hebben geleerd. Later zullen ze geprobeerd hebben om de Joodse oorsprong te 

: ‘Wij mogen gerust vaststellen, dat de besnijdenis bevolen werd aan 

am en zijn zaad, en zij, ingevolge van dit Goddelijk bevel, die plechtigheid onder

hielden, voor dat dezelve in gebruik was onder de Egyptenaren en andere volken.

Als wij vandaag proberen te achterhalen hoe de besnijdenis ontstaan is, komen we uit bij 

schrijvers. Dit kan verklaren waarom in veel Christelijke bronnen vandaag de dag 

dat de besnijdenis een heidense gewoonte was, waaraan God een ni

met betrekking tot de betrouwbaarheid van de bronnen die we 

in ogenschouw nemen wat de motivatie en kennis was van die 

geschiedschrijvers. Daar waar zulke bronnen niet overeenkomen met de Bijbel, mog

met een gerust hart de Woord van God als betrouwbaar achten. Van dat boek leeft de 
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machtig land, dat minder 

Arabië en dat aan geen 

 liefdevol in Egypte 

eenvoudige volk een gebruik van 

hun meesters 

schreef in 1770 een boek dat drie jaar later in het 

Verdediging der  Heilige Schriften en van Josephus, 

Daarin weerlegt hij de Griekse geschiedkundigen die beweerden 

onder andere de 

argumenten waarom de besnijdenis haar oorsprong vindt in Gods gebod aan 

zich graag beter voor 

heidense schrijvers en in hun 

onwaarheden en tegenstrijdigheden voor, hetgeen hun 

noemt onder andere dat 

uit de Egyptenaren voortkwam
25

 en dat 

historici waren de Joden wel de eersten die besneden. Findlay citeert 

'Het besnijden des teellids hebben zij [de Joden] ingesteld om aan 

en waren een voorbeeld 

schrijft: "En Artapanus betuigt, zoals aangehaald wordt 

Ethiopiërs de besnijdenis ontleenden van de Joden, 

veroorzaakt door de hoogachting die zij voor Mozes hadden; in plaats van dat zij die 

van de Egyptenaren zouden hebben geleerd, zoals Herodotus zich verbeeldt.'
28

 

op verschillende manieren van de Joden 

hebben geleerd. Later zullen ze geprobeerd hebben om de Joodse oorsprong te 

gerust vaststellen, dat de besnijdenis bevolen werd aan 

am en zijn zaad, en zij, ingevolge van dit Goddelijk bevel, die plechtigheid onder-

hielden, voor dat dezelve in gebruik was onder de Egyptenaren en andere volken.'
30

   

Als wij vandaag proberen te achterhalen hoe de besnijdenis ontstaan is, komen we uit bij 

veel Christelijke bronnen vandaag de dag 

God een nieuwe 

bronnen die we 

in ogenschouw nemen wat de motivatie en kennis was van die 

geschiedschrijvers. Daar waar zulke bronnen niet overeenkomen met de Bijbel, mogen we 

met een gerust hart de Woord van God als betrouwbaar achten. Van dat boek leeft de 
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e. Besnijdenissen op andere continenten

 

Het artikel over besnijdenis van de International Standard Bible Encyclopedia begint met: 

‘Het verwijderen van de voorhuid is een gewoonte die voorkwam en voorkomt onder veel 

geslachten in verschillende delen van de wereld 

Columbus ontdekte dat veel van 

in Australië bleken ook de besnijdenis toe te passen.

Sommigen menen dat de besnijdenis in verschillende culturen wellicht onafhankelijk van 

elkaar begonnen is.  

Het is ook mogelijk dat het gebruik vanuit het Midden Oosten is gekomen. Zo 

Feniciërs al in de 10
e
 eeuw v. Chr. 

iemand vreemde tekens in een rots nabij Rio de Janeiro

tekst te ontcijferen. Er bleek te staan: ‘Tyrus, 

een andere inscriptie staat: ‘Wij zijn zonen van Kanaän van Sidon… Wij offerden onze jeugd 

op voor de verheerlijkte goden en godinnen 

tige koning. Wij vertrokken van Ezion

zijn samen op zee geweest voor twee jaren lang…’

Ofschoon de betrouwbaarheid van deze vondsten

koning Salomo’s vloot met koning 

reizen.
 33

  Het is dus goed mogelijk dat de verre volken de besnijdenis overgenomen hebben 

van de besneden Joden en Feniciërs 

 

3. Theologische overwegingen

Volgens de Bijbelse en niet-Bijbelse

Abraham de eerste was om de besnijdenis toe te passen. 

theologische betekenis van de besnijdenis?

 

a. Verbondsteken 

De besnijdenis was een teken van het verbond 

een verbond sloot, introduceerde Hij iets nieuws.

Bij Noach werd voor het eerst de regenboog zichtbaar op aarde. Tot op de dag van vandaag 

herinnert die ons aan Gods belofte dat Hij de wereld niet meer zal vernietigen door een 

wereldwijde vloed.  

In het nieuwe verbond worden de gelovigen verzegeld met de Heilige Geest. De eerste 

uitstorting daarvan ging gepaard met een windvlaag, vlammen van vuur en ongeletterde 

mannen die vloeiend allerlei talen spraken. Later werd het spreken in een vreemde taal 

gezien als teken dat men bij het nieuwe verbond hoorde.

Het past meer bij Gods karakter en creativiteit om het verbond met Abraham ook met iets 

nieuws
35

 te bezegelen, dan daar een bestaand heidens gebruik voor te kiezen.

 

b. Pascha 

Toen God de voorschriften voor 

voorwaarde voor deelname. Ieder mannelijk lid, zowel van de Joden als niet

die mee wilden, moest besneden zijn.

waren, dan zou dit gemakkelijk tot grote verwarring geleid kunnen hebben. Dan 
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op andere continenten 

Het artikel over besnijdenis van de International Standard Bible Encyclopedia begint met: 

wijderen van de voorhuid is een gewoonte die voorkwam en voorkomt onder veel 

geslachten in verschillende delen van de wereld – in Amerika, Afrika en Australië.’

veel van de indianen in Amerika besneden waren en de Aboriginals 

Australië bleken ook de besnijdenis toe te passen. 

Sommigen menen dat de besnijdenis in verschillende culturen wellicht onafhankelijk van 

Het is ook mogelijk dat het gebruik vanuit het Midden Oosten is gekomen. Zo 

eeuw v. Chr. naar Zuid-Amerika gevaren te hebben. In 1930 herkende 

vreemde tekens in een rots nabij Rio de Janeiro als Fenicisch handschrift en wist de 

tekst te ontcijferen. Er bleek te staan: ‘Tyrus, Fenicië, Badezir, oudste zoon van 

inscriptie staat: ‘Wij zijn zonen van Kanaän van Sidon… Wij offerden onze jeugd 

voor de verheerlijkte goden en godinnen in het negentiende jaar van Hiram, onze mach

tige koning. Wij vertrokken van Ezion-Geber in de Rode Zee en reisden met tien schepen. We 

zijn samen op zee geweest voor twee jaren lang…’
32

 

Ofschoon de betrouwbaarheid van deze vondsten in twijfel getrokken wordt

koning Hirams zeelieden eens in de drie jaar terugkeerde van hu

Het is dus goed mogelijk dat de verre volken de besnijdenis overgenomen hebben 

eniciërs uit het Midden Oosten. 

Theologische overwegingen 

Bijbelse geschiedkundige bronnen is het goed mogelijk dat 

Abraham de eerste was om de besnijdenis toe te passen. Wat kunnen we leren van de 

theologische betekenis van de besnijdenis? 

een teken van het verbond tussen God en Abraham. Elke keer dat 

een verbond sloot, introduceerde Hij iets nieuws. 

Bij Noach werd voor het eerst de regenboog zichtbaar op aarde. Tot op de dag van vandaag 

herinnert die ons aan Gods belofte dat Hij de wereld niet meer zal vernietigen door een 

t nieuwe verbond worden de gelovigen verzegeld met de Heilige Geest. De eerste 

uitstorting daarvan ging gepaard met een windvlaag, vlammen van vuur en ongeletterde 

mannen die vloeiend allerlei talen spraken. Later werd het spreken in een vreemde taal 

n als teken dat men bij het nieuwe verbond hoorde.
34

  

Het past meer bij Gods karakter en creativiteit om het verbond met Abraham ook met iets 

te bezegelen, dan daar een bestaand heidens gebruik voor te kiezen.

Toen God de voorschriften voor het Pascha aan Mozes gaf, stelde Hij daarbij slechts één 

voorwaarde voor deelname. Ieder mannelijk lid, zowel van de Joden als niet

die mee wilden, moest besneden zijn.
36

 Indien in die tijd alle Egyptenaren reeds besneden 

gemakkelijk tot grote verwarring geleid kunnen hebben. Dan 
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Het artikel over besnijdenis van de International Standard Bible Encyclopedia begint met: 

wijderen van de voorhuid is een gewoonte die voorkwam en voorkomt onder veel 

in Amerika, Afrika en Australië.’
31

 

de indianen in Amerika besneden waren en de Aboriginals 

Sommigen menen dat de besnijdenis in verschillende culturen wellicht onafhankelijk van 

Het is ook mogelijk dat het gebruik vanuit het Midden Oosten is gekomen. Zo blijken de 

In 1930 herkende 

enicisch handschrift en wist de 

enicië, Badezir, oudste zoon van Jethbaal.' In 

inscriptie staat: ‘Wij zijn zonen van Kanaän van Sidon… Wij offerden onze jeugd 

het negentiende jaar van Hiram, onze mach-

eisden met tien schepen. We 

in twijfel getrokken wordt, is bekend dat  

Hirams zeelieden eens in de drie jaar terugkeerde van hun 

Het is dus goed mogelijk dat de verre volken de besnijdenis overgenomen hebben 

bronnen is het goed mogelijk dat 

Wat kunnen we leren van de 

Elke keer dat God 

Bij Noach werd voor het eerst de regenboog zichtbaar op aarde. Tot op de dag van vandaag 

herinnert die ons aan Gods belofte dat Hij de wereld niet meer zal vernietigen door een 

t nieuwe verbond worden de gelovigen verzegeld met de Heilige Geest. De eerste 

uitstorting daarvan ging gepaard met een windvlaag, vlammen van vuur en ongeletterde 

mannen die vloeiend allerlei talen spraken. Later werd het spreken in een vreemde taal 

Het past meer bij Gods karakter en creativiteit om het verbond met Abraham ook met iets 

te bezegelen, dan daar een bestaand heidens gebruik voor te kiezen. 

het Pascha aan Mozes gaf, stelde Hij daarbij slechts één 

voorwaarde voor deelname. Ieder mannelijk lid, zowel van de Joden als niet-Joden in Egypte 

Indien in die tijd alle Egyptenaren reeds besneden 

gemakkelijk tot grote verwarring geleid kunnen hebben. Dan konden ze 
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allemaal claimen dat ze recht hadden 

kunnen gaan om te zeggen: ‘Jullie god moet ons ook zegenen want hij heeft het idee van d

besnijdenis van ons geleend.’ 

 

c. Heilig 

In de besnijdenis zit het beeld van ‘apart gezet.’ Toen God Abraham gebood om alle 

mannelijke leden van zijn huis te besnijden, zei Hij daarbij van degene die niet besneden is: 

‘Die persoon moet van zijn volksgenoten worden afge

verbroken.' 
37

 Dit wijst erop dat een daad gevraagd werd van degene die deel van het 

verbond wilde zijn. De besnijdenis zou zonder inhoud zijn als andere volken ook al 'apart 

gezet' waren. Het is wel begrijpelijk als andere volken later het voorbeeld van de Joden 

volgden omdat zij er voordelen in zagen.

  

d. Imitatie 

Er zijn allerlei voorbeelden te noemen van handelingen

waterd zijn of aan betekenis ingeboet hebben.

voor als een engel des lichts
39

harten van de heidense volken gewerkt hebben door hen aan te zetten tot besnijdenis en 

daarmee een valse hoop te geven dat ze d

niet besneden waren en zij hun eigen weg gingen. 

zelfs de Joden met een valse zekerheid dat hun besneden zijn hen tot redding was. Het 

evangelie doorbrak de schijn en 

God.
40

 

 

4. Medische wetenschap

 

Het is opmerkelijk dat de besnijdenis in het Oude Testament van de Bijbel uitdrukkelijk op de

8e dag moest plaatsvinden. Dankzij

iemand 8 dagen oud is, de bloedstollende elementen (protombine en vitamine K) het hoogst

zijn. Ze bevinden zich dan op een bovennormaal niveau van 110% terwijl dit de rest van het 

leven slechts 100% is. Dit betekent dat op de 8e dag de bloeding 

enige andere dag in het leven. Bovendien is het besnijden op jonge leeftijd het minst 

pijnlijk.
41

 Bij de besnijdenis van de man 

weggesneden. 

God wist als Schepper precies wat goed is voor

volken pas in de pubertijd plaatsvindt, kan heel goed een latere ontwikkeling geweest zijn.

 

5. Conclusie 

 

De Bijbelse bronnen geven aanleiding om de Joden als eerste volk te zien dat de besnijdenis 

toepaste.  

Vanuit de niet-Bijbelse bronnen is het beeld 

teksten uit de 23
e
 eeuw v. Chr. 

argumenten. 
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dat ze recht hadden op deelname aan het Pascha. Ze hadden zelfs zover 

zeggen: ‘Jullie god moet ons ook zegenen want hij heeft het idee van d

 

In de besnijdenis zit het beeld van ‘apart gezet.’ Toen God Abraham gebood om alle 

mannelijke leden van zijn huis te besnijden, zei Hij daarbij van degene die niet besneden is: 

‘Die persoon moet van zijn volksgenoten worden afgesneden; hij heeft Mijn verbond 

Dit wijst erop dat een daad gevraagd werd van degene die deel van het 

De besnijdenis zou zonder inhoud zijn als andere volken ook al 'apart 

begrijpelijk als andere volken later het voorbeeld van de Joden 

er voordelen in zagen. 

voorbeelden te noemen van handelingen, door God opgedragen, die later ver

waterd zijn of aan betekenis ingeboet hebben.
38

  Satan, de aartsvijand van God, doet zich 
39

 om mensen tot zich te trekken. Zo kan hij heel goed in de 

harten van de heidense volken gewerkt hebben door hen aan te zetten tot besnijdenis en 

daarmee een valse hoop te geven dat ze daardoor bij God hoorden, ofschoon hun harten 

niet besneden waren en zij hun eigen weg gingen. In de Nieuwtestamentische tijd 

een valse zekerheid dat hun besneden zijn hen tot redding was. Het 

evangelie doorbrak de schijn en bracht de volle zekerheid van redding en geliefd zijn door 

wetenschap 

Het is opmerkelijk dat de besnijdenis in het Oude Testament van de Bijbel uitdrukkelijk op de

Dankzij de moderne geneeskunde is nu bekend dat 

de bloedstollende elementen (protombine en vitamine K) het hoogst

. Ze bevinden zich dan op een bovennormaal niveau van 110% terwijl dit de rest van het 

leven slechts 100% is. Dit betekent dat op de 8e dag de bloeding sneller stopt dan op een 

enige andere dag in het leven. Bovendien is het besnijden op jonge leeftijd het minst 

van de man wordt een los stuk vel, zonder zenuwweefsel

God wist als Schepper precies wat goed is voor de mens. Dat de besnijdenis bij andere 

volken pas in de pubertijd plaatsvindt, kan heel goed een latere ontwikkeling geweest zijn.

De Bijbelse bronnen geven aanleiding om de Joden als eerste volk te zien dat de besnijdenis 

Bijbelse bronnen is het beeld niet eenduidig.  De reliëftekeningen

eeuw v. Chr. wijzen mogelijk op besnijdenissen, maar er zijn ook tegen
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Ze hadden zelfs zover 

zeggen: ‘Jullie god moet ons ook zegenen want hij heeft het idee van de 

In de besnijdenis zit het beeld van ‘apart gezet.’ Toen God Abraham gebood om alle 

mannelijke leden van zijn huis te besnijden, zei Hij daarbij van degene die niet besneden is: 

sneden; hij heeft Mijn verbond 

Dit wijst erop dat een daad gevraagd werd van degene die deel van het 

De besnijdenis zou zonder inhoud zijn als andere volken ook al 'apart 

begrijpelijk als andere volken later het voorbeeld van de Joden 

door God opgedragen, die later ver-

atan, de aartsvijand van God, doet zich 

om mensen tot zich te trekken. Zo kan hij heel goed in de 

harten van de heidense volken gewerkt hebben door hen aan te zetten tot besnijdenis en 

aardoor bij God hoorden, ofschoon hun harten 

Nieuwtestamentische tijd leefden 

een valse zekerheid dat hun besneden zijn hen tot redding was. Het 

bracht de volle zekerheid van redding en geliefd zijn door 

Het is opmerkelijk dat de besnijdenis in het Oude Testament van de Bijbel uitdrukkelijk op de 

de moderne geneeskunde is nu bekend dat wanneer 

de bloedstollende elementen (protombine en vitamine K) het hoogst 

. Ze bevinden zich dan op een bovennormaal niveau van 110% terwijl dit de rest van het 

sneller stopt dan op een 

enige andere dag in het leven. Bovendien is het besnijden op jonge leeftijd het minst 

wordt een los stuk vel, zonder zenuwweefsel, 

de mens. Dat de besnijdenis bij andere 

volken pas in de pubertijd plaatsvindt, kan heel goed een latere ontwikkeling geweest zijn. 

De Bijbelse bronnen geven aanleiding om de Joden als eerste volk te zien dat de besnijdenis 

reliëftekeningen en de 

wijzen mogelijk op besnijdenissen, maar er zijn ook tegen-
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Theologisch beschouwd maakt het 

verbond met Abraham en zijn nage

heidens gebruik was. Het past veel meer bij Gods karaktier en creativiteit om

nieuwe opdracht te geven, die ook een mate van g

Tot slot bevestigt de medische wetenschap 

God geïnspireerd teken van het verbond moet zijn geweest.

 

Daarom mogen we concluderen dat de Israelieten als eersten de 

navolging van Abraham. Andere landen volgden hen om redenen die ons vandaag onbekend 

zijn, maar we kunnen er zeker van zijn dat ze er goede redenen voor hadden.

 

 

 

 

Extra 

De besnijdenis heeft in het nieuwe verbond geen speciale betekenis mee

voor Christus drukte het uit dat iemand bij het volk van God behoorde en daardoor deel had 

aan Zijn zegeningen. Het was alsof God tegen alle besnedenen zei

 Ofschoon Gods verbond uitdrukkelijk met Izak was

Ismaël en zijn nakomelingen, die

van vandaag nog hun zoontjes besnijden.
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Theologisch beschouwd maakt het belang van de besnijdenis als teken van Gods 

verbond met Abraham en zijn nageslacht, het zeer onwaarschijnlijk dat dit al een bestaand 

Het past veel meer bij Gods karaktier en creativiteit om

nieuwe opdracht te geven, die ook een mate van geloof vroeg om uit te voeren.

de medische wetenschap dat de besnijdenis op de achtste dag een door 

God geïnspireerd teken van het verbond moet zijn geweest. 

Daarom mogen we concluderen dat de Israelieten als eersten de besnijdenis 

navolging van Abraham. Andere landen volgden hen om redenen die ons vandaag onbekend 

zijn, maar we kunnen er zeker van zijn dat ze er goede redenen voor hadden.

De besnijdenis heeft in het nieuwe verbond geen speciale betekenis meer, maar in de tijd 

voor Christus drukte het uit dat iemand bij het volk van God behoorde en daardoor deel had 

Het was alsof God tegen alle besnedenen zei: ‘Ik wil jouw God zijn.’

Gods verbond uitdrukkelijk met Izak was
42

, heeft Hij een speciale zegen voor 

, die, in navolging van hun voorvader Abraham,

van vandaag nog hun zoontjes besnijden. 
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achieve sanitation during prolonged battle.'

'A US Army report by General John Patton stated that in World War II 150,000 soldiers were hospitalized for 

foreskin problems due to inadequate hygiene, leading to the statements: “Time and money could have been 
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keeping the foreskin clean was very difficult in the field, many soldiers with only a minimal tendency toward 

phimosis were likely to develop balanoposthitis [Patton, 1987b]. Army urologists stated “

been circumcised before induction [into the Army] this total would have been close to zero”. In the Second 

World War Australia had to send urologists to circumcise all of its troops fighting in the North African campaign 

who were not already circumcised [Short, 2006]. Similarly sand was a problem for uncircumcised men during 

the Gulf War in Iraq (“Desert Storm”) in the early 1990s [Gardner, 1991; Schoen, 2007e].
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foreskin, are not uncommon under such conditions and have even crippled whole armies, where it is difficult to 

achieve sanitation during prolonged battle.' 
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phimosis were likely to develop balanoposthitis [Patton, 1987b]. Army urologists stated “

been circumcised before induction [into the Army] this total would have been close to zero”. In the Second 

World War Australia had to send urologists to circumcise all of its troops fighting in the North African campaign 

eady circumcised [Short, 2006]. Similarly sand was a problem for uncircumcised men during 

the Gulf War in Iraq (“Desert Storm”) in the early 1990s [Gardner, 1991; Schoen, 2007e]. 
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sindsdien is het bij alle schrijvers die, na Tindal, de zaak des ongeloofs voorgestaan hebben, in gebruik geweest 

dit stuk met een zegepralende houding aan te voeren, en de heer Voltaire komt er een en ander maal mee te 

ediging der  Heilige Schriften en van Josephus, tegen de Heer de Voltaire

'De heidense volken in het algemeen en de Egyptenaren in het bijzonder ware er zeer gretig op gesteld om 
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t bestuur van de zaken van het Egyptische rijk in handen had. Sommigen aan de ontdekking van de 

verbazende vermenigvuldiging en aanwas der Israëlieten, die de besnijdenis in gebruik hadden, en de 
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veracht wegens het versmaden der goden en de onhandelbaarheid van zeden, of om daardoor
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, December 2011, artikel Ontdekkers van Amerika, p 16 
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Daarin ging Abraham ons allen voor, zoals beschreven staat in Romeinen 4. ‘Abraham geloofde God en het is 

hem tot gerechtigheid gerekend. Hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd 
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