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Jozua 1-2:  
het vooruitzicht 

 

 

• God belooft het Erfdeel (toekomstige bezit): 
• Vanaf de woestijn Zin tot aan berg Hor (westelijk van de 

Jordaan (Num 34) 
• 2,5 stam neemt genoegen met Over Jordaanse 

• Rachab en scharlaken koord 
• Vergelijk Pascha 
• Ze wordt mede-erfgenaam (vergelijk: Gemeente) 
• In geslachtsregister van Heer Jezus 
• Gods genade 

• Is veroordeling Kanaänieten een etnische zuivering? 
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Jozua 3-6:   
Ingaan 
 

Het erfdeel binnengaan 

 

Kanaän: Hemelse Gewesten  
 niet de Hemel 

Rode zee: Verlossing (uit Egypte) 
 met Christus   
 gestorven 

  dood (voor de zonden) 

Jordaan: Intocht in het Land  
 met Christus opgestaan (gezeten 
 in hemelse gewesten) 

De Ark: Christus 
Free Bible images 4 



Jozua 3-6:  Ingaan 

Gilgal 
 

 12 stenen uit rivier op het land (gedenkteken) 

  (en 12 van het land in de rivier) 

 Besnijdenis   (dood van het vlees) 

 Pascha    (bevrijding) 

 Manna houdt op / koren van het land beschikbaar 

     (Christus’ leven op aarde)  
      (Christus, in heerlijkheid) 

 Ontmoeting met Overste van het Leger van de Heer 

     (Christus strijdt voor ons) 
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Jozua 3-6:  Ingaan 

Jericho  
 Gods oordeel  
 Jericho wordt volkomen afgesloten (v.1) 
 -ligt onder het oordeel (v.2) 
 God waarschuwde Jericho :  
  -7 dagen (!) bazuingeschal.  
  Bazuinen: ook boodschap van bevrijdingsfeest 
  
 Redding Rachab (door geloof!) 
  even belangrijk als verwoesting Jericho 
 Gods genade 
 

 

6 



Jozua 7 

Nederlaag bij Ai 

 Door de ban gewijd zijn 

 Verspieders 

 Zonde van één: Achan, 

   gevolgen voor hele volk 

 Stenen monument(en) 

 Achor 

  

Free Bible Images 7 



Jozua  
7:1-13 

Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk 
met wat door de ban gewijd was, want 
Achan, de zoon van Charmi,.., nam van 
wat door de ban gewijd was.  

Toen ontbrandde de toorn van de HEERE 
tegen de Israëlieten. (vs1) 

Toen Jozua mannen stuurde van Jericho 
naar Ai, dat bij Beth-Aven ligt, ten oosten 
van Bethel, zei hij tegen hen: Trek op en 
verken het land.(vs2) 
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Jozua  
7:1-13 

Vermoei daarmee niet heel het volk, want zij 
zijn maar met weinigen. (vs3b) 

Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 
morgen. Want zo zegt de HEERE , de God van 
Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U 
zult niet tegenover uw vijanden kunnen 
standhouden totdat u de ban uit uw midden 
wegdoet. ‘(vs13) 
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Jozua 7:  Nederlaag bij Ai 

Ervaringen uit het verleden, geen garantie voor de toekomst… 
 
 -Gevaar van vallen (nederlaag) na overwinning: 

  -Elia (1Kn 18,19);  

  -Hiskia (Js 39) 

  -Besef van noodzaak van wapenrusting (Ef 6:13b) 

  -Houding (voortdurend gebed) 

 -Verspieders weggestuurd;  geen Goddelijke opdracht 

  -Verschil met  bij Jericho? 

 -Vanuit Jericho opgetrokken; niet vanuit Gilgal 

- 
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Jozua 7:  Nederlaag bij Ai 

Met de ban gewijd (Cherem = met de ban wijden) 

 -Religieuze reiniging (hier : totale vernietiging)  

  Gods oordeel over Kanaän en bescherming van Israël 

  Wie zich aan de Here toewijdt, wordt gespaard! 

 -Achan werd “Cherem” door God uitdrukkelijk ongehoorzaam te zijn 

 

Zondigen nooit goedkoop:  

 Gevolgen voor anderen 

 maar ook gezamenlijke schuld 

 Zonde brengt nederlaag 

 Zonde blijft niet verborgen 
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Jozua 7:19-
26 

 

 

Jozua zei: Waarom hebt u ons in het 
ongeluk gestort? De HEERE zal u in het 
ongeluk storten op deze dag. En heel 
Israël stenigde hem met stenen, en zij 
verbrandden hen met vuur. En zij 
wierpen stenen over hen, (vs25) 

en richtten een grote steenhoop boven 
hem op, die er is tot op deze dag. Toen 
liet de HEERE Zijn brandende toorn 
varen. Daarom gaf men die plaats de 
naam Dal van Achor, tot op deze 
dag.’(vs26) 
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Jozua 7:  Nederlaag bij Ai 

Achan   -zag, 

                        -begeerde, 

  -nam      (1Jh2:16;Gen3:6) 

Kwaad niet tolereren:    (1Kor 5:13) 

  Onmiddellijke straf: Vergelijk Ananias en Safira  (Hd 5) 

Heel Israel  -verontreinigd,   

  -stenigde 

  Stenen gedenkteken (tweede monument: ernst van de zonde) 

Achor (ongeluk) maar: 

  -Hosea 2:14-15 dal van Hoop;  

  -Jes. 65:10: rust (genade) 
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7 Stenen monumenten in Jozua 
 

Plaats Vorm Betekenis Israel Betekenis voor 
ons 

1 
Gilgal (4:20) 

12 stenen op de 
oever   (en in de 
rivier?) 

Gods trouw: veilig in het 
Beloofde Land 

Met Christus 
gestorven en 
opgestaan 
(nieuwe leven) 

2 
Achor 
 (7:26) 

 Steenhoop op 
Achan 

Gevaar van ontrouw en 
dramatische gevolgen 

Idem zondigen 
doe je niet alleen 
(ook Gods trouw) 

3 Stadspoort 
van Ai (8:29) 

Op de koning van Ai Tweede kans en herstel Idem 

4 Bij Sichem  
Ebal en Gerizim:  

 (8:32) 

Op gekalkte stenen 
geschreven 

Herhaling van de Wet 
Toewijding aan Gods Wet 

Gehoorzaamheid 
aan Gods Woord 
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7 Stenen monumenten in Jozua 

Plaats Vorm Betekenis Israel Betekenis voor ons 

5. 
Bij Makkeda 
(10:27) 

op graf vd 5 
koningen  

Gods genade en 
trouw; Hij 
respecteert verbond 
met Gibeon 

God is trouw, ook al 
zijn wij ontrouw 
-laat ons niet in de 
steek 

6. 
Nabij Gilead 
(22:10) op West 
Jordaan oever 

Altaar Groot genoeg 
om vanuit Over- 
Jordaanse te zien 

Eenheid tussen 
stammen aan 
weerszijden vd 
Jordaan 

Belang van eenheid 
onder gelovigen 

7. 
Sichem (24:26-27} 

Opgerichte steen na 
Verbonds-
vernieuwing 

Gehoorzaamheid;   
God kwam al Zijn 
beloften na 

Idem 
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De strijd om Ai 

 De buit 

 De spies 

 De steenhoop 

 (gedenkteken monument) 

De Wet op de Ebal 

Jozua 8 De ondergang van Ai 

Kaartje uit HSV 
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Jozua  
8:1-27 

'Daarna zei de HEERE tegen Jozua: Wees niet 
bevreesd en wees niet ontsteld. Neem al het 
krijgsvolk met u mee en sta op, trek op naar Ai. 
Zie, Ik heb de koning van Ai, zijn volk, zijn stad 
en zijn land in uw hand gegeven. U moet met Ai 
en zijn koning doen zoals u met Jericho en zijn 
koning gedaan hebt. Alleen mag u zijn buit en 
zijn vee voor uzelf roven.(1-2)  

Toen zei de HEERE tegen Jozua: Strek de 
werpspies die in uw hand is, uit naar Ai, want 
Ik zal het in uw hand geven. En Jozua strekte 
de werpspies die in zijn hand was, uit naar de 
stad.(18)  

Jozua trok zijn hand, die hij met de werpspies 
had uitgestrekt, niet terug, totdat hij al de 
inwoners van Ai met de ban geslagen had. ‘(26) 
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Jozua 8 De ondergang van Ai 
 

 

Gehoorzamen doet overwinnen (8:8,27) 
• Maar wel een hoge prijs voor ongehoorzaamheid 
• Vernedering:  

• oordeel Achan,  
• gebruik list  
•  inzet hele leger tegen kleine tegenstander 

De Buit  
• bij Jericho: geheel voor God 
• Bij Ai geheel voor het Volk 

Het opsteken van de spies vgl. staf van Mozes (Ex14:16; 17:8-16) 
• Teken voor achterhoede 
• Triomf teken als staf van Mozes 

Derde steenhoop   (herstel; tweede kans) 
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Jozua 8: De voorlezing van de Wet 

 

Toen bouwde Jozua een altaar voor de 
HEERE , de God van Israël, op de berg Ebal, 
(30) 

Vervolgens schreef hij daar op stenen een 
afschrift van de Wet van Mozes(32) 

Heel Israël met zijn oudsten, beambten en 
rechters stond aan deze en aan de andere 
zijde van de ark, vóór de Levitische 
priesters, die de ark van het verbond van 
de HEERE droegen, zowel vreemdelingen 
als ingezetenen. (33a) 

Kaartje uit HSV 
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Jozua  
8: 33-35 

Eén helft daarvan stond tegenover de berg 
Gerizim en één helft daarvan stond 
tegenover de berg Ebal, zoals Mozes, de 
dienaar van de HEERE , vroeger geboden 
had om het volk Israël te zegenen.(33b) 

Er was niet één woord van alles wat Mozes 
geboden had, dat Jozua niet voorlas voor 
heel de gemeente van Israël, de vrouwen, 
de kleine kinderen en de vreemdelingen die 
in hun midden meetrokken.(35) 
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Jozua: 8: De voorlezing van de Wet 

Opdracht van Mozes (Dt27)  

Na de oversteek van de Jordaan: 

-Een altaar van onbewerkte stenen op de Ebal!  

 daarop brand- en dankoffers  

-Op stenen: (met kalk bestreken) de wet van Mozes  

 Vierde stenen gedenkteken: gehoorzaamheid aan Gods Woord 

-Wet voorlezing waarbij 

 Zegen vanaf Gerizim  en Vloek vanaf Ebal 
• Bij Sichem 

• Alle Israëlieten inclusief kinderen en vreemdelingen 

De overwinningen geven vernieuwde toewijding 
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Jozua 9   De List van de Gibeonieten 

Houthakkers  
En 
Waterdragers 

Free Bible Images 
Free  Bible Images 
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Jozua 9 

'Toen de inwoners van Gibeon hoorden 
wat Jozua met Jericho en Ai gedaan 
had, gingen ook zij met list te werk. ‘(3) 

 Zij zeiden tegen hem: Uw dienaren zijn 
uit een zeer ver land gekomen, omwille 
van de Naam van de HEERE , uw God, 
want wij hebben Zijn roem gehoord, en 
alles wat Hij in Egypte gedaan heeft, en 
alles wat Hij gedaan heeft aan de twee 
koningen van de Amorieten…  

(9-10a) 
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Jozua 9 

…en zij vroegen niet om een uitspraak 
van de Heere(14b) 

En Jozua sloot vrede met hen en sloot 
een verbond met hen (15a) 

…Nu dan, vervloekt bent u! U zult 
vooral tijd slaven zijn,(23a) 

Zo maakte Jozua hen op die dag 
houthakkers en waterputters voor de 
gemeenschap, en voor het altaar van 
de HEERE, op de plaats die Hij uitkiezen 
zou, tot op deze dag.(27) 
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Jozua 9   De List van de Gibeonieten 
 

Ai: eigen kracht  en  Gibeon: eigen wijsheid 

 -Satan: -brullende leeuw  en -listige slang (Ef 6:11) 

God wordt niet geraadpleegd! 

 

Gibeonieten komen met religieuze overwegingen:  

 -Gods handelen in Egypte en onderweg, niet bij Ai en  Jericho! 

 -Hoe ouder hoe beter (gevaar van traditie) 

 -NT: vleselijke wettische christenen, die gelovigen tot slavernij   
 willen brengen (Gl 2:4b)? 

Verbond dat God verbood (Dt 7:4) 

 Israel moet consequenties dragen van deze fout: (2 Sam 21:1-4!) 

 

Waterputters en houthakkers (vloek en zegen?) 
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Jozua 10 

'Het gebeurde, toen Adoni-Zedek, de 
koning van Jeruzalem, gehoord had dat 
Jozua Ai ingenomen en het met de ban 
geslagen had, dat Gibeons inwoners vrede 
met Israël gesloten hadden en in hun 
midden verbleven, …boden stuurde, om te 
zeggen: (1, 3b) 

Kom naar mij toe en help mij, en laten wij 
Gibeon verslaan, (4) 

Toen stuurden de mannen van Gibeon 
boden naar Jozua in het kamp bij Gilgal 
om te zeggen: Trek uw handen niet af van 
uw dienaren, kom haastig naar ons toe, 
en verlos ons, en help ons..(6a) 
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Jozua 10 

…Toen sprak Jozua tot de HEERE op de 
dag dat de HEERE de Amorieten aan 
de Israëlieten overgaf, en hij zei voor 
de ogen van Israël: Zon, sta stil in 
Gibeon, en maan, in het dal van 
Ajalon! En de zon stond stil en de 
maan bleef staan, totdat het volk zich 
aan zijn vijanden had 
gewroken.(12,13a) 

En er is geen dag geweest als deze, 
daarvoor niet en ook daarna niet, 
waarop de HEERE de stem van een 
mens zó verhoorde. De HEERE streed 
immers voor Israël. (14) 
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Jozua 10:  Strijd bij Gibeon 

 Adoni Zedek: ‘Mijn Heer is Rechtvaardig’ 

 Melchi Zedek: ‘Mijn Koning is Rechtvaardig’ 

 Christus vs Anti Christ 

 

Gerichten Jozua 10 vgl. die van Openb. 16 
• Ook hier zon betrokken (16:8) 

• Kanaänieten vereerden de hemellichamen !  

• Ook hier koningen (=boze machten) (16:12-13) 

• Uiteindelijke Eindzege! 16:19) 
 

 
P D 

28 



Jozua 10:16-42 Overwinningen in het Zuiden 

 

'Maar die vijf koningen waren gevlucht 
en hadden zich verborgen in de grot 
bij Makkeda.(16) 

…Jozua…doodde hen en hing hen 
op…(26) 

…zij wierpen hen in de grot waarin zij 
verborgen geweest waren. En zij 
legden grote stenen voor de ingang 
van de grot, die daar zijn tot op de 
huidige dag.(27)  

Free Bible Images (Pol) 
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Jozua 10 

Op die dag nam Jozua ook Makkeda in 
en sloeg het met de scherpte van het 
zwaard…en deed met de koning van 
Makkeda zoals hij met de koning van 
Jericho gedaan had(28). 

Jozua veroverde al deze koningen en 
hun land in één keer, want de HEERE , 
de God van Israël, streed voor Israël. 
(42) 

Toen keerde Jozua terug naar het kamp 
in Gilgal, en heel Israël met hem(43) 
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Jozua 10:   Overwinningen in het Zuiden 

• Start: een vernederende actie bij Ai 

 Finale: een grote  reeks overwinningen  

  

• Makkeda “plaats van herders”  

 Het vijfde stenen gedenkteken: Gods genade: Hij handhaaft   het 

 (ten onrechte) gesloten verbond met Gibeon 

 

• Beeld van Strijd in de hemelse gewesten (Ef6:12)  
 waar God een strijd heeft me boze machten 

 

• Jozua keerde terug naar Gilgal (vs 15 en 43) 

 

• Vanaf 10:28  Niet langer gedetailleerd verslag,  
 Samenvatting Grote daden van God 
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Jozua: 11: Overwinning in het Noorden 

 

'Het gebeurde daarna, toen Jabin, de koning van 
Hazor, dit hoorde, dat hij een bode stuurde naar 
Jobab, de koning van Madon, naar de koning van 
Simron, naar de koning van Achsaf, (1) en.. 

 naar…vele anderen in het noorden… 

Zij trokken uit, en met hen al hun legers: veel volk, 
zo talrijk als de zand korrels die aan de oever van de 
zee zijn, en zeer veel paarden en wagens.(4)  

En de HEERE zei tegen Jozua: Wees niet bevreesd 
voor hen, want morgen om deze tijd zal Ik hen allen 
als gesneuvelden overgeven voor de ogen van Israël. 
Van hun paarden moet u de pezen doorsnijden en 
hun wagens met vuur verbranden(6) 

Kaartje uit HSV 32 



Jozua: 11: Overwinning in het Noorden 

 

Gehoorzaamheid aan Gods gebod blijft een terugkerend thema 

 De Heere bemoedigt Jozua weer expliciet! (vs 6)  

  en geeft daarbij een “wrede” opdracht:  

  de pezen van de paarden door te snijden 

 

Opmerkelijk: behalve Hasor geen steden op de heuvels verbrand…(13) 

 

Vele dagen strijd (vs18)  

 Mogelijk 7 jaar 
  Kaleb krijgt erfdeel als hij 85 (Jz14:10) is  
  Hj is 78 (40+38)als hij Kanaän intrekt 
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Jozua: 11: 
Overwinning 
in het 
Noorden 

 

 

Vs 20 : Want het kwam van de Heere dat Hij 
hun zo verhardde dat zij Israel met strijd 
tegemoet trokken. Het was opdat Jozua hen 
met de ban zou slaan en er voor hen geen 
genade zou zijn , maar opdat hij hen weg zou 
vagen, zoals de Heere aan Mozes geboden 
had. 

 
• Verharding bij Farao 

• Verharding bij Joden (Rm 11)) 

• Verharding bij heidenen (Rm11) 
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Jozua: 11: Overwinning in het Noorden 

Overwegingen bij geweld: 

• Gods soevereiniteit 

• Gods rechtvaardige Oordeel:  
• Unieke opdracht aan Israel (Ex3) 

• Onderscheid strijd in- en buiten Kanaän 

• Kanaänieten kenden God (Melchizedek) 

• Immoraliteit van de Kanaänieten 

• Verharding 

• Etniciteit speelt geen rol 

• Bescherming Israël tegen afgoderij 

• Gods genade en geduld 
 

P D 
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Jozua: 11: Overwinning in het Noorden 

 

• In bezit name (hoofdstuk 13-19) 

 

Na slot 11:23 

Zo nam Jozua heel het land in, overeenkomstig alles wat 
de Heere tegen Mozes gezegd had, Jozua gaf het aan 
Israel in erfelijk bezit, volgens hun afdelingen wat hun 
stammen betreft.  

En het land rustte van de strijd 

P D 
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Vragen bij 
Jozua 7-8 

1. Zie jij verschil in het uitzenden van de 
verspieders bij Jericho en bij Ai(2) ? Zo ja 
welke? Wat zegt dat ons? 

2. Wat is de betekenis van ”heilig het volk” (7:13)  
Wat zegt dat ons? 

3. Wanneer en waarom is een zonde van een 
enkeling een collectieve zonde? (Achan een 
tegenbeeld van Christus?)  

4. Waarom reageert God zo heftig op Achans 
zondigen (net als bij Ananias en Safira?) 

5. Waarom moet heel Israel meedoen aan de 
steniging van Ananias? 

6. Waarom mag het volk bij Ai wel delen in de buit 
(8:2) in tegenstelling tot bij Jericho? 

7. Waarom opsplitsing van het volk in juist deze 
twee groepen bij het voorlezen van de Wet met 
zegen en vloek? (8:33); wat zijn de gevolgen als 
je bijvoorbeeld Rubeniet of Judeeër bent? 
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Vragen bij 
Jozua 8-11 

8. Waarmee kun je in NT de Gibeonieten 
vergelijken? 

9. Hoe rijmt de vervloeking van de Gibeonieten 
(9:23) met hun aanwezig zijn in het huis van 
God? 

10. In hoeverre staat de strijd bij Jericho, Ai en 
Gibeon, symbool voor onze strijd in de hemelse  
gewesten? 

11. Hoe moeten we Jozua 10:14:”geen dag 
waarop de Heere de stem van een mens zo 
verhoorde” begrijpen, geldt dit ook voor NT 
tijden, (na de dood en opstanding van de Heer 
Jezus)? 

12. Waarom doodt Jozua zelf die vijf koningen; 
terwijl hij de aanvoerders oproept sterk en 
moedig te zijn…(24,25)? 

13. Lijkt Jozua 11:6 niet onnodig wreed? 

14. Hoe kunnen we Jozua 11:20 rijmen met ons 
besef van Gods karakter? 38 


