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• JER’I-CHO:  

• - zoete geur;  

• - Vervloekt is de herbouwer 

• Jozua 6:26; 1 Koningen 16:34 ten koste van 

zijn kinderen!!! Hiël onder Achab. 

• NB: kinderschedelcultuur in Jericho 

 

• DUS GEEN ZOETE GEUR 

VOOR GOD! 

 

 

• Jozua 3 en 4: Ingaan 
 Jordaan 
 Geheim om Kanaän in te gaan 
 Namelijk Jordaan oversteken 
 Kanaän: vijanden, strijd, risico eruit 

verdreven te worden 
 

• Jozua 5: Overwinnen 
Gilgal  
5 PUNTEN 

Geheim om zegenrijk te zijn 
• Dood van de Heer praktisch 

toepassen in ons leven 
• Al iets weten van het nieuwe 

leven dat hemels is 
 

• Jozua 6 Verovering Jericho 
[J7: Ai] 
 Geheim overwinning 
 De HEERE strijdt voor ons 
 Zie ook Jozua 23:9 
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Jericho   
Type van de wereld die ons wil 
verhinderen de hemelse zegeningen te 
genieten. 
 
Maar typologie geldt ook voor: 
•Egypte  

• Wereld als vijand 
•Woestijn  

• Wereld als leegte voor de 
gelovige! 

•Ai  
• Wereld vol details 
• Ai is een kleine stad 
 
LET OP: 
Kanaän geen type van de hemel. 

Deze fout wordt vaak gemaakt. 

 
 
 

 

4. Stijlfiguren zoals typologie  

 
Typologie (leer van beelden): 
• horizontale typologie 

• Beeldprojectie naar toekomst 
• Rede laatste dingen 
• Tempel Jeruzalem en 

eindtijd 
• verticale typologie 

• Beeldprojectie aarde naar hemel 
• OT: Ps. 27:4; NT: tabernakel 

 
Allegorie (uitgesponnen metafoor): 
• allos agoreuoo: anders spreken:  
• voorbeelden:  

• Ez. 16; 17; 19; 23; 31; 34; Ps. 
80:9-20; Dan. 2; 4; 7; 8 

• Gal. 4:24: allègoroumena = in 
beelden gezegd 
• Twee bedelingen: berg 

Sinaï en hemelse Jeruzalem  
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NB: Type en antitype worden door  
elkaar gebruikt 



 Kanaän is niet zoals Egypte 
◦ Deuteronomium 11:10-12 
 Want het land waarheen u komt om het in bezit te 

nemen, is niet als het land Egypte, waaruit u getrokken 
bent, dat u na het zaaien kunstmatig moest drenken als 
een moestuin. Maar het land waarheen u trekt om het in 
bezit te nemen, is een land van bergen en dalen, dat 
water drinkt van de regen des hemels: een land, waarvoor 
de HERE uw God zorgt; bestendig zijn de ogen van de 
HERE uw God daarop gericht van het begin van het jaar 
tot het einde. 

 In Egypte kwam het water van onder: 
◦ Tredmolens en kanalisering van de Nijl 

 In Kanaän kwam het water van boven: regen. 
◦ Het water komt van de hemel. Dit is een sleuteltekst 

om te laten zien dat Kanaän van hemelse zegen 
spreekt. 
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 Jericho of TelL es-Sultan. Tell = 
vroeger bewoonde heuvel??? 

 City IV (begraafplaats) is oude 
Jericho?? Scarabeeën. 

 NB: Jozua 4:9 ten oosten?? van 
Jericho ligt Gilgal 

 Jericho t.t.v. Herodus de Grote 
lag 2 km westelijker. 
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Ex. 14:22: Zo gingen de Israëlieten in het 
midden der zee op het droge, terwijl rechts en 
links de wateren waren als een muur 

Vol dreiging 

Joz.4:19 Het volk ging  
uit de Jordaan 
Een feest achter de ark 
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RODE ZEE 
Exodus 14 

Nacht 

Vijanden achteraan 

Haast: angstige overtocht 

Uittocht 

De staf van Mozes 

Wateren: muur aan beide kanten 

Uit het land naar de woestijn 

Engel des HEEREN en wolkkolom achter de Israëlieten 

Farao en zijn leger gaan verloren zonder enige strijd 

God is niet tegen ons 

TYPE: dood met Christus; Romeinen 6:3 
1 Kor. 10:2 Wandel op aarde. 

JORDAAN 
Jozua 3 

Dag 

Vijanden voor  

Rust: feestelijke overtocht 

Intocht 

Volgen van de ark  

Water op 30 km afstand bij Adam 

Uit de woestijn naar het land 

Levitische priesters dragen de ark 

De strijd moet nog beginnen in land vol zegeningen 

God is voor ons 

TYPE: dood, begraven in de doop en 
opgewekt in Christus; Kol. 2:9; 3:1-2. 
Ef. 2:6; opgewekt en mee doen zitten in 
Hemelse gewesten 
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• Numeri 25:1; 31:16 (Openbaring 2:14) 

• En Israël verbleef te Sittim, en het volk 
begon te hoereren met de 
dochteren der Moabieten. 

• Joël 3:18  

• En het zal te dien dage geschieden dat 
de bergen van zoeten wijn zullen 
druipen, en de heuvelen van melk 
vlieten, en alle stromen van Juda vol van 
water gaan; en er zal een fontein uit het 
huis des HEEREN uitgaan, en zal het dal 
van Sittim bewateren. 

• Micha 6:5 

•  Mijn volk! gedenk toch wat Balak, de 
koning van Moab, beraadslaagde, en 
wat hem Bileam, de zoon van Beor, 
antwoordde; en wat geschied is van 
Sittim af tot Gilgal  

 
 
  
Shittim [ים טִִּּׁ֗  [שִּׁ
Acaciahout, boom of bos 
 
Ark van gemaakt: hout & 
goud: beeld van Christus 
 
Ook: type van de mens en 
(grove) seksuele zonde? 
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• Drie dagen: type van 
opstandingsgrond? 

• Gen. 40:12-13 
(schenker) maar ook: 
40:18-19 (bakker) 

• Ex. 19:11 

• 1 Kron. 12: 39  

• 3 dagen feestvieren 

• Matt. 12:40 
• Jona en opstanding 

van Christus 
 
 

10. Opstandingsgrond: na 3 dagen 

• En het geschiedde, dat de 
ambtlieden*, op het einde 
van drie dagen, door het 
midden des legers gingen 

• Drie dagen in Jozua: 

• Joz. 1:11; 2:16; 2:22; 
9:16. 
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11. Op gepaste afstand 
• Twee uitleggingen: 

• eerbiedsregel?  

• Argumenten:  
• Ik vaar op naar Mijn God en uw 

God, naar Mijn Vader en uw Vader. 

• Niemand kent de Vader dan de 
Zoon... 

• Taalkundig: Gebiedende wijs door 
middel van futurum, zoals in 
Exodus 20:3: Gij zult geen vreemde 
goden  

• praktische regel?  

• Dan kan iedereen de ark goed 

zien.  

• Argument: vers 4: opdat gij dien 

weg (Hb. Derek) wetet, dien gij gaan 
zult; want gijlieden zijt door dien weg 
niet gegaan gisteren en eergisteren 

• Iedereen moet op de ark zien, en in onze 
tijd: op de Here Jezus Christus om Zijn dood 
praktisch te kunnen verwezenlijken   

 

 

•2000 ellen: 1 
kilometer 

• Type eerbied 
of iets anders? 

•Vs 4: 
basisargument 

Of beide regels? 
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12. De ark van... 
• 3:3:  ark van het verbond met de HEERE (uw God) 

• 10x: meest gebruikt 

• Type Here Jezus als volmaakte Houder van 
het verbond en de wet 

• 3:11: ark van het verbond van de Heer van de ganse 
aarde 

• Beeld van de regering van de Here Jezus in 
1000-jarige rijk als Zoon des Mensen 

• Jesaja 49! Licht voor alle volken 

• 4:11:  ark van de HEERE 

• Heenwijzing naar de eeuwige Zoon van God 

• Priesters dan pas uit Jordaan weg: het 
kruiswerk is geheel volbracht 

• 4:16: ark van de getuigenis 

• Heenwijzing naar de Heer Jezus als ware 
profeet, volkomen getuige 

• Dood Here Jezus verbonden met oogst;  
overvloeiende Jordaan: Joh. 12. 

 

 
 

 

•14x ark met 4 verschillende namen 
• OT: Ark uwer sterkte en 

Heilige Ark 

•Levitische priesters 
• Tweeërlei dienst 
• Ook in gemeente van 

Christus 
•Strijd door zien op de ark 
•Centrale punt van priesterschap 

• Kernpunt: onmiddellijke 
regering van Heere God 

• Opgegeven onder koning 
Saul tot ballingschap 
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1. De ark der getuigenis (Exodus en Numeri): ark diende als bewaarplaats van de wetstafels 
die tegenonver het volk een getuigenis waren van Gods rechtvaardige eisen en van de daaruit 
voortvloeiende plichten 

2. De ark des verbonds: ziet op de basis van het verbond, namelijk de wetstafels: 
 Ark van het verbonds: Jozua 3:7,9,14; 4:9 
 Ark van het verbond des HEEREN: Jozua 3:17; 4:7,18; 6:8;8:33 en diverse andere plaatsen elders 
 Ark van het verbond Gods: Richteren 20:27; 1 Sam. 4:4; 2 Sam. 15:24; 1 Kron. 16:6 
 Ark van het verbond van de HEERE, uw God: Deut. 31:26; Jozua 3:3. 

Ark des verbonds van de Heere der ganse Aarde: Jozua 3:11 water blijft op 
een hoop staan 
 Ark waarin het verbond des HEEREN berust, dat Hij met de Israëlieten gesloten heeft: 2 Kron. 6:11 

3. De ark des HEEREN: geeft aan hoe nauw de Verbondsgod JAHWEH met de ark is 
verbonden: 

 Ark des HEEREN: Jozua 4:11; 6:6-13; 7:6 en diverse andere plaatsen in andere boeken 
 Ark van de HEERE (Jahweh), de Here (Adonai) van de ganse aarde: Jozua 3:13 

 Ark van de HEERE Uw God: Jozua 4:5 
 Ark van de Here HEERE: 1 Kon. 2:26 
 Ark van de HEERE, de God Israëls: 1 Kron. 15:12,14. 

4. De ark Gods: meer algemene betiteling, waarin God in Zijn verhevenheid, sterkte en 
macht wordt gezien 

 Ark Gods: 1 Sam. 3:3; 4:11-22; 5:1,2,10; 14:18; 2 Sam. 2:2-12 
 Ark van de God van Israël: 1 Sam. 5:7, 8, 10,11; 6:3 
 Ark van onze God: 1 Kron. 13:3 

5. ark van God, de HEERE, die op de cherubs troont, de ark 
waarover de Naam is uitgeroepen: 1 Kron. 13:6*** 

6. De ark Uwer sterkte: 2 x namelijk door Salomo in: 2 Kron. 6:41 en Psalm 132:8 

7. De Heilige Ark: 1 x namelijk door koning Josia in 2 Kron. 35:3 
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15. Ruben, Gad en ½ Manasse 
40.000 uit: 

15 

En 70.000 
achterblijvers 

Als eersten 
weggevoerd 
door de 
Assyriërs 
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16. Ruben, Gad en ½ Manasse 

• 110.000 strijders (Numeri 26) 

• 40.000 strijders staken over 

• Dus: 70.000 strijders blijven 
achter. 

• NB: deze achterblijvende 
stammen zijn als eersten in 
ballingschap weggevoerd: 1 
Kron. 5:26 

Type van vleselijke christenen  
die het met het Woord niet  
zo nauw nemen? 
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• Op 10e dag eerste maand 

• Pascha, Rode Zee en Jordaan 
spreken van de dood van Christus 

• Beide “zeeën” spreken van de 
dood 

• Rode Zee: wij zijn gestorven met 
Christus 

• Jordaan (a.h.w. ook een zee, want 
zeer buiten zijn oevers getreden): 
Christus is voor ons gestorven en 
wij zijn met Hem opgestaan. 

• Geheim van de christen is de 
dood  

• Dood praktisch aanwenden om 
te genieten in de hemelse 
gewesten 
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ISRAËLIETEN CHRISTENEN 

 Vertrekpunt maar ook terugkeerpunt 
◦ Jz 4:19; 5:9; 9:6; 10:6; 14:6 etc. 
◦ Niet bij nederlaag: 7:2 

 Besnijdenis 
◦ 1e keer: Gen. 17: 8,10 
◦ Voor zaad Abraham 
◦ Voor volk Israël en niet voor gemeente Christus 
◦ Nee tegen het vlees 
◦ Niet het vlees overwint 

 Pascha 
◦ Exodus 12 in Egypte 
◦ Numeri 9 in woestijn 
◦ Jozua 5 in land 
◦ 2 Kron. 30 onder Hizikia 
◦ 2 Kron. 35 onder Jozia 
◦ Ezra 6 onder Ezra 

 Manna: Christus in vernedering 

 Oude koren van het land: Christus in 
verheerlijking 

 Man met getrokken zwaard: Christus als 
Heerser in 1000 jarige rijk 

 Vertrek- en terugkeerpunt 
◦ Dagelijks besef 

◦ Kol. 3:5-8 
 Niet met de hand 

◦ Kol. 2:11-12 

◦ Fil. 3:3 

◦ Doop antwoord: stel vlees in 
de dood 

 Iedere zondag avondmaal 
◦ 1 Kor. 5:7:  
 Christus ons Pascha... 

 1 brood op de tafel van de 
Heer: wij verkondigen Zijn dood 
Zijn dood voor ons 
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19. Gilgal+ 
• Drie thema’s:  

 Pascha (+)  

 Besnijdenis (-),  

 koren (+) i.p.v. manna 

• Pascha & Besnijdenis 

 Tegenbeeld in Johannes 1: 13: Eks 
haimatoon.  

 Die niet uit bloed[eigenlijk: bloeden], niet uit 
de wil van vlees…….. 

 Meervoud duidt op Joodse 
godsdienst van Paschabloed en 
Besnijdenisbloed 

• Nader: Numeri 9: Het Pascha niet overslaan, zelfs 
niet temidden van moeilijkheden. 

 

 

Type van vlees vs Geest 

• Type voor onze 
besnijdenis: zie ook Kol. 
2:11 en Kol. 3:5. 

• Niet alleen Pascha, maar 
ons ook voeden met Hem. 
Zie Joh. 6. 

• Koren: beeld van de 
eeuwige betrekking 
tussen de Vader en de 
Zoon, waarvan wij ook 
mogen genieten. 
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Gilgal: 

besnijdenis 

•Wie ben je zelf? 

Bethel: huis van 

God 

•Wie is God? 

Jericho: de 

wereld 

•Wat is de wereld? 

Jordaan: ingaan 

•Genieten van 

hemelse 

zegeningen 
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21. Herinneren: 2x12 stenen 

• Vs 1-8 (3:12): twaalf (rivier)stenen MIDDEN uit de 
Jordaan op het land 

• Vs 9: twaalf (land)stenen MIDDEN in de Jordaan 
(NB: zonder directe opdracht van God) 
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MIDDEN (5x) & ONBEWEEGLIJK (vs 3):  
De Heere Jezus heeft het middelpunt van de dood ‘zonder te wankelen’ 
geraakt. NB: rooster midden in brandofferaltaar. 
 vs 6,7: dit is de les voor onze kinderen om hen dit in te prenten 

 

DUBBEL GETUIGENIS: 
ONDER WATER: DOOP 
BOVEN WATER: AVONDMAAL 



22. Christus strijdt voor ons 
1) Man met een getrokken zwaard 

in Zijn hand:   

• Eerste Persoon met een getrokken 
zwaard in dit boek: Hij strijdt voor 
ons 

• Theofanie. Zeldzaam Gen.18:1; 
Ex.3:2; Richt. 6:12 enz. 

• Joh. 1: het Woord is vlees 
geworden 

• – Reactie Jozua: 
• Geen vrees 
• Viel op zijn aangezicht 
• Aanbidt Hem 
• Schoenen van voeten: 

Heilige Grond 
• NB Let op: 

• Rode Zee: staf 
• Jordaan: ark 
• Kanaän: zwaard 

 
Type van 

Christus als 
Degene die voor 

ons strijdt 
 

SLEUTELVERS 
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1. Jozua bij de Jordaan 
◦ Verhoogd door God 

2. Doorgangsplaats 

3. En...het gebeurde: na de 
gehoorzaamheid van Jozua om te 
besnijden 

4. Openbaring overeenkomstig 
omstandigheden 

◦ Abraham als reiziger 
◦ Mozes aan achterzijde woestijn 
◦ Jozua als man van de strijd 

5. Theofanieën: 
◦ Als Zoon van God: 

 aan Hagar in Gen. 16:7 

 Aan Abraham: Gen. 18:1 

 Aan Jacob: Gen. 2:24-30 

 Aan Israël: Richt. 2:1 

 Aan Gideon: Richt. 6:12-18 

 Aan Manoah: Richt. 13:21 

◦ Als Bode of Engel van het verbond: 

 In Maleachi 3:1: de HEERE van Zijn tempel 

 

1. Here Jezus bij de Jordaan 
(Mat. 3:16,17; Joh. 1:31 

◦ Verhoogd door God 
2. Doorgangsplaats idem: Joh. 

1:28, 31) 
◦ Beth-abara=doorgangsplaats 

3. Ik zal Mij aan hem 
openbaren 

◦ Joh. 14:21 

4. Eindtijd: als leeuw van 
Juda 

5. De rots was Christus: 1 
Kor. 10: 4,9 

6. De Hoofdman van onze 
behoudenis: Heb. 2:10. 
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 5 Veroveringsmiddelen: 

1. Ark 

 Zowel in de woestijn als in het land 

2. 7 Priesters (met bazuinen) 

 Bij strijd in het land: priesters gaan 
voorop, omdat zij omgang hebben van 
Christus 

 NB: Bij strijd in de woestijn niet de 
priesters voorop 

 Vs 8: Voor de HEERE (=ark!!!) uitgaan 

3. 7 Ramshoorns/bazuinen 

 Lev. 25:10 jubeljaar; jubelgezang 
algemeen 

 7 Bazuinen in het bijzonder voor het 
land gegeven, net als koren voor het 
land. 

4. Jubelen/jubelgezang 

5. Rondgang om de stad 

◦ Maar vooral: 

◦ Geloof (Hebr. 11:30) 

Type van onze strijd: 
Alleen geestelijke middelen, geen 
vleselijke middelen 
 

Kolossen: 
Hadden de Here Jezus uit het oog 
verloren en dan komen filosofieën 
en tradities binnen 

NB: 2 zilveren bazuinen 
en  7 jubelbazuinen 
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25. STRIJD TEGEN 7 VOLKEN  

7 volken: Kanaänieten, Hethieten, 
Chiwwieten, Perizzieten, Girgasieten, 
Amorieten en Jebusieten  

Te vergelijken met 7 demonen in NT ??? 

Markus 16:9 

• Toen Hij vroeg op de eerste dag van 
de week uit de dood was opgestaan, 
verscheen Hij eerst aan Maria van 
Magdala, bij wie Hij zeven demonen 
had uitgedreven.  

•  Lukas 8:2 

• ... en ook enkele vrouwen die van 
kwade geesten en ziekten genezen 
waren: Maria van Magdala, bij wie 
zeven demonen waren uitgedreven,  

• Stijd in hemelse gewesten: Ef. 6 
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Jericho 

NB: Geen 
Amalekieten !!! 
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Lessen Bijbelteksten 

Geloof in Gods Woord -  
Inclusief Zijn beloften overwinning over de vijand 

V2; Heb. 11:30 
1 Petr 5:8-9; 
Jak.4:7; Ef. 6:13 

Gehoorzaamheid v. 6 

Energie en enthousiasme (vroeg uit de veren) vv. 12,15 

Geduld v. 15; 2 Pet. 3:1-
10; Gal.6:9 

Christus moet de eerste plaats hebben voor succes vv. 6-9 

In feite vechten niet wij maar Hij v. 11: de ark trekt 
voor u uit 

Moet duidelijk zijn dat Hij onder ons is 1 Kor. 14:25 

Geloof verzet bergen Heb. 11:30; Mat. 
17:20  

Gebruik niets uit de wereld, want dat is vervloekt vv. 17-18 

Geloof in de Here Jezus gaat gepaard met werken v. 25; Jak.2:25 
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 Ook voor de 
heidenen is er 
een heil 
◦ Maar: wel 

bekering: vers 24: 
buiten het kamp 

 Jozua 2 en 6 

 Handelingen 2 
en 7, 9, 10 

 Jesaja 49 

 

 

Jozua 6:1 
De poort van Jericho was  
alleen gesloten voor de Israëlieten 
 
Jozua 6:23 
Rachab  gered; wordt de stammoeder van 
Here Jezus Christus 
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 Bannen 
◦ Afsnijden 
◦ Uitsluiten 

 Geen ban voor: 
◦ Zilver 

 Ex 30: zoengeld/verlossing uit 
zilver 

◦ Goud 
 Goddelijke heerlijkheid en 

gerechtigheid in absolute zin 

◦ Koper 
 Gerechtigheid die uit het vuur blijkt 

uit het werk van de Here Jezus op 
het kruis 

◦ IJzer 
 Num 8 

 Autoriteit (ijzeren staf van Psalm 2) 

 Tempel Salomo: ijzer in tempel 
voor haken  

 Voor verbindingen 

Alles wat God heeft 
gegeven is door de Satan 
aangetast.  
IJZER: 
Bij ijzer ook het beeld van 
de autoriteit. Vgl. Diotrefes. 
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  Sodom en Gomorra 

 Koningen in het 
Zoutdal 

 Zondvloed 
◦ De hele aarde 

 

Gedood werden: 
•Mannen 
•Vrouwen 

•Kinderen......?  
en vervloekt zji Jericho 
LES: Het gaat ten koste  
van je kinderen; maar  
let op de kinderschedel- 
cultuur  In Jericho!!!  
Archeologisch onderzoek 
Prof. Garstang en  
Kathleen Kanyon. 

•Grijsaards 
•… 
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30. DE WERELD ONDER HET OORDEEL 
Jericho wordt afgesloten (v.1) De wereld is afgesloten voor God 

Jericho ligt onder het oordeel (v.2) Zo ook de wereld (Joh. 12:31) 
NB: dit is het oordeel van Hand. 17, niet dat 
van Openb. 20 

God waarschuwde Jericho ruimschoots van 
het komende oordeel: 7 dagen (complete 
periode) bazuingeschal. Ex. 19; Openb. 8-11 

De Heer is lankmoedig..., niet willende dat 
iemand verloren gaat...(2 Pet.3:9) Evangelie 
gaat uit voor een vastbepaalde tijd waarop 
het oordeel komt. Hand. 17:31 

Waarschuwing geïntensiveerd op de 7de dag 
net voor het oordeel komt v. 4,15) 

Zo moet het ook zijn met onze prediking in 
deze laatste dagen 

Bazuinen brengen ook boodschap van 
bevrijdingsfeest. Lev. 25:10 

Tijdens de grote verdrukking zal Israël 
vooruit kijken naar de welaangename tijd van 
de Heer. Jesaja 61. 

Redding Rachab is even belangrijk als 
verwoesting Jericho 

Oordeel is Gods vreemde werk. Jes.28:10. 
Hij wil liever zondaren redden (Joh. 3:17), en 
zoekt ernstig dit te doen (2 Cor. 5:20) 

Rachab’s  redding was door geloof (v. 17; 
Heb. 11:31) 

‘U bent gered door genade, door geloof (Ef. 
2:8) 

Rachab was gered uit het oordeel en voor 
altijd in Israël gebracht (vv. 23, 25) 

God ‘bevrijdde ons uit de macht van de 
duisternis en bracht ons over in het 
Koninkrijk van de Zoon van Zijn Liefde (Kol. 
1:13;  zie ook Ef. 2:13; 5:8; enz.) 
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10 vragen 

1. Noem 3 redenen waarom Kanaän - als hulp voor ons praktische geloofsleven - geen type kan zijn van de 
hemel? 

2. Is de Jordaan behalve rivier ook symbool, schaduw, type, antitype, allegorie en metafoor? 

3. Is de doortocht door de Rode Zee voor ons praktische geloofsleven geestelijk hetzelfde als de doortocht 
door de Jordaan? 

4. Heeft Sittim geestelijk voor ons praktische geloofsleven een betekenis? Is dit dan een stijlfiguur? Zo ja, 
welke? 

5. Wat is voor ons praktische geloofsleven in een vergadering het verschil tussen de opzieners (shoters) van 
Farao en die van Israël? 

6. Waarom is het voor ons praktische geloofsleven als christenen in vergaderingen belangrijk dat de ark door 
“Levitische priesters” en niet alleen door (Kohatitische) priesters werd gedragen? 

7. Hoeveel priesters droegen de ark? Is dit een strikvraag of een stijlfiguur? 

8. Hebben de Israëlieten op één dag wel eens zowel het Pascha als het manna als het koren van het land 
gegeten? Is dit een voorbeeld voor ons praktische geloofsleven of wat anders? 

9. Past de man met het uitgetrokken zwaard in de hand, zoals beschreven in Jozua 5:13, in ons beeld van de 
drieëne God en moet hij wel hierin passen? 

10. Welke wet ontdek je bij de ‘totale uitroeiing’ van alle inwoners van Jericho? 
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