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Beste luisteraars en meelezers, jongeren en ouderen, aan de hand van het Bijbelleesrooster hebben we 

gisteren Jozua 4 vers 10-18 gelezen. Dit zijn de laatste uren van de doortocht door de rivier de Jordaan, 

waardoor de HEERE Zijn volk leidt naar het Beloofde Land.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

We lezen in vers 10 en 11: ‘De priesters nu die de ark droegen, stonden midden in de Jordaan, totdat alle 

ding volbracht was hetwelk de HEERE Jozua geboden had het volk aan te zeggen, naar al wat Mozes Jozua 

geboden had. En het volk haastte en het trok over. En het geschiedde als al het volk geëindigd had over te 

gaan, toen ging de ark des HEEREN over en de priesters voor het aangezicht des volks.’ In dit Bijbelgedeelte 

staat de ark centraal. We hebben gelezen van ‘de ark des HEEREN’ (vs.11), ‘de ark der getuigenis’ (vs.16) 

en ‘de ark des verbonds’ (vs.18). Die ark is het teken van Gods tegenwoordigheid. Want het is de HEERE, 

Die het water van de Jordaan splitst. De watermassa blijft aan de ene kant staan als een muur. Aan de andere 

kant loopt het water af naar beneden, richting de Dode Zee. Zo ontstaat een droog pad in die woeste rivier, 

waar het water in dit jaargetijde hoog staat, ‘aan al haar oevers’ (vs.18, Jozua 3:15). En zo leidt de HEERE 

Zijn volk door de Jordaan, waar de priesters met de ark midden in de Jordaanbedding blijven staan. Als alle 

Israëlieten aan de overkant zijn, gaan ook de ark en de priesters (genoemd in die volgorde!) naar de overkant. 

Dit grote wonder gebeurt precies volgens de Goddelijke opdracht. Zoals Hij geboden heeft. Dit leert ons: 

God maakt Zijn Woord waar. Hij doet wat Hij belooft. Hij wil het geloof, wat Hij Zelf gewerkt heeft, versterken. 

Zodat we blijvend leren smeken: ‘Gedenk aan ‘t Woord, gesproken tot uw knecht, waarop Gij mij verwachting 

hebt gegeven’ (Ps.119:25). 

Veertig jaar geleden is het volk door de Rode Zee gegaan. En degenen die in de woestijn niet gestorven zijn 

gaan nu óók door de Jordaan. Het volk ziet het voor ogen gebeuren. Ze moeten op ongeveer 1 km afstand 

van de ark blijven (Jozua 3:4). Want de ark is heilig. Zo kan iedereen het goed zien, zelfs de kleinste kinderen… 

De ark wijst de weg. En op de plaats van die hoog opgeheven ark, midden in de Jordaan, zijn inmiddels twaalf 

gedenkstenen geplaatst, zoals we eerder hebben gelezen in vers 1-9. Straks komen ook twaalf gedenkstenen 

op de oever, bij Gilgal (vs.20). Tot een getuigenis van dit wonder! Tot onderwijs voor de kinderen. Zoals we 

zingen: ‘God baande, door de woeste baren en brede stromen, ons een pad’ (Ps.66:3). Ouders, kunt u uit uw 

eigen leven vertellen van de grote wonderen die God aan uw ziel gedaan heeft? En van grote wonderen in 

het ‘gewone’ dagelijks leven, zoals al het volk dit nu meemaakt. Bovendien: waar (bij Wie) dit u heeft gebracht? 

Of blijft het dan heel stil? Is dat uw nood? Dat u niet kunt zeggen: ‘Hoort wat mij God deed ondervinden?’ 

Maar… van wie anders moeten onze kinderen en jongeren persoonlijk horen Wie God is? Jongeren, kinderen, 

zullen jullie zelf ook vragen stellen, hoe de HEERE werkt? Want het gaat om God! Om Zijn eer. Om Zijn Naam!   

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

We lezen verder in vers 12 en 13: ‘En de kinderen van Ruben en de kinderen van Gad, mitsgaders de halve 

stam van Manasse, trokken gewapend voor het aangezicht der kinderen Israëls, gelijk als Mozes tot hen 

gesproken had. Omtrent veertigduizend toegeruste krijgslieden trokken er voor het aangezicht des HEEREN 

ten strijde naar de vlakke velden van Jericho.’ Niet alleen Jozua is trouw aan de opdracht van Mozes, maar 

ook de veertigduizend soldaten uit de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse zijn gehoorzaam. 

‘Gelijk als Mozes tot hen gesproken had.’ Zij gaan voorop in de strijd. Voor hun broeders, de andere stammen. 

Als de voorhoede van het leger naar het Beloofde Land. Zoals we lezen in Hebreeën 11:30-31, geldt ook hier: 

‘door het geloof’. En naar Gods gebod. Wat leert dit over de mens? Dat God Zijn volk ‘gehoorzaamheid’ leert. 

En dat de HEERE dan Zijn bijzondere zegen geeft. Heel bijzonder: ze gaan ‘voor het aangezicht des HEEREN’, 

Die Zich boven de ark des verbonds openbaarde, lezen we in kanttekening 13 bij vers 13. Zij gaan niet alleen. 

Niet in eigen kracht. Kijk maar: daar is de ark, die van Gods gunst getuigt. Want de priesters staan nog steeds 

in het midden van de Jordaan, met de ark hoog verheven, op hun schouders. De ark is het beeld van Christus 

en wijst op Zijn ambt als Hogepriester. In de ark liggen de twee stenen tafels van de Wet. Hij heeft de Wet 

volkomen vervuld. Dat is het Evangelie van de Ark: met het gouden verzoendeksel, waarop sporen van het 

opgedroogde bloed zichtbaar zijn, erop gesprenkeld tijdens de laatste Grote Verzoendag. Christus, de Ark, 

brengt Zijn volk door de Jordaan in het Beloofde Land. De Jordaan is ook een beeld van de doodsrivier, die 



wij moeten overgaan om het Beloofde Land, een beeld van de hemel, in te gaan. Wat leert dit over de mens? 

Alleen met het geloofsoog op deze Ark der Behoudenis, de Heere Jezus Christus, kunnen wij – verzoend met 

een Drie-enig God – de doodsjordaan oversteken. Ouderen en jongeren, een oude Latijnse uitspraak is: 

Memento mori. Dat betekent: ‘Gedenk te sterven.’ Doe je dat? Vijf minuten aaneengesloten per dag nadenken 

hoe dát moment zal zijn. Tegenovergesteld is die andere uitspraak: Carpe diem. ‘Pluk de dag, maak plezier!’ 

Dat leert ons de duivel en de wereld. En het leeft van nature in ons hart. Maar je moet de doodsjordaan over. 

En sterven betekent: God ontmoeten. Hoe zou dat ooit moeten? Hoe zou dat ooit kunnen zonder die Ark?! 

Denk aan je sterfdag: te moeten sterven. Zul je dat doen… vanaf nu? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Tijdens het lezen van dit Bijbelboek wordt steeds duidelijker dat Jozua, de aangewezen opvolger van Mozes, 

ook werkelijk de positie van Mozes overneemt. Vers 14: ‘Te dienzelven dage maakte de HEERE Jozua groot 

voor de ogen van het ganse Israël; en zij vreesden hem, gelijk als zij Mozes gevreesd hadden, al de dagen 

zijns levens.’ De naam Jozua betekent: ‘De HEERE redt’. De Hebreeuwse namen Jozua, Josía en Jesaja 

hebben dezelfde betekenis. In het Grieks luidt deze Naam: Jezus. Zaligmaker, Verlosser. Jozua is een type 

van Jezus, vooral van Zijn Koninklijk ambt. Dat betekent: Hij leidt, regeert, beschermt en bewaart Zijn volk. 

Hij brengt Zijn volk in de hemel, in de rust. In vers 14 lezen we: de HEERE maakte Jozua groot voor de ogen 

van het ganse Israël. Dat had Hij ook beloofd (Jozua 3:7). Als leider heeft Jozua het volk in de rust gebracht 

(Hebreeën 4:8).  

Maar we lezen óók dat God Zijn Zoon grootgemaakt heeft. In Filippenzen 2:9-11: ‘Daarom heeft Hem ook 

God uitermate verhoogd en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is, opdat in den Naam 

van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde 

zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders.’  God heeft 

Hém groot gemaakt. Uitermate verhoogd! Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Christus zit aan 

de rechterhand van God. Het volk erkende Jozua. Hoe is dat bij u? Wie is Christus voor jou? Een vraag van 

levensbelang! Daar moet een antwoord op komen. Mag je door genade, door het zaligmakend geloof in 

waarheid belijden: ‘Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond…’ (Hebreeën 2:9)?  

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

We lezen vers 15-17: ‘De HEERE dan sprak tot Jozua, zeggende: Gebied den priesters die de ark der 

getuigenis dragen, dat zij uit de Jordaan opklimmen. Toen gebood Jozua den priesters, zeggende: Klimt op 

uit de Jordaan.’ De overtocht van al het volk door de Jordaan is volbracht. Als laatste moet de ark met de 

priesters naar de overkant. Zij klimmen met de ark op uit de Jordaan. De ark des HEEREN is hier genoemd: 

‘de ark der getuigenis’. Ook in het Nieuwe Testament lezen we van een ‘getuigenis’, in dezelfde Jordaan. 

Matthéüs 3:16-17: ‘En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. (…) En zie, een stem 

uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.’ Op de 

berg der verheerlijking voegt God eraan toe: ‘Hoort Hem’ (Matthéüs 17:5). Het getuigenis bij de Jordaan was 

voor het volk een zichtbare prediking. Eeuwen later, als Jezus door Johannes de Doper gedoopt wordt, 

opnieuw een ‘getuigenis’, een prediking: hoorbaar én zichtbaar. Ze zien het gebeuren en ze horen de stem 

van God. Ook wij leven onder de hoorbare en zichtbare prediking. Hoorbaar in de verkondiging van het Wood. 

Zichtbaar in de bediening van de sacramenten. Wat zie jij? En wat hoort u? Wat is de uitwerking?  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Dit gedeelte sluit af met vers 18: ‘En het geschiedde toen de priesters die de ark des verbonds des HEEREN 

droegen, uit het midden van de Jordaan opgeklommen waren en de voetzolen der priesters afgetrokken 

waren tot op het droge, zo keerden de wateren van de Jordaan weder in hun plaats en gingen als 

gisteren en eergisteren aan al haar oevers.’ Zodra de voeten van de priesters op het droge staan, stort de 

muur van water ineen op het droge pad in de Jordaan. Het water komt weer tot de uiterste grenzen van de 

rivierbedding. Het wonder heeft zich voltrokken. Opnieuw het bewijs dat de wateren beheerst worden door 

‘de ark des verbonds des HEEREN.’ Nu is de bruisende Jordaan een hoorbare en zichtbare prediking. 



Dit beeld brengt ons bij de vraag: hoe zal uw en jouw levenseinde zijn? Hoe zul jij de overkant van de 

doodsjordaan bereiken? Waar gaat u heen? De eeuwigheid is aanstaande. We hebben hier geen blijvende 

stad. Zoekt u de toekomende? Zult u ingaan in de rust? Heere spreekt ernstig tot ons in Hebreeën 4:1-2: 

‘Laat ons dan vrezen, dat (…) iemand van u schijne achtergebleven te zijn. Want ook ons is het Evangelie 

verkondigd (…).’ Moet van u misschien gezegd worden: ‘Maar het Woord der prediking deed hun geen nut, 

dewijl (omdat) het met het geloof niet gemengd was’ onder de hoorbare en zichtbare prediking?  

Aan het eind van de Christenreis van John Bunyan lezen we dat Christen en Hopende door de doodsrivier 

moeten. Christen wordt door Hopende bemoedigd vanwege zijn vrees voor de dood: ‘Heb goede moed, 

Jezus Christus maakt u gezond!’ En dan roept Christen luid: ‘O, ik zie Hem weer en Hij zegt tot mij: ‘Wanneer 

gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen’ 

(Jesaja 43:2). Aan de overkant van de rivier is het tot grote verwondering van al Gods kinderen, dat engelen 

hen opwachten, zodra zij deze wereld hebben verlaten. 

Jongeren en ouderen, wat zullen uw en jouw laatste woorden bij het sterven zijn? Eén van Gods kinderen die 

reeds op jonge leeftijd (29 jaar) is thuisgehaald, was de Amerikaanse zendeling David Brainerd (1718-1747). 

Zijn Jezus geleidde hem door de doodsjordaan en hij mocht ingaan in de Rust. Hij stierf met deze woorden: 

‘Hij zal komen, Hij zal niet achterblijven. Ik zal spoedig verlost zijn en God verheerlijken met Zijn engelen.’  

Wat zullen uw en jouw laatste woorden zijn?   

Uw hoop, Uw kudde woonde daar; 

Uit vrije goedheid waart Gij haar 

Een vriendelijk Beschermer; 

En hebt ellendigen dat land (het Beloofde Land) 

Bereid door Uwe sterke hand, 

O Israëls Ontfermer! 

De HEERE gaf rijke juichensstof, 

Om Zijne wond'ren en Zijn lof, 

Met hart en mond, te melden; 

Men zag welhaast een grote schaar, 

Met klanken van de blijdste maar, 

Vervullen berg en velden. 

 

(Psalm 68 vers 5) 

 

Zo de Heere wil en wij leven zullen, graag tot de volgende keer! 


