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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom! Gisteren was aan de beurt om te 

lezen: Jozua 6:20-27. De muren van Jericho storten in. Het volk Israël verbrandt en verovert 

de stad en Rachab en haar familie worden gespaard. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In vers 20 staat: Het volk dan juichte, als zij met de bazuinen bliezen; en het geschiedde, als 
het volk het geluid der bazuin hoorde, zo juichte het volk met een groot gejuich; en de muur 
viel onder zich, en het volk klom in de stad, een ieder tegenover zich, en zij namen de stad 
in. Het volk Israël handelt volgens de voorschriften van Jozua. Op de zevende dag, op het 

moment dat het volk juicht, storten de muren in. Alle mensen en dieren worden gedood. 

Alleen Rachab en haar familie worden gered. We lezen dat de muren instorten. Nee, niet 

door stootijzers. Door Gods kracht en macht storten de muren in. Het volk doet hierin niets, 

de HEERE doet alles. En dat niet alleen. De HEERE zorgt ervoor dat het óók precies op het 

juiste moment gebeurt. We lezen immers: zo juichte het volk met een groot gejuich; en de 
muur viel onder zich (…). Jericho is de eerste overwonnen stad in het Beloofde Land. 

Jericho wordt daarom ook wel de sleutelstad genoemd. 

 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? Lees voor jezelf vers 24 nog eens. Het zilver, 

het goud, de koperen en ijzeren vaten moeten niet worden verbrand, maar die zijn voor het 

huis van de HEERE bestemd. Dat komt vanuit deze eerste overwonnen stad Jericho volledig 

aan de HEERE toe.  

Wat leert dit gedeelte mij nog meer over God? In vers 26 en 27 staat: En ter zelver tijd 
bezwoer hen Jozua, zeggende: Vervloekt zij die man voor het aangezicht des HEEREN, die 
zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal; dat hij ze grondveste op zijn 
eerstgeborenen zoon, en haar poorten stelle op zijn jongsten zoon! Alzo was de HEERE met 
Jozua; en zijn gerucht liep door het ganse land. Jozua spreekt de vloek uit over de stad 

Jericho. Dit is ook een bevestiging dat de overwinning Gods werk is. Er wordt gesproken 

over de herbouw van de stad Jericho. De herbouw zal levens gaan kosten van de oudste en 

de jongste. In 1 Koningen 16:34 lezen we dat deze vervloeking is uitgekomen. Hiël herbouwt 

de stad en Abiram zijn oudste zoon sterft tijdens het leggen van het fundament. Zijn jongste 

zoon Segub sterft bij het maken van de poorten. De Heere is een Waarmaker van Zijn eigen 

Woord! Zowel in Zijn beloften alsook in Zijn bedreigingen. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In vers 21 lezen we: En zij verbanden alles, wat in 
de stad was, van den man tot de vrouw toe, van het kind tot den oude, en tot den os, en het 
klein vee, en den ezel, door de scherpte des zwaards. Vanuit de kanttekening bij dit vers 

worden we verwezen naar Deuteronomium 2:34. We lezen dat dit alles moet gebeuren aan 

allen die in hardnekkige vijandschap en afgoderij zouden blijven volharden. Het is een 

rechtvaardig oordeel over de inwoners van Jericho  

We lezen in dit vers óók dat de dieren worden gedood. Dit lezen we ook in Genesis 6:7 waar 

staat: En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den 
aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des 
hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. Ook in dit gedeelte worden niet 

alleen mensen, maar ook de dieren gestraft. In Romeinen 8:22 lezen we: Want wij weten, dat 
het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. Ook dieren 

lijden pijn en ondervinden de gevolgen van de zondeval. Misschien heb jij geiten of kippen? 

Het kan zomaar zijn dat op een dag een dier doodziek wordt of zelfs doodgaat. Jouw geit of 



kip gaat dood vanwege de zonden van de mens. Jongelui, we komen iets dichterbij: jouw 

geit of kip gaat dood, omdat jij een doodschuldige zondaar bent… 

 

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

In hoofdstuk 6 schittert de overwinning. De muren van de stad Jericho vallen en de stad 

wordt in brand gestoken. Hierbij kun je denken aan het kernwoord ‘overwinning’. Bij 

overwinning hoort strijd. Zonder strijd is er geen overwinning. In het Bijbelboek Jozua lezen 

we vaker over het thema ‘overwinning’. In hoofdstuk 6 gaat het over de overwinning van 

Jericho. In hoofdstuk 7 en 8 gaat het over de overwinning van Ai. In hoofdstuk 10 lezen we 

over de overwinning van de strijd tegen de vijf koningen uit het zuiden. In hoofdstuk 11 lezen 

we over overwinning in het noorden. Maar wie heeft deze overwinningen gegeven? In 

Spreuken 21:31 lezen we het antwoord: Het paard (alle uiterlijke middelen) wordt bereid 
tegen den dag des strijds, maar de overwinning is des HEEREN. Het is de HEERE Die de 

overwinning geeft. De kanttekening leert ook: Dat is, komt van den Heere.  

In het geestelijke leven is er ook sprake van strijd. In 1 Johannes 5:4 lezen we: Want al wat 
uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, 
namelijk ons geloof. De kanttekening leert bij ‘overwint’: Dat is, in den geestelijken strijd 
tussen den Geest der wedergeboorte en de wereldse begeerlijkheden en aanlokkingen, 
waardoor wij tot afwijking van het geloof en overtreding der geboden Gods worden 
verzocht, houdt het de overhand. In Psalm 3:4 berijmd zingen we: Gij, HEER’, alleen, Gij zijt 
Verwinnaar in den strijd, en geeft Uw volk den zegen. De kanttekening leert hierbij ook zo 

mooi: bij Hem alleen is verlossing, behoudenis, overwinning en zaligheid. Zie je jongelui hoe 

gelukkig Gods kinderen zijn? Er is strijd, maar zonder strijd is er geen overwinning! Gods 

kinderen strijden de goede strijd des geloofs, zoals we ook lezen in 1 Timotheus 6:12. Zij 

zullen eenmaal dé overwinning behalen! In 2 Timotheus 4:8 lezen we: Voorts is mij 
weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. We hebben deze week kunnen zien dat aardse 

kronen afgezet worden bij de dood, maar deze kroon zal eeuwig blijven! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 25 lezen we: Dus liet Jozua de hoer Rachab leven, en het huisgezin haars vaders, en 
al wat zij had; en zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op dezen dag, omdat zij de 
boden verborgen had, die Jozua gezonden had, om Jericho te verspieden. Rachab wordt 

beloond, omdat ze de verspieders heeft beschermd. Ze wordt met haar familie in Israël 

opgenomen. Het is Gods vinger Die de geschiedenis schrijft, want in Matthéüs 1:5 en 6a 

lezen we in het geslachtsregister: En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed 
bij Ruth, en Obed gewon Jesse; en Jesse gewon David. Rachab is met Salmon getrouwd en 

Rachab is de moeder van Boaz, de man van Ruth. Het geslachtsregister heeft daarom 

raakvlakken bij dit Bijbelgedeelte. Wat een wonder, vind je niet? Hij schaamt Zich niet om 

‘één hunner’ genoemd te worden. In Hebreeën 2:11 staat zo onderwijzend: Want én Hij Die 
heiligt, én zij die geheiligd worden, zijn allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet 
schaamt hen broeders te noemen. 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft ook raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Jozua herinnert 

de twee verspieders aan de belofte die ze aan Rachab hebben gedaan. Daarom kun je ook 

denken aan de geschiedenis van Mefiboseth. In 2 Samuel 9:1 – En David zeide: Is er nog 
iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe om 
Jonathans wil? David bewijst weldadigheid aan het nageslacht van Jonathan om het 

verbond dat met Jonathan is gesloten. David komt na wat hij beloofd heeft! En in de 



geschiedenis van Rachab en de verspieders komen de verspieders ook na wat zij beloofd 

hebben. 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In vers 22 en 23 lezen we: Jozua nu zeide tot de twee mannen, de verspieders des lands: 
Gaat in het huis der vrouw, der hoer, en brengt die vrouw van daar uit, met al wat zij heeft, 
gelijk als gij haar gezworen hebt. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en 
brachten er Rachab uit, en haar vader, en haar moeder, en haar broeders, en al wat zij had; 
ook brachten zij uit al haar huisgezinnen, en zij stelden hen buiten het leger van Israël. 
Jozua geeft het bevel om Rachab en haar familie in veiligheid te brengen. Ze mogen buiten 

het legerkamp van Israël wonen. Jozua is net als David tegenover Mefiboseth correct en 

eerlijk, want beloofd is beloofd. En als je iets beloofd, moet je het ook nakomen. Jongelui, 

hoe is dit bij jou? Kom jij elke belofte na? Ook wanneer het in je eigen nadeel is? 
 

Ook dominee Kershaw wist daarvan. De kerkelijke gemeente van de predikant had een 

tekort van 3000,00 pond. In die tijd was dit een fors bedrag. Men besloot dat de dominee 

naar Londen moest gaan om daar bij de rijkere vrienden van Gods kinderen geld te vragen. 

Hij moest ook zeker even naar dhr. Smith in de Strandstraat gaan. Als hij als eerste zijn 

toezegging in het collecteboekje zou zetten, zouden anderen zeker volgen! Toen de dominee 

in London aankwam vroeg hij naar dhr. Smith in de Strandstraat. Een voorbijganger wees 

hem het voorname huis. Toen hij binnenkwam en zijn vraag voorlegde, zei de heer Smith: “U 

hebt een vergissing gemaakt. Ik hoor niet bij uw kerk en heb daar nog nooit een cent aan 

gegeven.” Teleurgesteld ging de dominee weg. Maar bij de deur riep dhr. Smith: “Wacht, ik 

herinner mij dat er nog een heer Smith in deze straat woont die vast bij uw kerk hoort.” En 

nu ik u toch ontmoet heb, wil ik ook iets aan uw kerk geven. Weet u wat, ik geef net zoveel 

als de andere heer Smith ook zal geven.” De dominee ging vervolgens naar de andere heer 

Smith en vertelde wat hem was overkomen. Dhr. Smith tekende vervolgens voor 1500,00 

pond. “Wel zei de heer Smith, als de andere heer Smith nakomt wat hij belooft heeft, dan is 

de schuld afgelost.” De dominee ging weer terug naar de andere heer Smith. Dhr. Smith 

vroeg hem: “Hoeveel heeft de andere heer Smith beloofd?” De dominee antwoorde: “1500,00 

pond” De rijke heer, die nog nooit een cent had gegeven, schrok. “Dus, ik moet nu 1500,00 

pond geven, maar ja, beloofd is beloofd.” En hij betaalde het grote bedrag uit… 
 

Een gelofte is een belofte en God is daarvan getuige. Het niet nakomen van een gelofte is 

zonde. In het negende gebod staat heel uitdrukkelijk: Gij zult geen valse getuigenis spreken 
tegen uw naaste. Kortom, ‘ja’ zeggen en ‘nee’ doen is dus zonde waarvan de Heere 

rekenschap zal vragen. 

Gij zult niet doodslaan, noch u wreken. 
Breekt nooit den echt; steelt niemands goed. 
Gij zult geen vals getuig'nis spreken, 
Bemint elk met een vroom gemoed. 
(Tien Geboden: 7) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 


