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Beste luisteraars, jong en oud, wij hebben gisteren Jozua 8 vers 9-18 gelezen. Dit is een belangrijk gedeelte 

uit het verslag van de inname van de stad Ai door een krijgslist.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Allereerst is het heel belangrijk om het verband met de voorafgaande hoofdstukken 6 en 7 goed te zien. 

Jericho, de eerste stad, is ingenomen zonder strijd. En deze tweede stad Ai wordt ingenomen door te strijden. 

Die strijd om Ai is echter de eerste keer verloren. Want Achan heeft gestolen van de kostbare buit van Jericho, 

wat alleen de HEERE toekwam. Het einde van Jozua 7 beschrijft het vreselijk einde van Achan en zijn familie. 

Toen is de toorn van God gestild, opgeheven. En daarom bemoedigt de HEERE Jozua in het eerste vers van 

dit 8e hoofdstuk en geeft hem ook de opdracht hoe hij Ai moet belegeren en innemen. Hij belooft ook dat de 

stad Ai reeds aan Jozua en het volk is gegeven! Dit leert ons over God dat Hij waarachtig en betrouwbaar is. 

In Zijn oordelen en in Zijn bedreigingen, zoals blijkt in het vorige hoofdstuk: de straf op de zonde van Achan. 

Maar ook in Zijn beloften. Hij spreekt. En doet wat Hij zegt. Want de stad Ai zál worden ingenomen. 

Dan zien we in vers 9-11 hoe Jozua te werk gaat: ‘Alzo zond Jozua hen heen, en zij gingen naar de achterlage, 

en zij bleven tussen Bethel en tussen Ai, tegen het westen van Ai; maar Jozua overnachtte dien nacht in het 

midden des volks. En Jozua maakte zich des morgens vroeg op en hij monsterde het volk; en hij trok op, hij 

en de oudsten van Israël, voor het aangezicht des volks, naar Ai. Ook trok al het krijgsvolk op, dat bij hem 

was, en zij naderden en kwamen tegenover de stad; en zij legerden zich tegen het noorden van Ai, en er was 

een dal tussen hem en tussen Ai.’ We zien het voor ogen gebeuren: een deel van het leger stelt zich in een 

hinderlaag op aan de achterkant van de stad Ai. En Jozua gaat dan met de hoofdmacht van het leger naar 

de stad. Als het leger van Ai hen zal aanvallen, dan zal Jozua op de vlucht slaan. Zo zal het leger van Ai de 

‘vluchtende’ Israëlieten achtervolgen, terwijl de stad onbewaakt achterblijft, met open poorten. Dan geeft 

Jozua een signaal (vers 18) en zal het leger uit de hinderlaag Ai innemen en met vuur verbranden. Vervolgens 

moeten ze het leger van Ai achtervolgen. Het zal dan van twee kanten worden aangevallen. Wat leert deze 

uitvoerige beschrijving nog meer over God? Alles wat Jozua doet, is in opdracht van de HEERE. Hij is de 

Ontwerper van dit plan. Hij voert het ook uit. Hij geeft de overwinning. Omdat Hij de Overwinnaar is!  

Misschien hebt u ook veel strijd. In uw persoonlijk leven. In het gezins. In uw huwelijk. Misschien heb jij ook 

te kampen met tegenslagen in je jonge leven. Dit gedeelte leert mij over God, als wij in gehoorzaamheid de 

weg gaan die Hij ons in Zijn Woord aanwijst, wij alles van Hem mogen en moeten verwachten. Dat kan niet 

samengaan met de zonde, zoals bij Achan. Dan verlies je de strijd, zoals bij die eerste aanval op stad Ai. Het 

is onmogelijk om de zonden aan de hand te houden. Het is enkel genade als we onze strijd, onze zaak, onze 

zorgen aan Hem mogen overgeven. Dan is het is Gods zaak. Hij zal het doen. Daarom is het Zijn bevel: 

‘Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken’ (Psalm 37:5). ‘Gij ziet het immers, 

want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve’ (Psalm 10:14) en het in Zijn 

hand laten liggen en niet meer terugnemen... Denkt u, denk jij eens na: wat betekent dit voor mij, in mijn 

persoonlijke, concrete en bijzondere zorgen van iedere dag? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In die strijd schakelt de HEERE mensen niet uit, maar in. Dat lezen we in vers 12 en 13: ‘Hij nam ook omtrent 

vijfduizend man, en hij stelde hen tot een achterlage tussen Bethel en tussen Ai, aan het westen der stad. En 

zij stelden het volk, het ganse leger, dat aan het noorden der stad was, en zijn lage was aan het westen der 

stad. En Jozua ging in denzelven nacht in het midden des dals.’ De krijgslist wordt uitgevoerd. Onwillekeurig 

denk je misschien: mag dit wel? Is dat wel eerlijk? Het antwoord is ‘ja’. Zowel Calvijn als Matthew Henry wijzen 

erop dat er tussen de twee volken voorafgaand aan de strijd géén afspraken zijn gemaakt of geschonden. 

Nog belangrijker: dit is niet ‘zomaar’ een oorlog tussen Israël en de Kanaänieten. Het is de strijd tussen God 

en de afgoden met hun dienaars. In deze strijd heeft de HEERE de leiding. Ook Jozua staat onder Zijn bevel. 

Want het gaat om de inname van het Beloofde Land, om de uitvoering van de heilsgeschiedenis, waarin God 

Zijn Koninkrijk opricht in een zondige wereld. Een strijd tussen de duisternis en het licht.  



We zien in vers 14 de tegenreactie: ‘En het geschiedde toen de koning van Ai dat zag, zo haastten zij en 

maakten zich vroeg op, en de mannen der stad kwamen uit, Israël tegemoet, ten strijde, hij en al zijn volk, te 

bestemder tijd, voor het vlakke veld; want hij wist niet dat hem iemand een achterlage legde van achter de 

stad.’ De koning van Ai en alle inwoners denken dat ze, net als de vorige keer, weer opnieuw de overwinning 

zullen behalen. Maar schijn bedriegt. De HEERE zal Zijn volk straks op een uiterst gemakkelijke wijze de strijd 

laten overwinnen. We zien die twee volken tegenover elkaar. De klemmende vraag is: aan welke kant sta jij? 

En aan welke kant staat u? Want ook nu is er nog steeds een strijd tussen de duisternis en het licht. Dat is 

een geestelijke strijd. Van nature staan we allemaal aan de kant van Ai. Dat is tégen God. Er zijn maar twee 

wegen. Of je strijdt in het leger van Ai. Of met Jozua in het leger van Israël. Dat wil zeggen: je strijdt voor 

God. Of je strijdt tegen God. U staat aan de kant van God. Of u dient de afgoden (van onze tijd!). Het is één 

van tweeën. Een derde mogelijkheid is er niet.  

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

Het gaat in dit gedeelte over het thema ‘Overwinning’. Ook al is er in deze verzen de strijd nog niet voltooid. 

In vers 15-17 slaat het leger van Israël zelfs schijnbaar op de vlucht: ‘Jozua dan en gans Israël werd geslagen 

voor hun aangezichten, en zij vloden door den weg der woestijn. Daarom werd samengeroepen al het volk 

dat in de stad was, om hen na te jagen; en zij jaagden Jozua na en werden van de stad afgetrokken. En er 

werd niet één man overgelaten in Ai noch Bethel, die niet uittrokken, Israël na; en zij lieten de stad openstaan 

en jaagden Israël achterna.’ Het lijkt nog geen overwinning. Het moet nog gebeuren. Toch is het al gebeurd. 

Zo heeft de HEERE beloofd in vers 1: ‘Ik heb den koning van Ai en zijn volk en zijn stad en zijn land in uw 

hand gegeven’. Alsof het al gebeurd is. En dat gaat nu ook gebeuren. Want de Israëlieten slaan op de vlucht, 

achtervolgd door de inwoners van Ai. En de stad Ai blijft onbewaakt achter, met open poorten. De stad is al 

overwonnen. Want de HEERE alleen is Overwinnaar in de strijd. En Hij geeft Zijn volk de zegen. Zo heeft Hij 

Zichzelf in Jozua 5:14 geopenbaard: als ‘de Vorst van het heir des HEEREN’.  

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

In dit gedeelte gaat het om de strijd en overwinning op de stad Ai. Daar zit ook een diepe geestelijke betekenis 

en les in. We lezen in Romeinen 8:31: ‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Voor Gods kind ligt hierin 

de zekerheid van het ware geloof, zoals verwoord is in de kanttekeningen bij dit vers: als God voor ons is, 

dat betekent: ‘Als God met ons – door Christus – verzoend is, ons heeft verkoren, geroepen, gerechtvaardigd, 

en ons zal verheerlijken’, wie zal dán tegen ons zijn? ‘Wie zal ons dan kunnen beschuldigen of beschadigen?’ 

‘Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?’ Hierbij moeten wij onszelf ernstig het tegenovergestelde afvragen: 

als God niet vóór mij is, dan is Hij tégen mij. Als u tegen Hem strijdt, dan is Hij niet vóór u, maar tégen u. En 

tégen jou. Wij moeten onze wapens van (geestelijk) verzet tegen de Heere uit handen geven en capituleren. 

Dat betekent: breken met de zonde en Hem te voet vallen en om genade smeken. Wanneer de Heere door 

de kracht van Zijn Woord en het onweerstaanbare werk van Zijn Heilige Geest doordringt in je hart, zal dat 

ook écht gebeuren. Dan zul je zeer gewillig zijn op de dag van Zijn heirkracht (Psalm 110:3). Dan ga je willen 

wat God wil. Dan zal de zonde uitgebannen worden en komt er een strijd tegen de zonden, de wereld en ons 

boze hart. Zeg eens: heeft God in Christus het zó als de Koning der koningen te zeggen in uw en jouw leven?    

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Dit gedeelte eindigt met vers 18: ‘Toen sprak de HEERE tot Jozua: Strek de spies uit, die in uw hand is, naar 

Ai, want Ik zal haar in uw hand geven. Toen strekte Jozua de spies die in zijn hand was, naar de stad aan.’ 

Op dit signaalteken komt het kleinste gedeelte van het leger uit de hinderlaag aan de achterkant van de stad 

tevoorschijn om de lege stad Ai in te nemen. Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk, voor hart en leven?  

Heel duidelijk blijkt uit de geschiedenis van de inname van Ai, na álles wat er gebeurd is (hoofdstuk 7): 

- De eerste nederlaag bij de strijd om de stad Ai; 

- De dood van 36 soldaten van Israël en de grote rouw om dit verlies; 

- De zonde van Achan die ontdekt is; 

- De vreselijke straf over Achan in het dal van Achor; 

… nu God de zonden heeft gestraft, Zijn grote toorn over Israël is afgewend. De hitte van Zijn gramschap is 

geblust (Psalm 85). Hieruit blijkt Gods eeuwige Verbondstrouw over Zijn volk. Nu kan Ai worden ingenomen! 



De HEERE doet alles. Zo is het ook in het geestelijke leven: ‘Niet door kracht, noch door geweld, maar door 

Mijn Geest zal het geschieden’ (Zacharía 4:6). En tegelijk zegt Hij: ‘Strijdt om in te gaan door de enge poort’ 

(Lukas 13:24). Zullen we zo ook persoonlijk én als gezin biddend en smekend het komende seizoen ingaan, 

wanneer de catechisaties weer beginnen, de jeugdvereniging, de kerkdiensten op zondag en in de week?  

Zo heeft de HEERE in de geschiedenis van Israël grote wonderen verricht. Maar ook het persoonlijk leven 

van al Zijn volk, in de bekering door God tot God, zoals Bunyan dat beschrijft in zijn boek ‘De Heilige Oorlog’. 

En zo heeft God ook Zijn wonderen getoond in de geschiedenis van ons land. Zoals in de tachtigjarige oorlog, 

bij het beleg van de stad Leiden. De Prins van Oranje heeft de dijken doorgestoken, om de Spanjaarden op 

de vlucht te jagen. Maar Leiden ligt hoog. Het plan dreigt te mislukken. Pas ruim een maand (!) later heeft 

God door een felle westenwind het water richting de stad laten stromen. En nóg leek de bevrijding van Leiden 

te mislukken. En toen liet God in de nacht van 2 op 3 oktober 1574 een groot deel van de stadsmuur instorten. 

De Spanjaarden hadden de stad zó kunnen innemen. Maar ze sloegen op de vlucht, uit grote angst door het 

vreselijke geluid van de instortende stadsmuur. Wat een groot wonder van de Allerhoogste God! 

Mag u en jij van die wonderen in uw leven getuigen?  

Dan zal de tekst uit 1 Johannes 5:4 ook uw belijdenis zijn, met mond en hart:  

‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk 

ons geloof.’ De oorzaak van die overwinning staat in de kanttekening: ‘omdat het geloof Christus omhelst, 

door Welken wij alles vermogen. Ik vermag alle dingen, door Christus, Die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13).’ 

We hopen, Deo Volente, tot de volgende keer! 


