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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

 

Gisteren was aan de beurt om te lezen: Jozua 9:22-27. In dit Bijbelgedeelte roept Jozua de 

Gibeonieten ter verantwoording.  

De Kanaänieten gaan samen tegen Israël strijden. De inwoners van Gibeon proberen door 

een list een verbond met het volk Israël te maken. Ze doen alsof ze uit een ver land komen. 

Het lijkt ook heel echt, want ze hebben versleten kleding, schoenen en beschimmeld brood. 

De Israëlieten vertrouwen het niet. Ze vragen hoe ze kunnen weten of ze wel of niet in 

Kanaän wonen. De Heere heeft immers verboden om een verbond te sluiten met een volk 

uit Kanaän. De HEERE wil niet dat de Israëlieten zich zouden vermengen met de afgoden en 

degenen die de afgoden aanbidden. De Gibeonieten doen zich heel mooi voor. Ze stellen zich 

nederig op en noemen zichzelf knechten van Israël en vertellen dat ze uit een ver land 

komen. Ze zeggen dat ze door hun leiders zijn gestuurd, omdat ze gehoord hebben over de 

wonderen van God. De Israëlieten laten zich overtuigen en sluiten een verbond. De 

Israëlieten beloven dat de Gibeonieten niet worden gedood. Na drie dagen komen de 

Israëlieten erachter dat ze zijn bedrogen. Om de belofte worden de Gibeonieten niet gedood. 

Wel worden de Gibeonieten tot knechten gemaakt.  

Vervolgens lezen we de verzen 22-27. Jozua vervloekt de Gibeonieten. Ze moeten zorgen 

voor hout en water voor de tabernakel. Dit is niet alleen nederig werk, maar ook een zware 

en moeilijk taak. De Gibeonieten geloven dat het volk Israël Kanaän zal veroveren. De 

Gibeonieten zijn gehoorzaam en voeren de opdrachten uit die ze van Jozua krijgen. Op deze 

wijze redt Jozua de Gibeonieten.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

De Israëlieten komen na drie dagen erachter dat ze zijn bedrogen. Maar, om het verbond 

zullen de Israëlieten de Gibeonieten niet doden. De leiders houden zich aan hun woord. Met 

het verbond hebben ze ook de HEERE beloofd dat ze de Gibeonieten niet zullen doden. In 2 

Samuël 21:1 lezen we dat koning Saul zich niet aan deze belofte houdt. En jongelui, wat 

gebeurt er? Er komt hongersnood in Israël. De HEERE geeft geen regen. David vraagt aan 

de HEERE naar de oorzaak van deze droogte. En dan is het antwoord: En de HEERE zeide: 
Het is om Sauls en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. 
Zie je hoe de HEERE handelt bij ontrouw? God is onveranderlijk. Zijn ja is ja en Zijn nee is 

nee. In de NGB Artikel 1 lezen we ook zo onderwijzend, vermanend en vertroostend dat de 

HEERE onveranderlijk en rechtvaardig is.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

De Israëlieten worden door de Gibeonieten misleid en sluiten een verbond. Door deze list 

bevinden de Israëlieten in moeilijke omstandigheden. We lezen niet dat de Israëlieten de 

HEERE om raad vragen. Dat lezen we overigens ook in vers 14 waar staat: Toen namen de 
mannen van hun reiskost, en zij vraagden het den mond des HEEREN niet. Ook hebben de 

Israëlieten de mogelijkheid om via de hogepriester de HEERE om raad te vragen. Dat lezen 

we ook in Numeri 27:21 waar Jozua tot God spreekt via Eleázar, de hogepriester. De 

Israëlieten sluiten het verbond met de Gibeonieten zonder de HEERE, om raad te vragen. 

Wat leert dit mij over de mens? De Israëlieten worden door een list bedrogen en verleid. 

Ook in onze tijd worden veel miljoenen mensen tot de zonde verleid. De mens heeft telkens 

opnieuw weer hulp van God nodig, ook in tijden van verleidingen en listige verzoekingen. 

Van nature heeft de mens de hulp en raad van God niet nodig. Maar ook bij belangrijke 



beslissingen wordt God er nog zo vaak buiten gehouden. Jongelui, hoe is dit bij jou? Jij kent 

ook vast grote of kleinere beslissingen, toch? Betrek je de Heere bij je studie- of sollicitatie 

keuze? Betrek je de Heere bij de aanschaf van een nieuwe fiets? Betrek je de Heere bij je 

kerkgang en hoe je omgaat met je gedoopte voorhoofd? Betrek je de Heere bij het 

persoonlijk Bijbellezen? Kortom, per dag maak je héél veel keuzes. Het schijnt dat je maar 

liefst 35.000 beslissingen per dag neemt. Eigenlijk is bijna elke gedachte een beslissing, 

omdat je ten eerste moet bepalen wat je denkt en ten tweede moet bepalen hóe je er over 

denkt. Hoe vaak per dag betrek je de Heere bij je keuzes? Of heb je de Heere alleen maar 

nodig wanneer je écht vast loopt?  
 

Jongelui, misschien ben jij onlangs ook op een listige wijze verleid? Of je zit in 

moeilijkheden waar je niet doorheen kunt zien? Ook dán mag je de Heere erbij betrekken.  

Weet je, hierin heeft eens een koe belangrijk onderwijs gegeven: Een ouderling en zijn 

vriend lopen een eindje. Zijn vriend is erg verdrietig. Hij weet niet meer hoe het verder 

moet. Hij heeft allerlei raadselen in zijn leven. Hij zegt tegen de ouderling: “Ik heb zoveel 

moeilijkheden dat ik er niet doorheen kan zien.” Ze lopen langs een weiland en om het 

weiland staat een heg. Een koe steekt haar kop boven de heg uit. De ouderling vraagt aan 

de vriend: “Weet je waarom die koe over de heg heen kijkt?” “Nee” zegt de vriend. “Dat zal ik 

je uitleggen” vertelt de ouderling. “Die koe kijkt ‘over’ de heg, omdat die koe er niet 

‘doorheen’ kan zien. Welnu, bid om genade, om ‘over’ je moeilijkheden heen te zien. Dat 

lezen we ook zo onderwijzend in Psalm 50:15 - En roept Mij aan in de dag der benauwdheid; 
Ik zal er u uithelpen (…) . 

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

We lezen in dit gedeelte over de list van de Gibeonieten. In de Bijbel is vaker sprake van een 

list. Daarom kun je denken aan het kernwoord ‘list’ of ‘arglistig’. Door een list worden 

anderen misleid. Dat lezen we al in Genesis 3:1 waar staat: De slang nu was listiger dan al 
het gedierte des velds (…). De slang is listig en misleidt de mens. Je kunt ook denken aan de 

geschiedenis waarin de Joden de Heere Jezus willen doden. In Matthéüs 26:4 staat: En 
beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. De 

kanttekening leert dat de Joden dit bewust met list doen, omdat zij uit vrees voor het volk 

het niet in het openbaar durfden te doen. Jongelui, ons hart is (arg)listig. We lezen in 

Jeremia 17:9 – Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het; wie zal het 
kennen?  De kanttekening geeft bij het woord arglistig nog meer definities, namelijk: 

bedrieglijk, achterhoudend, genegen tot vertreding. Ons hart is erg listig, we kunnen onszelf 

en ons eigen hart niet vertrouwen. Terwijl we in een wereld leven die bruist van het 

promoten van geloof in jezelf, zelfvertrouwen en maakbaarheid. 
 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 23 lezen we: Nu dan, vervloekt zijt gijlieden (…).  In de Bijbel lezen we vaker over een 

vervloeking. In Genesis 9:25 lezen we: En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän, een knecht der 
knechten zij hij zijn broederen. Cham bespot zijn vader. Als Noach weer nuchter is, komt hij 

te weten wat zijn zoon gedaan heeft. De vloek komt op de Kanaänieten, de nakomelingen 

van Cham. Daarom heeft dit gedeelte raakvlakken bij het gelezen gedeelte. Jozua vervloekt 

de Gibeonieten. De kanttekening bij Jozua 9:23 geeft aan dat het om een tijdelijke, arme, 

ellendige staat gaat, maar ook om hun nageslacht. De Gibeonieten ondergaan deze straf 

vanwege hun eigen list en leugen. Maar ook als nakomelingen van Cham.   

 

 



Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

De Gibeonieten worden aan het werk gezet. Er moet veel werk gebeuren. Er moet veel hout 

gehakt worden. En ook is er veel water nodig voor verschillende wassingen die de wet 

voorschrijft. De Gibeonieten gedragen zich zeer ootmoedig. Ze biechten hun bedrog op, al 

verzachten ze de leugen vanwege hun omstandigheden en de vrees om met de andere 

inwoners van Kanaän uitgeroeid te worden. Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart 

en leven? Jongelui, vanuit dit gedeelte kun je denken aan een leugen om eigen bestwil. De 

omstandigheden kan je dwingen om te liegen. De nood kan groot zijn! Maar een leugen blijft 

een leugen en moet gestraft worden. De HEERE is mild en barmhartig, maar Hij kan de 

zonde niet door de vingers zien. 

 

De HEER, Die 't waar' van 't vals' kan onderscheîen, 
En 's mensen hart, hoe listig ook, doorziet, 
Snij' spoedig af de lippen, die ons vleien, 
De trotse tong, wier grootspraak elk verdriet. 
(Psalm 12:3) 

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

volgende keer! 

 


