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Beste jongeren en ouderen, aan de hand van het Bijbelleesrooster hebben we gisteren Jozua 11 vers 1-9 

gelezen. Het gaat hier over de strijd en de overwinning in het noorden van het Beloofde Land.  

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Dit: dat het gerucht van alle overwinningen óók in het noorden bekend is geworden. Want in vers 1 lezen we: 

‘Het geschiedde daarna, als Jabin, de koning van Hazor, dit hoorde…’ De grote daden van de HEERE zijn 

heel duidelijk bekend. Dat hebben we al gelezen in Jozua 9:1-3, 9-11 en 10:1-2. Daar zorgt God Zelf voor. 

En wat gebeurt er dan? Gaan die koningen van het noorden door de knieën? Nee… Ze komen in opstand. 

Samen vormen ze een coalitie. Ze maken samen een verbond om te gaan strijden tegen Jozua en het volk. 

Nee: ze strijden tegen de God van Israël. Tegen ‘de Vorst van het heir des HEEREN’ (Jozua 5:14-15). Dat 

betekent: strijden tegen Díe God, Die strijdt voor Israël. Dat kan dus…! Écht zien wat God gedaan heeft. 

Wéten van de kracht en almacht van God. En dan…  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

En dan… niet door de knieën gaan. Maar daartegen strijden. In opstand tegen God. Dát is wat die koningen 

in vers 1-5 gaan doen. Door onze zondeval zijn u, jij en ik ook in opstand gekomen tegen God. Onze dagelijkse 

zonden maken duidelijk dat we Hem de oorlog hebben verklaard. Dit laat zien dat elk mens tot het ergste in 

staat is. Ook u, jij en ik. Tegen beter weten in. Strijden tégen God. Durft u en durf jij dat zo vol te houden? 

Ook als je weet hoe dit hoofdstuk straks afloopt? En hoe het ook zal aflopen als wij ons blijven verzetten tegen 

Deze God? Door Hem te grieven, te tergen met onze dagelijkse zonden, die we niet kunnen en vooral ook 

niet willen loslaten? Denk vandaag ernstig na: doe denk je dat te kunnen volhouden? 

We zien hoe deze koningen dat denken op te lossen, in vers 1-5: ‘Het geschiedde daarna, als Jabin, de 

koning van Hazor, dit hoorde, zo zond hij tot Jobab, den koning van Madon, en tot den koning van Simron 

en tot den koning van Achsaf, en tot de koningen die tegen het noorden op het gebergte, en op het vlakke 

tegen het zuiden van Cinnerôth, en in de laagte, en in Nafoth-Dor aan de zee waren, tot de Kanaänieten 

tegen het oosten en tegen het westen, en de Amorieten, en de Hethieten, en de Ferezieten, en de Jebusieten 

op het gebergte, en de Hevieten onder aan Hermon in het land van Mizpa. Dezen nu togen uit en al hun 

heirlegers met hen, veel volk, als het zand dat aan den oever der zee is in veelheid, en zeer vele paarden en 

wagens. Al deze koningen werden vergaderd, en kwamen en legerden zich tezamen aan de wateren van 

Merom, om tegen Israël te krijgen.’ Ze spannen zich samen als één sterke macht. Met een ontzettend grote 

legermacht. Wat leert dit mij over de mens? Dat die vijanden vertrouwen op hun eigen heirlegers, hun zeer 

grote aantal soldaten, vooral ook op hun zeer vele paarden en wagens. Vertrouwen op eigen kracht: een 

sterk leger. Maar… straks zullen al die mensen gedood worden, de paarden zullen verlamd worden en de 

wagens zullen met vuur verbrand worden. Zo loopt het af met alle mensen die vertrouwen op eigen kracht. 

En met u en jou? In je strijd tegen een concrete (boezem)zonde en de machtige aanvallen van satan op uw 

gezin of persoonlijke nood? Hoe loopt het dan met u af?   

Daartegenover het volk Israël. Zij kunnen nooit op tegen die geweldig grote overmacht. Maar ze vertrouwen 

niet op eigen kracht. De HEERE belooft dat Hij de vijanden in hun macht zal brengen, zo lezen we in vers 6: 

‘En de HEERE zeide tot Jozua: Vrees niet voor hun aangezichten, want morgen omtrent dezen tijd zal Ik hen 

altegader verslagen geven voor het aangezicht van Israël; hun paarden zult gij verlammen en hun wagens 

met het vuur verbranden.’ Zij vertrouwen niet op paarden en wagens, maar op de HEERE der Legermachten. 

Dat leert ons over de mens dat dit de kern van het ware, zaligmakende geloof. Mag u dit geloof beoefenen: 

‘Een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, 

maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter 

genade, alleen om de verdiensten van Christus wil’ (HC Zondag 7, antw.21). Wat hebben deze woorden u 

en jou persoonlijk te zeggen? 

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

Bij het lezen van het Bijbelboek Jozua zal het u en jou ook vaak zijn opgevallen. Wellicht een moeilijk thema: 

het grote geweld in de strijd en het uitroeien van de Kanaänieten na de behaalde overwinningen in de oorlog. 



Maar… mag dit? Kan dit wel? Is dit niet wreed en onbarmhartig? We lezen het ook hier, in de verzen 7-8: 

‘En Jozua en al het krijgsvolk met hem, kwam snellijk over hen aan de wateren van Merom, en zij overvielen 

hen. En de HEERE gaf hen in de hand van Israël, en zij sloegen hen en zij jaagden hen na tot groot Sidon toe, 

en tot Misrefôth-maïm en tot het dal Mizpe tegen het oosten; en zij sloegen hen, totdat zij geen overigen 

onder hen overlieten.’ Iemand zal denken: maar de Heere is toch een God van liefde? Jazeker! ‘God is Liefde’ 

(1 Johannes 4:8). Juist daarom is het belangrijk te beseffen dat Gods liefde en Zijn toorn en gramschap niet 

strijdig zijn met elkaar. Gods wraak ontstaat vanwege gekrenkte liefde. Hij kán de zonden niet dulden, omdat 

het strijdt tegen Zijn rechtvaardigheid. En de HEERE heeft lang, zeer lang geduld gehad met de Kanaänieten. 

Maar nu is de maat vol gezondigd. Is dat ook niet het geval anno 2022 in de wereld, in Nederland, in ons 

persoonlijk leven? Wij moeten met God in het reine komen. Anders kan Gods oordeel niet dan vreselijk wezen. 

Hij heeft Abram al in Genesis 15:16 beloofd dat dít het moment zal zijn waarop de vijand verslagen zal worden. 

Nu: als de maat is vol gezondigd. Hij kan de zonden niet langer ongestraft laten. Daarom lezen we in Jozua 

steeds het woord ‘verbannen’, dat betekent: helemaal uitroeien. De afgodendienst was nauw verbonden met 

allerlei (seksuele) uitspattingen, een gruwel in Gods ogen. De toorn van God tegen de zonde is zó groot, dat 

Hij het moet straffen met de hoogste straf. Het geweld in deze geschiedenis van het Oude Testament heeft 

óók te maken met de heilsgeschiedenis. Want de duivel heeft fel gestreden tegen de komst van de Messias.  

Dus die vele zwarte bladzijden in de (kerk)geschiedenis kunnen en mogen hiermee nooit vergeleken worden. 

Zoals de kruistochten. ‘God wil het’, zo zei de paus en zo dachten veel mensen. Maar het was een leugen. 

Al dát geweld was een grote zonde tegen God en de naaste. Straks, op de oordeelsdag, zal al het onrecht 

worden hersteld. Dan zullen de rechtvaardigen publiek worden vrijgesproken. En de goddelozen zullen de 

eeuwige straf ontvangen, veel erger en vele malen zwaarder dan de oordelen in het boek Jozua. Daarom 

een allesbeslissende vraag: aan welke kant zult u dan staan? En jij?  

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

Paarden en wagens staan in het Oude Testament symbool voor een sterk en machtig leger. Daar kun je op 

vertrouwen! In Psalm 20:8-9 lezen we iets heel anders: ‘Dezen vermelden van wagens en die van paarden, 

maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods.’ Het volk Israël moest dat leren, in deze 

geschiedenis. Wij zullen door Gods genade voor het eerst en steeds opnieuw dit ook moeten leren. Al is hier 

geen letterlijke oorlog. Wel in Oekraïne. Europa stuurt zware wapens, in de hoop dat men de oorlog wint. 

Waar vertrouw ik op? Zelfs de goddeloze koningin Mary Stuart in Schotland was banger voor het gebed van 

John Knox (1514-1572) dan voor een sterk leger van tienduizend soldaten. Ze heeft iets gevoeld van Gods 

almachtige kracht. Maar ze kende de Heere niet. Hoe is dit in uw en jouw leven? Mag je zeggen met de 

dichter van Psalm 43: ‘Mijn God, ik steun op Uw vermogen, Gij zijt de sterkte van mijn hart?’ En als u dit niet 

kunt zeggen: brengt u deze levensvragen vandaag in het gebed bij de Heere? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In het laatste vers 9 lezen we de overwinning op de strijd: ‘Jozua nu deed hun gelijk als hem de HEERE 

gezegd had: hun paarden verlamde hij en hun wagens verbrandde hij met vuur.’ Dan is de macht van de 

tegenstanders gebroken. Het is afgelopen met de macht van de Kanaänieten. De HEERE heeft het beloofd. 

En Hij schenkt het ook. Hoe? In de weg van strijd en overwinning.  

Ieder mens heeft ook een strijd op aarde. Vooral Gods kinderen. Het is een grote overmacht, die vijandelijke 

coalitie van legers. Drie doodsvijanden: de duivel, de Gode vijandige wereld en ons eigen boze hart. De strijd 

om de stad Mensziel. Alle macht spant zich samen om ouderen en jongeren bij de HEERE vandaan te houden. 

Om jou vast te houden in de macht van de duivel. Daarom is geestelijke wapenrusting (1 Timótheüs 6) nodig. 

Dan zal de Heere voor u en jou strijden. Alleen zó komt er ook een keer een einde aan de geestelijke strijd 

van Gods kinderen, wanneer zij in het beloofde ‘land der ruste’ mogen ingaan. Hier zuchten ze biddend: 

‘Twist met mijn twisters, Hemelheer; ga mijn bestrijd’ren toch te keer (Ps.35:1). Want wie steunt op eigen 

kracht is diepongelukkig en reddeloos verloren in de geestelijke strijd. Maar in dit gedeelte is het anders: 

‘God zal opstaan (tot de strijd), Zijn vijanden zullen verstrooid worden (Psalm 68:2).’ De kanttekening legt uit: 

‘De zin is: Als God Zich (om zo te spreken) maar begint te reppen, zo is het met al het woeden der vijanden 

gedaan.’ Dat is, omdat Christus de strijd heeft overwonnen. Hij werd omringd door de helse machten die zich 



samenspanden (Psalm 22:13-14, 17). Stervend aan het kruis heeft Hij de macht van de satan verpletterd. 

Alleen door Zijn kracht, kunnen krachteloze mensen de goede strijd des geloofs strijden. Want zonder strijd 

is er geen overwinning.           

Aan het eind van zijn leven zegt Paulus niet: ‘Ik heb de strijd goed gestreden.’ Maar: ‘Ik heb den goeden strijd 

gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden;’ (2 Timótheüs 4:7). U en jij ook?! 

We hopen, zo de Heere wil en wij leven, tot de volgende keer! 


