
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbereiding schets 6 

 

Schriftgedeelte 

Hebreeën 11:30,31 en Jozua 6 

 

Thema  

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf! 

 

Exegese 

Hebreeën 11:30, 31 

Vers 30  

Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij tot zeven dagen toe omringd waren 

geweest -  In de ogen van de vijanden is dit omtrekken iets belachelijks. Maar omdat Israël dit uit 

geloof in de goddelijke belofte doet, wordt ook de belofte vervuld. De muren van de vesting 

storten vanzelf neer. 

  

Jericho: Een sterke stad die tussen 

Jeruzalem, de Jordaan en de Dode Zee lag. 

Oorspronkelijk bewoond door de  

Kanaänieten, werd zij door de Israëlieten 

verbrand. De bevolking werd gedood, met 

uitzondering van Rachab en haar familie. 

Jozua sprak een vloek uit over degene, die 

Jericho zou herbouwen (deze vloek is ook 

uitgekomen, 1 Kon. 16:34).  

Het was militair gezien een sleutelstad 

vanwege de ligging aan de doorgang door 

het gebergte richting Jeruzalem. Wie Jericho in bezit had, had de controle over het overgrote deel 

van Palestina. Deze stad moest open blijven liggen, opdat Israël er op zou vertrouwen dat de 

Heere hen beschermde. 

 

Door het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met de ongehoorzamen, -  

Rachab: Zie ook Jozua 2:  zij helpt de verspieders vanuit de overtuiging dat de HEERE het land 

Kanaän aan Israël gegeven heeft. Zij en haar landgenoten zijn onder de indruk van de grote daden 

van God waarvan zij gehoord hebben. In het geslachtsregister van Mattheüs 1 wordt zij genoemd 

als moeder van Boaz. Zij is dus één van de voorouders van de Heere Jezus! 

 

Jozua 6 

Vers 1   Zoals al is gebleken uit de woorden van Rachab (Jozua 2:9), vrezen de inwoners van 

Jericho de komst van Israël. De poorten worden hermetisch gesloten. De stad wacht op een 

bestorming. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 2-6  De HEERE spreekt tot Jozua. Sommigen menen dat het nog steeds de Vorst van het 

leger des HEEREN (Jozua 5:13-15) is die hier spreekt, maar dat lijkt hier niet bedoeld te worden. 

Over deze Hemelse Vorst wordt met geen woord meer gesproken. De HEERE Zelf neemt weer het 

woord. Kort wordt aan Jozua de afloop van de strijd geschetst. De uitkomst staat al bij voorbaat 

vast: God heeft Jozua al de stad met heel haar leger in zijn hand gegeven. Hij hoeft als het ware die 

belofte alleen nog maar te verzilveren. Daarvoor krijgt hij nauwkeurige instructies. Alle krijgslieden 

– dus niet heel het volk - moeten zes dagen lang eenmaal per dag rond de stad lopen. De ark van 

de HEERE, het symbool van het verbond, gaat mee. Tot vier keer toe noemt vers vier het 

belangrijke getal zeven, het getal van de volheid. De genoemde ramsbazuin (sjofar) is een 

blaasinstrument, gemaakt van een ramshoorn. Op die ramshoornen zal elke dag geblazen worden 

(zie ook vers 8-9), maar op het moment dat er langzaam, dat is langgerekt, op geblazen zal 

worden, moet het volk juichen. De stadsmuur zal daarop instorten waarna iedereen vanaf de plek 

waar hij op dat moment staat, zo de stad zal kunnen binnenvallen. 

 

Vers 7-10  Naar het bevel van de HEERE laat Jozua het volk optrekken. Voorop de keurtroepen 

(misschien de twee en een halve stam uit Jozua 4:13), daarna de ark met de zeven priesters en 

daarachter de rest van het leger. Aan het bevel van de HEERE voegt Jozua nog iets toe: het volk 

moet zwijgen tot het bevel krijgt te juichen. Zo trekt een stilzwijgende stoet, begeleid door het 

geluid van de ramshoornen, rond Jericho. De inwoners zullen met verwondering en angst naar de 

optocht hebben gekeken. 

 

Vers 11-19  Nadat het ritueel zes dagen lang is herhaald, laat Jozua de optocht de zevende dag 

extra vroeg beginnen. Opnieuw wordt de stoet gevormd, maar ditmaal stoppen ze niet na de 

eerste rondgang. Ook de inwoners van Jericho zullen gezien hebben dat het deze dag anders gaat 

dan de vorige. Iedereen weet: nu gaat er iets gebeuren. Nadat ze voor de zevende keer om de stad 

gelopen hebben, blazen langzaam de bazuinen en geeft Jozua het bevel: ‘Juicht!’ Dan herhaalt 

Jozua wat hij waarschijnlijk eerder ook al tegen het volk heeft gezegd: De stad met alles wat er 

zich in bevindt, moet worden verbannen. Alle mensen moeten worden gedood en alle goederen 

moeten aan de HEERE worden gewijd. Met één uitzondering: Rachab en haar familie. Meteen 

daarna herhaalt Jozua de waarschuwing: neem niets van het verbannene, want anders zal Israël 

een ban over zichzelf afroepen. Alle waardevolle goederen zijn voor de dienst van de HEERE 

bestemd. Later blijkt dat één Israëliet dit gebod toch heeft overtreden met alle gevolgen van dien 

(Jozua 7:21). 

 

Vers 20-21  Nog voordat er op welke wijze dan ook een overwinning is behaald, juicht het volk. 

Dat vraagt geloof van de Israëlieten. Op het gejuich storten de muren in. De inname van Jericho is 

helemaal Gods werk. Dit wonder toont aan dat het land werkelijk door de HEERE gegeven wordt. 

De Israëlische soldaten stormen van alle kanten de stad in. Alles wat leeft, wordt gedood. De 

HEERE wil niet dat de Kanaänieten met hun ongerechtigheid het volk van de HEERE besmetten 

(Deuteronomium 7:1-6). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 22-24  De belofte aan Rachab wordt vervuld. Jozua stuurt de twee verspieders, die haar 

van gezicht kenden, naar haar huis. Het stuk muur waarop haar huis zich bevindt, staat dus nog. 

Niet alleen Rachab, maar ook haar familie wordt gespaard. Daarvoor moeten ze wel hun toevlucht 

tot Rachabs huis hebben gezocht. Ook daar is dus geloof voor nodig! Rachab wordt met haar 

familie naar een plek buiten het legerkamp van Israël gebracht. Daar wachten ze terwijl Jericho 

wordt verwoest. Alleen de metalen, zilver, goud, koperen en ijzeren voorwerpen, worden uit de 

stad gered; dat alles is bestemd voor de tabernakel. De rest wordt verbrand. 

 

Vers 25  Rachab wordt vervolgens met haar familie opgenomen in de gemeenschap van 

Israël. Haar oude ‘beroep’ zal ze daar niet meer uitoefenen. Ze trouwt met Salmon en krijgt zo 

haar plek in de geslachtslijn van Jezus (Matthéüs 1:5). Ze mag, zelfs als hoer, toetreden tot het volk 

van de HEERE.  

 

Vers 26-27  Als alles is vernietigd, spreekt Jozua een vloek uit over Jericho. De ondergang van 

Jericho is immers een straf van de HEERE. Wanneer iemand de stad weer zou opbouwen, zou die 

man daarmee de straf van de HEERE trotseren. De vloek over Jericho´s opbouw heeft nog een 

andere reden. Jericho nam een strategisch belangrijke plek in. Ze vormde de toegang tot het land 

Kanaän. Zonder Jericho als verdedigingsbolwerk was Israël kwetsbaar. Zo moest het volk leren dat 

de HEERE niet alleen het land Kanaän aan Zijn volk geeft, maar dit land ook voor hen beschermt. 

Ondanks deze vloek zal Jericho toch worden herbouwd. Onder het koningschap van Achab 

herbouwt Hiël de stad en dat kost hem, naar de woorden van Jozua, zijn twee zonen (1 Koningen 

16:34). Door de wonderlijke inname van Jericho is het leiderschap van Jozua door de HEERE 

bevestigd. 

 

Geloofsleer 

HC zondag 7, vraag en antwoord 21:  Wat is een waar (echt) geloof? 

HC zondag 7, vraag en antwoord 22: Wat moet een christen dan geloven? 

HC zondag 32, vraag en antwoord 86: de gehoorzaamheid: Waarom moeten er nog goede werken 

gedaan worden? 

HC zondag 33, vraag en antwoord 90 en 91: de gehoorzaamheid. 

NGB, artikel 22 t/m 24: over de rechtvaardigmaking en de heiligmaking  

 

Leestips 

Door het geloof. Preken over Hebreeën 11 – ds. G. Boer 

Van Jozua tot Salomo. Dr. J. Douma  

 

Gebedspunten 

Geloof in de Heere Jezus en bekering. 

Geloof dat God álles kan; zelfs de dingen waarvan je denkt dat niemand die kan doen. Hij kan ook 

jouw hart veranderen. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehoorzaamheid aan de Heere. Probeer dit concreet te maken (misschien heb je dingen gehoord 

van de kinderen). Vergeving voor al die keren dat je níet deed wat de Heere van je vroeg. 

 

Psalm- en liedlijst 

Maak een keuze uit de volgende psalmen en liederen: 

Psalm  68:9  Gods wagens boven ’t luchtig zwerk 

  68:10  Geloofd zij God met diepst ontzag 

  136:4  Looft Gods macht, die onbeperkt 

  136:26 Geeft den God des hemels eer 

 

Lied  MDK   God Die Israël bevrijdde 

  MDK   Jericho is in Uw hand  

MDK   ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer’ mijn God 

 

Verwerken = leren 

Handelingen 16:31: 

‘Geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden’ 

 

• Zeg de tekst in eigen woorden. 

• Wat moet je over de Heere Jezus geloven? 

• Wat is ‘zalig worden’? 

 

Repeteer de tekst met elkaar. 

 

 

Introductie op de vertelling 

Voor deze introductie heb je nodig: 

• Een glas water met stijfsel (om kreuken in de was tegen te gaan; te koop bij drogist) 

• Jodium 

• Fixeer (te koop bij fotozaak) 

• Theelepel  

 

Houd het glas water omhoog zodat de kinderen het goed kunnen zien. Laat één van de kinderen 

wat jodium in het water gieten, zodat het helemaal zwart wordt (roer het eventueel nog een keer 

door). 

Vraag vervolgens aan de kinderen of ze wel eens hebben gezien dat zwart water veranderde in wit 

water. Vraag daarna aan één van de kinderen of hij/zij gelooft dat jij dat water wit kunt maken.  

Giet een beetje fixeer in het glas en roer dat door met een lepeltje. Het water wordt als het goed 

is helemaal wit. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens zeg je: 

‘(Naam v/h kind) geloofde misschien niet dat ik dit water wit kon maken. Jullie hebben nog nooit 

zwart water wit zien worden. Tóch heb ik het zwarte water wit gemaakt…  

In de geschiedenis die we vandaag behandelen, gebeurt er ook iets dat nog nóóit eerder was 

gebeurd en dat níemand kan. En tóch geloofde het volk Israël dat het zou gebeuren…’  

 

Na de vertelling kun je hier nog als volgt op terug komen: 

‘Toen jij werd gedoopt, heeft de Heere beloofd jou het geloof te geven als je Hem daar oprecht en 

aanhoudend om bidt. Hij wil immers dat jij en ik óók geloven en gehoorzaam zijn. Dat kunnen wij 

niet zelf. Daarvoor moet ons hart veranderd worden. Dat kán de Heere doen. Ons hart is zwart 

door de zonde, nét als dat water. De Heere Jezus kán ons hart wit maken, zonder zonde.  

 

 

 


