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Leidingdeel Jozua - Schets 4 

De weg geblokkeerd – Jozua 7 

 

A) Doel 

 

1. Betekenis benoemen 

Ai betekent letterlijk ‘steenhoop’. Deze geschiedenis wil duidelijk maken dat het met de hulp 

van God mogelijk is een onneembare vesting als Jericho in te nemen, maar dat zonder Zijn hulp 

zelfs een steenhoop een onneembare vesting is. 

2. Actualiteit aangeven 

Deze geschiedenis laat ten eerste de noodzaak van Gods hulp zien, maar ook de ernst van de 

zonde: door de zonde van Achan worden zesendertig mannen gedood en vervolgens moet 

Achan met zijn gezin gestenigd worden. Zoveel pijn doe je God met je zonden! 

3. Christus centraal stellen 

Door het ‘offer’ van Achan wordt de toorn van God gestild en kan de verovering van het 

beloofde land worden voortgezet. Door het grote Offer Jezus Christus is Gods toorn voor 

eeuwig gestild: Zijn offer is genoeg voor alle mensen, voor heel de wereld. 

 

B) Achtergrondinformatie 

 

Nadat Jericho is veroverd lijkt de poort naar het beloofde land open. In Jozua 6:27 staat dat Jozua’s 

roem door heel het land Israël gaat. Maar dan Jozua 7:1, wat een schril contrast met hoofdstuk 6: 

de toorn van de Heere ontbrandt tegen de Israëlieten. En zonder Gods hulp is er geen overwinning 

mogelijk. 

 

Jozua 7 bestaat uit 4 delen: 

 Vers 1-5: de tekst begint met de trouwbreuk van de Israëlieten. Dat is de verklaring voor alle 

gebeurtenissen die verder in dit hoofdstuk plaatsvinden: de toorn van God is ontbrand over het 

volk en daardoor is geen enkele overwinning meer mogelijk. 

 Vers 6-9: na de nederlaag en de dood van zesendertig mannen volgt Jozua’s gebed. Eigenlijk is 

het meer een verwijt dan een gebed: ‘Waarom hebt U ons dit aangedaan?’. Uiteindelijk pleit 

Jozua op Gods grote Naam: als Israël verslagen zal worden, zal Gods Naam te schande worden 

gemaakt. 

 Vers 10-15: God maakt Jozua de oorzaak van de nederlaag duidelijk: de Israëlieten hebben 

gezondigd door te nemen wat met de ban gewijd was. De schuldige moet worden gestraft en 

dan zal Gods toorn wijken van het volk. 
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 Vers 16-26: dit gedeelte beschrijft de procedure waardoor de schuldige wordt aangewezen en 

gestraft. In vers 26 staat dat God Zijn brandende toorn liet varen: de oorzaak van de nederlaag 

is weggenomen. Nu kan Ai ingenomen worden, zoals in Jozua 8 beschreven wordt. 

 

Het kan interessant zijn om te kijken naar de parallel die er is tussen de inname van Jericho en de 

nederlaag bij Ai:  
 

Jericho Ai  

Jericho, de onneembare stad, wordt 

ingenomen. 

Ai, de steenhoop, is onneembaar. 

Rachab, de hoer uit Jericho, is trouw. Achan, de Judeeër is ontrouw. 

Rachab redt. Achan richt te gronde. 

Rachab en haar gezin worden gered. Achan en zijn gezin worden gedood. 

 

Suggesties voor verdieping:  

- Bijbel:    Numeri 14; 1 Johannes 1:8-2:2  

- Geloofsbelijdenis:  NGB art. 37 

- Literatuur:   Ds. P. den Butter – Jozua. Boek van Gods trouw 

 

 

C) Suggesties voor de avondinvulling 

 

Niveau 1 Niveau 2  

Alternatieve startopdracht 

In Handelingen 5:1-11 staat de 

geschiedenis van Ananias en Saffira. Zoek 

overeenkomsten en verschillen tussen 

hun bedrog en dat van Achan. 

Alternatieve startopdracht 

In Handelingen 5:1-11 staat de geschiedenis 

van Ananias en Saffira. Zoek 

overeenkomsten en verschillen tussen hun 

bedrog en dat van Achan. 

Bijbel  

Laat deze vragen altijd aan de orde komen  

1. Hoe gaat Jozua te werk bij het 

innemen van de stad Ai? 

2. Wat doet hij na de nederlaag? 

3. Hoe wordt Achan aangewezen en 

welk straf krijgt hij? 

Bijbel  

Laat deze vragen altijd aan de orde komen  

1. Waarom wordt Ai niet veroverd? 

2. Wat betekent het dat het dal van 

Achor tot een deur van hoop zal 

worden? (Hosea 2:14) 
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Keuzevragen 

Vraag 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10 

Keuzevragen 

Vraag 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 

Overige verwerking 

Ga verder met elkaar in gesprek over de 

dingen die opgeschreven zijn bij vraag 7c. 

Laat de jongeren in tweetallen elkaar 

vragen wat hun gedachten waren en hoe 

ze daarbij komen. Laat ze elkaar hierop 

bevragen. Wat doen deze beelden 

bijvoorbeeld met hen: maken ze hen bang 

of blij?  

 

www.lcj.nl/verwerkingplus16 

Overige verwerking 

Discussieer met elkaar over de stelling: 

De zonde van Achan en de straf van de 

Heere daarop staan niet in verhouding met 

elkaar. 
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D)  Antwoorden en suggesties  

 

Vraag 1  

Jozua stuurt verspieders naar Ai. Als zij terugkomen, adviseren ze Jozua om maar een deel van het 

volk op pad te sturen om Ai te veroveren. Het is tenslotte een kleine stad. Dat doet Jozua. Het lukt 

hen echter niet om Ai in te nemen en ze slaan op de vlucht voor de mannen van Ai. Hierdoor wordt 

het volk Israël erg bang. 

 

Vraag 2  

Het meest duidelijke voorbeeld van iemand die overmoedig werd na een ‘succes’ is Petrus: vlak na 

zijn belijdenis dat Jezus de Christus is, moet Jezus hem bestraffen, omdat hij het beter dacht te 

weten dan God. Er zijn talloze andere voorbeelden van overmoed in de Bijbel te noemen. De zonde 

van Adam en Eva in het paradijs is bijvoorbeeld al een daad van overmoed. Zij dachten dat ze als 

God konden zijn.  

 

Vraag 3  

a. Ai wordt niet veroverd, omdat de toorn van de Heere op het volk rust. 

b. Dat zesendertig mannen moeten sterven vanwege de zonde van één iemand lijkt 

onrechtvaardig. Maar er is sprake van ontrouw aan God, ontrouw aan de Verbondsgod. Het 
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volk moet leren dat er zonder Hem geen enkele overwinning mogelijk is en dat ze Hem trouw 

moeten blijven. 

c. Persoonlijke vraag. De meeste mensen maken niet mee dat de Heere in dit leven een straf aan 

de zonde verbindt. Bovendien is het de vraag of je moeilijke of negatieve dingen in je leven wel 

aan een specifieke zonde kunt verbinden. Hier moeten we heel voorzichtig in zijn. Natuurlijk zijn 

het wel gevolgen van de zonde in het algemeen en dus ook van je eigen zonden. We kunnen 

wel zien hoe ernstig de Heere de zonde neemt als de Heilige Geest ons dat laat zien. Juist ook 

als we zien wat onze zonden de Heere Jezus hebben gekost en wat hiervoor betaald moest 

worden, zien we iets van de ernst van onze zonden. 

 

Vraag 4  

a. Jozua valt op de aarde, scheurt zijn kleren en werpt stof op zijn hoofd: allemaal tekenen van 

rouw. Jozua’s vechtlust heeft plaats gemaakt voor wanhoop. Hij weet niet hoe en waarom dit 

heeft kunnen gebeuren en wat hij nu moet doen. 

b. Uiteindelijk is het Jozua te doen om de Naam van de Heere die is aangetast door dit verlies. Dat 

is opvallend: het gaat hem uiteindelijk niet om zijn eigen machtspositie, die tenslotte toch 

wankel is komen te staan na deze nederlaag. Het gaat hem zelfs niet zozeer om het volk dat 

uitgeroeid gaat worden. Het gaat hem in de eerste plaats om Gods grote Naam.  

 

Vraag 5  

Persoonlijke vraag. De gespletenheid tussen geloof en ongeloof komt bij iedere oprechte christen 

voor: de nieuwe mens wil God dienen, maar de oude mens zit nog vast aan de wereld. Dit is een 

strijd, waarbij beide inderdaad vlak naar elkaar kunnen staan. Bespreek eerlijk de worstelingen en 

vragen die jongeren op dit gebied kunnen hebben. Wees er zelf ook eerlijk over en wijs hen hierin 

ook op de Heere Jezus die Zijn werk in ons ook af zal maken. Praat eventueel op een later moment 

dieper door met individuele jongeren. 

 

Vraag 6  

a. Dit kan best onrechtvaardig overkomen op de jongeren. Het is belangrijk om te beseffen dat 

God rechtvaardig is en de zonde niet goedkoop. 

b. Dat is in veel gevallen niet zo. Tegelijk zie je wel dat zonde van personen op belangrijke posities 

verstrekkende gevolgen hebben. Als een vader zondigt, zijn de gevolgen bijvoorbeeld in het 

hele gezin te merken. Een kerkenraadslid of dominee die in zonde valt, kan daarmee schade 

toebrengen aan een hele gemeente.  

c. De gevolgen van jouw zonden zijn vele malen groter dan jij je kunt voorstellen! God is heilig en 

rechtvaardig. Zonder Jezus’ offer is vergeving totaal onmogelijk. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 

d. God vergeldt de zonde van de vaderen aan de kinderen, zelfs tot aan het derde en vierde 

geslacht. Dat betekent dat jouw zonden aan de kinderen van jouw achterkleinkinderen 

vergolden worden!  Maar er is ook een belofte: God bewijst barmhartigheid aan duizenden van 

hen die Hem liefhebben! 

 

Vraag 7  

a. Persoonlijke vraag. De mate waarin de jongeren hiermee bezig zijn kan heel verschillend zijn. 

Het kan goed zijn dat dit voor veel van hen best ver van hen af staat, omdat ze druk zijn met 

veel aardse dingen, of omdat het nog zo ver weg lijkt of dat ze zich er weinig bij voor kunnen 

stellen. Bespreek met elkaar waarom dit belangrijk is en koppel hier ook vraag b aan. 

b. Alleen schuilend achter Christus’ bloed kunnen we zonder verschrikken voor de rechterstoel 

van God verschijnen. Dan hoef je in dit leven ook niet bang te zijn voor de wederkomst. Als je 

echter niet achter het bloed van de Heere Jezus schuilt, heb je alle reden om bang te zijn voor 

de wederkomst. Bespreek met elkaar de noodzaak om dit te voorkomen en hoe dat kan. 

c. Geef de ruimte om gedachten te delen.   

 

Vraag 8  

a. Persoonlijke vraag. Om je zonden te belijden, moet je erkennen dat je fout geweest bent en 

moet je jezelf klein maken. Dat doen we van nature niet graag. Bovendien kan het karakter van 

iemand hier ook een rol in spelen. Daarnaast kan het ook met de omstandigheden 

samenhangen hoe moeilijk het is om eerlijk je zonden te belijden. Zonden belijden kan 

tegenover God zijn, maar ook tegenover medemensen. De vraag kan ook meespelen wat zowel 

God als andere mensen wel niet van je zullen denken als je ermee voor de dag komt. Je kunt er 

dan ook op wijzen dat God het al weet en bereid is om je te vergeven. Mogelijk maakt deze 

wetenschap het ook makkelijker om naar anderen te gaan. Hiervoor wil de Heere in ieder geval 

de moed en kracht geven. Je hoeft dit niet alleen te doen. 

b. Door er samen open over te zijn. Iedereen worstelt met zonden en samen over de zonde 

spreken, geeft steun. Bidt ook samen om vergeving en om de kracht van de Heilige Geest: Hij 

wil helpen om tegen de zonde te strijden. Vraag samen om moed om de zonden te belijden 

tegenover de Heere God en eventueel tegenover andere mensen. 

c. De Heere Jezus Christus laat geen bidder staan! Hij heeft geleden en is zelfs gestorven voor 

vergeving van onze zonden. In 1 Johannes 1: 9 staat de belofte dat Hij onze zonden vergeeft als 

we die aan Hem belijden. Hier mogen we ook op pleiten. 

 

Vraag 9  
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a. God is toornig vanwege de zonde: zo toornig dat Achan en zijn gezin er de verschrikkelijke dood 

van steniging voor moesten sterven! God vergeeft, maar weet hoeveel pijn je Hem doet door 

jouw zonde, door jouw opstand tegen Hem! 

b. Onze zonde heeft God Zijn geliefde Zoon ‘gekost’!  

c. Persoonlijke vraag. Praat erover door wat dit voor de jongeren persoonlijk betekent en of ze 

God op Zijn Woord geloven. 

 

Vraag 10  

De wetenschappers zijn het niet helemaal eens over de plaats waar Ai gelegen heeft. Volgens de 

meesten ligt Ai boven waar nu Jeruzalem ligt, ongeveer ter hoogte van Bethel.  

 

E) Extra voorbereiding 

 Bij het kopje ‘Om te lezen’ op pagina 22 staat een verkeerde Bijbeltekst, het moet zijn: Jozua 

7:6-15.  


