Leidingdeel Jozua - Schets 5
Het land veroverd – Jozua 8 en 10
A) Doel
1. Betekenis benoemen
God laat Zijn verbondstrouw zien door de voorspoedige inname van het land Kanaän. Bij Ai
werd duidelijk dat Hij het is Die het verschil maakt tussen overwinning en nederlaag. Hier laat
Hij zien dat Hij de strijd voert voor Zijn volk. Het meest duidelijk blijkt dat uit het wonder van de
‘stilstaande’ zon en maan: God bestuurt zelfs het heelal ten goede van Zijn volk.
2. Actualiteit aangeven
In onze tekst geeft God Zijn volk de overwinning: Zijn aanwezigheid maakt het verschil en niet
de oorlogstactieken van Jozua of de kracht van het volk. Zo is het nog steeds: als de Heere ons
niet helpt, kunnen we niks.
3. Christus centraal stellen
Jozua overwint vijandelijke machten en verovert het beloofde land zodat Gods volk erin kan
wonen. Zo heeft ook Christus de Vijand overwonnen en heeft Hij bewerkt dat Zijn volk voor
eeuwig in het Beloofde Land kan wonen.
B) Achtergrondinformatie
Hoofdstuk 8 begint met wat eigenlijk de afsluiting is van hoofdstuk 7: de verovering van Ai die in de
verzen 1-29 wordt beschreven.
Dan volgt een kort stukje over de voorlezing van de wet op de Ebal en de Gerizim, twee bergen aan
beide kanten van Sichem. Het verbond van de Heere met Zijn volk wordt hersteld doordat God Zijn
bevelen duidelijk maakt. Ook worden hierdoor de geboden van Mozes uitgevoerd.
In hoofdstuk 9 wordt de list van de Gibeonieten beschreven en de afloop van hun plan: ze worden
slaven van de Israëlieten.
In hoofdstuk 10 worden de gevolgen van de list van de Gibeonieten beschreven: de buurlanden
vormen een coalitie tegen Israël en proberen samen de Gibeonieten te verslaan, omdat zij hen
verraden hebben. Jozua komt hen te hulp en verslaat de vijanden doordat de Heere hem helpt.
Daarna verovert Jozua de zuidelijke steden.
In hoofdstuk 11 worden de noordelijke steden overwonnen.
In hoofdstuk 12 staat een samenvatting van alle veroveringen: vanaf vers 1 tot 6 de veroveringen
door Mozes en van 7 tot 24 de veroveringen door Jozua.
In de hoofdstukken die volgen wordt verteld hoe de veroverde gebieden verdeeld worden.
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Suggesties voor verdieping:
- Bijbel:
Exodes 20; Deuterenomium 5-6, Deuteronomium 7
- Geloofsbelijdenis:
HC zondag 34
- Literatuur:
Ds. P. den Butter – Jozua. Boek van Gods trouw
Ds. A.T. Huijser – In Uw spoor. Gods geboden uitgelegd aan jongeren
C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Maak een kaart of een schets van hoe de
Israëlieten stonden bij de ceremonie op de
Ebal en de Gerizim. (Jozua 8:30-35) Gebruik
hiervoor de aanwijzingen van Mozes uit
Deuteronomium 27:1-14 en bedenk dat de
Ebal en de Gerizim tegenover elkaar lagen
met Sichem in het dal er tussenin.

Alternatieve startopdracht
Laat de jongeren terugdenken aan de vorige schets
en laat hen een krantenartikel of radiobericht
schrijven naar aanleiding van het gebeuren met de
stad Ai en de zonde van Achan. Deze opdracht kan
ook in de loop of aan het eind van de schets waarbij
de jongeren dan een bericht maken naar aanleiding
van de gebeurtenissen in deze schets. Een andere
optie is om de jongeren alvast het Bijbelgedeelte
door te laten lezen en hen aan de hand daarvan
een bericht te laten maken. Zie hiervoor de
verwerking ‘berichtgeving’ in de onderstaande link
naar de verwerkingen op de website.

Bijbel
Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. Hoe wordt Ai ingenomen?
2. Wat gebeurt er op de Ebal en de
Gerizim?

Bijbel
Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. Waarom worden Gods geboden opnieuw
voorgelezen na de inname van Ai?
2. Is het uitroeien van al die Kanaänitische volken
niet wreed?

Keuzevragen
Vraag 1, 3, 5, 6, 9, 10

Keuzevragen
Vraag 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10

Overige verwerking
Organiseer een Lagerhuisdebat of een ‘trek
over de streep discussie’ over de stelling:
‘De wrede God van het Oude Testament is

Overige verwerking
Organiseer een Lagerhuisdebat of een ‘trek over de
streep discussie’ over de stelling: ‘De God van het
Oude Testament is net zo wreed als de God van de
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een andere dan de liefdevolle God van het Islam.’ Zie voor meer informatie de onderstaande
Nieuwe Testament.’ Zie voor meer link.
informatie de onderstaande link.
www.lcj.nl/verwerkingplus16

www.lcj.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties
Vraag 1
a. De inname was mislukt, omdat God toornig was op het volk vanwege de zonde van Achan. Pas
toen Achan, met zijn gezin, gestenigd en verbrand werd, liet God Zijn toorn varen.
b. Na zonde voelt het soms onoprecht om tot God te bidden of om uit je Bijbel te lezen. Zo gaat
het door de zonde van kwaad tot erger.
c. Het offer van Christus heeft volkomen genoegdoening voor onze zonden bewerkt. Door Hem is
het mogelijk om tot de Heere te gaan en je zonden te belijden. Door Hem kunnen je zonden
vergeven worden. Zo is het mogelijk om in een rechte verhouding met God te komen.
Vraag 2
a. Het onderliggende dilemma bij deze stelling is: mag je liegen om een mensenleven of om
meerdere mensenlevens te redden? Uit deze tekst blijkt dat God een list gebruikt voor Zijn plan.
Daaruit blijkt natuurlijk niet dat leugens toegestaan zijn.
b. Aan de ene kant: God heeft al nagedacht over de gevolgen. Als je Zijn plan volgt, mag je er ook
op vertrouwen dat de gevolgen ook in Zijn handen liggen. Toch blijft staan dat de Heere ons
verstand niet helemaal uitschakelt: Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om na te denken
over de gevolgen van onze daden. Het kan lastig zijn om hier het juiste evenwicht in te vinden.
Dit kan ook persoonlijke vragen oproepen. Zie hiervoor de eerste schets waar dit dilemma ook
aan de orde kwam.
Vraag 3
Enkele dingen die opvallen:
 Het gaat helemaal volgens de voorschriften uit Deuteronomium 11:29-32; 27:1-26. Er wordt
ook steeds verwezen naar wat Mozes geboden had (vers 31, 33 en 35).
 Heel het volk is aanwezig, inclusief vrouwen, kinderen en vreemdelingen. Niemand is dus
uitgesloten van het verbond!
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Dit heeft er ook mee te maken hoe de jongeren staan tegenover de wet van God en hun beeld van
God dat erbij hoort. Zien ze de wet als een set beknellende regels, als geboden om te gehoorzamen
uit dankbaarheid, als geboden waarmee de Heere het beste met ons voor heeft, als een eis van God
waar we niet aan kunnen voldoen? Of misschien nog wel op een andere manier. Dit heeft
vervolgens ook te maken met hoe de jongeren zelf in het leven staan en wat hun beeld van God is.
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Vraag 4
a. Doordat het volk de wil van God weer hoorde, kon het verbond met het volk hersteld worden.
Door Achans zonde was de verbondsrelatie tussen de Heere en Zijn volk verstoord.
b. Zodat we onze ellende leren kennen en de Heere Jezus nodig krijgen (HC Zondag 2). Ten tweede
zodat we leren hoe Hij graag wil dat we leven en wij God dankbaarheid moeten bewijzen (HC
Zondag 32).
Vraag 5
Gerizim
Op de Gerizim moeten de volgende stammen
gaan staan om te zegenen: Simeon, Levi, Juda,
Issaschar, Jozef, Benjamin.

Ebal
Op de Ebal moeten de volgende stammen gaan
staan voor de vervloeking: Ruben, Gad, Aser,
Zebulon, Dan, Naftali.

Vervolgens spreken de Levieten vervloekingen uit, waar het volk mee in moet stemmen. Daarna
volgen in Jozua 28 nog een aantal zegeningen en vervloekingen.
Vraag 6
a. Jozua vroeg of de zon en de maan stil mochten staan en dat gebeurde. Met de kennis van nu
zouden wij zeggen dat niet de zon en de maan stil stonden, maar dat de aarde stopte met
draaien. Jozua had die kennis nog niet en vanuit zijn kennis vroeg hij aan God om een wonder.
De Heere begreep hem en verhoorde zijn gebed. De Heere God is machtig en regeert heel het
heelal en kan dus de aarde laten stoppen met draaien. Het is een wonder dat niet te
beredeneren valt, maar dat om geloof vraagt.
b. Als je niet gelooft dat God de maan kan stil laten staan, in welke wonderen kan je dan nog wel
geloven?
c. Het is belangrijk om niet te vergeten dat de Heere al-machtig is. Hij kan alles. God is niet alleen
machtig, maar ook trouw.
d. Jozua geloofde dat de Schepper van hemel en aarde in staat was om in te grijpen in de orde die
Hij heeft geschapen. Als je hierover gaat nadenken/redeneren, loop je vast. Dit wonder vraagt
om geloof als een kind dat geen vragen stelt, maar er bijvoorbeeld eenvoudig op vertrouwt dat
volwassenen sterk zijn en dat het waar is wat ze zeggen.
Vraag 7
a. In 2 Samuel 22:39 heeft David het over zijn vijanden die onder zijn voeten vielen en in Psalm
18:39 zegt hij iets soortgelijks. Ook in 1 Koningen 5:3 wordt hiernaar verwezen.
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b. Het is een vernederend gebaar dat betekent dat Jozua de volkomen macht heeft over de
koningen.
Vraag 8
a. God liet de Kanaänieten ombrengen om Zijn eigen volk te beschermen tegen de afgodendienst
van de Kanaänieten. Hij deed het dus vanwege Zijn verbondstrouw jegens Israël. Ga in op de
mogelijke weerzin die een jongere voelt tegen deze ogenschijnlijke wreedheid.
b. Hij had het land Kanaän aan Zijn volk beloofd. Daarom mochten alleen zij in het land wonen. Als
er allerlei heidenvolken bij de Israëlieten zouden wonen, zou dat ertoe leiden dat zij
meegetrokken worden in hun afgodendienst en zonde. Dat wilde de Heere voorkomen.
c. Er lijkt niet heel veel verschil te zijn, maar het is belangrijk een aantal kanttekeningen te
plaatsen voordat de moordpartijen van IS vergeleken worden met de inname van het land
Kanaän door de Israëlieten. Ten eerste waren de Israëlieten zachtzinnig te noemen in
vergelijking met andere volken uit dezelfde tijd die een volk versloegen: er zijn geen
plunderingen, geen martelingen, geen verwoestingen. Ten tweede stoppen de veroveringen
van de Israëlieten zodra ze genoeg grond hebben voor hun volk om te wonen. Het doel van de
veroveringen is dus niet uitmoorden en steeds meer willen hebben, maar een eigen, veilige
woonplaats waar het volk de Heere kon dienen. Ten derde is het geweld gericht tegen
onderdrukkende naties (denk aan de Enakieten, een reuzenvolk) die in opstand kwamen tegen
het heilsplan van de Heere.
Vraag 9
Jozua overwint vijandelijke machten en verovert het beloofde land zodat het volk van de Heere erin
kan wonen. Zo heeft ook Christus de Vijand overwonnen en heeft Hij bewerkt dat Zijn volk voor
eeuwig in het Beloofde Land kan wonen.
Vraag 10
De Ebal en de Gerizim liggen aan beide kanten van Sichem. Gibeon ligt vlak boven Jeruzalem.

E) Extra voorbereiding
 Bij het kopje ‘Om te lezen’ op pagina 28 staat een verkeerde Bijbeltekst, het moet zijn: Jozua
8:1-29.
 Zorg voor papier en schrijfmateriaal voor de kaart of schets van de ceremonie op de Ebal en de
Gerizim.
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