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Mozes is gestorven.  Jozua weet
dat God hem gekozen heeft om
de Israëlieten te leiden.  Voordat
Jozua zijn leger voorbereidt, 
moet hij zichzelf voorbereiden.  
God belooft Jozua de overwinning
en het in bezit nemen van het
beloofde land, als het volk
Gods Woord
gehoorzaamt.



De Israëlieten beloven allemaal hun
trouw aan Jozua en aan het

Woord van God.  
De nieuwe leider
neemt een wijs
besluit.  Hij
stuurt spionnen
naar Jericho om
deze grote stad
te verkennen.  
Het is de eerste
stad die Israël
denkt te kunnen
veroveren.



Iemand bericht de koning dat er spionnen in 
de stad zijn.  Hij laat zijn soldaten zoeken.  Zij
beginnen bij het huis van Rachab waar de spionnen
volgens getuigen naar binnen zijn gegaan.  Rachab
verstopt de mannen op het dak onder vlasstengels
die daar liggen te drogen.  Rachab zegt de soldaten
dat de mannen richting de poort zijn vertrokken.



Als de soldaten weg
zijn, laat Rachab de 
spionnen aan een touw
langs de stadsmuur
naar beneden zakken.  
Ze helpt de spionnen
omdat ze weet dat
God met hen is.  De 
spionnen beloven haar
en haar familie te
sparen.



De Israëlieten moeten eerst de Jordaan oversteken
om in Kanaän het beloofde land, te komen.  Er is 
geen brug, hoe moeten het volk nu naar de overkant?



God vertelt Jozua dat de priesters voor de soldaten
en het volk uit moeten gaan.  De priesters dragen
de Ark met de Tien Geboden.  Als de voeten van de 
priesters het water raken gebeurt er een wonder.  
God zorgt ervoor dat de rivier ophoudt met stromen
zodat het volk droog naar de overkant kan.



Als het hele volk veilig aan de 
overkant is, plaatsen ze twaalf
grote stenen midden in de 
rivierbedding en nog eens twaalf
stenen op de oever.  Dit zijn
gedenktekens die het volk in de 
toekomst moeten herinneren aan
Gods grote kracht en liefde.



Jericho heeft
dikke sterke
muren.  Als Jozua
nadenkt over een
aanvalsplan
stuurt God de 
Aanvoerder van 
het hemelse leger
van de HERE om
Jozua eraan te
herinneren dat
God voor Israël
strijdt en wint.



Jozua krijgt van God te horen hoe Jericho veroverd
moet worden.  Het is een vreemd plan.  Gods volk
moet zes dagen lang, één keer om Jericho heen
trekken en op de zevende dag zeven keer.  De 
priesters moeten daarna een lang, hard geschal
laten horen waarna het hele volk hard moet juichen.  
De muren van de stad zullen daarop instorten! 



Jozua en zijn leger doen precies wat
God bevolen heeft.  De mensen van 
Jericho kijken raar op.  Na de zevende
ronde op de zevende dag blazen de 
priesters op hun ramshorens en juicht

het volk.  Vervolgens, zoals
God beloofd heeft . . . . 

STORT DE 
STADSMUUR IN!



Alleen
Rachabs huis op de muur staat nog
overeind.  Zij laat zich via het scharlaken
koord naar beneden zakken.  Zij en haar
familie worden door de mannen van 
Jozua in veiligheid gebracht.  
Dan wordt Jericho totaal
vernietigd zoals God bevolen heeft.



Alleen het goud, het zilver en de koperen en 

ijzeren voorwerpen
worden bewaard in de 
schatkamer van de HERE.  Jozua spreekt
daarna een vreselijke vervloeking uit over 
ieder die Jericho zal trachten te herbou-
wen. Al spoedig hoort een ieder in Kanaän
hoe Jozua, Jericho vernietigd heeft.  Zij
weten dat God met Zijn volk is.



"Jozua Wordt de Nieuwe Leider�

is een verhaal uit de Bijbel,

het staat in 

Jozua 1-6

"Door te luisteren naar Uw woord, komt
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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Dit verhaal uit de bijbel verteld ons over onze God, die 
ons geschapen heeft en die wil dat wij Hem kennen.

God weet dat wij verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij
noemt dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de dood, 
maar God houd zo veel van ons dat Hij zijn Zoon Jezus
gezonden heeft, om te sterven aan het kruis en zo onze

de gevolgen van onze zonden te dragen.  Jezus werd weer
levend en ging naar de hemel!  Als je in Jezus gelooft en 
aan Hem vraagt je zonden te vergeven, dan zal Hij dit
doen.  Hij zal komen en voortaan in jou leven en jij zult

voortaan met Hem leven.
Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg dan het

volgende tot God: Lieve God, ik geloof dat Jezus voor mij
gestorven is en nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn

leven en vergeef mijn zonden, zodat ik nieuw leven
ontvang en op een dag voor altijd met U samen kan zijn.  

Help mij te leven voor U als uw kind.  Amen.
Lees de bijbel en spreek met God iedere dag! Joh. 3 vs 16


