Schriftlezing: Jozua 20 en Rom. 12:9-21,
Kerntekst: Jozua 20:9 Thema: ‘Mij komt de wraak
toe.’ Zingen: Ps. 146:1 en 3, Ps. 139:1, Ps. 35:1 en
11, Ps. 85:1 en 4, Ps. 61:2
Hoofdpunten van de preek
God geeft Israël 6 asielsteden in Kanaän en laat hun
en ons daarmee zien: ‘Mij komt de wraak toe.’
Asielsteden [20:1-2]
Jozua 20 begint met Gods uitdrukkelijk bevel om
asielsteden aan te wijzen om zo gevolg te geven
aan de wetten van Mozes.
Een asielstad is een plaats waar je naartoe kon
vluchten wanneer je per ongeluk iemands dood
veroorzaakt hebt.

en onopzettelijke fouten. Wie maakt die niet (Matth.
5:21-22)?
De vrijstad laat zien dat er een plaats is waar je je
kan vluchten in Gods recht en genade.



Recht: In de stad wordt recht gedaan. Onrecht
of leugen wordt niet in bescherming genomen.
Genade. De asielzoeker is veilig in de stad. De
wraak houdt bij de muren van de stad op. Tot de
dood van de Hogepriester is hij balling. Maar
met Zijn dood gaat Hij vrijuit. Genade door recht.

De asielsteden zijn er ook voor mensen met
wraakgevoelens. Bij de muren van deze steden
moeten wraakgevoelens en een levenslange
afrekencultuur stoppen. Laat het aan God over!

Nu het leven in het beloofde land geleefd gaat
worden, moeten die plaatsen er zijn, want waar
samengeleefd wordt, gebeuren ongelukken.

Toevluchtsoorden [20:7-8]
De steden zijn er omdat God het wil. Een zichtbare
boodschap voor alle mensen: er is een
toevluchtsoord in het land waar de HEERE God is.

Belangrijk: de asielsteden moeten worden
aangewezen – geheiligd – voor alle inwoners.



God doet recht en is genadig [20:3-6, 9]
De asielsteden hebben waarschijnlijk niet lang
gefunctioneerd in Israëls geschiedenis, maar
hebben toch een belangrijke boodschap.
In elke cultuur moet een uitweg zijn voor ongelukken
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Beschikbaar. De poorten van de asielstad
stonden altijd open en boden 24/7/365 toegang.
Bereikbaar: 6 steden worden geheiligd. Door de
ligging binnen een dag bereikbaar.
Vindbaar. De wegen naar de asielsteden waren
de beste van het land, moesten altijd
begaanbaar zijn en herkenningsstenen hebben.
Zichtbaar. De asielsteden lagen allen op een
berg of plateau en waren van verre zichtbaar.

