Schriftlezing: Jozua 11, Kerntekst: Jozua 11:6
Thema: ‘het briesend paard moet eindelijk sneven’
Zingen: Ps. 84:1 en 3, Ps. 84:6, Ps. 18:9 en 14, Ps.
20:3 en 4, Ps. 33:9

Geen opdracht om vandaag letterlijk na te volgen.
Wel hebben wij – als minderheidsgroepering – te
maken met eenzelfde grote overmacht, die steeds
nieuwe wapens in de strijd gebruikt.

Hoofdpunten van de preek
Nieuw hoofdstuk in de verovering: Jozua krijgt nu te
maken met een ongekend groot leger uitgerust met
nieuwe wapens: paarden en strijdwagens.

Deze nieuwe wapens, moeten net zoals de oude
paarden ontzenuwd worden. Het is van groot belang
dat wij hun gevaar zien en ze onschadelijk maken én
ze als ontzenuwde paarden elkaar tonen.
Een belangrijke taak voor de verkondiging!

Samen sterk
Net zoals Gibeon kreeg Jozua te maken met
verschillende vijanden die samenspannen in de
strijd. Zo gaat dat dus wel vaker eraan toe, in de
strijd om het beloofde land.

Ontzenuwen is één, het gaat om het ander: ‘de
HEER’ der heeren doet ons triomferen… (Ps.
33:9ber).’ Dat is wat wij met Israël moeten leren in
de strijd van het geloof.

Ook in de geestelijke strijd hebben we te maken met
tegenstanders die niet alleen komen, maar in een
duivels bondgenootschap. Voor ons – die strijden –
zaak om alert te zijn voor alle vijanden én geen
leegte te laten.
Nieuwe wapens
Paarden (ruiters) en strijdwagens waren de tanks en
de aanvalshelikopters van die tijd. Nu in het beloofde
land krijgt Jozua daarmee voor het eerst te maken.
De HEERE draagt Jozua op om de wagens te
verbranden en de paarden te ontzenuwen (een
gruwelijk einde). Paarden staan symbool voor ijdel
en hoogmoedig vertrouwen op eigen kracht.
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Verharding
Vanaf vers 16 t/m h12 maakt de schrijver van het
boek Jozua grote stappen.
In vers 20 maakt hij een opmerking die ons raakt:
het is van de HEERE om het hart van de inwoners
van Kanaän te verharden…
Geen genade mogelijk. De maat is vol. Moeilijk en
confronterend, want toen waren het de inwoners,
later was het Israël (Rom. 11), maar vandaag zijn
het de hoorders van het evangelie die zich niet
bekeren… (Matth. 11:20,25).

