Schriftlezing: Jozua 9:1-27, Kerntekst: Jozua 9:14
Thema: Wolf in schaapskleren Zingen: Ps. 33:1 en
5, Ps. 73:1, Gez. 5:7,8 en 9, Ps. 111:1 en 5, Ps. 32:4
Hoofdpunten van de preek
De strijd in het beloofde land gaat verder en verloopt
altijd weer anders. In Jozua 9 doet de vijand zich
(met succes) voor als vriend.
Waarom? ‘Wij hebben gehoord dat…’ [9:3,9-10]
De directe reden voor deze krijgslist is dat de
Gibeonieten (de inwoners van de 4 steden, 9:17)
weten dat zij de strijd tegen dit volk moeten verliezen
vanwege hun HEERE.
Een positieve aanleiding dus. In het geloof hebben
we te maken met een vijand die bang is voor onze
God en daarom op alle mogelijke manieren probeert
de uitverkorenen te verleiden…
De boze komt alleen in het geweer om dat hij vreest
voor Gods macht en zijn invloed moet prijsgeven.
Iemand die voor hem ongevaarlijk is zal geen last
van de Verleider hebben
Hoe? Met list. De kracht van dwaling. [9:4 en 24]
De Gibeonieten besluiten om het anders te doen
dan hun volksgenoten: door een krijgslist waarbij het
doel is om een vredesverdrag te sluiten.
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Deze aanpak kiest onze vijand in de geestelijke strijd
ook regelmatig, juist bij christenen. Hij doet zich voor
als vriend, maar is een doodsvijand. Hoe kunnen we
hem herkennen?
De bijbel doorlezend op ‘list’ zien we dat dit met ons
hart te maken heeft: ‘arglistig is ons hart… (Jer.
17:9).’ Daar komt de Verleider binnen (2 Kor. 11:3)
en het middel daarvoor is de dwaling (Ef. 4:14).
In de bijbel wordt vaak gewaarschuwd voor
dwalingen (letterlijk: verdwaling). Ook vandaag
zullen ze er zijn en moeten we waakzaam zijn.
Wat doen? ‘Vraag de mond van de HEERE’ [9:14]
De Gibeonieten doen zich niet voor als Gibeonieten,
het is aan Jozua om ze te herkennen. Belangrijk:
‘beproef de geesten…’
Wat doen Jozua en zijn mannen wel en niet? Ze
controleren wél het verhaal van de mannen door de
proviand te proeven. Ze vragen echter niet de ‘mond
van de HEERE.’ Zonde! Een fatale fout.
In de geestelijke strijd is het noodzakelijk om de
Verleider en zijn dwaling te herkennen door te doen
wat Jozua niet deed: luisteren naar het woord van
de Heere. Het middel waardoor dé Jozua wel
staande bleef (Luk. 4:4). In Hem staan wij sterk.

