Schriftlezing: Jozua 8:1-29, Kernteksten: Joz. 8:1-2
en 18+26. Thema: De spies in Jozua’s uitgestrekte
hand (een dubbel teken). Zingen: Ps. 68:1 en 6, Ps.
78:5, Ps. 3:2 en 4, Ps. 118: 1 en 8, Ps. 124:1

2. Dubbel teken [8:18 en 26]
Na de aanwijzingen van de Opperbevelhebber moet
de strijd (om Ai) gestreden worden. Is nu onderbevelhebber Jozua en zijn krijgsmacht aan zet?

Hoofdpunten van de preek
Na de nederlaag bij Ai en de gebeurtenissen in ‘de
vallei van de doem’ zorgt de HEERE dat Zijn volk
verdergaat met de verovering van het beloofde land.

Nee, opnieuw spreekt de HEERE. Jozua moet zijn
werpspies uitstrekken tegen Ai. Als teken tegen Ai
en voor zijn leger van Jozua. Volgens vers 26 trekt
Jozua zijn spies pas in als Ai geheel verbannen is.

1. Belofte en bemoediging [8:1 - 2]
‘Daarna zei de HEERE…’ woorden van bemoediging,
belofte en wijsheid klinken nádat Jozua en het volk
de zonde en de zondaar hebben uitgebannen.

Teken tegen Ai. Jozua strekt zijn hand met spies uit
tegen Ai. In de kracht van een christen, het kruis,
worden zonde, wereld en duivel veroordeeld. God
laat dat de wereld steeds zien.

In de geestelijke strijd – persoonlijk/ gemeentelijk –
een belangrijke en actuele les. Alleen zo kan de
HEERE (weer) met ons zijn, wanneer geen zonde
meer scheiding maakt tussen Hem en ons.

Teken voor het leger. De Heere wil dat wij
gedurende alle strijd steeds opzien naar Hem ter:
 Herinnering aan de bemoediging: vrees niet: de
HEERE is met ons. Hij zal voor ons strijden. In
stilheid en vertrouwen op Hem is onze kracht.
 Herinnering aan de belofte: Ik heb Ai in uw hand
gegeven. God schakelt van begin tot eind
mensen in. Het ‘geheim’ van hun kracht ligt
echter in God, in het geloof op Zijn belofte.
Daarom heeft Jozua gedurende de gehele strijd
zijn spies opgeheven…
 Herinnering aan de opdracht om alle inwoners
van Ai te verbannen; om in de strijd van het
geloof geen plaats te laten aan de zonde en de
heerschappij van de duivel.

‘Daarna zei de HEERE…:’
 Vrees niet… Bemoediging: met God aan onze
zijde is geen vijand te sterk of te machtig.
 Ik heb Ai in uw hand gegeven… Belofte: de
HEERE is trouw aan Zijn belofte
 Leg een hinderlaag aan… Wijsheid: elke
situatie, elke ‘vijand’ en elke tijdgeest is anders.
In de geestelijke strijd bestaat geen standaard
‘tactiek.’ Daarom is luisteren naar de
aanwijzingen van de Opperbevelhebber (Joz.
5:13-15) geboden.
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