Schriftlezing: Jozua 6. Kerntekst: Jozua 6:2
Thema: Door het geloof… (Hebr. 11:30).
Zingen: Ps. 96:1,4 en 9 Ps. 2:6 Ps. 20:3 en 4, Ps.
68:1 en 2, Ps. 21:13
Hoofdpunten van de preek
Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen.
De 1e stad van het beloofde land (// leven met de
Heere) staat voor het geheel: door de HEERE
gegeven. Ingenomen door Gods kracht.
Gesloten poorten [6:1]
Jericho opent haar poorten niet voor God en Zijn
volk. Natuurlijk niet. Al is het land beloofd en
gegeven, de vijanden van God en zijn volk zijn niet
van plan om terrein prijs te geven.
Het evangelie kan alleen op weerstand rekenen. Op
elk niveau: van wereld en samenleving tot ons
persoonlijke leven. Gesloten voor God.
Zie, Ik heb Jericho in uw hand gegeven [6:2]
Een echo van Gods belofte in Jozua 1:3. Elke plaats
is reeds gegeven grond. Zie: let erop, vergeet dit
nooit. Ik heb u gegeven. Jozua en het volk moeten
weten dat God zijn belofte nakomt. Laten ze daarop
bouwen en vertrouwen.
De processie [6:3-5,10]
De opbouw van de processie laat zien dat alle
aandacht naar de ark gaat. Teken van Gods
aanwezigheid.
 Ervoor: de erewacht van soldaten en de
priesters met sjofars om eer te betonen en de
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aandacht te vestigen op Gods aanwezigheid:
Zijn heerlijkheid en majesteit.
Erachter: de zwijgende massa van het volk.
Zwijgen. Stil worden. Om het echt van God te
verwachten. Dé les van het geloof.

Jericho wordt niet bestormd. NB! De aandacht van
vijand én vriend concentreert zich (tegen wil en
dank) tijdens die 7 dagen meer en meer op de ark.
Daar moeten we het van verwachten/ daardoor
gebeurt het: de macht en majesteit van God. Die
blijkt in de kracht van de Gekruisigde en de macht
van de Geest (niet door kracht en geweld…).
Zó lopen wij als Israël weleer zwijgend onze ronden
om Jericho meer en meer de aandacht
concentrerend op de macht en majesteit van God.
Te vroeg gejuicht? In de wereld wel. Maar in het
geloof niet. Dan mag je juichen, d.w.z. in God
verblijden, voordat er zelfs maar een haarscheurtje
in de onneembare vesting ontstaat. Door het geloof
vallen de muren van Jericho. Het geloof dat het
helemaal en alleen van God verwacht!
De ban [6:20,21]
Jericho sluit haar poorten voor God en zijn volk. De
maat van de ongerechtigheid is meer dan vol.
Moeilijk hoofdstuk. God draagt op om het oordeel
ten uitvoer te brengen. Eens zullen de
rechtvaardigen de wereld oordelen. Voor Gods
vijanden is geen blijvende plaats.

