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Jozua
Kunnen we op God rekenen dat hij Zich aan Zijn beloftes houdt?
Het boek Jozua vertelt het verhaal van de geschiedenis van Israël na de dood van Mozes en
draagt het door de binnenkomst, verovering en verdeling van het Beloofde Land. De
gebeurtenissen begonnen rond 1406 voor Christus en eindigden ongeveer 24 jaar later.
Hoewel de auteur van het boek niet is geïdentificeerd, is de traditionele opvatting dat het
boek is geschreven door Jozua zelf, met enkele toevoegingen van Eleazar of Pinechas
(bijvoorbeeld de verwijzing naar de dood van Jozua in 24:29-30).
Maar sommige geleerden geloven dat het boek is geschreven door een jongere tijdgenoot
van Jozua. Nog anderen denken dat het boek niet is geschreven tot het begin van de
monarchie door iemand die toegang had tot de verschillende verslagen van de feitelijke
gebeurtenissen.


Maakt het voor jou uit wie het boek Jozua geschreven heeft?

Duizenden jaren geleden beloofde God Abraham, "Ik zal je tot een groot volk maken”
(Genesis 12:2). "Dit land geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de
grote rivier, de Eufraat” (Genesis 15:18). Deze beloften werden vernieuwd met elke
generatie van Abrahams nakomelingen, maar na honderden jaren hadden zijn kinderen nog
geen land dat ze hun eigen land konden noemen. Erger nog, ze leefden vierhonderd jaar lang
als slaven en dwaalden daarna nog eens veertig jaar in de woestijn. Je zou toch denken dat
zij nauwelijks kwalificeren als een groot volk?
Het Bijbelboek Jozua is het verhaal van God die zijn beloftes laat uitkomen. Het boek vertelt
hoe Israël het land dat God ze beloofd had, binnenging en veroverde. Gods trouw is zo
betrouwbaar, dat we aan het eind van het boek deze uitspraak horen: "U moet goed
beseffen dat de Heer, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft gedaan.
Hij heeft ze alle gestand gedaan, hij heeft er niet één gebroken” (Joz. 23:14).

Belofte één: “Ik zal je tot een groot volk maken”
Hoe groot God het vol Israël echt gemaakt heeft, wordt beschreven in het boek Numeri. Dit
is de telling vlak voordat het volk Kanaän binnenging. Wat wel in Jozua te lezen is, is hoeveel
werk het is geweest om het land te verdelen onder het grote volk.


Hoeveel mensen telde het volk Israël voordat zij Kanaän binnenging?
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Belofte twee: “Dit land geef Ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte
tot aan de grote rivier, de Eufraat”


Lees Jozua 13: 1-7.

Hierin staat dus dat God een groot deel van Zijn
belofte al heeft waargemaakt. Zoals te lezen in vers
7, worden de overige gebieden die nog veroverd
moesten worden al wel verdeeld. De huid wordt al
verkocht voordat de beer geschoten is.
“De Heer had Israël aan alle grenzen rust gegeven
door het volledig van zijn vijanden te verlossen.”
(Joz. 23:1)
We lezen hier dat God Zijn belofte ook echt waar
heeft gemaakt.

Belofte drie: “Ban”
“Maar op de stad en alles wat erin is, rust de ban van de Heer. Ze is onvoorwaardelijk aan de
Heer gewijd en moet vernietigd worden … … Maar denk eraan dat op al het andere een ban
rust. Dus vernietig de stad maar maakt niets buit, zodat u niet Israëls eigen kamp aan de
vernietiging prijsgeeft en Israël in het ongeluk stort.” (Joz. 6:17-18)


Lees: Joz. 7:1, 10-12 & 20-26.

Hierin is te lezen dat God behalve al zijn belofte uit te laten komen, ook Zijn woord uit laat
komen. Hieruit kun je halen dat God ook echt een rechtvaardig God is en doet wat Hij zegt.
Net zoals Hij in Genesis belooft heeft dat Hij Zijn Zoon Jezus zou sturen om voor onze zonden
gestraft te worden. Houdt er dus ook rekening mee dat God doet wat Hij zegt en dat
iedereen die niet in Zijn Zoon Jezus gelooft, niet bij Hem in de Hemel zal komen.



Wat vind jij ervan dat het hele volk gestraft wordt vanwege de daad die Achan begaan
heeft?
Hoe sta jij tegenover de belofte die God gedaan heeft om alleen mensen te redden die in
Zijn Zoon geloven terwijl God toch liefde is en alle mensen toch wil redden?

Kunnen we rekenen op God Zijn beloften? Het antwoord van Jozua is een volmondig ja! God
is volkomen betrouwbaar, en we kunnen hem volledig vertrouwen. Jozua is een boek voor
degenen wiens gebeden onbeantwoord lijken, voor degenen die zich afvragen of God echt
levend en actief is, maar ook voor degenen die weer verzekerd willen worden van Gods
verzekering en betrouwbaarheid. In het boek delen we de vreugde van de Israëlieten, die
door Gods macht een rivier zagen opdrogen en een stadsmuur zagen tuimelen. Wij zien ze
geconfronteerd worden met overweldigende overmacht en er als winnaar uit komen.

