
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 1.6: ‘Geloof wat God belooft!’ 

 

 

1. Jericho 

• Het volk Israël is in de buurt van Jericho gekomen. 

• De mensen in Jericho hebben over de wonderen van de HEERE gehoord en zijn bang 

geworden. 

• De poorten van Jericho zijn gesloten: niemand gaat meer naar binnen of naar  

buiten. 

 

2. De HEERE verschijnt aan Jozua 

• Jozua is bij Jericho 

• Er komt een Man naar Jozua. Hij zegt dat Hij de Aanvoerder is van het leger van de HEERE. 

• ‘Ik heb Jericho mét haar koning en alle moedige soldaten in uw hand gegeven’. 

 

3. De HEERE geeft Jozua een opdracht 

• De soldaten van Israël moeten zes dagen lang om de stad lopen. 

• Achter hen aan moeten zeven priesters lopen die op zeven bazuinen blazen. 

• Achter de zeven priesters komt de ark. 

• Op de zevende dag moeten ze zeven keer om de stad lopen. 

• Dan blazen de priesters op de bazuinen; het volk moet heel hard juichen. 

• De muren zullen omvallen en iedereen moet over de muren rechtuit de stad inklimmen. 

 

4. Het volk loopt zes dagen lang één keer om de stad  

• Daar gaat de stoet: voorop de soldaten, dan de zeven priesters, dan de ark, daar achter 

volk. 

• Het geluid van de bazuinen is het enige dat je hoort. Dat wijst op de stem van God, Die hun 

de overwinning zal geven.  

• Pas wanneer Jozua het aangeeft, mogen ze gaan juichen. 

 

5. De zevende dag: Jozua spreekt 

• De laatste dag lopen ze niet één, maar zéven keer om Jericho heen. 

• De zevende keer, als de priesters op de bazuinen blazen, spreekt Jozua: 

• ‘Juicht, want de HEERE heeft u de stad gegeven!’ 

• De hele stad met alles wat erin is, zal aan de HEERE gewijd worden. 

• Alleen de hoer Rachab, met degenen die in haar huis zijn, zullen gespaard worden omdat 

ze de spionnen van Israël geholpen heeft (eventueel een terugblik naar die geschiedenis). 

• Het volk mag niemand sparen en mag niets van het zilver, goud, koper en ijzer voor zichzelf 

houden. Dat is voor de HEERE. Als ze dat wél doen, zal er een vloek over heel Israël komen. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. De stad wordt veroverd 

• Als Jozua uitgesproken is, blazen de priesters op de bazuinen. Het volk juicht zo hárd het 

kan. 

• De muren vallen, het volk klimt zó de stad in en neemt de stad in. 

• Als Jozua daar opdracht voor gegeven heeft, halen de spionnen Rachab en haar familie uit 

haar huis weg en brengen hen buiten het kamp van de Israëlieten. 

• De stad wordt in brand gestoken en alle kostbaarheden (gouden, zilveren, koper en ijzer) 

worden als schat in het huis van de HEERE gebracht. 

 

7. Jozua vervloekt de stad en wordt in het hele land bekend 

• Omdat de HEERE zó’n groot wonder gedaan heeft, mag de stad nóóit meer opgebouwd 

worden tot een sterke stad met muren om haar te beschermen 

• De HEERE heeft de muren laten vallen. Die moeten blijven liggen als teken van het wonder 

dat de HEERE daar gedaan heeft. 

• Daarom zegt Jozua dat degene die de stad weer op zal bouwen, zijn oudste en jongste zoon 

zal verliezen. 

• Wat er in Jericho gebeurd is, wordt in het hele land bekend. Iedereen weet wie Jozua is en 

dat de HEERE met hem is. 

 

 


