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Sondag, 15 April 2018  

Skriflesing:   Josua 6:1-27 

Tema:    Maak geraas vir die Here en oorwin!   

 

Skriflesing 

Die inname van Jerigo – Josua 6:1-27 

 1 Jerigo was gesluit en verskans teen die Israeliete; niemand het uitgegaan of ingekom nie. 

2 Die Here het vir Josua gesê: “Ek gaan Jerigo, sy koning en sy soldate nou in jou mag oorgee. 

 3 Julle moet om die stad loop; al die manne onder wapen moet een maal om die stad gaan, en dit 

moet julle ses dae lank doen. 4 Sewe priesters moet elkeen 'n ramshoring voor die ark uit dra. 

“Die sewende dag moet julle sewe maal om die stad loop. Dan moet die priesters die ramshorings 

blaas, 5 en sodra die ramshorings blaas en julle dit hoor, moet al die manskappe die aanvalskreet 

hard uitskreeu. Die muur van die stad sal dan inmekaar stort en die manskappe kan oorklim, 

elkeen reguit vorentoe.” 

6 Josua seun van Nun het die priesters geroep en vir hulle gesê: “Vat die verbondsark en laat 

sewe priesters elkeen 'n ramshoring voor die ark van die Here uit dra.” 

7 Vir die manskappe het hy gesê: “Kom verby en loop om die stad. Die gewapende manne moet 

verbygaan voor die ark van die Here uit.” 

8 Josua was nog besig om met die manskappe te praat, toe kom die sewe priesters wat elkeen 'n 

ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, verby en blaas die ramshorings terwyl die 

verbondsark van die Here agter hulle aan kom. 9 Die gewapende manne het voor die priesters 

geloop wat die ramshorings blaas, en die agterhoede het die ark gevolg. Terwyl hulle loop, het die 

ramshorings geblaas. 

10 Josua het die manskappe beveel: “Julle moenie skreeu of 'n geluid laat hoor nie; nie 'n woord 

moet uit julle mond kom voor die dag dat ek vir julle sê: ‘Skreeu!’ nie, dan moet julle skreeu.”  

11 Josua het die ark van die Here toe om die stad laat gaan. Toe dit een maal om was, het hulle na 

die kamp toe teruggegaan en die nag in die kamp deurgebring. 12 Die volgende môre het Josua 

vroeg begin. Die priesters het die ark van die Here gedra. 13 Die sewe priesters wat elkeen 'n 

ramshoring voor die ark van die Here uit moes dra, het die ramshorings geblaas terwyl hulle loop; 

die gewapende manne het voor hulle geloop, en die agterhoede het die ark van die Here gevolg. 

Terwyl hulle loop, het die ramshorings geblaas. 14 Hulle het die tweede dag een maal om die stad 

geloop en het toe teruggegaan kamp toe. Dit het hulle ses dae gedoen. 
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15 Die sewende dag het hulle vroeg, toe die rooidag breek, begin. Hulle het sewe maal om die stad 

gegaan, in dieselfde volgorde as tevore. Daardie dag het hulle dus sewe maal om die stad 

gegaan. 16 Na die sewende maal het die priesters die ramshorings geblaas. Josua het vir die 

manskappe gesê: “Skreeu! Die Here gee die stad aan julle oor! 17 Dit moet heeltemal uitgedelg 

word as banoffer vir die Here: die stad en al wat daarin is, behoort aan die Here. Net die prostituut 

Ragab mag lewe, sy en almal by haar in die huis, want sy het die verkenners wat deur ons 

uitgestuur is, weggesteek.18  Maar weerhou julle van wat aan die Here behoort. Moet niks vat van 

wat aan Hom behoort en vernietig moet word nie, anders maak julle dat die kamp van Israel self 

vernietig moet word en bring julle die dood daaroor. 19 Die silwer en goud en die brons- en 

ystergoed in die stad is alles aan die Here gewy. Dit moet in die skatkis van die Here kom.” 

20 Toe skreeu die manskappe en die ramshorings blaas. Net toe die manskappe die ramshorings 

hoor, het hulle die aanvalskreet hard uitgeskreeu. Toe stort die mure inmekaar en die manskappe 

gaan oor, die stad in. Hulle het die stad ingeneem 21 en al wat daarin is, uitgedelg, man en vrou, 

jonk en oud, selfs die beeste, die skape en die donkies. 

22 Vir die twee manne wat die land moes verken, het Josua gesê: “Gaan na die huis van die 

prostituut toe en bring die vrou en al haar mense uit soos julle haar met 'n eed beloof het.” 

23 Die verkenners het toe gegaan en vir Ragab, haar pa en ma, haar broers en al haar mense, 

haar hele familie, uitgebring en vir hulle 'n plek buite die kamp van Israel ingerig. 24 Die stad met 

alles daarin is verbrand, net die silwer en goud en die brons- en ystergoed is in die skatkis van die 

huis van die Here gesit. 

25 Josua het die prostituut Ragab en haar familie, al haar mense, laat lewe. Sy het tussen die 

Israeliete gewoon, en haar nageslag woon nou nog hier, omdat sy die manne vir wie Josua 

gestuur het om Jerigo te verken, weggesteek het. 

26 Josua het destyds plegtig verklaar: 

“Die Here sal die man straf 

wat dié stad, Jerigo, probeer herbou. 

Dit sal hom sy oudste seun kos 

as hy die fondament lê 

en sy jongste as hy die poortdeure hang.” 

27 Die Here was by Josua. Josua was oor die hele land bekend.  
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PREEK   

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Ons almal het al van Jerigo se mure gehoor. Daar in ons Kinderbybel van ouds kan mens nog die 

prentjies in jou geestes oog sien. U wat ouers is kan ook dink aan u eie kind se Kinderbybel en die 

vertelling van hoe Jerigo se mure om geval het.  

 

Mense se uitdagings in die verlede was in baie opsigte meer fisies as vir ons vandag. Daar word 

nie sommer meer vandag verwag dat ‘n hele nasie ‘n stad saam moet inval nie. Maar tog beleef 

ons ons uitdagings net so intensief en dalk met meer geestelike druk as wat mense in daardie tyd 

na dinge gekyk het. Wat is die boodskap van Jerigo se mure vir ons vandag?  

Gelukkig is antwoorde en die waarheid vir ons lewe meestal dieselfde as vir die mense van die 

antieke tyd.  

 

Wat ons nie geweet het van Jerigo nie is dat Jerigo was duisende jare, voor Josua gebore was, al 

gebou. Dit was een van die oudste stede in die wêreld. In sekere dele van Jerigo was die muur 7 

meter hoog en selfs 6 meter dik. As soldate op die mure wag gehou het kon hulle vir kilometers 

ver sien. Jerigo was ‘n simbool van militêre mag en sterkte. Die Kananiete het geglo dit was 

onbreekbaar.  

 

In die antieke tyd het die mense geglo daar is ‘n god vir elke soort menslike behoefte of vir elke 

natuurlike of menslike gebeurtenis. Die Kananiete het geweet dat die God van Israel was natuur 

god want Hy het die Jordaan rivier laat oopgaan sodat die Israeliete daardeur kon trek en hulle het 

gedink Israel se God is ‘n oorlog god omdat Israel vir Sion en Og, aan die anderkant van die 

Jordaan verslaan en oorwin het. Die Kananiete het gedink hulle is veilig want Israel se God sal 

heelwaarskynlik nie ‘n god wees van vestings nie; ‘n god wat hulle sterk militêre stad sou kon 

vernietig nie.  

As Jerigo verower word, word daar nie net gewys dat Israel se God is groter as die gode van 

Kanaän nie, maar dat  God onoorwinlik is.  

 

God kom na Josua toe en Hy sê vir Josua dat Jerigo is al klaar in jou hande. Die vyand is klaar 

oorwin, terwyl die mure nog gestaan het.  

Josua het heel waarskynlik ongelooflike selfvertroue gehad!  
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Christene veg ook vandag teen ‘n reeds verslane vyand. Ons vyand is die Satan en Jesus 

Christus het hom reeds oorwin.  

Romeine 8:37-39 lees so –  

Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek 

oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of 

hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die 

liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. 

Alhoewel ons elke dag nog steeds veldslae het en sonde hardloop nog rond in die wêreld, het ons 

God se versekering deur Jesus Christus dat die oorlog is reeds gewen.  

Dis baie soos met die tweede wêreld oorlog. Toe die oorlog gewen is, was daar nog hier en daar 

gevegte aan die gang, omdat hulle nog nie gehoor het dat die oorlog verby is nie of omdat die 

laaste paar oorblywendes nie kon glo dat hulle kant het verloor nie. Net so is ons wat vir God lief 

is saam oorwinnaars, maar ons het elke dag nog te doen met gevegte wat ons voor versigtig moet 

wees. Maar ons kan hierdie vyande – jaloesie, haat, korrupsie, moord en roof ens. oorkom, omdat 

ons deur Christus se krag ons vyande aanvat.  

 

Waarom dink u het God vir Josua al hierdie snaakse instruksies gegee oor hoe om vir Jerigo te 

oorwin? 

Daar is verskeie moontlike antwoorde –  

1) God het dit baie duidelik gemaak dat die geveg oorwin sal word deur Sy krag en nie die 

krag van die mense nie. Nie deur Israel se vermoëns om oorlog te voer nie. Dis waarom 

die priesters met die ark voor geloop het as hulle om die muur geloop het en nie die soldate 

nie.  

2) Die manier hoe God die stad laat inneem het het die vrees wat reeds in Jerigo oorheers 

het net meer gemaak.  

3) Hierdie vreemde militêre beweging was ‘n toets vir die Israeliete se geloof in God en ‘n 

toets om te sien of hulle God geheel en al sal volg.  

Die ramshorings wat hulle moes blaas, was die selfde instrument wat hulle gebruik het tydens 

godsdienstige feeste. En omdat hulle dit moet blaas tydens oorlog het hulle gedink daaraan dat 

hulle oorwinning kom van God en nie hulle eie militêre mag nie.  
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Nog ‘n ding wat ons vandag kan pla oor hierdie gedeelte van die Bybel is dat God die Israeliete 

opdrag gee om al die mense in die stad dood te maak. Natuurlik is Ragab en haar mense 

gespaar. Waarom dink u het God opdrag gegee dat alles vernietig moet word? 

God het ernstige oordeel uitgebring oor die goddeloosheid van Kanaän. Omdat die Kananiete 

bose praktyke en verskriklike afgodery beoefen het was die Kananiete is vesting, ‘n blyplek vir ‘n 

rebellie teen die ware God. Hulle was ‘n bedreig vir die regte manier van lewe voor God. As hulle 

nie totaal en al uitgeroei was nie, sou hulle soos ‘n kanker die Israeliete afvallig van God kon 

maak. En ons lees juis daarvan in die boek van Rigters. Ons sien hoe die Filistyne se afgodediens 

baie skade aan gerig het aan die Israeliete se band en verhouding met die ware enigste God.  

God wou sy volg skoon hou van enige vervuiling van hulle geloof in Hom.  

God wil ons as Christene oor skoonhou. God wil hê ek en jy moet elke dag ons lewe skoon hou, 

sodat ons nie van Sy liefde vergeet nie. Die Israeliete kon nie van die silwer en die duursame 

goed vat nie, net so moet ons ook versigtig wees dat ons verly word deur persoonlike welvaart.  

 

Christologie  

Tydens Jesus se lewe op aarde was Hy ook baie gekonfronteer deur die bose en deur mense wat 

so verwaand in hulle houdings was. Die Skrifgeleerdes en Fariseërs wou ook vir Jesus intimideer 

soos die groot mure van Jerigo, maar Jesus het reeds geweet dat Hy oor hulle oorwin het. Jesus 

geweet dat God se wil en God se strategie gevolg moes word en alleen dit bring oorwinning vir 

die kinders van God.  

 

Ons 

Geliefdes, elke dag kom ons te staan voor mure, 7 meter hoog en 6 meter diep. Ons word getoets 

en ons dink baie keer dat ons nie kan oorwin nie of ons het nie die krag of die vermoë om hierdie 

mure te oorkom nie, maar God sê jy het klaar oorwin en jy het klaar oorkom.  

Josua en die Israeliete se krag het nie gekom uit hulle self nie, dit het gekom uit God se wil en 

God se strategie. En omdat hulle God se voorskrifte na gevolg het, het die mure geval.  

Ek en jy moet God se wil soek en ons moet Sy instruksies volg en die mure sal vir ons ook dan 

val.  

Is dit maklik? Nee.  

Vir ses dae lank moet die Israeliete eenkeer om die stad loop. Hulle moes selfs stil bly. Die 

ramshorings het vir ses dae geraas maar die soldate moes stil bly.  
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Ek en jy moet doen wat God se wil is. Dit beteken dat jou willetjie soms moet stilbly. Baie keer 

moet dit vir ‘n groot gedeelte van die stryd stilbly sodat God se stem gehoor word. Maar op die ou 

einde, as God die oorwinning bring, dan kom ons met God saam deur dat ons kan skree en 

basuin. U sien God bring altyd die oorwinning en nie jy nie. Om God se instruksies te volg bring 

die oorwinning en nie die mens se plannetjies nie. Ons moet wel veg maar ons aanvoerder is nie 

ons nie, maar God en strategie.  

 

God vra wel dat ons sal kyk vir Sy grootheid en dat ons keer op keer moet besef dat Hy in beheer 

is en dat Hy onoorwonne en magtig is. Ragab het dit ook gesien. Sy gesien hoe groot God was en 

wat Hy reg gekry het met Sy volk. Sy het oorgekom na God toe, sy en haar hele familie, want sy 

kon besef dat geen mens, geen stad kan teen God staan nie. Maar sy kon ook besef dat God 

genadig is en dat sy kon oorkom en deel word van die wenspan, die kinders van God, al was sy 

aanvanklik aan die verkeerde kant van die muur.    

 

Slot  

Wat leer die Jerigo se mure ons vandag?  

Ek glo ons leer dat –  

God se wil sal gebeur – of ons wil of nie, daardie mure sal val.  

God het klaar gewen – ons veg nou skermutselinge maar die oorlog is in God se hande. 

God se strategie moet gevolg word – en dit vind ons in die Bybel en in Jesus se voorbeeld.  

God sal gevrees word – Hy is groot en ons wil nie aan die verkeerde kant van die muur staan nie.  

God vra van ons vertroue - selfs al lyk dit snaaks of ons stem nie met die strategie saam nie.  

God vra stilte – maar as die mure val dan mag ons skreeu en basuin dat God groot is. 

 

Jesus het die dood oorwin – Jesus het die ewige lewe gebring – Jesus het ons naby God gebring 

– kom ons volg die ark wat om die mure gaan sodat ons ook kan uitskree en getuig dat ons lewe 

en dat ons vry is en volledig vir God kan lewe.  

Amen 


