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Jozua 1:8 (HSV) 
8 Dit boek met 
deze wet mag 
niet wijken uit uw 
mond, maar u 
moet het dag en 
nacht 
overdenken, 
zodat u 
nauwlettend zult 
handelen 
overeenkomstig 
alles wat daarin 
geschreven staat. 
Dan immers zult 
u uw wegen 
voorspoedig 
maken en dan 
zult u verstandig 
handelen.



Deel 4 
“Maak je klaar. 
God doet 
nieuwe dingen.”
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Jozua hoofdstuk 3, 4, 5. 

OVERZICHT: 
 • Jozua 3 “DE DOORTOCHT DOOR JORDAAN”. 
 • Jozua 4 “DE TWAALF GEDENKSTENEN”. 
 • Jozua 5 “BESNIJDENIS IN GILGAL”. 

HET SLEUTELVERS VAN JOZUA HOOFDSTUK 3. 

Jozua 3:5 (HSV) 
5 Verder zei Jozua tegen het volk: Heilig u, want morgen zal de HEERE wonderen 
doen in uw midden. 

HUN VERTREK BEGON MET HET LUISTEREN NAAR GOD. 

“MAAK JE KLAAR. GOD 
DOET NIEUWE DINGEN.”

WILDERNIS NIEUW LAND

JOZUA 3
JOZUA 5

JOZUA 4
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Jozua 3:9 (HSV) 
9 Toen zei Jozua tegen de Israëlieten: Kom hierheen en luister naar de woorden 
van de HEERE, uw God. 

HET VOLK BELOOFDE NAAR JOZUA TE LUISTEREN. 

Het volk had tegen Jozua gezegd, zoals wij naar Mozes hadden geluisterd zo 
zullen wij naar u luisteren. (Jozua 2:17; Jozua 4:14) 

DE ARK VAN HET VERBOND. 

De ark van het Verbond is een symbool voor Gods kracht en tegenwoordigheid. 
In de ark waren: 

• De tien geboden. 
• Manna. 
• De staf vanAäron. (bevestiging, bediening en de aanstelling als Hoge 

Priester) 

DE ARK MOEST VOOROP, LANGS EEN NIEUWE WEG. 

Jozua 3:4 (HSV) 
Er moet echter een afstand zijn tussen u en de ark van ongeveer tweeduizend el 
lengte. U mag er niet dichter bij komen, opdat u de weg zult weten die u moet 
gaan, want u bent die weg niet eerder gegaan. 

De ark met de priesters voorop.Het volk moest ongeveer 1000 meter afstand 
bewaren. “Opdat u de weg zult weten die u moet gaan. Want u bent die weg niet 
eerder gegaan.” En de reden was eenvoudig, het was een nieuwe weg waarop 
God hen zou leiden. 

DE VOETEN VAN DE PRIESTERS IN DE JORDAAN. 

Jozua 3:15-16 (HSV)  
15 En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van 
de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand van 
het water – de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de dagen van 
de oogst – 
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16 bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam 
heel ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de 
zee van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. 
Toen stak het volk over, tegenover Jericho. 

DE RIVIER BLEEF STROMEN, TOTDAT DE VOETEN IN HET WATER 
KWAMEN. 

Vanaf het moment dat de priesters met hun voeten in het water van de Jordaan 
kwamen stopte het water. De rivier was buiten haar oevers getreden. Er kwam 
een soort dam bij de stad Adam. Hier zien we hoe God aan hen bevestigd 
dat elke plaats die ze zouden betreden, God hen had gegeven. Dat gold niet 
allen voor het land Kanaän, maar ook voor dit obstakel, de rivier de Jordaan. 

Op diezelfde plek, 40 jaar terug, durfde het volk het niet aan om het Beloofde 
Land binnen te gaan. Ondanks het getuigenis van de twee verspieders: Jozua en 
Kaleb. Daar wilde het volk Jozua en Kaleb stenigen, nu moet het volk 
stenen verzamelen als gedenkstenen. Zodat ze niet zouden vergeten wat God 
voor hen had gedaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een apart moment 
was voor Jozua en Kaleb en dat de stenen voor hen een dubbele betekenis 
hadden. De wonderen en tekenen die God had gedaan, maar ook de moeilijke 
momenten waar ze voor kwamen te staan. 

GEDENKSTENEN IN DE JORDAAN. 

WILDERNIS NIEUW LAND

DODE ZEE

ADAM
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Jozua 4:9 (HSV) 
Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats 
waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond 
droegen. Ze zijn daar tot op deze dag. 

Gedenkstenen herinneren aan wat God heeft gedaan. Zowel op de kant als ook 
in de rivier. Telkens als men later naar die plek keek waar men was overgestoken, 
dachten de Israëlieten aan de stenen. Misschien niet zichtbaar maar dat is het nu 
juist. Het werk van God is in eerste instantie in het verborgene. God liet hier het 
volk zien dat Zijn werk begint in het verborgene, en niet altijd zichtbaar is. 

MANNEN MOESTEN ZICH LATEN BESNIJDEN. 

Jozua 5:5 (HSV) 
Immers, al het volk dat er uittrok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg 
geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet 
besneden. 

De mannen moesten zich laten besnijden. Als teken van het Verbond : het oude 
leven afgesneden en de start van een nieuw begin/ leven met God. 

WAAROM WAREN ZE GESTOPT MET BESNIJDEN? 

Waarom waren de Israëlieten gestopt met het besnijden van hun kinderen in de 
woestijn? Waarschijnlijk vanwege de slechte geestelijke conditie van het volk. 

GEDENKSTENEN GEDENKSTENEN
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Niet alleen hadden ze gefaald (de eerste generatie Israëlieten) om het Beloofde 
Land in te nemen, maar ze hadden ook gefaald om het Verbond d.m.v. de 
besnijdenis door te geven aan de volgende generatie.  

Besnijdenis betekenis: oude leven afsnijden en start van een nieuw leven met 
God. (Zie ook: Gal. 6:15-16; Kol. 2:11-12; Rom. 2:28-29) 

DE SMAAD VAN EGYPTE WEGGEDAAN. 

Jozua 5:9 (HSV) 
Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u 
afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag. 

Op een grootste manier werd het volk uit Egypte geleid door God. Maar met het 
volk werd de spot gedreven door Egypte omdat ze in de woestijn strandden en 
veertig jaar lang in de wildernis ronddwaalden vanwege hun 
ongehoorzaamheid aan God. Niet alleen werd Israël toen bespot maar ook 
beschadigde dat het getuigenis van God.  

Velen van ons kunnen vandaag getuigen hoe je tot bekering bent gekomen, wat 
God voor je heeft gedaan. Maar uiteindelijk wordt onze getuigenis bepaald door 
het heden en niet door ons verleden.   

Door het wonder, het volk Israël in het land te brengen, verwijderde God de 
smaad/ spot die de Egyptenaren op hen hadden gelegd. 

Vandaag geldt ook de oproep voor jou: maak je klaar, God gaat nieuwe dingen 
doen. 

HET PASCHA. 

Jozua 5:10 (HSV) 
Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het 
Pascha op de veertiende dag van die maand, in de avond, op de vlakten van 
Jericho. 

In Gilgal vierden zij Pascha. Dit kwam nu werkelijk tot z’n recht. Zij herdachten 
Gods bevrijding van het volk uit Egypte, zoals opgetekend in Exodus 7 t/m 12. 
Pascha is pas volledig als je in het Beloofde Land bent. Voor ons betekent jouw 
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Beloofde Land dat je in de vrijheid leeft die God voor je heeft, los van de 
slavernij van de zonde en in het plan van God voor je leven. Sommige mensen 
zijn gestopt met Avondmaal vieren omdat ze het zicht op het Beloofde Land 
zijn kwijtgeraakt. Begrijp je waarom men vroeger Avondmaal staande gingen 
vieren, als teken: “we zijn onderweg”. 

GOD STOPTE MET MANNA GEVEN. 

Jozua 5:12 (NBV) 
Er kwam die dag geen manna meer; de Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer 
manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Kanaän. 

God stopte met manna geven aan de Israëlieten. Manna was de gewoonste zaak 
van de wereld geworden voor het volk, ze kregen het 40 jaar lang. Als een 
regelmatige regenbui. Maar het kwam van God. Soms zien wij niet meer dat zelfs 
de gewoonste voorzienigheden in het leven van God komen. De Here Jezus leert 
in het “onze Vader” gebed dat we elke dag mogen danken voor ons dagelijks 
brood. 

NIEUWE GEWOONTEN. 

Volgens onderzoek duurt het tussen de 22 en 66 dagen om 
een nieuwe gewoonte te ontwikkelen. 

De pandemie zal makkelijk meer dan 365 dagen duren. Dat 
betekent dat wij ondertussen veel nieuwe 
gewoonten hebben ontwikkeld. 

Denk erover na hoeveel nieuwe gewoonten jij hebt 
ontwikkeld afgelopen periode? De vraag is welke moet je 
blijven meenemen? En welke gewoonten kunnen jou juist 
blokkeren om verder te groeien in je relatie met God? 

WAT JIJ JEZELF HEBT AANGELEERD 
KAN JE OOK AFLEREN
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1. NAAR GOD LUISTEREN. 
In Jozua hoofdstuk 3 lezen we dat het volk achter de ark moest gaan, en dat er 
een gepaste afstand moest zijn tussen hen en de ark van het Verbond. Want God 
ging hen leiden op een weg die zij niet eerder waren gegaan. 

Afstemmen op Gods stem begint voor ons met het lezen van de Bijbel, en dan 
bedoelen we niet af en toe, maar elke dag. Uit onderzoek is gebleken dat 
gelovigen die geestelijk groeien dagelijks de Bijbel lezen.Misschien denk je ‘hoe 
doe ik dat? Bij welk Bijbelboek moet ik beginnen? Hoeveel moet ik lezen?. 

Om je te helpen:  

Gebruik een Bijbelleesplan waarmee je de Bijbel dagelijks leest. 
Gebruik een notitieboek en schrijf op door welke Bijbeltekst je aangesproken 
bent en stel jezelf de volgende vragen: 

Wat ook werkt is Bijbelteksten memoriseren en mediteren. Dat is ook de 
uitdaging die wij geven in deze prekenserie. Voor meer uitleg hierover zie Deel 2 
van de studie ‘Jozua Project’. 

De Bijbeltekst die bij deze studie past staat in: 

TOEPASSING

1. OVER WIE GAAT HET?

2. WAT GEBEURT ER?

3. WAAR EN WANNEER 
GEBEURT  HET?

4. WAT VALT JE OP? WAT 
WORDT HIER GEZEGD? WAT 
IS DE BOODSCHAP?

5. WAT WIL GOD MET DIT 
VERHAAL DUIDELIJK MAKEN?

6. WAT IS 
MIJN 
RESPONS?
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Filippenzen 3:14 (HSV) 
14 maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij 
uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de 
prijs van de roeping van God, die van boven is, in 
Christus Jezus. 

2. FOCUS OP GODS PLAN. 
Focus op Gods plan voor je leven. Om de 
volgende redenen: 

• Hij wil jou leiden dit jaar op een nieuwe weg. 
• Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten en Zijn wegen hoger dan 

onze wegen. (Jesaja 55:9) 
• Jouw doel moet zijn dat je sterker uit de crisis gaat komen dan toen het 

begon. 
• Wij zijn geroepen om van Jezus te getuigen. God wil jou nu gebruiken als 

Zijn getuige juist nu in crisistijd. 

3. OPNIEUW TOEWIJDEN. 
De nieuwe generatie Israëlieten liet zich besnijden voordat zij het land Kanaän 
ging innemen. Als teken dat zij in in het nieuwe Verbond stonden met God. Het 
oude leven werd van hun afgesneden en zo begon de start van een nieuw 
begin samen met God. 

Het Nieuwe Testament spreekt over de besnijdenis van het hart. Dat wij het oude 
leven uit ons innerlijke hart moeten afsnijden. Zodat we een nieuw begin kunnen 
maken met God, op de weg die Hij voor ons heeft. 

Filippenzen 3:3 (HSV) 
3 Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus 
Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. 



Voor Paulus betekende dat twee dingen:  

1. God dienen in de Geest. 

Hoe doe je dat? Allereerst je opnieuw laten vullen met Zijn Geest. Vol worden 
van Hem. Niet handelen uit eigen kracht. Maar gaan in de kracht van Gods 
Geest. Romeinen 8:1-17 is een compleet hoofdstuk dat gewijd is aan 
het wandelen in de Geest. Zeer de moeite waard om te lezen. 

2. In Christus roemen en niet op het vlees vertrouwen. 

Het roemen in Christus houdt in dat wij vertrouwen wat Christus voor ons 
heeft gedaan. Wij behoren tot Zijn volk en hebben verlossing ontvangen in dit 
leven en de zekerheid dat Hij bij ons is. Niet op het vlees vertrouwen betekent 
dat wij God de ruimte geven om ons leven in te vullen zoals Hij dat wil, voor 
ons betekent dat volledig vertrouwen op Hem ook al sluit dat niet aan bij de 
werelds manier van leven.
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Verzamel ze allemaal. 

Zeven memorisatie kaarten. 

Memoriseren. Mediteren. Het land innemen. 

Jozua Project. 
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