
4.  Een gewaarschuwd volk… (Jozua tot eind OT) 

 

“U hebt zelf kunnen zien wat de HEER, uw God, met al die volken 

heeft gedaan. Hij was het immers die voor u streed. Ik heb voor uw 

stammen door loting het land verdeeld van de volken die ik heb 

uitgeroeid, van de Jordaan tot aan de Grote Zee in het westen; en 

eveneens het land van de volken die nog zijn overgebleven. Die zal de 

HEER, uw God, zelf voor u verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun 

land in bezit nemen, zoals hij heeft beloofd. Wees daarom zeer standvastig met betrekking tot de 

voorschriften van Mozes. Wijk daar op geen enkele manier van af. Vermeng u niet met die vreemde 

volken die nog bij u overgebleven zijn. Neem de naam van hun goden niet in de mond en zweer er nooit 

bij, dien die niet en buig u nooit voor ze neer. U moet alleen de HEER, uw God, zijn toegedaan, zoals 

u dat tot nu toe bent geweest. De HEER roeide grote en machtige volken voor u uit, niemand kon tegen 

u standhouden, tot op de dag van vandaag.  

Luister. U moet u goed beseffen dat de HEER, uw God, geen van de beloften heeft gebroken die hij u heeft 

gedaan. Maar zoals hij u de voorspoed heeft geschonken die hij had beloofd, zo zal hij elk mogelijk onheil over 

u brengen wanneer u de regels van het verbond overtreedt die hij u heeft opgelegd. Wanneer u andere goden 

gaat dienen en u voor ze neerbuigt, zal hij u wegvagen uit dit goede land dat hij u gegeven heeft.  

 

Nu dan,’ vervolgde Jozua, ‘eerbiedig de HEER, dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg 

die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de HEER. Wanneer 

u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen: de goden van uw voorouders ten 

oosten van de Eufraat of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval 

zullen ik en mijn familie de HEER dienen.’  

Jozua 23, 24 

 

Bij het lezen van het boek Jozua en de daarop volgende 

geschiedenis komen er een heleboel vragen naar boven… Waarom 

moesten die andere volkeren verdwijnen? Waarom die strikte 

afscheiding? Waarom…? Waarom…? Waarom…? 

God sloot een verbond met Israel , zoals de keizers vroeger 

verbonden sloten met de koningen, de heersers onder hen. Ik 

bescherm jou als jij mij dient… 

Maar dat verbond werd pas gesloten nadat Hij het volk eerst had 

bevrijdt uit Egypte. En nadat Hij – al honderden jaren eerder – een 

ander verdrag had gesloten met Abraham. Een eenzijdig verbond, 

waar alleen God zichzelf bepaalde dingen oplegde en van 

Abraham alleen maar geloof vroeg (Gen 15). 

Maar, zoals Jozua al aan zag komen, was de keuze van het volk 

niet zo hard als die van God. In de eeuwen daarna is de relatie 

tussen God en het volk net een roller-coaster, op-en-neer, op-en-

neer… Ze scheidden zich nooit 100% van de andere volkeren af en 

vallen dus steeds in de verleiding om die volkeren hun (af)goden 

te aanbidden (die waren tenminste zichtbaar…). Uiteindelijk 

willen ze ook een koning, net als die andere volkeren en zetten 

daarmee God aan de kant als hun directe heerser (1Sam8:5-9). En 

toch is dat ook geen succes. Het geestelijk niveau van het volk 

gaat op en neer met dat van de heersende koning. Saul, de eerste 

koning, is een beer van een kerel (1Sam10:23,24) maar is snel zijn 

Vierde in de serie ‘Genade 

van begin tot eind’  

(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

Freek de Vries

‘Wees ervan doordrongen 
dat je nakomelingen als 
vreemdeling zullen wonen in 
een land dat niet van hen is 
en dat ze daar slaaf zullen 
zijn en onderdrukt zullen 
worden, vierhonderd jaar 
lang. Maar ik zal hun 
onderdrukkers ter 
verantwoording roepen, en 
dan zullen ze wegtrekken, 
met grote rijkdommen. Wat 
jou betreft: je zult in vrede 
met je voorouders worden 
verenigd en in gezegende 
ouderdom begraven worden. 
Pas de vierde generatie zal 
hierheen terugkeren, want 
pas dan hebben de 
Amorieten zo veel misdaden 
bedreven dat de maat vol is.’ 

 Genesis 15:13-16
Gedachte:  

Dit werd al tegen Abraham 
gezegd… 400 jaar, zolang 
hadden de volkeren in 
Kanaan nog de tijd om hun 
gedrag te beoordelen… 



baan weer kwijt omdat hij God niet gehoorzaam is. Maar de regering 

van tweede koning, David; ja dat was het begin van de gouden eeuw 

voor Israël. Niet dat David zo’n poeslieve vent was. Hij voerde oorlog 

links en rechts waardoor het land van Israel veel groter werd dan het 

voorheen was. Hij had meerdere vrouwen, pleegde overspel en liet de 

echtgenoot toen maar ‘vermoorden’.  

Maar toch had hij een relatie met God die klonk als een klok. David 

was corrigeerbaar. Hij beleed zijn zonden en communiceerde met zijn 

God – de psalmen staan er bol van. Hij aanbad God, hij vocht met 

God, hij schreeuwde het uit naar God in tijden van angst en twijfel. 

Maar hij bleef zichzelf onder Gods leiding zetten. Hij bleef doorgaan 

in geloof in God, in vertrouwen op God. 

Na David kwam Salomo, het hoogtepunt van Israëls gouden eeuw, 

maar meteen ook het einde ervan. Salomo begon goed. Hij mocht Gods tempel bouwen in een tijd 

van vrede. Hij was rijk en werd gezegend met grote wijsheid (1Kon5:1-14). Maar toch, aan het 

einde, bleek hij met al die wijsheid toch niet zo vasthoudend in zijn geloof als David. En meteen na 

hem viel het rijk van Israël in tweeen uitelkaar. Twee koninkrijken met twee series koningen. En 

zoals de koningen leefden, zo leefde het volk. Als de koning God diende, diende het volk God ook. 

Maar meestal was dat niet zo… 

En dus stuurde God de profeten… Boodschappers die de koningen en het volk waarschuwden 

voor de gevolgen van ongehoorzaam-heid (zoals Jozua dat al had aangekondigd). 

God omschrijft zichzelf als een man die door zijn vrouw (Israël) in de steek is gelaten maar haar 

niet kan en wil opgeven (Hosea2). Hij kondigt aan om alles wat nodig is te zullen doen om haar 

weer terug te krijgen en belooft tegelijkertijd dat er dan weer geweldige tijden komen voor Israel, 

Zijn volk.  

Maar eerst gaat de dreiging die Jozua al aankondigde in vervulling. Uiteindelijk ‘verlaat God Zijn 

plek in de tempel’ (Ezech 10). Het volk Israël wordt uit hun land verdreven. Ze worden verstrooit 

over het hele midden-oosten en komen pas terug nadat ze hun les geleerd hebben.  

Na de ballingschap wordt de tempel herbouwd maar de band met God is anders. Er worden geen 

afgoden meer vereert, alle aandacht is nu voor de wet en de rituelen,  maar er zijn geen profeten 

meer. Er is geen communicatie…   Voor 400 lange jaren is God stil… 

  

Schep, o God,  
een zuiver hart in mij,  
vernieuw mijn geest,  
maak mij standvastig,  
Verban mij niet  
uit uw nabijheid,  
neem uw heilige geest  
niet van mij weg.  

Psalm 51

Gedachte: 

Voor ons is het een 
aanbiddingslied.  Maar 
voor David was het in 
zijn tijd een echt risico… 


