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historisch verhaal
•

een van de oudste steden 9000 v.Chr. we
praten over 1440 v.Chr

•

vol met koren voorraad, waterbronnen,
zelfverzorgend

•

palmenstad in vallei, eerste obstakel in het
beloofde land

•

hoge muren, afgesloten, onverslaanbaar,
angstaanjagend

•

met bepaalde voorbereiding op bepaalde
manier veroveren

•

genade voor Rachab de prostituee

•

ontmoeting met de engel van de heer

•

behoord volledig aan God, wederopbouw
strafbaar

•

Het perfecte plan: 7 dagen, 7 keer, met 7
priesters en 7 trompetten rond lopen

Voorbereiding voor overwinning
 Christus overwinnar Heb 2:14
 Jordaan gestold, vijand wacht op oordeel

 Gilgal (afstand nemen van het verleden):
 Verbond met God hernieuwen Hd 7:8 Rom 2:28
 Het vlees afleggen (menselijke kracht & kunde
Joh 6:63; menselijke begeerten Rom 8:7)
 Vertrouwen hernieuwen: mannen zijn weerloos

 Pascha
 Alleen voor Gods kinderen Ex 12:34
 Herinneren aan, en vieren van de verlossing

 Nieuw voedsel: taste & see  stand & see
 Melk en honing en reuze druiven bevestigen
Gods beloften: Hij is trouw

Het is de overwinning van de Heer
 Herken hem als heilig en almachtig:
De plaats waarop u staat, is heilig.
 Laat hem de weg bepalen:
Wat wil mijn Heere tot Zijn dienaar spreken?
 Geef hem de eer die Hem toekomt:
Jozua doet de schoenen van zijn voeten
 Ga en vertrouw hem:
Toen riep Jozua de priesters. Geen lange uitleg
en strategiediscussie

Jozua ging naar Hem toe en zei tegen Hem: Hoort U
bij ons of bij onze tegenstanders? Hij zei: Nee, maar Ik
ben de Bevelhebber van het leger van de HEERE. Nu
ben Ik gekomen.

Rom 9:5b

Sta je voor een Jericho-muur?
Levensverandering

genieten in nieuwe wereld

Gezondheid

angst verdwijnt

Na-ijver, jaloezie

dankbaarheid, tevredenheid

Menselijk redeneren 2 Kor 10:5

geestelijke doorbraak

Twijfel

innerlijke overtuiging

Wrok, haat

vergeving vriendelijkheid

Schuld, zonde

vreugde van het heil

Laat de ark deze muur
omheen trekken
Joz. 3:116:11

Christus in ons
Kol 1:27

Of mag je er gewoon langs gaan?
 Kom je uit de woestijn?
• Zelf - bedachte woestijn om indruk op God te
maken? (Handelingen 3:39, 1:13, Is 58: 3)
• Hoever ben je met de lessen uit de woestijn?
(Nederigheid en belang van Gods woord Deu
8:2 )

 Ben je op weg naar het beloofde land?
• Jezus kennen - God verheerlijken - geloof
bewaren - levend geloof

 Verwacht je persoonlijke winst
• Achan zag verleidelijke dingen Jos 7:19
• Salaris, respect, invloed,
vriendschappen, tijd voor hobby's

7 dagen je zelf leren kennen
1. dat redden we nooit, opgeven
2. angst: gaan ze vechten, komen ze op ons af?
3. positief denken: kijk ze zijn bang
4. de angst verdoven, je afleiden
5. uitstellen: nachtje over slapen
6. ongeduld, ik zie al een scheurtje in de muur
7. laat maar: we trekken er gewoon langs

Niets helpt:
opstaan, verderlopen, volhouden
en bij elke ronde aan genade en
belofte denken

Gods perfecte plan voor overwinning
1. Face it: de muur is hoog en sterk, nergens is een gaatje te zien
2. Feel it: vrees, ongeduld, wanhoop, strijdlust onder controle te krijgen
3. Focus: op herinneringen aan de Jordaan, en de trompetten Num 10:10
4. Volg de lade, de priesters, het geschal, samen met het hele volk
5. Vrees niet: De ark is erbij, de Heer strijd en wij mogen stil zijn Ex 14:14
6. Verwacht nieuwe kracht: Je kan 7x lopen

Jes 40:30; 1 Sam 30:6

7. Verheug en jubel in geloof: de overwinning is al besloten

samenvatting
Verwacht de overwinning, niets is onmogelijk voor God
Laat de overwinnings-kans niet liggen om te groeien in zelfkennis en geloof
Ontdek het geheim van Gods plan en tactiek. Hij kijkt verder dan het hier en nu.

