
SCHRIFTLEZINGEN (HSV):

1. JOZUA 7:1-13

2. 1 PETR.2:1-10



71Maar de Israëlieten pleegden trouwbreuk met wat 

door de ban gewijd was, want Achan, de zoon van 

Charmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerah, uit 

de stam Juda, nam van wat door de ban gewijd 

was. Toen ontbrandde de toorn van de HEERE 

tegen de Israëlieten.
2Toen Jozua mannen stuurde van Jericho naar Ai, 

dat bij Beth-Aven ligt, ten oosten van Bethel, zei hij 

tegen hen: Trek op en verken het land. De mannen 

trokken op en verkenden Ai.



3Daarna keerden zij terug naar Jozua en zeiden 

tegen hem: Laat niet heel het volk optrekken, maar

laat ongeveer tweeduizend man of ongeveer 

drieduizend man optrekken om Ai te verslaan. 

Vermoei daarmee niet heel het volk, want zij zijn 

maar met weinigen.
4Toen trok ongeveer drieduizend man van het volk 

op daarnaartoe, maar zij sloegen voor de mannen 

van Ai op de vlucht.



5En de mannen van Ai doodden van hen ongeveer 

zesendertig man, en zij achtervolgden hen van voor 

de poort tot Sjebarim toe en versloegen hen op de 

helling. Toen smolt het hart van het volk van angst

en het werd als water.

Het smeekgebed van Jozua
6Toen scheurde Jozua zijn kleren en hij wierp zich 

met het gezicht ter aarde, voor de ark van de 

HEERE, tot de avond, hij en de oudsten van Israël; 

en zij wierpen stof op hun hoofd.



7En Jozua zei: Ach, Heere HEERE, waarom hebt U 

dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons 

in de hand van de Amorieten te geven, om ons om 

te brengen? Hadden wij maar besloten aan de 

overzijde van de Jordaan te blijven!
8O, Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël voor zijn 

vijanden heeft moeten vluchten? 
9Als de Kanaänieten en alle inwoners van het land 

dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen en onze 

naam van de aarde uitroeien. Wat zult U dan voor 

Uw grote Naam doen?



10Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, waarom 

ligt u zo met het gezicht ter aarde?
11Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn 

verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden. 

Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban 

gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en zij 

hebben het ook bij hun huisraad gelegd.
12Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen 

standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen 

voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder 

de ban. 



Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u de ban 

niet uit uw midden wegvaagt.
13Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 

morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult 

niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden 

totdat u de ban uit uw midden wegdoet.



SCHRIFTLEZINGEN (HSV):

2.   1 PETR.2:1-10



21Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, 

huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij.
2En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar 

de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor 

mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere 

goedertieren is,
4en kom naar Hem toe als naar een levende steen, 

die wel door de mensen verworpen is, maar bij God 

uitverkoren en kostbaar,



5dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd 

tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, 

om geestelijke offers te brengen, die God 

welgevallig zijn door Jezus Christus.
6Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion 

een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: 

Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor 

de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers 

verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, 

en een steen des aanstoots en een struikelblok;



8voor hen namelijk die zich aan het Woord stoten, 

door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook 

bestemd zijn.
9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 

koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk 

dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de 

deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de 

duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
10u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods 

volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in 

ontferming aangenomen bent.



TEKST VOOR DE PREDIKING :

1 PETR.2: 2-3 (HSV)

2En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, 

naar de zuivere melk van het Woord, opdat 

u daardoor mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de 

Heere goedertieren is….



HERZIENE STATENVERTALING ??





1E MOEDER-MELK AAN KALF:
• VLUG-VAAK-VEEL-VERS
• AFWEERSTOFFEN
• EIWITTEN
• VITAMINE:A
• CAROTEEN



BIEST INGREDIËNTEN:

• IMUUNSTOFFEN
• NUTRIËNTEN
• AMINOZUREN
• VITAMINEN
• MINERALEN
• BEVAT STOFFEN MET:
• ANTIBACTERIËLE
• ANTIVIRALE
• ONTSTEKINGSREMMEN

DE EIGENSCHAPPEN



BIEST INGREDIËNTEN:

• IMUUNSTOFFEN
• NUTRIËNTEN
• AMINOZUREN
• VITAMINEN
• MINERALEN
• BEVAT STOFFEN MET:
• ANTIBACTERIËLE
• ANTIVIRALE
• ONTSTEKINGSREMMEN

DE EIGENSCHAPPEN

WETEN = GÉÉN PROEVEN !



TEKST VOOR DE PREDIKING :

1 PETR.2: 2-3

2En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, 

naar de zuivere melk van het Woord, opdat 

u daardoor mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de 

Heere goedertieren is….



JOZUA 7:1-13

1. GODS VERBONDS-TROUW

2. JOZUA’S FOUTE 
VRAAG/CONCLUSIE

3. GODS VERBONDS-REACTIE



JOZUA 7:1-13
1. GODS VERBONDS-TROUW

JOZUA 3:7-10-13



7Want de HEERE had tegen Jozua gezegd: Deze 

dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen 

van heel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zijn zal 

zoals Ik met Mozes geweest ben.

10Vervolgens zei Jozua: Hierdoor zult u weten dat 

de levende God in uw midden is en dat Hij de 

Kanaänieten, de Hethieten, de Hevieten, de 

Ferezieten, de Girgasieten, de Amorieten en de 

Jebusieten geheel en al van voor uw ogen zal 

verdrijven.



13Want het zal gebeuren, zodra de voetzolen van 

de priesters die de ark van de HEERE, de Heere 

van de hele aarde, dragen, in het water van de 

Jordaan komen, dat het water van de Jordaan 

afgesneden wordt, namelijk het water dat van 
bovenaf vloeit; het zal blijven staan als een dam.



JOZUA 6: 18Past ú echter op 

voor wat met de ban gewijd is. 

Anders slaat u zichzelf met de 

ban, als u neemt van wat met de 

ban gewijd is; en dan maakt u 

van het leger van Israël een met 

de ban geslagen leger en stort u 

het in het ongeluk. 19Maar al het 

zilver en goud en de koperen en 

ijzeren voorwerpen moeten 

heilig zijn voor de HEERE; ze 

moeten bij de schat van de 

HEERE komen. 



JOZUA 7:1-13

2.

JOZUA’S FOUTE VRAAG/CONCLUSIE



FOUTE VRAAG:
7En Jozua zei: Ach, Heere HEERE, waarom hebt U 

dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons 

in de hand van de Amorieten te geven, om ons om 

te brengen? Hadden wij maar besloten aan de 

overzijde van de Jordaan te blijven! 

FOUTE CONCLUSIE:
9Als de Kanaänieten en alle inwoners van het land 

dit zullen horen, zullen zij ons omsingelen en onze 

naam van de aarde uitroeien. Wat zult U dan voor 

Uw grote Naam doen?



JOZUA 7:1-13
3.

GODS VERBONDS-REACTIE



10Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, waarom 

ligt u zo met het gezicht ter aarde?
11Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn 

verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden. 

Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban 

gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en zij 

hebben het ook bij hun huisraad gelegd.
12Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen 

standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen 

voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder 

de ban. 



10Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, waarom 

ligt u zo met het gezicht ter aarde?
11Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn 

verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden. 

Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban 

gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en zij 

hebben het ook bij hun huisraad gelegd.
12Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen 

standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen 

voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder 

de ban. 

GEHOORZAAMHEID



10Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, waarom 

ligt u zo met het gezicht ter aarde?
11Israël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn 

verbond, dat Ik hun geboden had, overtreden. 

Bovendien hebben zij genomen van wat met de ban 

gewijd was, en ook gestolen, en ook gelogen, en zij 

hebben het ook bij hun huisraad gelegd.
12Daarom zullen de Israëlieten niet kunnen 

standhouden tegenover hun vijanden. Zij zullen 

voor hun vijanden vluchten, want zij liggen onder 

de ban. 

BASIS VAN 
HERSTEL 

???



BASIS VAN HERSTEL:

13Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 

morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult 

niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden 

totdat u de ban uit uw midden wegdoet.

(TROUW VAN GOD)



TROUW VAN GOD:

1 PETR.2: 2-3

2En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, 

naar de zuivere melk van het Woord, opdat 

u daardoor mag opgroeien,
3indien u tenminste geproefd hebt dat de 

Heere goedertieren is….



BIEST INGREDIËNTEN:
• IMUUNSTOFFEN
• NUTRIËNTEN
• AMINOZUREN
• VITAMINEN
• MINERALEN
• BEVAT STOFFEN MET:
• ANTIBACTERIËLE
• ANTIVIRALE
• ONTSTEKINGSREMMEN

DE EIGENSCHAPPEN

WETEN OF PROEVEN ??



BIEST INGREDIËNTEN:
• IMUUNSTOFFEN
• NUTRIËNTEN
• AMINOZUREN
• VITAMINEN
• MINERALEN
• BEVAT STOFFEN MET:
• ANTIBACTERIËLE
• ANTIVIRALE
• ONTSTEKINGSREMMEN

DE EIGENSCHAPPEN

PROEVEN = TOT JE NEMEN

GODS GOEDERTIERENHEID!



PROEVEN= TOT JE NEMEN

• LEVENDE WOORD VAN GOD

• DODE ZIEL / ZONDAAR

• KRUIS VAN JEZUS

• PASGEBOREN KIND WORDT

• ZUIVERE MELK

• GROEIEN !!



KOMEN + BLIJVEN !!

JEZUS IS UITVERKOREN EN 
KOSTBAAR (4)

WORDEN:

LEVENDE STEEN

HEILIG PRIESTERSCHAP

GEESTELIJKE OFFERS BRENGEN



JOZUA WIST VAN GODS GOEDERTIERENHEID MAAR MOEST 

PROEVEN……





ACH HEERE HEERE
ZIE TOCH MIJN 

ELLENDE…!!



BASIS VAN HERSTEL:

13Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 

morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult 

niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden 

totdat u de ban uit uw midden wegdoet.

(TROUW VAN GOD)



BASIS VAN HERSTEL:

13Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 

morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult 

niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden 

totdat u de ban uit uw midden wegdoet.

(TROUW VAN GOD)

HERE  JEZUS



BASIS VAN HERSTEL:

13Sta op, heilig het volk, en zeg: Heilig u voor 

morgen. Want zo zegt de HEERE, de God van 

Israël: Er is een ban in uw midden, Israël! U zult 

niet tegenover uw vijanden kunnen standhouden 

totdat u de ban uit uw midden wegdoet.

(TROUW VAN GOD)

HERE  JEZUS
EERST

GÉÉN VOLK
NÚ

GODS VOLK
EERST

ZONDER 
ONTFERMING

NÚ IN 
ONTFERMING 

AANGENOMEN


