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Bijbelcommentaar 
door E.G.White 

Page 993-994; blz. 70 
 

Jozua 
Hoofdstuk 1 

 
 Geen Betere Gids dan God. – Als de mensen de weg willen gaan die God 
hen heeft aangeduid, zullen ze een Raadgever hebben Wiens wijsheid de aardse 
wijsheid overtreft. Jozua was een verstandig generaal omdat God zijn Gids was. Het 
eerste zwaard dat Jozua gebruikte was het zwaard des Geestes, het Woord van God. 
Laten zij, die grote verantwoordelijkheden dragen, het eerste hoofdstuk van Jozua 
lezen (Jozua 1:1,5,7). 
 Denkt u dat Jozua al deze instructies had gekregen als er geen gevaar bestond 
dat hij onder misleidende invloeden zou komen? In Zijn genade gaf de Heere hem 
opdracht niet af te wijken naar links of naar rechts, omdat deze sterke invloeden 
aanwezig waren. Hij moest de weg van strikte oprechtheid volgen (Jozua 1:8,9 
aangehaald). Als er voor Jozua geen gevaar had bestaan, zou God hem niet bij 
herhaling hebben gezegd om goede moed te houden. Maar bij al zijn zorgen had 
Jozua zijn God om hem leiding te geven. Voor de mensen bestaat er geen groter 
misleiding dan te menen dat ze bij moeilijkheden een betere gids dan God kunnen 
vinden, dat ze een verstandiger raadgever in noodgevallen, of sterkere bescherming in 
beproeving kunnen vinden (MS 66, 1898). 
 Vers 7,8 Het Geheim van Jozua's Succes. – De Heere heeft een groot werk 
dat in onze wereld gedaan moet worden. Aan iedereen heeft Hij Zijn werk te doen 
gegeven. Maar de mens mag geen mens tot leidsman nemen om niet af te dwalen; dit 
is altijd gevaarlijk. Hoewel Bijbelse godsdienst de beginselen van bezigheid in het 
dienen omvat, is er terzelfdertijd de noodzaak om dagelijks om wijsheid te vragen uit 
de Bron van alle wijsheid. Waarin lag Jozua's overwinning? Gij zult dag en nacht het 
Woord van God overdenken. Het woord des Heeren kwam tot Jozua kort voor hij de 
Jordaan zou oversteken .... (Jozua 1:7,8 aangehaald). Dit was het geheim van Jozua's 
overwinning. Hij nam God als zijn leidsman (Brief 188, 1901). 
 Raadgevers Moeten Alles Wat van God Komt, op Prijs Stellen. – Zij die de 
positie van raadgevers bekleden, moeten belangeloze mensen zijn, mensen vol geloof, 
mensen van gebed, mensen die het niet wagen om op eigen menselijke wijsheid te 
vertrouwen, maar die ernstig zoeken naar licht en verstand aangaande de beste manier 
om hun zaken te doen. Jozua, de aanvoerder van Israël, onderzocht ijverig de boeken 
waarin Mozes getrouw de aanwijzingen, door God gegeven, Zijn eisen, vermaningen 
en beperkingen - had vermeld, opdat hij niet ondoordacht zou handelen. Jozua was 
bang op eigen ingevingen of eigen wijsheid te vertrouwen. Hij beschouwde alles wat 
afkomstig was van Christus, Die bij dag in de wolkkolom en bij nacht in de 
vuurkolom was gehuld, als van voldoende belang om dit eerbiedig te koeste- 

Page 994; blz. 71 
ren (Brief 14, 1886). 
 

Hoofdstuk 2 
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 Vers 10 Oordelen brachten Vrees onder de Volken. – De vreselijke 
oordelen van God waardoor de afgodendienaars getroffen werden in de landen 
waardoor de Israëlieten trokken, maakten dat vrees en ontzag viel op alle volken der 
aarde (MS 27, 1899). 
 

Hoofdstuk 3,4 
 
 Bestudeer Jozua 3 en 4. – Bestudeer zorgvuldig de ervaringen van de 
Israëlieten tijdens hun reis naar Kanaän. Bestudeer het derde en vierde hoofdstuk van 
Jozua, waarin wordt vermeld hoe ze zich gereed maakten om de Jordaan over te 
trekken en het beloofde land binnen te gaan. We moeten hart en verstand blijven 
oefenen door de herinnering op te frissen aan de lessen die de Heere Zijn volk in het 
verleden heeft onderwezen. Dan zal het onderricht van Zijn Woord voor ons altijd 
belangwekkend en gebiedend zijn, zoals het Zijn bedoeling voor hen is geweest (Brief 
292, 1908). 
 

Hoofdstuk 4 
 
 Vers 24 God Wilde door Middel van Zijn, Volk de Wereld Onderrichten. 
– Door middel van Zijn volk Israël was het Gods bedoeling om aan de wereld Zijn wil 
bekend te maken. Zijn beloften en dreigementen, Zijn instructies en bestraffingen, de 
wondere manifestaties van Zijn macht onder hen, door hen te zegenen als ze 
gehoorzaamden, en oordelen te zenden als ze zondigden en afvallig waren, dit alles 
was bedoeld voor de opvoeding en het ontwikkelen van godsdienstige beginselen 
onder het volk van God tot het einde toe. Daarom is het van belang dat we ons 
vertrouwd maken met de geschiedenis van het Hebreeuwse volk, en goed nadenken 
over Gods handelwijze met hen. 
 De woorden die God door Zijn Zoon tot Israël sprak, zijn ook voor ons in deze 
laatste dagen gesproken. Dezelfde Jezus Die op de berg Zijn discipelen onderwees in 
de verstrekkende beginselen van Gods Wet, onderrichtte het oude Israël vanuit de 
wolkkolom en uit de tabernakel bij monde van Mozes en Jozua.... De godsdienst was 
in de dagen van Mozes en Jozua dezelfde als de godsdienst van nu (ST 26 mei, 1881). 
 

Hoofdstuk 5 
 
 Vers 13,14 (6:16, 20). Israëls Aandeel in de Verovering van Jericho. – Toen 
Jozua 's morgens voor de inname van Jericho uitging, verscheen aan hem een strijder, 
volledig voor de strijd uit gerust. En Jozua vroeg: "Zijt gij voor ons of onze 
vijanden?" Hij antwoordde: "Ik ben gekomen als Aanvoerder van het heir des  

Page 994-995; blz. 72 
Heeren." Als de ogen van Jozua geopend waren geweest zoals de ogen van Elisa's 
dienstknecht in Dothan, en als hij het zien ervan had kunnen verdragen, zou hij gezien 
hebben hoe de engelen des Heeren gelegerd waren rondom het volk Israël; want de 
geoefende hemelse scharen waren gekomen om te strijden voor het volk van God, en 
de Aanvoerder van het heir des hemels ging hen voor. Toen Jericho viel, raakte geen 
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menselijke hand de muren van de stad aan, want de engelen des Heeren wierpen de 
versterkingen neer en gingen de burcht van de vijand binnen. Niet Israël, maar de 
Aanvoerder van het heir des Heeren nam Jericho in. Israël moest echter zijn aandeel 
doen om hun geloof te tonen in de Leidsman van hun zaligheid. 
 Elke dag moet er gestreden worden. Over iedere ziel vindt een zware strijd 
plaats tussen de vorst der duisternis en de Vorst des levens. Er moet een felle strijd 
gestreden worden, opdat de inwoners van deze wereld gewaarschuwd kunnen worden 
voor de grote dag des Heeren, opdat de sterkten van de vijand veroverd kunnen 
worden en allen, die de Heere liefhebben, bijeengebracht kunnen worden onder de 
met bloed bevlekte banier van Vorst Immanuël, maar u moet niet zelf de belangrijkste 
strijd strijden. Als Gods werktuigen moet u zich aan Hem overgeven, opdat Hij de 
strijd voor u kan bepalen; leiden en strijden kan met uw medewerking. De Vorst des 
levens staat aan het hoofd van Zijn werk. Hij zal bij u zijn in uw dagelijkse strijd 
tegen het eigen ik, opdat u trouw kunt zijn aan uw beginselen; opdat hartstocht, die 
naar oppergezag streeft, door de genade van Christus onderworpen kan worden; opdat 
u meer dan overwinnaar kunt zijn door Hem Die ons liefheeft. Jezus is deze weg 
gegaan. Hij kent de kracht van elke verzoeking. Hij weet hoe elke situatie het hoofd te 
bieden en hoe Hij leiding aan u kan geven op elke gevaarlijke weg. Waarom zou u 
Hem dan niet vertrouwen? Waarom zou u uw ziel niet toevertrouwen aan God als uw 
trouwe Schepper? (R&H 19 juli, 1892). 
 

Hoofdstuk 6 
 
 Vers 2-5 (Zie EGW over Richteren 7:7, 16-18).Velen in Deze Tijd Zouden 
Hun Eigen Plannen Willen Volgen. – Zouden zij, die nu belijden dat ze Gods volk 
zijn, zich onder soortgelijke omstandigheden net zo gedragen? Ongetwijfeld zouden 
velen wensen hun eigen plannen te volgen en zouden manieren en middelen 
suggereren om het gewenste doel te bereiken. Ze zouden aarzelen zich neer te leggen 
bij zulke eenvoudige schikkingen, die hen geen eer zouden brengen, behalve de 
verdienste van gehoorzaamheid. Ze zouden ook hun twijfels uiten over de 
mogelijkheid om een machtige stad op deze wijze in te nemen. Maar plichtsbesef gaat 
voor alles. Die moet gezag hebben boven het menselijk redeneren. Ge- 

Page 995; blz. 73 
loof is een levende kracht, die elke barrière en elk obstakel doorbreekt en de banier 
opricht in het hart van de vijandelijke legerplaats (ST 14 april 1881). 
 Als Mensen Theorieën Vormen, Verliezen ze de Eenvoud van het Geloof. 
– Er liggen diepe verborgenheden in Gods Woord, er zijn mysteriën in Zijn 
voorzieningen en in het verlossingsplan, die de mens niet kan doorgronden. Maar het 
beperkte mensenverstand, dat een sterk verlangen heeft om de nieuwsgierigheid te 
bevredigen en oneindige problemen op te lossen, laat na de duidelijk aangegeven weg, 
bekend gemaakt door de geopenbaarde wil van God, te volgen en probeert inzage te 
krijgen in de geheimen die verborgen zijn vanaf de grondlegging der wereld. De 
mensen vormen eigen theorieën, ze verliezen de eenvoud van het ware geloof, worden 
in hun eigen oog te belangrijk om de uitspraken van de Heere te geloven en omgeven 
zich met zelfbedrog. 
 Velen die voorgeven Gods kinderen te zijn, verkeren in deze positie. Ze zijn 
zwak omdat ze vertrouwen op eigen kracht. God werkt machtig door een trouw volk 
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dat zonder vragen of twijfel Zijn woord gehoorzaamd. De Majesteit des hemels 
slechtte met Zijn engelenscharen de muren van Jericho voor Zijn volk. De gewapende 
strijders van Israël hadden geen reden zich te beroemen op successen. Alles werd 
gedaan door Gods macht. Laten de mensen hun verlangen naar zelfverheerlijking 
opgeven en zich ootmoedig onderwerpen aan Gods wil, dan zal God opnieuw Zijn 
macht openbaren en vrijheid en overwinning brengen aan Zijn kinderen (ST 14 april, 
1881). 
 Vers 16,20 (Zie EGW over 5:13,14).  
 Eenvoudige Middelen Maken God Groot. – Bij de verovering van Jericho 
maakte de machtige Aanvoerder van de legers Zijn plannen in een dusdanige 
eenvoud, dat geen mens de eer aan zichzelf kon toeschrijven. Geen menselijke hand 
moest de muren van de stad neerwerpen, opdat geen mens de eer van de overwinning 
zou opeisen. Zo mag ook in deze tijd geen mens aanspraak maken op de eer van het 
werk dat hij tot stand heeft gebracht. Alleen de Heere mag worden verheerlijkt. Het 
ware te wensen dat de mensen de noodzaak inzien van het zien op God voor het 
ontvangen van hun opdrachten! (R&H 16 okt, 1900). 
 In Bezitneming Na een Uitstel van Veertig Jaar. – De Heere legerde Zijn 
legers rondom de gedoemde stad; geen menselijke hand werd er tegen opgeheven. De 
hemelse legerscharen wierpen de muren omver, opdat alleen God de eer zou 
ontvangen. Het was die trotse stad, waarvan de machtige versterkingen de ongelovige 
verspieders vrees had aangejaagd. Nu verklaarde God aan de Hebreeën dat hun 
vaderen de stad veertig jaar eerder in bezit hadden kunnen nemen als ze Hem hadden 
vertrouwd (R&H, 15 maart 1887). 
 De Zwakheid van Mensen om Bovennatuurlijke kracht te Vinden. – Onze 
Heer is op de hoogte van de strijd van Zijn volk  

Page 995-996; blz. 74 
in deze laatste dagen met de satanische werktuigen, die samenspannen met boze 
mensen, die deze grote zaligheid negeren en afslaan. Met de grootste eenvoud en 
duidelijkheid verbergt onze Heiland, de machtige Aanvoerder van het heir des 
hemels, de strijd die ze zullen doormaken niet. Hij wijst op de gevaren, Hij laat ons 
het strijdplan zien, alsmede het zware en gevaarlijke werk dat gedaan moet worden, 
en dan verheft Hij Zijn stem eer de strijd begint, om de kosten te overdenken, terwijl 
Hij gelijktijdig allen bemoedigt om hun wapenen op te nemen en te verwachten dat de 
hemelse legers zullen optreden als verdedigers van waarheid en recht. De zwakheid 
van de mensen zal bovennatuurlijke kracht vinden in elke zware strijd om de werken 
van de Almachtige te doen; volharding in geloof en volledig vertrouwen in God 
zullen succes verzekeren. Hoewel de gezamenlijke machten van het kwaad tegen hen 
in slagorde staan, zegt Hij dat ze moedig en sterk moeten zijn en dapper moeten 
strijden, want er is voor hen een hemel te winnen, terwijl meer dan een engel in hun 
rijen, de machtige Legergeneraal leidt de hemelse legerscharen. Bij de inname van 
Jericho kon niemand in het leger van Israël zich erop beroemen dat door zijn beperkte 
kracht de muren van de stad waren ingestort, maar de Aanvoerder van het heir des 
hemels maakte de plannen voor die strijd in de grootste eenvoud, zodat de Heere 
alleen de eer zou ontvangen en de mens zich niet zou verheffen. God heeft ons alle 
macht beloofd, want de belofte geldt voor u en uw kinderen en voor allen die verre 
zijn, zovelen als de Heere God ertoe zal roepen (Brief 51, 1895). 
 Vers 20 Gehoorzaamheid Zal Scheidsmuren Slechten. – De sterkste 
scheidsmuren van vooroordelen die opgericht zijn, zullen even zeker worden 
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neergehaald als het geval was met de muren van Jericho voor de legers van Israël. Er 
moet een vast geloof en vertrouwen in de Leidsman onzer zaligheid bestaan. Wij 
moeten Zijn bevelen gehoorzamen. De muren van Jericho stortten in als gevolg van 
het gehoorzamen aan bevelen (R&H 12 juli 1887). 
 

Hoofdstuk 7 
 
 Vers 7 Jozua's Twijfel en Ongeloof. – Jozua openbaarde ware ijver voor de 
eer van God. Toch was zijn bede vermengd met twijfel en ongeloof. De gedachte dat 
God Zijn volk over de Jordaan had gebracht om hen over te geven aan de macht van 
hun vijanden was zondig en onwaardig voor een leidsman van Israël. Jozua's 
gevoelens van wanhoop en wantrouwen waren niet te verontschuldigen, gelet op de 
machtige wonderen die God bewerkt had om Zijn volk te bevrijden, en de herhaalde 
belofte dat Hij met hen zou zijn bij het verdrijven van de goddeloze inwoners van het 
land.  

Page 996-997; blz. 75 
 Maar onze barmhartige God was niet vertoornd op Zijn dienstknecht om deze 
dwaling. Genadig aanvaardde Hij de ootmoedige gebeden van Jozua, terwijl Hij 
terzelfdertijd zachtaardig zijn ongeloof bestrafte en hem toen de oorzaak van hun 
nederlaag openbaarde (ST 21 april, 1881). 
 Vers 11-13 (22:15-34). Gods Afschuw Jegens Afgoderij. – Hier uitte de 
Heere Zijn afschuw jegens afgoderij. Die heidense volken hadden zich afgekeerd van 
het aanbidden van de levende God en bewezen eer aan duivelen. Heiligdommen en 
tempels, prachtige beelden en kostbare monumenten, de meest ingenieuze en kostbare 
kunstwerken hadden het denken en de genegenheid der mensen, die werkelijk slaven 
van satanische misleidingen waren, beheerst. 
 Het menselijk hart is van nature geneigd tot afgoderij en zelfverheerlijking. De 
kostbare en prachtige monumenten van heidense aanbidding zouden de zinnen 
behagen en op deze wijze de Israëlieten aftrekken van het dienen van God. Om deze 
verzoeking ver van Zijn volk te houden, gaf God hun bevel om die tekenen van 
afgoderij te vernietigen, om niet zelf door God verafschuwd en vervloekt te worden 
(ST 21 april, 1881). 
 Vers 16-26 De Zonde Moest Geopenbaard en Bestraft Worden. – Het 
verhaal van Achan leert de ernstige les, dat omwille van de zonde van een enkel 
mens, Gods ongenoegen op een volk of een natie zal rusten, tot de zonde wordt 
uitgezocht en bestraft. Zonde is van nature verderfelijk. Iemand die door haar 
dodelijke melaatsheid is aangetast, kan daarmee duizenden besmetten. Zij, die 
verantwoordelijke posities bekleden als wachters van het volk, zijn ontrouw aan hun 
opdracht als ze de zonde niet getrouw ontdekken en bestraffen. Velen durven onrecht 
niet te veroordelen uit vrees dat ze daardoor positie of populariteit zullen opofferen. 
Sommigen zien het als liefdeloosheid om de zonde te bestraffen. Gods dienstknecht 
mag nooit zijn eigen mening laten spreken als hij iemand moet bestraffen, maar is 
ernstig verplicht om onbevreesd Gods Woord te brengen, zonder iemand te 
bevoordelen. Hij moet de zonde bij haar ware naam noemen. Zij die door hun 
zorgeloosheid of onverschilligheid toestaan dat Gods Naam wordt onteerd door het 
volk dat Zijn Naam belijdt, worden met de zondaars geteld,- in de hemelse boeken 
opgetekend als mensen die deel hebben aan hun boze daden.... 
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 Liefde tot God zal nooit leiden tot het verkleinen van de zonde; zal nooit een 
onbeleden kwaad bedekken of verontschuldigen. Achan leerde te laat dat Gods wet, 
evenals de Gever ervan, onveranderlijk is. Die wet heeft te maken met al onze daden, 
gedachten en gevoelens. Ze volgt ons en dringt door tot elke verborgen oorsprong van 
de daad. Door toe te geven aan de zonde worden de mensen ertoe gebracht de wet van 
God niet al te serieus te nemen. Velen verbergen hun overtredingen voor hun 
medemensen en vleien zich met de gedachte dat God niet zo strikt is wat betreft de 
zonde. Maar Zijn wet is de grote maat- 

Page 997; blz. 76 
staf van het recht, en elke handeling in het leven moet daaraan getoetst worden op de 
dag wanneer God alle werk in het gericht zal brengen, met al wat verborgen is, hetzij 
goed, hetzij kwaad. Reinheid van hart zal leiden tot reinheid van leven. Alle 
verontschuldigingen voor de zonde zijn nutteloos. Wie kan voor de zondaar pleiten 
als God tegen hem getuigd? (ST 21 april, 1881). 
 Vers 20,21 Belijdenis Zonder Berouw is Waardeloos. – Er zijn veel 
belijdende christenen van wie de schuldbelijdenissen gelijk zijn aan die van Achan. In 
algemene zin erkennen zij hun onwaardigheid maar ze weigeren die zonden te 
belijden, waarvan de schuld hun geweten drukt, en waardoor Gods ongenoegen op 
Zijn volk rust. Op deze wijze verbergen velen de zonden van zelfzucht, woeker en 
oneerlijkheid jegens God en hun naaste, zonden in het gezin en vele andere zonden 
die men in het openbaar zou moeten belijden. 
 Oprecht berouw komt voort uit een besef van de aanstootgevende aard van de 
zonde. Deze algemene belijdenissen zijn niet het gevolg van echte verootmoediging 
van het hart voor God. Ze maken dat de zondaar zelfvoldaan doorgaat als voorheen, 
tot zijn geweten verhard is en de waarschuwingen, die hem eens verontrustten, 
nauwelijks een gevoel van gevaar geven, en na een tijd lijkt zijn zondige weg juist. 
Maar al te laat zullen zijn zonden hem vinden op de dag, wanneer ze nooit meer 
kunnen worden uitgedelgd door offeranden of slachtoffers. Er bestaat een groot 
verschil tussen het erkennen van feiten nadat ze zijn aangetoond en het belijden van 
zonden die alleen aan onszelf en God bekend zijn (ST 5 mei, 1881). 
 Achan Voelde Zich Niet Schuldig. – Wat voor Achan iets van weinig 
betekenis was, veroorzaakte veel zielsangst en zorg bij de verantwoordelijke mannen 
in Israël; dit is altijd het geval wanneer openbaar is dat de Heere op Zijn volk 
vertoornd is. De mannen op wie de last van het werk drukt, voelen het scherpst het 
gewicht van de zonden van het volk, en zij bidden vol zielsangst vanwege de 
bestraffing van de Heere. Achan, de schuldige partij, voelde die last niet. Hij nam het 
heel koel op. In het verhaal ontdekken wij niets waaruit blijkt dat hij zich verslagen 
voelde. Er is geen bewijs dat hij zelfverwijt had, of de oorzaak naging door te denken: 
"Mijn zonde heeft het misnoegen van de Heere over Zijn volk gebracht." Hij vroeg 
niet: "Kan het komen omdat ik dat goud en dat Babylonisch overkleed heb gestolen, 
waardoor we in de strijd verslagen zijn?" Hij dacht er niet aan het kwaad te herstellen 
door zijn zonde te belijden en zich te verootmoedigen (Brief 13, 1893). 
 Gods Methode de Juiste Gebleken. – Hoewel de belijdenis van Achan te laat 
kwam om hem te redden, werd toch Gods karakter gerechtvaardigd door Zijn 
handelwijze met hem en de deur tot de verleiding waardoor de kinderen Israëls steeds 
werden bestookt, werd gesloten, door aan Gods dienstknechten het werk  

Page 997-998; blz. 77 
op te dragen dat op Gods bevel gedaan moest worden (Brief 13, 1893). 
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 Vers 21 De Groei van Achans Hebzucht. – Achan had hebzucht en bedrog in 
zijn hart gekoesterd, tot zijn besef van zonde was afgestompt, en hij werd een 
gemakkelijke prooi voor de zonde. Zij die het wagen toe te geven aan een bewuste 
zonde, zullen de tweede maal gemakkelijker worden overwonnen. De eerste 
overtreding opent de deur voor de verzoeker en geleidelijk breekt hij alle weerstand af 
en neemt volledig bezit van de zielentempel. Achan had de dikwijls herhaalde 
waarschuwingen tegen de zonde van hebzucht gehoord. Gods wet, die duidelijk en 
scherp is, had diefstal en alle bedrog verboden, maar hij bleef de zonde koesteren. 
Toen hij niet werd ontdekt en openlijk bestraft, werd hij brutaler; waarschuwingen 
hadden minder vat op hem, tot zijn ziel gebonden was aan ketenen der duisternis (ST 
21 april, 1881). 
 In Ruil Voor Zijn Ziel. – Achan stemde toe om zich in ruil voor een 
Babylonisch kleed en een armzalige goud- en zilverschat aan het kwaad te verkopen 
om de vloek van God op zich te laden, om zijn aanspraak op een rijk bezit in Kanaän 
en alle vooruitzichten op de toekomstige, onverderfelijke erfenis op de vernieuwde 
aarde prijs te geven. Hij betaalde werkelijk een ontzaglijke prijs voor zijn 
onrechtmatig verkregen winsten! (ST 5 mei 1881). 
 God Eist een Rein Leven. – Velen in onze tijd zouden de zonde van Achan 
van weinig betekenis willen zien, en zijn zonde verontschuldigen, maar dat komt 
omdat ze geen besef hebben van de aard van de zonde en haar gevolgen; dat ze geen 
besef hebben van Gods heiligheid en Zijn geboden. De uitspraak wordt vaak gehoord 
dat God het niet zo nauw neemt of we al dan niet nauwgezet acht slaan op Zijn 
Woord, of we al dan niet gehoor geven aan alle geboden van Zijn heilige Wet. Maar 
het bericht van Zijn handelwijze met Achan moet voor ons een waarschuwing zijn. 
Hij zal de schuldige geenszins onschuldig houden.... 
 De strijd om de waarheid zal weinig succes hebben als zij, die de waarheid 
verdedigen, met zonde beladen zijn. Mannen en vrouwen kunnen dan wel goed 
onderlegd zijn in de Bijbel en de Schrift even goed kennen als de Israëlieten 
vertrouwd waren met de ark, toch zal hun werk geen succes hebben als hun hart niet 
recht is voor God. Zij zijn zich niet volkomen bewust van de verplichtingen van de 
Wet van God, en beseffen niet de heilige aard van de Waarheid die ze onderrichten. 
De opdracht luidt: "Reinigt u, gij die de vaten des Heeren draagt." 
 Het is niet voldoende om te argumenteren om de waarheid te verdedigen. Het 
meest welsprekende bewijs van de waarde ervan is zichtbaar in een godvruchtig 
leven. Zonder dit alles zal het meest overtuigende bewijs zijn betekenis en kracht 
missen, want onze kracht ligt in onze verbondenheid met God door Zijn Heilige 
Geest, en zonde scheidt ons van deze hechte verbonden- 

Page 998; blz. 78 
heid met de bron van onze kracht en wijsheid (R&H 20 maart, 1888). 
 Vers 24,26 Gevolgen van de Invloed van Ouders. – Hebt u er ooit over 
nagedacht waarom allen, die met Achan verbonden waren ook door God werden 
gestraft? Het kwam omdat ze niet waren opgevoed volgens de aanwijzingen, hen 
gegeven in de grote maatstaf van Gods Wet. Achans ouders hadden hun zoon 
dusdanig opgevoed dat hij zich vrij voelde ongehoorzaam te zijn aan het Woord des 
Heeren. De beginselen die zijn leven leidden, brachten hem ertoe zo om te gaan met 
zijn kinderen dat ook zij verdorven werden. De ene geest handelt en reageert op de 
andere, en de straf die de verwanten van Achan trof, openbaart het feit dat allen te 
maken hadden met de zonde (MS 67, 1894). 
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Hoofdstuk 17 

 
 Vers 13 (23:13). Halverwege Stilstaan Hindert Gods Plan. – De Heere gaf 
hen de opdracht dat ze het land moesten ontdoen van volken die voor hen een strik 
betekenden en die als dorens in hun zijde staken. Dit was het Woord des Heeren en 
het was Zijn plan dat onder Zijn leiding Zijn volk een steeds groter gebied zou 
bezitten. Waar ze huizen zouden bouwen en land zouden ontginnen, waar zaken 
zouden worden opgericht zodat ze niet van hun buren zouden hoeven te lenen, maar 
hun buren van hen. Hun bezittingen zouden zich uitbreiden en ze zouden een groot en 
machtig volk worden. Maar ze stopten halverwege. Ze raadpleegden hun eigen gemak 
en het werk dat God voor hen had kunnen doen door hen daar te plaatsen, waar de 
kennis van God bekend gemaakt zou worden en de gruwelijke gebruiken der heidenen 
uit het land gebannen zouden worden, bleef ongedaan. 
 Met al hun voorrechten, kansen en voordelen, schoot het Joodse volk te kort in 
het uitvoeren van Gods plannen. Ze droegen weinig vrucht, en dat werd steeds minder 
tot de Heere de onvruchtbare vijgenboom als voorbeeld gebruikte, waarop Zijn vloek 
rustte, om de toestand van het eens uitverkoren volk voor te stellen. Het werk dat wij 
doen, moet gedaan worden met de nog onbewerkte gedeelten van Gods wijngaard 
voor ogen. Maar nu worden op slechts weinig plaatsen middelen besteed en 
voorzieningen getroffen. Het is Gods bedoeling dat gelden en mogelijkheden meer 
algemeen worden verdeeld. Hij wil dat voorziening wordt getroffen voor vele plaatsen 
waar tot dusver niet werd gewerkt (MS 126, 1899). 
 

Hoofdstuk 18 
 

 Vers 1 Getuigen door Aanbidding. – In het land Kanaän zou Gods volk één 
algemene vergaderplaats hebben waar ze drie maal  

Page 998-999; blz. 79 
per jaar konden samenkomen om God te aanbidden. Als ze Gods wetten zouden 
gehoorzamen, zouden ze door God gezegend worden. God zou de afgodische volken 
niet uitroeien. Hij zou hen in de gelegenheid stellen Hem te leren kennen door Zijn 
gemeente. De ervaring van Zijn volk tijdens de veertig jaar van hun omzwerving in de 
woestijn moest het onderwerp van studie voor deze volken zijn. Gods wetten en 
Koningschap moesten uitgebreid worden over de gehele aarde en Zijn volk moest 
bekend staan als het volk van de levende God. 
 Hun werk was indrukwekkend en getuigde van de Waarheid van een levende 
God. Hun offeranden wezen naar de komende Zaligmaker Die bezit zou nemen van 
alle koninkrijken onder de ganse hemel, om deze voor altijd te bezitten. Er waren 
bewijzen gegeven van Zijn macht om dit te doen, want had Hij niet, als hun 
onzichtbare Leidsman hun vijanden onderworpen en een weg voor Zijn gemeente in 
de woestijn gebaand? Zijn volk zou nooit een nederlaag kennen als ze in de schaduw 
van de Almachtige zouden blijven, want Eén, machtiger dan de engelen, zou in elke 
slag naast hen strijden (MS 134, 1899). 
 

Hoofdstuk 20 
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 Vers 3-6 Positie Verhinderde de Straf Niet. – Hoe hoog zijn positie ook 
mocht zijn, toch moest de doodslager de straf voor zijn misdaad ondergaan. De 
veiligheid en zuiverheid van het volk eiste, dat de zonde van moord ernstig zou 
worden bestraft. Het menselijk leven, dat alleen God kan geven, moest heilig behoed 
worden. Het bloed van het slachtoffer zal net als het bloed van Abel tot God om 
wraak roepen over de moordenaar en over allen die hem beschermen tegen de straf 
van de misdaad. Hetzij een enkeling of een hele stad, wie de misdaad van de 
moordenaar zal verontschuldigen, terwijl hij van zijn schuld overtuigd is, heeft deel 
aan zijn zonde en zal voorzeker lijden onder Gods toorn. De Heere wilde Zijn volk 
doordringen van de vreselijke zonde van moord, terwijl Hij tevens volledige, 
genadige voorziening wilde treffen voor de vrijspraak van de onschuldige (ST 20 jan. 
1881). 
 

Hoofdstuk 22 
 
 Vers 15-34 (7:11-13). Wacht U voor Laksheid of Hardheid bij Bestraffing 
van Zonde. – Alle christenen moeten er zorg voor dragen dat ze de twee uitersten 
schuwen - enerzijds laksheid in het bestraffen van de zonde, en anderzijds een hard 
oordeel en onbewezen verdenking. De Israëlieten die zoveel ijver openbaarden jegens 
de mannen van Gad en Ruben herinneren zich hoe God, in het geval van Achan, het 
gebrek aan waakzaamheid bij het ont- 

Page 999-1000; blz. 80 
hullen van zonden die onder hen bestonden, had bestraft. Toen besloten ze 
onmiddellijk en ernstig te handelen in de toekomst. Maar in hun streven dit te doen, 
gingen ze over tot een ander uiterste. In plaats van hun broeders onder druk te zetten, 
hadden ze eerst zorgvuldig onderzoek moeten doen om alle feiten van het 
onderhavige geval te leren kennen. 
 Er zijn nog velen die valse beschuldigingen moeten ondergaan. Net als de 
mannen van Israël kunnen ze kalm en verdraagzaam blijven, omdat ze recht staan. Ze 
moeten vol dankbaarheid er aan denken dat God op de hoogte is van alles wat door 
mensen verkeerd begrepen en onjuist uitgelegd wordt, en ze kunnen hun zaak veilig in 
Zijn handen overgeven. Hij zal het geval van hen die op Hem vertrouwen, even zeker 
rechtzetten, als Hij de verborgen zonde van Achan aan het licht heeft gebracht. 
 Hoeveel kwaad zou zijn voorkomen als allen, die ten onrechte worden 
beschuldigd, tegenbeschuldigingen zouden nalaten, en in plaats daarvan zachte, 
verzoenende woorden zouden gebruiken? Terzelfdertijd zouden allen, die in hun ijver 
om de zonde tegen te gaan onrechtvaardige verdachtmakingen hebben geuit, altijd 
moeten trachten om hun broeders in een gunstig daglicht te zien, en ze zouden zich 
moeten verblijden als blijkt dat ze onschuldig zijn (ST 12 mei, 1881). 
 

Hoofdstuk 23 
 
 Vers 6 Opstand Tegen God is Niet te Verontschuldigen. – Gods plan voor 
de zaligheid van de mensen is in alle opzichten volmaakt. Als wij getrouw het ons 
aangewezen werk doen, zal alles goed met ons gaan. Het is de afvalligheid van de 
mens waardoor een wanklank ontstaat en ellende en verwoesting komen. God zal 
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nooit Zijn macht gebruiken om de schepselen van Zijn hand te verdrukken. Hij eist 
niet meer dan de mens in staat is te doen; nooit straft Hij Zijn ongehoorzame kinderen 
zwaarder dan nodig is om hen tot bekering te brengen of om anderen te verhinderen 
hun voorbeeld te volgen. Opstand tegen God is niet te verontschuldigen (ST 19 mei, 
1881). 
 Vers 6-8 Gevaar van Omgang met Ongelovigen. – Wij verkeren in een even 
groot gevaar door aanraking met ongeloof als het geval was met de Israëlieten door 
omgang met afgodendienaars. De voortbrengselen van vernuft en talent verbergen 
maar al te vaak een dodelijk gif. Onderwerpen worden onder een aantrekkelijke 
vermomming naar voren gebracht en gedachten worden geuit die het denken en het 
hart aantrekken, belang inboezemen en verderven. Op deze wijze neemt de vroomheid 
af in ons christelijk land en twijfel en goddeloosheid hebben de overhand (ST 19 mei, 
1881). 
 Vers 12,13 Het Gevaar van het Aangaan van Huwelijken met 
Ongelovigen. – De Heere is niet veranderd. Zijn karakter is nog het- 

Page 1000; blz. 81 
zelfde als in de dagen van Jozua. Hij is getrouw, barmhartig, medelijdend, trouw in 
het volbrengen van Zijn Woord, zowel in het geven van beloften als bedreigingen. 
Eén van de grootste gevaren waaraan Gods volk in deze tijd blootstaat, is dat van het 
samengaan met ongelovigen; vooral door zich met hen in het huwelijk te verenigen. 
Voor velen gaat de liefde voor de mens boven liefde voor God. Ze doen de eerste stap 
in het afglijden door te wagen het duidelijk gebod van God te negeren; en volledige 
afval is maar al te vaak het resultaat. Het is voor de mens altijd gevaarlijk gebleken 
om zijn eigen wil te plaatsen tegenover Gods geboden. Toch is het voor hem een 
harde les, te leren dat God meent wat Hij zegt. 
 Als regel worden zij, die als vrienden en metgezellen personen kiezen die 
Christus verwerpen en Gods wet vertreden, tenslotte aan hen gelijk in denken en 
doen. We moeten altijd diepe belangstelling hebben voor de redding van 
onboetvaardigen en jegens hen een geest van vriendelijkheid en voorkomendheid 
openbaren, maar we kunnen veiligheidshalve alleen hen tot vrienden kiezen, die 
vrienden van God zijn (ST 19 mei, 1881). 
 Vers 13 Zie EGW over 17:13 
 

Hoofdstuk 24 
 
 Een Oproep tot Dankbaarheid, Ootmoed en Afscheiding. – Toen Jozua het 
einde van zijn leven naderde, overzag hij het verleden om twee redenen - het Israël 
Gods ertoe te brengen dankbaar te zijn voor de duidelijke openbaringen van Gods 
aanwezigheid tijdens al hun reizen en hen tot ootmoed van geest te brengen door een 
besef van hun onrechtvaardige morren en klagen en hun nalatigheid in het volgen van 
de geopenbaarde wil van God. Jozua gaat verder met hen ernstig te waarschuwen 
tegen de afgoderij om hen heen. Ze kregen de waarschuwing geen omgang te hebben 
met afgodendienaars, geen huwelijken met hen af te sluiten of op andere wijzen zich 
in gevaar te begeven om door hun gruwelen te worden aangetast en verdorven. Ze 
kregen de raad zelfs de schijn van het kwaad te vermijden, om niet met de zonde te 
spelen, want dat was de zekerste weg om onder te gaan in zonde en vernietiging. Hij 
liet hen zien dat verwoesting het resultaat zou zijn als ze God zouden verlaten, en 
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omdat God trouw was aan Zijn beloften, zou Hij ook trouw zijn in het uitvoeren van 
Zijn dreigementen (Brief 3, 1879). 
 Vers 14-16 Morele Waanzin om Lof van Mensen te Verkiezen. – Als 
iemand zijn verstand gebruikt, begint hij na te denken over zijn verhouding tot zijn 
Maker. Het is morele waanzin om de lof van mensen te verkiezen boven de gunst van 
God, het loon der ongerechtigheid boven de schatten van de hemel, de lege dop van 
de zonde boven het geestelijk voedsel dat God Zijn kinderen geeft. Toch zijn er velen 
die intelligentie en sluwheid vertonen  

Page 1000-1001; blz. 82 
in wereldse zaken, terwijl ze de dingen, die voor hun eeuwig welzijn dienen, 
veronachtzamen (ST 19 mei, 1881). 
 Vers 27 We Moeten Ons Gods Woorden Herinneren. – Jozua zei duidelijk 
dat zijn instructies en waarschuwingen tot het volk geen eigen woorden waren, maar 
de Woorden van God. Deze grote steen zou voor latere generaties getuigenis afleggen 
van de gebeurtenis waarvan deze steen een gedenkteken was en zou tegen het volk 
getuigen als het ooit weer tot afgoderij zou vervallen.... 
 Het was voor Gods volk van die tijd nodig dat ze vaak zouden terugdenken 
aan Zijn handelwijze in barmhartigheid en oordeel, in raadgeving en vermaning. Even 
belangrijk is het voor ons om na te denken over de waarheden, die ons in Zijn Woord 
overgeleverd zijn; waarheden die ons, als wij er acht op slaan, zullen leiden tot 
ootmoed, onderwerping en gehoorzaamheid aan God. Wij moeten door de waarheid 
geheiligd worden. Gods Woord brengt speciale waarheden voor onze tijd. Gods 
handelwijze met Zijn volk in het verleden moet onze bijzondere aandacht hebben. Wij 
moeten de lessen leren, die voor ons bedoeld zijn. Maar daarmee moeten wij niet 
tevreden zijn. God leidt Zijn volk stap voor stap. Waarheid is progressief. De oprechte 
zoeker zal gedurig licht van boven ontvangen. "Wat is waarheid?" moet steeds ons 
vraag zijn (ST 26 mei 1881). 
 


