
DE VAL VAN JERICHO
Celebration  - 4 Februari 2023



TIENERVRAAG:
OP WELKE ‘DAG’ VIEL DE STAD JERICHO?



U moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om 
de stad heen gaan; Zo moet u zes dagen doen, terwijl zeven priesters 
zeven ramshorens voor de ark uit dragen. Maar op de zevende dag 
moet u zevenmaal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de 
horens blazen

JOZUA 6:1-20





Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg. Zie, daar stond een 
man tegenover hem met een uitgetrokken zwaard in de hand. Jozua trad op hem toe en 
vroeg hem: Behoort u tot ons of tot onze tegenstanders? Doch hij antwoordde: Nee, want 
ik ben de vorst van het heer van de Heren. Nu ben ik gekomen. Toen wierp Jozua zich op 
zijn aangezicht ter aarde, boog zich neer en zei tot hem: Wat heeft mijn heer tot zijn knecht 
te zeggen? (Jozua 5:12)

Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun legers (Genesis 2:1).

Van twintig jaar oud en daarboven, allen die in het
leger uitrukken in Israël; u zult hen tellen naar
hun legers, u en Aaron (Numeri 1:3).

En Abimelek ging uit Gerar tot hem, met zijn
vriend Achuzzat en zijn legeroverste Pikol (Genesis 26:26).



FYSIEK

GEESTELIJK

En het manna hield op, daags nadat zij van de opbrengst van het land hadden 
gegeten. Dus hadden de Israëlieten geen manna meer, maar zij aten dat jaar van 
wat het land Kanaän opleverde……Het gebeurde nu, terwijl Jozua bij Jericho was, 
dat hij zijn ogen opsloeg (Jozua 5:12).



Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat (het volk) 
er zeven dagen lang omheen getrokken was (Hebreeën 11:30).

…want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, 
maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in 
de hemelse gewesten (Efeziërs 6:12-13).
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Ook hij maakte offerhoogten op de bergen van
Juda, hij bracht de inwoners van Jeruzalem tot
afgoderij en verleidde Juda (2 Kronieken 21).

Hij bracht offers en ontstak die op de hoogten, op
de heuvels en onder elke groene boom (2 Kronieken 28).



יִריחֹו

ֶיַרח

En Joktan verwekte Almodad, Selef, Chasarmawet, Jerach (Genesis 10:27)

Toen zeiden Zebach en Salmunna: Sta u zelf op en stoot ons neer, want zoals 
de man is, is zijn kracht. Dus stond Gideon op, doodde Zebach en Salmunna en 
nam de halve maantjes, die hun kamelen aan de hals droegen (Richteren 8:21-
26).

Jericho

Jerach of Jereach







De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des 
Heren; zij dienden de Baäls en de Astartes (Richteren 10).

Astarte



Astarte

Inanna

Selene

Artemis

Ishthar

Ostara
Ashtoreth

Aphrodite

Isis



en u ziet en hoort, dat deze Paulus een talrijke schare, niet alleen van Efeze, maar ook van bijna geheel 
Asia, overgehaald en afkerig gemaakt heeft door te zeggen, dat goden, die met handen worden gemaakt, 
geen goden zijn; en wij lopen niet alleen gevaar, dat deze tak van arbeid niet meer in tel zal zijn, maar 
ook, dat het heiligdom van de grote godin Artemis van geen betekenis meer geacht zal worden, en dat zij 
ook van haar luister beroofd zal worden, zij, die door geheel Asia en de ganse wereld als godin wordt 
vereerd. Toen zij nu dit hoorden, riepen zij in heftige opwinding: Groot is de Artemis van de Efeziërs! En 
de stad werd een en al verwarring en zij stormden als een man naar het theater en sleurden Gajus en 
Aristarchus, Macedonische reisgenoten van Paulus, mee (Handelingen 19).





יִריחֹו

ֶיַרח
רח

Ruach = geestelijk duistere stad



ἸησοῦςProfetie

Het boek Jozua

ְַ יְ  והשֹֻׁע

Wat voor boek is Jozua? Wat betekent de naam Jozua?

יַֻׁ יוה

(LXX)



Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en u het geluid van de hoorn 
verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur 
zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit 
(Jozua 6:5).



Toen sloeg Abraham zijn ogen op en daar zag hij een ram achter 
zich, met zijn horens verward in het struikgewas. En Abraham ging 
en nam de ram en offerde hem ten brandoffer in plaats van zijn
Zoon (Genesis 22:13).



maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar 
ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de 
doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen 
veranderd worden (1 Korintiërs 15:51-52).

En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, 
en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, 
zullen komen en zich neerbuigen voor de Here op de heilige berg te Jeruzalem (Jesaja 
27:13).

En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen 
en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, 
zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde (Exodus 19:16).



Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en u het geluid van de hoorn 
verneemt, dan moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur 
zal ineenstorten en het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit.



יֹוֵבל

Dan zult u bazuingeschal (רּוָעה תְּ  doen rondgaan in de zevende (ׁשֹוָפר
maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult u de bazuin 
doen rondgaan door uw hele land. U zult het vijftigste jaar heiligen en 
vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar 
 zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn (יֹוֵבל)
geslacht terugkeren (Leviticus 25:9-10).





Ik zal aan u en uw nageslacht het land, waarin gij
als vreemdeling vertoeft het ganse land Kanaän,
tot een altoosdurende bezitting geven, en Ik zal
hun tot een God zijn (Genesis 17:8).

Een jubeljaar zal dit vijftigste jaar voor u zijn, dan zult gij niet 
zaaien en wat dan vanzelf opkomt zult u niet oogsten en dan zult u 
de ongesnoeide wijnstok niet aflezen. Want het zal u een jubeljaar 
zijn, heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt. 
In dit jubeljaar zal ieder van u zijn bezitting terugkrijgen (Leviticus 
25:11-13).

Wat de steden betreft, die u van de bezitting van de
Israëlieten geven zult (Numeri 35:1).

ֲאֻחָזה



En de grote stad viel in drie stukken uiteen en 
de steden van de volken stortten in 
(Openbaring 16:19).

En de zevende engel blies de bazuin en luide
stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het
koningschap over de wereld is gekomen aan
onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als
koning heersen tot in alle eeuwigheden
(Openbaring 11:15)

Zo moet u zes dagen doen, terwijl zeven
priesters zeven ramshorens voor de ark uit
dragen. Maar op de zevende dag moet u
zevenmaal om de stad heen trekken en de
priesters zullen op de horens blazen. Wanneer
men op de ramshoorn de toon aanhoudt
en u het geluid van de hoorn verneemt, dan
moet het gehele volk een luid gejuich aanheffen
(Jozua 6:4-5)

JOZUA OPENBARING

Het volk dan juichte, terwijl men op de horens 
blies; zodra het volk het geluid van de hoorn 
vernam, hief het een luid gejuich aan. En de 
muur stortte ineen (Jozua 6:20)



Geestelijke en Fysieke strijd Geloof

Wereldheersers in de schaduw van de wereld



Neemt daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag 
en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen 
omgord met de waarheid, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, de voeten 
geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede; neemt bij dit alles 
het schild van het geloof ter hand, waarmede u al de brandende pijlen van de boze zult 
kunnen doven; en neemt de helm van de verlossing aan en het zwaard van de Geest, dat 
is het woord van God (Efeziërs 6:13-17).

▪ Waarheid
▪ Rechtvaardig
▪ Verlossing

▪ Woord van God

Bescherming: Aanval:

▪ Bereidvaardig
▪ Geloof

Verdediging:



TIENERVRAAG:
OP WELKE ‘DAG’ VIEL DE STAD JERICHO?

Zo moet u zes dagen doen, terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uit 
dragen. Maar op de zevende dag moet u zevenmaal om de stad heen trekken en de 
priesters zullen op de horens blazen (Jozua 6:4).

De hoeveelste keer werd er op de ramshoorn geblazen?


	Dia 1: DE VAL VAN JERICHO
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28

