
Doorstroom van de rivier de Jordaan voor enkele uren gestagneerd.

Gilgal Met verbazing hebben we gezien hoe de Israëlieten aan deze kant van de Jordaan gekomen zijn. De 
mensen aan de oostkant van de Jordaan dachten voorlopig veilig te zijn voor de Israëlieten. Het is regentijd en de 
rivier is ver buiten zijn oevers getreden. Het is onmogelijk om deze sterk stromende rivier over te steken. Alle 
Israëlieten hadden hun tenten en alle spullen verzameld en liepen rechtstreeks richting de Jordaan. Priesters liepen 
voor op. 

Ze droegen de ark van hun God. Toen de priesters hun voeten in het water zetten, bleef het water aan de ene kant 
staan en stroomde het water aan de andere kant weg. Er kwam een pad. De priesters bleven in het midden van de 
Jordaan staan, de mensen liepen allemaal door het pad naar de overkant van de rivier. Twaalf mannen namen een 
grote steen mee naar de overkant, die ze op een hoop legde. Als laatste kwamen de priesters met de ark uit de 
bedding van de rivier. Toen zij hun voeten op de oever zette, stroomde het water verder, alsof het nooit stilgestaan 
had. 

 
 

 Stadsmuren begeven het

JERICHO GEVALLEN
De grote stad Jericho ligt in puin, nadat de enorme vestingmuren ingestort zijn. Er is grote chaos ontstaan.

-------------------------------------------------

Israëlieten nemen stad in

-------------------------------------------------

De val van deze stad is zeer onverwacht, omdat Jericho juist een van de meest veilige en zwaarbewaakte steden uit 
de omgeving is. Bovendien was men op de hoogte van de dreigende aanval van de Israëlieten die al vele dagen 

buiten de stad gelegerd zijn. Volgens de persbureaus hebben de Israëlieten alles vernietigd. Dit bericht wordt 
tegengesproken door bronnen die vermelden dat één familie de aanval heeft overleefd.

OOGGETUIGEN UIT JERICHO

We hebben een aantal vragen kunnen stellen aan twee overlevenden over de inname van Jericho. 

De eerste ooggetuige is Jozua, de leider van de aanval. Jozua was een vriend van Mozes en is zijn opvolger als 
aanvoerder van het volk Israël sinds Mozes gestorven is. Jozua vertelde ons dat zijn God hem had gezegd hoe 

Jericho ingenomen zou worden. Jozua moest met zijn gewapende mannen zes dagen lang elke dag eenmaal rond 
de stad lopen, de priesters met de heilige verbondskist van God voorop. Dat was alles. Op de zevende dag moesten 

ze zeven rondjes maken, onder begeleiding van trompetmuziek van de priesters. 

Na het zevende rondje, als het volk de laatste trompetstoot hoorde, moest iedereen heel hard gaan schreeuwen. 
Dan zouden de muren instorten En zo gebeurde het precies, aldus Jozua. 

De stad werd totaal vernietigd, alles platgebrand, behalve één familie, het gezin van Rachab. Ook haar hebben we 
geïnterviewd

-------------------------------------------------

Spionnen op het dak

-------------------------------------------------

" Een poosje geleden kwamen er een paar Israëlitische mannen bij mij logeren. Het waren spionnen en de koning 
kwam daar achter. Hij stuurde agenten om hen te halen, maar ik verstopte ze snel op het dak. In de nacht hielp ik ze 
te ontvluchten. Ik woon in een huis in de stadsmuur, dus ik liet ze aan een touw zakken tot ze buiten de stad waren. 
Ik zei dat ze zich drie dagen schuil moesten houden in de bergen, tot niemand hen meer zou zoeken. Ik wist zeker 
dat hun God onze stad aan de Israëlieten zou geven. Daarom vroeg ik ze dringend mijn familie te sparen. Dat 
beloofden ze, zolang ik niemand iets over hen zou zeggen.

Als de aanval zou beginnen, moest ik een felrood koord uit mijn raam hangen. Op de bewuste dagen keken we met 
z'n allen in spanning voor het raam naar de optocht.

De zevende dag dat ze rond de stad liepen klonk plotseling enorm luid getoeter en geschreeuw en met een 
oorverdovend lawaai stortten de stadsmuren om ons heen in. Even later werd er overal gevochten. 
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Woordzoeker
Welke opdracht kregen de Israëlieten?
Streep de volgende woorden weg
doos horens
Jericho Jozua
juich leger
muren poorten
priesters soldaten
stad trek
verbond zeven
De overgebleven letters vormen het 
antwoord! ……………………………………………………….

Jericho is waarschijnlijk de oudste stad ter wereld. Daar stonden 
waarschijnlijk de eerste huizen.
Archeologen hebben onderzoek gedaan naar de waarheid van dit 
verhaal.
Ze hebben 
Een laag as van 90 centimeter met verbrande bakstenen en puin 
gevonden.
Veel grote kruiken vol gedorst graan gevonden in de vernielde 
gebouwen. Dit is een erg zeldzame vondst, en waarom? Normaal 
gesproken werd graan, dat destijds immers erg waardevol was, 
meegenomen uit een ingenomen stad. De grote hoeveelheden graan 
die in Jericho werden gevonden tonen aan, dat de oogst net 
binnengehaald was / de stad werd slechts een korte tijd omsingeld 
(zeven dagen, Jozua 6:15) / de Israëlieten plunderden de stad niet (
Jozua 6:18).
Jericho's vernietiging vond plaats aan het eind van de 15e eeuw voor 
Christus, precies op de tijd die de bijbel aangeeft.

http://www.christiananswers.net/bible/josh6.html#15
http://www.christiananswers.net/bible/josh6.html#18

