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Hoofdstuk 58             
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Zo oud als de wereld is, zo lang als er mensen op deze aarde bestaan, zo lang is 

er al een strijd gaande tussen goed en kwaad. Welke kant kiest de mens: het 

kwaad van de hebzucht, jaloezie en egoïsme of kiest hij of zij voor het goede, de 

zorg voor zijn of haar medemens? 

 

Gistermiddag, toen ik ons hondje uitliet zag ik op het fietspad een vrouw rijden, 

met een heel klein kind in het fietsstoeltje aan haar stuur en achterop, ook in een 

fietsstoeltje zat een iets groter kind. Naast haar fietste heel dapper haar oudste 

dochter. Wat mooi is dat. Als ik een moeder met haar drie kinderen zo zie 

fietsen, krijg ik altijd een heel blij gevoel van binnen. 

 

Maar plotseling moest ik denken aan het verhaal van gisteren en aan het 

verhaal uit de bijbel, dat vandaag aan de beurt is. Stel je voor dat deze moeder 

met haar drie kleine kinderen in de stad Jericho zou hebben gewoond of in het 

kleine stadje Ai, waar ik vandaag over vertel, dan zouden deze kinderen niet oud 

worden. 

Net zoals de vriendin van onze oudste kleindochter Meike, die gisteren in 

Dronten verongelukte. Zij kwam onder een vrachtauto en stierf een paar uren 

later in het ziekenhuis. Nog maar zeventien jaar oud. Vreselijk. 

 

Ja, en dat is net zo erg als dat er wereldwijd elke dag honderden, ja duizenden 

kinderen sterven als gevolg van honger, ziekte, oorlog of natuurgeweld. Voor 

mij niet te begrijpen…. 

 

Afgelopen nacht, toen ik niet kon slapen, moest ik denken aan Jezus. Ja aan 

Jezus, die bij het graf van zijn vriend Lazarus stond te huilen. Ook Jezus kende 

verdriet! 

Jezus, die tegen zijn leerlingen zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen. Stuur ze 

niet weg! Want voor kinderen is het Koninkrijk der hemelen.’  

En Jezus zegende de kinderen.  

Later nam Jezus een kind bij zich en waarschuwde de mensen die om hem heen 

stonden met de woorden: ‘Wanneer jullie niet worden als een kind, dan zullen 

jullie Gods Koninkrijk niet binnenkomen.’  

 

 

Hoofdstuk 58            -            Achan           -         Jozua 7 en 8  :  1  -  29 
 

Korte tijd na de verovering van Jericho stuurde Jozua opnieuw verspieders uit. 

Nu naar het stadje Ai, dat ten noordwesten van Jericho in het bergland lag. Ze 
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kwamen bij Jozua terug met de boodschap dat er in Ai niet veel mensen 

woonden en dat zij met twee of drieduizend man dit stadje met gemak konden 

veroveren. Het was niet nodig om met hun hele legermacht dit stadje aan te 

vallen. 

 

En zo gingen ze op oorlogspad, drieduizend jonge, sterke kerels. Geen vijand 

kwamen ze tegen. Nee, alle Kanaänieten waren bang geworden voor het volk 

Israël. Niemand durfde de Israëlieten aan te vallen. 

Manmoedig liep het kleine leger op de poort van het stadje Ai af. De soldaten 

hadden er gewoon zin in. Vooral ook omdat ze deze keer de oorlogsbuit wel 

voor zichzelf mochten houden. Het zou niet veel moeite kosten om de poort 

open te breken. Op de muren zagen ze maar een paar soldaten staan. 

Maar het ging totaal anders dan ze verwacht hadden: de poortdeuren gingen 

open en daar stormde een kleine groep heel fanatieke soldaten op de mannen 

van Jozua af. En nog voordat ze goed begrepen wat er gebeurde vielen al de 

eerste doden aan de kant van de Israëlieten. Wild sloegen de mannen van Ai 

erop in en bij het kleine leger van Jozua brak paniek uit. Nog voordat zij hun 

wapens goed hadden gebruikt, sloeg het leger van drieduizend man op de vlucht 

voor het klein groepje goed geoefende soldaten uit Ai. 

Ze dachten er niet meer aan met hoe weinig soldaten het stadje Ai verdedigd 

werd en dat zij in aantal ver in de meerderheid waren. Ze luisterden niet meer 

naar hun aanvoerders die zeiden dat ze moesten blijven staan. Ze hoorden alleen 

nog maar de juichkreten van die kleine dappere bende uit Ai en het 

doodsgejammer van hun eigen gevallen kameraden. Ze hadden nog maar één 

gedachte: terug naar hun veilig tentenkamp, terug naar Jozua en naar hun groot 

thuisgebleven leger. Ze renden zo hard ze konden om hun eigen leven te redden. 

Wie niet snel genoeg was werd neergesabeld en stierf een wrede dood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie niet snel genoeg was werd neergesabeld en stierf een wrede dood. 
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Terneergeslagen en dodelijk vermoeid kwamen ze terug in het kamp bij Gilgal. 

Vanuit hier waren ze die ochtend zo moedig vertrokken en nu waren ze terug, de 
wanhoop nabij. Toen de laatsten binnen waren werd er appel gehouden: er 

ontbraken zesendertig jonge mannen. Iedereen raakte overstuur. Dat ze nu midden 

in het land van hun vijanden, de nederlaag leden. En dat tegen zo’n klein stadje! 
Luid jammerden de mensen. Hoe was dit mogelijk? Hielp hun God hen dan niet 

meer? Diezelfde God die de muren van Jericho liet omvallen. Waren zij Gods volk 
niet meer? Moesten zij hier nu allemaal sterven? 

 

En zelfs Jozua wist op dat moment niet meer hoe het moest. Toen hij alles gehoord 

had, ging hij direct met de oudsten van het volk naar ‘de Tent om de Heer te 

ontmoeten’. De tent waarin de Ark van het Verbond stond. Ten teken van diepe 

rouw scheurden ze hun kleren en deden aarde op hun hoofd. Ze lieten zich 

voorover op de grond vallen. Hoe vaak hadden Mozes en Aäron op dezelfde 

manier ook voor deze Tent van de Heer liggen bidden? Hoe vaak had God wel 

niet het smeken van zijn vriend Mozes gehoord en zijn gebed verhoord? En nu 

lagen daar Jozua en de oudsten van het volk ter bidden.  

Jozua, de soldaat, maar bidden kon hij ook.  
“Ach Heer, mijn God!’ klaagde hij.  ‘Waarom heeft U ons de Jordaan laten 

oversteken? Wilde U soms dat de Amorieten ons zouden verslaan en ons zouden 

doden? Waren we maar aan de overkant van de Jordaan gebleven! Heer, wat kan 

ik nog tegen U zeggen? We zijn voor onze vijanden gevlucht! Als de inwoners 

van Kanaän dat horen, zullen ze ons van alle kanten aanvallen. Ze zullen ons 

doden! Dan zal uw volk niet meer bestaan. En dan zal niemand meer eerbied 

voor U hebben.’ 

 Streng antwoordde de Heer: ‘Sta op! Houd op met klagen! Want jullie hebben 

iets verschrikkelijks gedaan. Ik had jullie gezegd dat alles uit Jericho voor Mij 

was. En dat daarom alles vernietigd moest worden. Maar iemand heeft iets 

tussen zijn eigen bezittingen verstopt. Daarom zijn jullie verslagen en moesten 

jullie vluchten. Dat is jullie straf. Ik wil dat jullie de gestolen voorwerpen aan 

Mij geven en vernietigen. Anders zal ik jullie niet meer helpen. 

Jozua, morgenochtend moet het hele volk zich heiligen en zich daarna hier 

verzamelen in volgorde van de stammen, geslachten en families. Dan zal Ik 

aanwijzen wie van hen er iets gestolen heeft. Die man moet gedood en verbrand 

worden, samen met zijn familie en al zijn bezittingen, want hij heeft zich niet 

aan Mijn regels gehouden. Hij heeft iets verschrikkelijks gedaan!’ 

 

En zo stonden de volgende ochtend alle Israëlieten voor Jozua. De oudsten 

voorop en daarachter in lange rijen het bange volk. Ook Achan stond tussen alle 

mensen in. En nog durfde hij niets te zeggen. Had hij maar nooit dat goud en 

zilver en die prachtige mantel meegenomen. Maar wie had ook kunnen denken 

dat dit de gevolgen zouden zijn? Een verloren veldslag en zesendertig doden. En 

dat allemaal om een klein beetje geld! Moest hij nu sterven, hij en zijn kinderen? 
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Hij zag hoe de priesters alles klaarmaakten voor het Godsoordeel. Een offerdier 

werd geslacht en bij het rokend altaar stonden de twaalf oudsten van de 

stammen van Israël. Zo ernstig stonden ze daar, terwijl ze naar de hogepriester 

keken die het lot wierp. Als het nu eens mis was en zijn stam werd niet 

aangewezen…. Maar dan zou een ander voor hem de dood ingaan! Zou hij nu 

nog naar voren gaan en zeggen dat hij de dief was? Maar dat durfde hij niet. Wat 

zou zijn vader zeggen en zijn grote kinderen die met hem moesten sterven? 

 

Daar hoorde hij de hogepriester zeggen: ‘De stam van Juda is aangewezen. Alle 

andere stammen gaan vrijuit.’ 

Het was of zijn hart stil stond, maar nog zei hij niets. Hij kon niets meer zeggen. 

Hij wist dat de Heer hem zou vinden. 

 

En weer stond een hele rij mannen voor Jozua: de hoofden uit alle geslachten 

van de stam van Juda. Deze keer viel het lot op het geslacht van Zarchi, 

hetzelfde geslacht waartoe Achan behoorde.  

O God in de hemel, waarom had hij die dag in Jericho zijn handen niet thuis 

kunnen houden? En nu was het voor altijd te laat. Het was alsof de stem van de 

hogepriester van heel ver kwam toen hij hoorde: ‘De Heer wijst de familie van 

Zabdi aan. Laat alle mannen van Zabdi hier bij het altaar komen.’   

En dat was zijn grootvader. 

 

Hij stond tussen de andere mannen in. Dicht naast hem stond zijn vader, maar 

hij durfde hem niet aan te kijken. Allemaal keken ze heel ernstig. Dit was de 

laatste keer dat de hogepriester het lot zou werpen. Dit ging om leven en dood.  

Hij keek naar zijn grootvader Zabdi. De oude man had zijn grijs hoofd diep 

gebogen. De schande, de diepe schande om hier te moeten staan voor het hele 

volk! Alles had Achan wel willen geven, alle schatten van Kanaän, als hij dit 

goed had kunnen maken…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achan werd aangewezen. Hij had van de Heer gestolen. 
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Het was doodstil. Achan zag niets meer. Hij staarde alleen maar naar het altaar. 

Alles schemerde hem voor zijn ogen. 

Toen sprak de hogepriester de woorden: ‘Achan, de zoon van Karmi, de zoon 

van Zabdi is schuldig. Met het lot heeft de Heer hem zelf aangewezen.’ 

Iedereen keek naar hem: de oude Zabdi en zijn vader, zijn ooms en zijn broers 

en ook zijn eigen kinderen. Hij zag in de ogen hun verwijt. Jozua kwam naar 

hem toelopen. Angstig keek Achan hem aan, terwijl hij erge verwijten van hem  

verwachtte. 

Maar droevig klonk Jozua’s stem, toen hij zei: ‘Mijn zoon, geef de Heer, de God 

van Israël de eer en beken wat je gedaan hebt.’ 

Pas op dat moment besefte Achan wat hij gedaan had. Niet alleen de schande en 

straf voor zijn familie was erg, nee het allerergste was dat hij van God  gestolen 

had. En hij wist, alleen met bloed kon deze bloedschuld weer goed gemaakt 

worden. 

Ernstig zei hij: ‘Ik ben schuldig. Ik heb mij niet gehouden aan de regels van de 

Heer, de God van Israël. Toen we Jericho veroverd hadden zag ik een prachtige 

mantel. Ook zilveren munten en een goudstaaf. Ik heb het meegenomen en 

verstopt in mijn tent, onder de grond.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik heb het meegenomen en verstopt in mijn tent, onder de grond.’ 
 

Jozua stuurde een paar mannen naar de tent van Achan. Daar vonden ze 

inderdaad de mantel, het goud en het zilver. De mannen pakten de gestolen 

spullen en brachten het naar Jozua. Alles werd voor de heilige ark van de Heer 

neergelegd. 

Toen sprak Jozua het vreselijke vonnis uit: Achan moest buiten het tentenkamp 

gebracht worden, hij met zijn hele familie. En daar, ergens tussen de rotsen 
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moesten ze allemaal gestenigd. Dat is met stenen doodgegooid worden. Daarna 

moesten alle lichamen en ook al hun bezittingen verbrand worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achan en zijn familie moesten gestenigd worden… 
 

Later bedekten de Israëlieten alles met een grote berg stenen. Lange jaren heeft 

daar die steenhoop gelegen als aandenken aan het kwaad dat Achan had gedaan. 

De man, die stal van het banoffer van God en daarna als straf zelf het banoffer 

werd. De plek waar deze steenhoop lag kreeg de naam ‘Achor’. Deze naam 

betekende ‘verontrust of ongerust zijn’. 

Jozua had als waarschuwing voor alle mensen niet voor niets ook nog tegen 

Achan gezegd: ‘Jij hebt ons in het ongeluk gestort. Daarom zal de Heer jou 

vandaag ook in het ongeluk storten.’ 

 

Na de dood van Achan, was de banvloek weggenomen. God wilde zijn volk 

Israël weer helpen en zelf gaf Hij Jozua de opdracht op welke manier hij het 

stadje Ai moest veroveren.  

Een sterke afdeling soldaten trok midden in de nacht om het stadje heen en 

verschool zich in de bergen en bossen ten westen van de stad. Toen de volgende 

ochtend Jozua met heel zijn leger op de poort van het stadje Ai afkwam, gingen 

de poortdeuren weer open en vielen de soldaten van Ai buiten de stad het leger 

van de Israëlieten aan. De soldaten van Jozua deden weer alsof ze bang waren 

en sloegen op de vlucht. Op deze manier lokten ze de soldaten van Ai een eind 
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mee, van de stad af. En toen het stadje Ai daar open en bloot daar lag, zonder 

ook maar enige verdediging, kropen de soldaten van de eerste afdeling uit hun 

schuilplaatsen en veroverden Ai. Terwijl de soldaten van de stad nog niets in de 

gaten hadden, stond achter hen hun stad al in brand. 

Jozua stak zijn speer omhoog: het teken dat zijn leger niet langer mocht 

vluchten. Toen draaiden alle soldaten zich om en vielen ze de vijand aan. Ze 

dreven hen terug naar de brandende stad, waar de andere soldaten van Jozua hen 

op stonden te wachten…. 

Ook in deze stad Ai vonden alle inwoners de dood. De soldaten van Jozua 

mochten hun oorlogsbuit meenemen naar hun tenten. De koning van Ai stierf 

een wrede dood. Hij werd gespietst aan een hoge puntige paal. Tegen 

zonsondergang werd zijn lijk voor de stadspoort van Ai neergeworpen en met 

ene grote steenhoop bedekt. 

 

 

 


