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Hoofdstuk 59             
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Kennen jullie het spreekwoord: ‘Als de vos de passie preekt, boer pas op je 

kippen’? 

Jullie zullen begrijpen, wanneer jullie onderstaand hoofdstuk hebben gelezen, 

dat dit spreekwoord bij dit verhaal heel goed van toepassing is.  

Lieve kleinkinderen, ik wil jullie waarschuwen voor de ‘vossen’ in jullie 

omgeving. Dat zijn mensen die tegen jullie zeggen dat ze jullie ‘geweldig’ 

vinden, terwijl dat helemaal niet menen. Ze bewieroken jullie, prijzen jullie de 

hemel in, alleen maar om er zelf beter van te worden. 

Laat je alsjeblieft door dit soort mensen niet in slaap wiegen met hun mooie, 

vleiende praatjes, want ze menen er niets van. 

 

 

Hoofdstuk 59            -            Gibeon          -         Jozua 9 
 

Met de verovering van de steden Jericho en Ai was het overduidelijk geworden 

dat niet één stad het van Jozua zou kunnen winnen. Maar als alle steden in het 

land Kanaän nu eens met elkaar de strijd aangingen tegen Jozua? Eén heel groot 

leger dat in aantal vele malen groter zou zijn dan het leger soldaten van Israël? 

Eén ding stond vast: als nu niet alle steden in Kanaän met elkaar een verbond 

sloten, dan waren ze allemaal verloren. 

Maar de stad Gibeon voelde niets voor dit plan. Zij geloofden niet in de kracht 

van een bijzonder groot leger dat Jozua zou kunnen verslaan. Nee, tegen de God 

van Israël hielpen geen wapens. Wie zou het van die God kunnen winnen, een 

God die de rivier de Jordaan droog liet vallen en die de muren van de stad 

Jericho liet omvallen? Het had ook geen zin om maar stilletjes af te wachten op 

de dingen die zouden komen. 

 

Om hun levens te redden was er maar één mogelijkheid: ze moesten een 

verbond met Jozua sluiten. En dat zou niet gemakkelijk zijn! Ze wisten maar al 

te goed dat die God van Israël zijn volk de opdracht had gegeven om het land te 

veroveren en alle inwoners te doden. 

Maar, als zij nu eens naar hem toegingen en net deden alsof zij uit een heel ver 

land kwamen, zou het dan lukken? En als ze dan Jozua en ook die God van hem 

heel erg zouden prijzen, wie weet maakten ze een kans. Het was in ieder geval 

het proberen waard. 

 

Toen moest er een krijgsplan gemaakt worden. Welke mannen waren hier 

geschikt voor? Het moesten wel dappere mannen zijn die niet gauw bang waren, 

want als het plan mislukte kwam er niemand weer levend thuis. Maar je kon er 
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ook geen jonge doldrieste kerels naar toesturen. Die gaven soms zo maar 

domme en verkeerde antwoorden. Het moesten mannen zijn die wisten wat er in 

de wereld te koop was en hoe men om moet gaan met belangrijke veldheren en 

raadslieden. Elk woord dat ze zeiden, elke buiging die ze maakten en zelfs de 

kleren die ze droegen moesten Jozua en zijn mannen ervan overtuigen dat zij 

werkelijk uit een ver en vreemd land kwamen. Maar ook al was dit geen werk 

voor Jan en alleman, er waren in de stad Gibeon voldoende wijze en voorname 

mannen die dit werk konden doen. 

 

Op een goede dag vertrok er een grote karavaan door de poort van de stad 

Gibeon. Zo te zien waren het voorname mannen, gevolgd door een lange rij 

ezels en de natuurlijk slaven die bij zo’n belangrijk gezelschap hoorden. Ze 

waren wel zo verstandig om niet de kortste weg naar Gilgal te nemen. Ze 

maakten een grote omweg en na een aantal dagen kwamen ze vanuit het noorden 

in het tentenkamp van de Israëlieten aan. Niemand kon ook maar denken dat 

deze mensen uit een stad kamen die zo dicht bij Gilgal lag. Men kon zien dat de 

kleren die ze aanhadden mooi en duur waren geweest. Maar nu waren ze oud, 

versleten en door de zon verbleekt. Kapotte sandalen hadden ze aan hun voeten. 

De zakken die de pakezels droegen waren oud en kapot. Het brood in hun 

zakken was helemaal uitgedroogd en de leren wijnzakken waren op bepaalde 

plekken gescheurd en haastig met lange steken dichtgenaaid, zoals mannen dat 

doen die lang onderweg zijn. 

 

In het tentenkamp van de Israëlieten keek men vreemd op, toen deze karavaan 

bij de ingang bleef staan en er om een onderhoud met Jozua werd gevraagd. 

Natuurlijk was dat geen bezwaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Gibeonieten vragen naar Jozua. 

 

En zo stonden daar een poosje later de zwervers uit een ver land, met tegenover 

zich Jozua en zijn raadslieden. 
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Na de begroeting bogen ze nog een keer heel diep voor Jozua en zeiden: ‘Wij 

komen uit een ver land en we willen graag vrede met jullie sluiten.’ 

Niet alle raadslieden van Jozua vertrouwden deze vreemdelingen. Dit kon je 

toch ook niet zomaar doen: een verbond sluiten met mensen die je helemaal niet 

kende en die je nog nooit eerder gezien had! 

‘Misschien wonen jullie wel hier in de omgeving, op een stuk land dat al van 

ons is,’ antwoordde één van Jozua’s raadslieden. 

De mannen uit Gibeon voelden aan, dat het er nu om ging. Gespannen keken ze 

naar het gezicht van Jozua en …. ze zagen een glimlach. Ze liepen naar Jozua 

toe en terwijl ze nog een keer een diepe buiging speciaal voor hem maakten, 

zeiden ze: ‘Heer, wij doen alles voor u. Laat ons uw slaven zijn.’ 

Jozua was niet een trots en eigenwijs man, maar hij vond het toch wel mooi dat 

deze mannen uit een ver en vreemd land hem zagen als de echte leider van het 

volk Israël.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Heer, wij doen alles voor u. Laat ons uw slaven zijn.’ 

 

‘Maar wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?’ vroeg Jozua. 

Als antwoord kreeg hij: ‘Wij, uw knechten, komen uit een land dat in het 

noorden ligt, hier heel, heel ver vandaan. Wij wonen ver buiten de grenzen van 

Kanaän. U zult nog nooit van ons land gehoord hebben. Het heeft dan ook geen 

zin om de naam van ons land te noemen. U en uw raadslieden kennen het toch 

niet. Wij hebben deze reis gemaakt omdat wij gehoord hebben wat uw God 

allemaal voor Zijn volk Israël gedaan heeft. Wij hoorden van Zijn grote daden in 

Egypte en van wat Hij gedaan heeft met Sihon, de koning van de Amorieten en 

met Og, de koning van Basan. Toen wij dit allemaal hoorden stuurden onze 
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leiders ons naar jullie toe. We moesten genoeg eten voor onderweg meenemen 

en we moesten tegen u zeggen: ‘Wij doen alles voor jullie. Willen jullie vrede 

met ons sluiten?’  Kijk, dit is ons brood. Toen wij vertrokken was het warm en 

vers. Maar nu is het zo droog dat het uit elkaar valt. En deze wijnzakken waren 

nieuw toen wij ze vulden. Maar kijk, nu zijn ze versleten. En ook onze kleren en 

schoenen zijn helemaal kapot door deze lange en bloedige reis.’ 

Jozua knikte. Het was duidelijk. Deze mannen kwamen uit een ver land. En 

alleen om reden dat ze van de Here God gehoord hadden waren ze nu hier. Dat 

was mooi. Dus zelfs ver buiten de grenzen van Kanaän wist men van de grote 

daden van Israëls God.  

Jericho en Ai noemden ze niet. Ook een duidelijk bewijs dat ze niet dichtbij 

woonden. Het leek Jozua een goed idee om met deze vreemdelingen een 

verbond te sluiten. Het zou in dit land Kanaän nog een zware strijd worden  nu 

al die steden zich verenigd hadden. En wat zou het mooi zijn dat zij vanuit het 

noorden hulp zouden krijgen. God had wel ten strengste verboden om een 

verbond met de Kanaänieten te sluiten, maar niet dat Jozua hulp zou gaan 

zoeken bij andere volken. 

 

Natuurlijk was het Jozua’s plicht geweest om de Heer te vragen, maar dat deed 

hij niet. Hij was ook maar een mens. Het was net alsof hij door de mooie en 

vleiende woorden van deze vreemdelingen over de God van Israël ‘betoverd’ 

was. Nee, hij vroeg zijn raadslieden niet meer om raad en ook niemand van hen 

noemde meer de naam van God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jozua was ook maar een mens. 
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Jozua vertelde het ‘goede nieuws’ zelf aan de vreemdelingen. Ze bogen diep en 

antwoordden dat het een bijzonder grote eer voor hen was. Ze gaven Jozua en 

zijn raadslieden van hun oud brood. En met elkaar aten ze, zoals vrienden en 

bondgenoten dat met elkaar doen.  

Deze vreemdelingen schaamden zich dat ze Jozua geen beter brood aan konden 

bieden, maar dat kwam vanwege hun verre reis die ze gemaakt hadden. Maar bij 

zo’n vriendenmaaltijd als deze, gaat het niet om de smaak! Maar toen Jozua vers 

brood liet ophalen, smaakte dat toch wel veel lekkerder. Daar voor de tent van 

Jozua werd zelfs een vrolijke maaltijd. Ja, de gasten uit dat verre land konden 

spannend vertellen. En niemand had door dat deze vreemdelingen hun lachen 

bijna niet in konden houden. 

 

Diezelfde dag nog, in de namiddag, werd het verbond gesloten. Priesters 

offerden stieren op het altaar en tijdens de offermaaltijd werd er heerlijk 

gegeten. Vlees en wijn was er in overvloed.  

Maar bij alle mooie woorden zorgden de vreemdelingen er wel voor dat de 

afspraken van het verbond goed opgeschreven werden: zij zouden Israël helpen, 

zodra Jozua hun dat zou vragen en Israël zou hun grondgebied nooit aanvallen 

en ook zouden ze elkaar nooit naar het leven staan…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diezelfde dag nog werd het verbond gesloten. 

 

Toen deze vreemdelingen goed uitgerust waren van hun lange, verre reis, 

vertrokken ze weer het noorden in. Ze zullen wel nieuwe kleren gekregen 

hebben en nieuwe wijnzakken en nieuwe sandalen. Je wil niet dat je vrienden in 

zulke oude en versleten kleren op reis gaan. 

 

De Gibeoniten kwamen weer veilig thuis. Het was hen meegevallen. Ze hadden 

niet verwacht dat Jozua en zijn raadslieden er zo gemakkelijk, ja zo onnozel in 
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zouden tuinen. Het had hen maar weinig moeite gekost om Jozua over te halen 

een verbond met hem te sluiten. Ze glimlachten in hun vuistje toen ze het 

kleitafeltje waar hun verbond met Jozua in geschreven stond, zorgvuldig en 

veilig opborgen.  

 

En toch hebben deze ‘wijze mannen’ van Gibeon weinig plezier gehad van hun 

slimme, slinkse streek. 

Drie dagen later verscheen Jozua met zijn leger voor de poorten van de stad 

Gibeon. Streng sprak Jozua zijn ‘nieuwe vrienden en bondgenoten’ toe, met de 

woorden: ‘Waarom hebben jullie tegen ons gelogen? Onze God zal jullie 

daarvoor straffen! Jullie zullen voor altijd onze slaven zijn. Jullie zullen hout 

moeten hakken en water halen voor de tempel van onze God.’ 

 

De Gibeoniten begrepen deze woorden van Jozua. Ze waren blij dat zij allemaal 

in leven mochten blijven. En dat ze nu allemaal slaven waren was minder erg 

dan dat ze allemaal gedood zouden worden. 

‘Wij hebben tegen u gelogen,’ gaven ze als antwoord, ‘maar wij waren bang 

voor u. Dat was de reden van onze leugen. Maar nu zijn wij uw dienaren. Doe 

met ons wat u goed en eerlijk vindt.’ 

 

Zo eindigde die vrolijke offermaaltijd in het tentenkamp bij Gilgal op een grote 

schande voor het volk Israël en tot slavernij voor de mensen van Gibeon. De 

soldaten van Jozua wilden toch nog de stad Gibeon in de ban doen en plunderen, 

maar Jozua verbood dat. Maar nooit zijn de mensen van Gibeon opgenomen in 

het volk Israël, zoals wel gebeurde met Rachel en haar familie uit de stad 

Jericho. Altijd zijn de Gibeonieten vreemden, slaven gebleven in het land dat 

eens hun eigendom was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houthakkers en waterputters. 


