
Bijbelgespreksgroep 26: De gedenktekens van Jozua

1. Schriftlezingen Jozua 3 : 14 - 17 - 4 : 9
14. En het gebeurde, toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te 

steken, dat de priesters de ark van het verbond droegen, voor het volk uit.
15. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen, en de voeten van 

de priesters die de ark droegen, in het water gedompeld waren, aan de rand 
van het water-de Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden al de 
dagen van de oogst-

16. bleef het water dat van bovenaf kwam, staan. Het bleef staan als een dam heel 
ver weg bij de stad Adam, die naast Sarthan ligt. En het water dat naar de zee 
van de Vlakte, de Zoutzee, stroomde, verdween; het werd afgesneden. Toen 
stak het volk over, tegenover Jericho.

17. Maar de priesters die de ark van het verbond van de HEERE droegen, stonden 
op het droge, in het midden van de Jordaan, onbeweeglijk. En heel Israël stak 
over op het droge, tot heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid had.

Schriftlezingen Jozua 4 : 1 - 9

1. En het gebeurde, toen heel het volk het oversteken van de Jordaan voltooid 
had, dat de HEERE tegen Jozua zei:

2. Neem voor u twaalf mannen uit het volk, uit elke stam één man,
3. en gebied hun: Neem van hier uit het midden van de Jordaan, van de plaats 

waar de voeten van de priesters staan, voor uzelf twaalf stenen op. Neem ze 
met u mee naar de overkant en leg ze neer in het kamp waar u deze nacht gaat
overnachten.

4. Daarop riep Jozua de twaalf mannen die hij had laten aanstellen uit de 
Israëlieten, uit elke stam één man,

5. en Jozua zei tegen hen: Ga voor de ark van de HEERE, uw God, uit naar het 
midden van de Jordaan. En laat ieder voor zich een steen op zijn schouder 
heffen, volgens het aantal stammen van de Israëlieten,

6. zodat dit een teken is onder u. Wanneer uw kinderen morgen vragen zullen: 
Wat betekenen deze stenen voor u?

7. dan moet u tegen hen zeggen dat het water van de Jordaan werd afgesneden 
voor de ark van het verbond van de HEERE. Toen hij door de Jordaan ging, 
werd het water van de Jordaan afgesneden. Daarom zullen deze stenen voor 
de Israëlieten tot een gedenkteken zijn tot in eeuwigheid.

8. De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit 
het midden van de Jordaan, zoals de HEERE tegen Jozua gezegd had, volgens
het aantal stammen van de Israëlieten; en zij namen ze met zich mee naar de 
overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer.

9. Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats 
waar de voeten van de priesters hadden gestaan die de ark van het verbond 
droegen. Ze zijn daar tot op deze dag.

TIP voor de thuis bijeenkomst.
Lees het boek Jozua eens in zijn geheel door en noteer alle gedenktekens die je tegenkomt.
Bespreek de betekenis van die tekens bij de tweede bijeenkomst. 



Vragen:

               

1. Waar herinneren deze drie gedenktekens ons aan? Zijn die gedenktekens, die monumenten 
belangrijk? Waarom?

2. Wat is een gedenktekens in algemene zin?

3. Gedenkteken/traditie draagt een bepaalde waarde met zich mee. Herken je dit, is dit voor jou 
ook zo en kun je daar een voorbeeld van geven? 

4. Welke gedenktekens kennen wij in onze gemeente? En welke waarde hecht jij daaraan?

5. Kan een traditie (een gebruik of gewoonte)  ook als gedenkteken functioneren? 

6. We lezen in Jozua 1 tot drie keer: Wees sterk en moedig, heb ik het u niet bevolen? (Lees het 
voor jezelf eens na) Zo legt de Heere God Zelf de nadruk op deze woorden. Zouden we dit 
ook als gedenkteken voor Jozua kunnen zien? 

7. Ieder kan zijn eigen gedachten hebben bij een gedenkteken. In Joz. 2:18 lezen we over het 
eerste teken in het boek Jozua. Welk teken was dit. Waar zou Rachab gedacht kunnen 
hebben? Wat de verkenners? En Jozua zelf? Wat was de uitwerking van dit gedenkteken?

8. Lees Jozua 4:1-8 nog een keer zorgvuldig door. Onderstreep de woorden die je raken. Spreek
er met elkaar over door.

9. Gedenktekens kunnen waardevol zijn voor jezelf, maar ook voor het nageslacht (Jozua 4:6). 
Wat vindt jij belangrijk om door te geven aan kinderen?

10. Heb jij in je leven ook zo’n gebeurtenis waar je wel een gedenkteken voor op zou willen 
richten? Welke vraag zou jij naar aanleiding van dat teken graag uit de mond van je kinderen 
horen? Zou het helpen om met hen door te praten over de Heere God?

11. Zoek op: Jozua 3:10, 4:14 en 4:24. Wat is het doel van een wonder als dit?  

12. In Handelingen 7:45, Hebreeën 4:8 wordt over Jozua gesproken. Is daar ook sprake van een 
gedenkteken?

13. Numeri 21:9 vertelt ons over de koperen slang. Deze werd door het volk als een gedenkteken 
bewaard. In 2 Koningen 18:4 blijkt dat het mis kan gaan met die gedenktekens. Lopen wij dat 
gevaar ook? Zou je voorbeelden kunnen noemen? Uit de kerkgeschiedenis en uit je eigen 
leven?
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