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Bijbeltekst: Jozua 4:1-24 

Gemeente van Jezus Christus, 
 
Toen ik ooit eens met vrienden op backpackvakantie was hebben we een geheugentechniek 
geoefend, een techniek waarmee je dingen kunt onthouden, namelijk door visualisatie. 
Misschien kent u of ken jij het wel. Als je een rijtje uit je hoofd moet leren, op school dan kan 
dat helpen. Je moet dan in gedachten een vertrouwde plek nemen, bijvoorbeeld je eigen 
huis. En in gedachten loop je door het huis heen en in elke kamer leg je als het ware één van 
die woorden uit dat rijtje neer. Moet je vervolgens die reeks weer opschrijven, kun je 
gewoon in gedachten door je huis wandelen en komen die dingen vanzelf boven.  
 
Beelden en verbeeldingen hebben een belangrijke functie in ons menselijke geheugen, onze 
herinnering. Ook ons collectieve geheugen kent zulke beelden om ons te herinneren, 
bijvoorbeeld aan de geschiedenis. Door heel Europa heen staan monumenten die ons doen 
denken aan de twee wereldoorlogen en de mensen die daarin zijn omgekomen in het 
gevecht voor de vrijheid waar we nu nog van genieten. Hier bij het stadspark is zo’n 
monument, u kent het wel. En wat is de functie van zo’n monument? Dat is wanneer je er 
langsloopt, dat je even wordt herinnerd. Dat je heel even stilstaat bij het feit dat onze 
vrijheid bevochten is, geen vanzelfsprekendheid.  
 
Hebben wij dat in geloof eigenlijk ook? Zulke monumenten, beelden, aanknopingspunten, 
waar we automatisch aan geloof en aan God denken? U zegt waarschijnlijk meteen: ‘Ja, in de 
kerk’. Maar hebben we dat ook in ons dagelijks leven? Aanknopingspunten voor geloof? 
Misschien wel. Vaak bij gebeurtenissen aan de grens van het leven. Als er een kind wordt 
geboren dan zegt bijna iedereen: ‘dat is een wonder’. Daar aan de grens waar je even geen 
woorden hebt. Waar je ook geen invloed op hebt. Zoals ook aan het einde van het leven. 
Daarom willen veel seculiere mensen toch rituelen rondom hun uitvaart.  
 
Bonhoeffer schrijft echter ergens dat we God juist niet moeten zoeken aan de grens, maar in 
het midden van het leven. Want anders wordt God steeds verder verdrongen achter de 
horizon. Maar ervaren we God midden in het leven? Zijn er aanknopingspunten? Dingen die 
ons meteen in gedachten even stilzetten. Of ervaren we de wereld net zo seculier als onze 
tijdgenoten? Niet dat dat alleen maar negatief is. Het heeft er ook voor gezorgd dat veel 
valse beelden ontmaskerd zijn 
 
In Jozua 4 gebeurt er ook iets wat zichtbaar is. Het volk Israël trekt hier door de Jordaan. Wat 
is ervoor gebeurd? Israël was slaaf in Egypte, maar daaruit waren ze bevrijdt. Dat is de 
basiservaring, van Israël met God, God als de bevrijder uit het slavenhuis, door de Rode Zee 
heen. Daarom zongen we het lied over de uittocht. Maar na de uittocht begint het pas echt. 
Dan moet Israël met God door de woestijn. En die relatie kent zijn ups en downs. Met het 
hoogtepunt van het ontvangen van de wet en het dieptepunt van het gouden kalf. Dat was 
onder Mozes. Nu is Mozes opgevolgd door Jozua, die hier in de voetsporen van Mozes 
treedt.  
 



Israël trekt door de Jordaan heen. Opnieuw een uittocht. Weer gaat Israël door het water 
heen, zoals ze eerder in het verhaal door de Rode Zee trokken. En water is in de bijbel nooit 
alleen maar water, het is een symbool voor alle machten die het kwetsbare leven bedreigen. 
De wateren bevatten leven, maar ook de dreiging  van de dood.  
 
Wat gebeurt er precies in de tekst? Het is een beetje een ingewikkelde tekst doordat er veel 
herhaling in zit. Israël trekt door de Jordaan achter de ark aan, het symbool van Gods 
aanwezigheid. En vervolgens krijgen ze de opdracht om stenen te verzamelen. Twaalf 
stenen, naar de twaalf stammen waaruit Israël bestond. En van die stenen wordt een 
monument gemaakt in Gilgal. Én Jozua maakt eenzelfde monument in de Jordaan. 
Interessant trouwens. Het opstellen van stenen komt vaker voor in het eerste Testament. 
Voor de eerste hoorders wordt meteen de associatie met een altaar opgeroepen. Maar dat 
wordt hier niet gezegd. Die stenen zijn eigenlijk niets anders dan een monument. Een 
herinnering. En dat wordt dan ook toegelicht in twee stukjes van onderwijs. Onderwijs zoals 
dat plaatsvond in de tempel van vader op kind. Zoals dat nu nog onder Joden gebeurt op 
Thorascholen. Volgende week zullen we nog meer horen over dat doorvertellen van ouders 
aan kinderen.  
 
De functie van de stenen monumenten is dat Israël aan God denkt. Ze krijgen een ijkpunt, 
een aanknopingspunt. Een beeld, dat wanneer ze er langs wandelen, dat ze meteen worden 
herinnerd en meteen een gesprek hebben.   
 
Geloof en aanknopingspunten 
Maar hoe zit dat dan met het geloof in God en beelden in Israël? De tien woorden zeggen 
toch: U zult geen beelden maken? En dat is ook zo. In tegenstelling tot alle volkeren om hen 
heen mocht Israël geen beelden maken van God. Want een beeld is altijd een beperking. Een 
godenbeeld maakt dat je die God kunt claimen: hij hoort bij mijn huis, bij onze tempel, onze 
stad, ons land. Maar de Eeuwige laat zich niet door mensen inperken of voor zich claimen. 
Daarvan is ook die Ark een belangrijk symbool. De Ark was aanwezig als symbool van de 
aanwezigheid van God bij Israël, maar zonder dat die ark een godenbeeld bevat. Slechts wat 
items die Israël herinneren aan God, met als belangrijkste de stenen tafels met de tien 
woorden. Maar tegelijkertijd zie je dat er wel monumenten worden opgericht, 
gedenkstenen. Aanknopingspunten waardoor Israël wordt herinnerd aan God.  
 
Hoe zit dat voor ons? Onze protestantse traditie heeft het nooit zo op beelden gehad. In 
sommige tijden zijn alle beelden in de kerk stukgeslagen. En als hier schoolklassen komen 
dan zijn ze verbaasd over hoe sober ons gebouw is. De Reformatie wees beelden af als bron 
van afgoderij. En bovendien ook de overtuiging die het eerste Testament al heeft: je kunt 
God niet in beelden vatten. En dat zit in onze traditie. Altijd is er zelfkritiek naar ons eigen 
beeld van God. En dat is iets goeds. Maar het remt ons misschien ook af.  
 
Nu zijn we dit weekend aan het werken rondom het thema ‘de bijbel in beeld’. Gister 
spraken over bijbelteksten die ons aanspreken en zijn we in groepjes aan de slag gegaan met 
bijbelteksten te verbeelden. Waarom zouden we dat doen? Is het niet genoeg dat we de 
bijbelteksten hebben? Ik denk dat de tekst van Jozua 4 ons kan helpen om ons daar iets bij 
voor te stellen. Door te visualiseren, door het te verbinden met je eigen verbeelding, 
verbindt je het met je eigen leven. De bijbel zelf bestaat voor een groot deel uit verhalen. En 



het is goed om die verhalen steeds te lezen en te herlezen en je eens voor te stellen, te 
verbeelden: wat gebeurt daar nou precies? En, de spannende vraag: Waar sta je zelf? Wie 
zou jij zijn in het verhaal. Waar is God in jouw levensverhaal?  
 
Zonder die beelden definitief te maken. En laten we onze beelden ook steeds spiegelen aan 
die van anderen, dat hebben we gister ook gedaan. Zo hebben we gister fotobeelden 
gemaakt en ik zal ze straks op de beamer tonen voor wie gister heeft gemist.  
 
Jozua 4 
Laten we nog even met elkaar naar Jozua 4 gaan. Wat gebeurt er nu precies bij dat 
Jordaanmonument? Een herkenbare situatie: een kind vraagt aan haar of zijn moeder of 
vader: Waarom staan die stenen hier? Het is overigens geen abstracte vraag. Het is 
persoonlijk. Wat zijn deze stenen voor u? Wat betekent dit voor jou, papa, mama? Een 
interessante vraag zou zijn: Voeren we eigenlijk dat gesprek met onze kinderen? Of is geloof 
iets van onszelf? En stellen jullie die vraag aan je ouders? Wat betekent geloof nou eigenlijk 
voor je?  
 
Het gaat in de bijbelse verhalen niet om een soort abstracte waarheid die we maar moeten 
accepteren. Het gaat erom onderdeel te worden van het verhaal. Het gaat erom wat het 
persoonlijk betekent. Dat zien we ook in de gelaagdheid van de tekst. De herhalingen komen 
voort uit het feit dat het verhaal steeds werd doorverteld en uiteindelijk zijn de verschillende 
lagen over elkaar heen geplakt en in de bijbel terecht gekomen. Elke generatie heeft weer 
zijn eigen beleving bij datzelfde verhaal.  
 
Het gaat erom het verhaal tot jouw verhaal te maken. In vers 23 gebeurt er iets bijzonders in 
dat gesprek. De ouder vereenzelvigd zich met wie door de Rode Zee is getrokken en het kind 
wordt geïdentificeerd met wie door de Jordaan trokken. Terwijl dat gesprek zoveel jaren 
later ook kon plaatsvinden. Hoe zit dat? Dat is hoe de bijbel Woord van God is. Je wordt zelf 
deel ervan en gaat er iets bij beleven. Het bijbelverhaal wordt jouw verhaal en jouw verhaal 
wordt verbonden met de bijbel en met God.  
 
Het monument in de Jordaan is voor Israël een blijvende herinnering. Waar worden ze aan 
herinnerd wanneer ze het monument zien? Ze worden stilgezet bij wat God heeft gedaan, bij 
hoe hij hen uit Egypte heeft bevrijd. Maar dat is geen puur feit, nee, dat verhaal is een 
belofte. Niet voor niets is het verhaal van de uittocht uit Egypte opgeschreven ten tijde van 
de ballingschap. Toen werd dat geloof weer levend. Omdat de ervaring van het goede altijd 
een belofte is. Het belooft dat God ons het goede wil geven. Het Jordaanmonument is een 
herinnering aan Gods aanwezigheid. Ook als het soms lijkt alsof de andere goden het hebben 
overgenomen in Israël. Als vijanden het land hebben ingenomen. Maar dan blijft dat 
monument staan, een herinnering.  
 
Aanknopingspunten van geloof  
Jozua 4 laat volgens mij zien dat geloven niet alleen maar een persoonlijke rationele 

activiteit is. Laatst sprak ik nog iemand die vertelde dat ze bidden toch eigenlijk altijd alleen 

deed en niet samen met haar partner. Maar toen vroeg ik me toch af of je dan niet iets mist. 

Geloven is iets wat je als mens helemaal doet, met heel je wezen. In je verbondenheid met 

anderen. Geloven doe je niet uit jezelf, het begint vaak bij ouders die het je doorgeven. 



Geloven is ook niet alleen iets verstandelijks. Onze Reformatorische traditie heeft misschien 

teveel de neiging gehad op het rationele te richten. Maar geloof is net zo goed iets van 

gevoel, van creativiteit en verbeelding.  

 

Zijn er in ons leven eigenlijk aanknopingspunten die ons meteen aan de Eeuwige doen 

denken? Kleine monumenten in je eigen leven. Dat kun je zo hebben, ik zei het al in het 

begin van de preek. Je kunt dat hebben met een kerkje dat je op vakantie hebt bezocht. Dat 

als je de foto weer ziet dat je weer even terugdenkt aan hoe goed het was om daar te zijn. Je 

kunt dat hebben met beelden en schilderijen. Zovelen worden geraakt door hoe Rembrandt 

bijbelse verhalen heeft geschilderd, u kent de werken wel van Jeremia, van de verloren zoon 

die thuiskomt. Als je die kent dan zie je die in ene keer voor je. Een ander wordt stilgezet bij 

God in de natuur, als de schepping in al haar pracht zichzelf toont. Of het zijn misschien die 

beelden van de kinderbijbel die je vroeger had. Beelden die je meteen weer voor je ziet als je 

desbetreffend verhaal leest. Muziek kan ook die kracht hebben. Zo las ik eens over iemand 

die zelf aangaf niet meer te geloven behalve tijdens de uren dat hij een concert van Bachs 

Mattheüs Passion meemaakte.  

 

Ook goede herinneringen kunnen helpen. En het is goed om die te koesteren. Herinneringen 

van het goede dat je hebt ervaren als gave van God. Herinneringen van de ervaring van God 

die dichtbij was. En dan kan zomaar een beeld, een klank, een geur je even stilzetten. Een 

aanknopingspunt. Een belofte, dat God nog steeds in je leven aanwezig is. Dat God met je 

meetrekt, wat er ook gebeurt.  

 

Maar hebben we daar eigenlijk nog oog voor? Onze cultuur barst nog van de christelijke 

iconen. Maar denken we daar nog bij na? Denken we aan God wanneer we een kerk zien? 

Fietsen we gedachteloos langs als die kerken in ’t stad? In de samenleving doet verder nog 

weinig aan God en geloof denken. Weinig geeft werkelijk te denken. Maar juist daarom kan 

het helpen als er voor jezelf van die ijkpunten zijn. Momenten, plaatsen, waar je even stil 

staat. Waar je even denkt aan God. Het is goed om daar over na te denken, om dat te 

koesteren. Dat vraagt om verbeelding. Om bij jezelf na te gaan: Waar is God in mijn leven?  

 

Want zo kun je het ook weer doorgeven aan anderen. Door met die ander door je leven te 

fietsen en ook daar stil te staan. Geloven doe je niet alleen, ik zei het al. Je doet het samen. 

Met elkaar. En dat maakt het beeld veel groter. Dat geeft een beeld van wat geloven 

betekent en prikkelt onze verbeelding. Het brengt ons bij de beelden die God ons geeft.  

 

En als je het dan over beelden hebt: 

 



Jezus Christus is het beeld van God bij uitstek. Een mens die in alles deed denken aan God. 

Maar die ook bij uitstek mens was. Hij heeft laten zien hoe ellendig we er als mensen aan toe 

zijn. Door onze lasten te dragen. Daarom is hij gekomen. En aan hem worden we steeds 

herinnerd in zichtbare tekens: in brood en wijn aan het avondmaal. In dat onzichtbare beeld 

op je voorhoofd, dat teken van de doop.  

 

Geloven in een moderne wereld is niet altijd gemakkelijk. Want wij zijn eveneens moderne 

mensen met een seculiere levenservaring. Maar wanneer wij niet aan God denken, denkt hij 

aan ons. Hij vergeet ons niet. Hij geeft ons aanknopingspunten, hij geeft ons houvast, 

wanneer we zelf de grond onder onze voeten voelen wegglijden.  

 

Lof zij Christus! 

 

Amen.  

 

 


