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Want al wat in de wereld is: Want al wat in de wereld is: de de 

begeerte van het vlees, de begeerte begeerte van het vlees, de begeerte 

van de ogen en de hoogmoed van het van de ogen en de hoogmoed van het 

levenleven, is niet uit de Vader, maar is uit , is niet uit de Vader, maar is uit 

de wereld. En de wereld gaat voorbij de wereld. En de wereld gaat voorbij 

met haar begeerte; maar wie de wil met haar begeerte; maar wie de wil 

van God doet, blijft tot in eeuwigheid. van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 

(1 Joh. 2:16(1 Joh. 2:16––17)17)



Hoe voorkomt u dat uw Hoe voorkomt u dat uw 

leven door begeerte leven door begeerte 

verwoest wordt?verwoest wordt?



Maar de IsraMaar de Israëëlieten pleegden trouwbreuk lieten pleegden trouwbreuk 

met wat door de ban gewijd was, want met wat door de ban gewijd was, want 

Achan, de zoon van Charmi, de zoon van Achan, de zoon van Charmi, de zoon van 

Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam Juda, Zabdi, de zoon van Zerah, uit de stam Juda, 

nam van wat door de ban gewijd was. Toen nam van wat door de ban gewijd was. Toen 

ontbrandde de toorn van de HEERE tegen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen 

de Israde Israëëlieten. Toen Jozua mannen stuurde lieten. Toen Jozua mannen stuurde 

van Jericho naar Ai, dat bij Bethvan Jericho naar Ai, dat bij Beth--Aven ligt, Aven ligt, 

ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: ten oosten van Bethel, zei hij tegen hen: 

Trek op en verken het land. De mannen Trek op en verken het land. De mannen 

trokken op en verkenden Ai.trokken op en verkenden Ai.



Daarna keerden zij terug naar Jozua en Daarna keerden zij terug naar Jozua en 

zeiden tegen hem: Laat niet heel het volk zeiden tegen hem: Laat niet heel het volk 

optrekken, maar laat ongeveer optrekken, maar laat ongeveer 

tweeduizend man of ongeveer drieduizend tweeduizend man of ongeveer drieduizend 

man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei 

daarmee niet heel het volk, want zij zijn daarmee niet heel het volk, want zij zijn 

maar met weinigen. Toen trok ongeveer maar met weinigen. Toen trok ongeveer 

drieduizend man van het volk op drieduizend man van het volk op 

daarnaartoe, maar zij sloegen voor de daarnaartoe, maar zij sloegen voor de 

mannen van Ai op de vlucht. mannen van Ai op de vlucht. 



En de mannen van Ai doodden van hen En de mannen van Ai doodden van hen 

ongeveer zesendertig man, en zij ongeveer zesendertig man, en zij 

achtervolgden hen van voor de poort tot achtervolgden hen van voor de poort tot 

Sjebarim toe en versloegen hen op de Sjebarim toe en versloegen hen op de 

helling. Toen smolt het hart van het volk helling. Toen smolt het hart van het volk 

van angst en het werd tot water. van angst en het werd tot water. 

(Jozua 7:1(Jozua 7:1--5)5)



Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, Toen zei de HEERE tegen Jozua: Sta op, 

waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? waarom ligt u zo met het gezicht ter aarde? 

IsraIsraëël heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn l heeft gezondigd. Ook hebben zij Mijn 

verbond, dat Ik hun geboden had, verbond, dat Ik hun geboden had, 

overtreden. Bovendien hebben zij genomen overtreden. Bovendien hebben zij genomen 

van wat met de ban gewijd was, en ook van wat met de ban gewijd was, en ook 

gestolen, en ook gelogen, en zij hebben het gestolen, en ook gelogen, en zij hebben het 

ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen ook bij hun huisraad gelegd. Daarom zullen 

de Israde Israëëlieten niet kunnen standhouden lieten niet kunnen standhouden 

tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun tegenover hun vijanden. Zij zullen voor hun 

vijanden vluchten, want zij liggen onder de vijanden vluchten, want zij liggen onder de 

ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn als u 

de ban niet uit uw midden wegvaagt.de ban niet uit uw midden wegvaagt.



En het zal gebeuren dat hij die aangewezen En het zal gebeuren dat hij die aangewezen 

wordt als schuldig aan de ban, met vuur wordt als schuldig aan de ban, met vuur 

verbrand zal worden, hij en alles wat hij verbrand zal worden, hij en alles wat hij 

heeft, omdat hij het verbond van de HEERE heeft, omdat hij het verbond van de HEERE 

overtreden heeft en omdat hij een overtreden heeft en omdat hij een 

schandelijke daad in Israschandelijke daad in Israëël gedaan heeft. l gedaan heeft. 

(Jozua 7:10(Jozua 7:10––15)15)



Toen zei Jozua tegen Achan: Mijn zoon, Toen zei Jozua tegen Achan: Mijn zoon, 

geef de HEERE, de God van Isrageef de HEERE, de God van Israëël, toch de l, toch de 

eer en doe voor Hem belijdenis. Vertel mij eer en doe voor Hem belijdenis. Vertel mij 

toch wat u gedaan hebt, verberg het niet toch wat u gedaan hebt, verberg het niet 

voor mij. (Jozua 7:19)voor mij. (Jozua 7:19)



Achan antwoordde Jozua: Het is waar, Achan antwoordde Jozua: Het is waar, íík k 

heb tegen de HEERE, de God van Israheb tegen de HEERE, de God van Israëël, l, 

gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan. gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan. 

Want ik zag onder de buit een mooie Want ik zag onder de buit een mooie 

kostbare Babylonische mantel, kostbare Babylonische mantel, 

tweehonderd sikkel zilver, en een tweehonderd sikkel zilver, en een 

goudstaaf met een gewicht van vijftig goudstaaf met een gewicht van vijftig 

sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En sikkel. Ik begeerde ze en nam ze mee. En 

zie, ze zijn verborgen in de grond, in het zie, ze zijn verborgen in de grond, in het 

midden van mijn tent, en het zilver midden van mijn tent, en het zilver 

eronder. (Jozua 7:20eronder. (Jozua 7:20--21)21)



Zij wierpen het neer voor het aangezicht Zij wierpen het neer voor het aangezicht 

van de HEERE. Toen nam Jozua, en heel van de HEERE. Toen nam Jozua, en heel 

IsraIsraëël met hem, Achan, de zoon van Zerah, l met hem, Achan, de zoon van Zerah, 

en het zilver, de kostbare mantel, de en het zilver, de kostbare mantel, de 

goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn goudstaaf, zijn zonen, zijn dochters, zijn 

runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent, runderen, zijn ezels, zijn kleinvee, zijn tent, 

en alles wat van hem was, en zij voerden en alles wat van hem was, en zij voerden 

die naar het Dal van Achor. die naar het Dal van Achor. 



Jozua zei: Waarom hebt u ons in het Jozua zei: Waarom hebt u ons in het 

ongeluk gestort? De HEERE zal u in het ongeluk gestort? De HEERE zal u in het 

ongeluk storten op deze dag. En heel Israongeluk storten op deze dag. En heel Israëël l 

stenigde hem met stenen, en zij stenigde hem met stenen, en zij 

verbrandden hen met vuur. En zij wierpen verbrandden hen met vuur. En zij wierpen 

stenen over hen, en richtten een grote stenen over hen, en richtten een grote 

steenhoop boven hem op, die er is tot op steenhoop boven hem op, die er is tot op 

deze dag. Toen liet de HEERE Zijn deze dag. Toen liet de HEERE Zijn 

brandende toorn varen. Daarom gaf men brandende toorn varen. Daarom gaf men 

die plaats de naam Dal van Achor, tot op die plaats de naam Dal van Achor, tot op 

deze dag. (Jozua 7:23deze dag. (Jozua 7:23--26)26)



Achan antwoordde Jozua: Het is waar, Achan antwoordde Jozua: Het is waar, íík k 

heb tegen de HEERE, de God van Israheb tegen de HEERE, de God van Israëël, l, 

gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan. gezondigd, en ik heb zo en zo gedaan. 

Want Want ik zagik zag onder de buit een mooie onder de buit een mooie 

kostbare Babylonische mantel, kostbare Babylonische mantel, 

tweehonderd sikkel zilver, en een tweehonderd sikkel zilver, en een 

goudstaaf met een gewicht van vijftig goudstaaf met een gewicht van vijftig 

sikkel. sikkel. Ik begeerdeIk begeerde ze en ze en nam ze meenam ze mee. En . En 

zie, zie, ze zijn verborgenze zijn verborgen in de grond, in het in de grond, in het 

midden van mijn tent, en het zilver midden van mijn tent, en het zilver 

eronder. (Jozua 7:20eronder. (Jozua 7:20--21)21)



� Bewaar je oog voor wat je ziet

� Laat een vlammetje geen uitslaande brand 

worden

� Speel geen verstoppertje







Maar bekleed u met de Maar bekleed u met de 

Heere Jezus Christus, en Heere Jezus Christus, en 

verzorg het vlees niet om verzorg het vlees niet om 

begeerten op te wekken. begeerten op te wekken. 

(Rom. 13:14)(Rom. 13:14)



En op de laatste, de grote dag van het En op de laatste, de grote dag van het 

feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand 

dorst heeft, laat hij tot Mij komen en dorst heeft, laat hij tot Mij komen en 

drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift 

zegt: Stromen van levend water zullen uit zegt: Stromen van levend water zullen uit 

zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over zijn binnenste vloeien. (En dit zei Hij over 

de Geest, Die zij die in Hem geloven, de Geest, Die zij die in Hem geloven, 

ontvangen zouden; want de Heilige Geest ontvangen zouden; want de Heilige Geest 

was er nog niet, omdat Jezus nog niet was er nog niet, omdat Jezus nog niet 

verheerlijkt was.) Joh. 7:37verheerlijkt was.) Joh. 7:37––3939


