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 De Gibeonieten gebruiken een list, bereiden dat zorgvuldig voor en proberen 
zo de groep te beschermen. 
De Israëlieten hebben argwaan, maar verzuimen om het goed te 
onderzoeken. 
De Gibeonieten stellen zich nederig op en prijzen de God van de Israëlieten. 
Ze willen een verbond maken en onderstrepen dat het een verbond is tussen 
een meester en knechten. Het verbond is dus niet gelijkwaardig. 
De Israëlieten verzuimen God om raad te vragen en sluiten het verbond. 
Het bedrog wordt ontdekt. 
Alhoewel de Israëlieten de Gibeonieten eigenlijk willen doden, houden de 
leiders van het volk zich aan de afspraak. Ze beseffen dat ze gezworen 
hebben.  
De Gibeonieten worden wel gestraft, ze worden knechten van de Israëlieten 
en moeten nederig werk doen.  
De Gibeonieten worden ter verantwoording geroepen en zij worden vervloekt.  
De Gibeonieten zeggen dat ze vast geloven dat het volk van Israël Kanaän zal 
veroveren en dat ze om hun leven te sparen deze list hebben bedacht. Ze 
onderwerpen zich aan hun straf.  

Geloofsleer Heidelbergse Catechismus (HC) zondag 43, we moeten liegen en bedriegen 
vermijden. 
HC zondag 36. Als we ons niet houden aan de eed die we gezworen hebben, 
zal God wraak nemen. Het is het kenmerk van een vrome dat hij niet van 
gedachten verandert, als hij tot eigen schade heeft gezworen.  

Psalm / Lied Psalm 27: 2  
Psalm 99: 1 en 2 

Overige 
aanwijzingen 
en adviezen 

• We zien hier de macht van de groep zowel bij de Gibeonieten als bij het 
volk van Israël. Het heeft tot gevolg dat Jozua en de leiders van het 
volk van Israël nalaten de raad te vragen aan God. De groepsdruk 
heeft hen aangezet tot snel handelen.  

• De Gibeonieten houden als groep hun leugen vol tegen het volk Israël. 
• Het belang van het zweren van een eed hebben de leiders van Israël 

goed gezien. Ze gaan hiermee tegen de wens van de groep (het volk 
van Israël) in, maar doen zo wel de wil van God. Koning Saul heeft 
later zijn eed verbroken en dit is gestraft. Zie 2 Sam. 21 

• De Gibeonieten worden wel gestraft voor hun liegen en bedriegen.  
• In geval van pesten is het goed na te gaan in hoeverre de groepsdruk 

gezorgd heeft voor de daad van pesten zelf. Dit moeten 
leerkrachten/opvoeders opmerken.  

• De groep (omstanders) zijn ook verantwoordelijk en moeten daarop 
gewezen worden. 

• Het is wel van belang om als leerkracht/ opvoeders deze groepsdruk te 
zien en soms moet er een beslissing genomen worden, waar de groep 
het niet mee eens is. De autoriteit van de opvoeder moet dan wel 
gelden. De opvoeder heeft wel verantwoording af te leggen voor God 
voor zijn beslissingen.  

 

 


