
 

 

 

 

 

Informatie bij The Battle of Jericho  
 
Muziek 

De melodie van deze Afrikaans-Amerikaanse spiritual (geestelijk lied) moet ontstaan 

zijn onder zwarte slaven ongeveer in de periode 1800-1850, samen met de tekst.   

Een opvallend aspect is hoe de laatste regel van het refrein de tekst uitdrukt: de dalende 

noten, elk met triomfantelijke nadruk, op de tekst over het instorten van de stadsmuren 

van Jericho. Het arrangement is van David Hurley. 

 

Inhoud van de tekst 

De tekst gaat over een bijbelverhaal uit het bijbelboek Jozua. Dat boek gaat over de 

verovering van het land Kanaän door de stammen waaruit Israël als natie is ontstaan. In 

werkelijkheid was dat een lange en complexe geschiedenis, maar het verhaal is een 

versimpelde en geromantiseerde versie. Het is één grote veldtocht, met één grote leider: 

Jozua. Om de ommuurde stad Jericho in handen te krijgen, voert Jozua een strategie uit 

die God hem heeft opgedragen. Zes dagen achtereen lopen de mannen van het volk 

eenmaal zwijgend om de stad heen, met voorop zeven priesters die op ramshoorns 

blazen en daarachter priesters die de ark van het verbond (de kist met de stenen waarin 

Mozes tien geboden beitelde) meedragen. Op dag zeven maken ze die ronde zeven keer, 

en de laatste keer moeten ze erbij schreeuwen. Dat levert zo’n donderend geraas op, dat 

de stadsmuur aan alle kanten instort. (Vervolgens wordt de stad ingenomen en verwoest 

met inwoners en al.) 

 Zoals in vele andere spirituals het geval is, kan de tekst ook verwijzen naar het 

doel van ontsnapping uit de slavernij: instortende muren die doorgang verlenen, een 

(eerder uit slavernij bevrijd) volk dat een vijand overwint.  

 Het arrangement van David Hurley versterkt de sfeer waarin je de tekst   

zou kunnen zien: een groep mannen vertelt elkaar stoere overwinningsverhalen. Diverse 

(eerdere) helden worden erbij gesleept ter vergelijking, maar men is het erover eens: die 

goeie ouwe Jozua is de grootste. Vervolgens beschrijven ze in geuren en kleuren graag 

nog eens hoe hij het voor elkaar kreeg. 

 

Minder bekende woorden 

fit: is een manier om een dialect-uitspraak weer te geven van ‘fought’, de 

verledentijdsvorm van ‘fight’.   

Verder is een tekst in gewone eigentijdse spelling gebruikt. (In oudere versies vind je 

b.v. ook ob in plaats van of, en han voor hand.) 

 
 
 



 

 

 

 

 

Tekst  

 
Joshua fit the battle of Jericho, 

and the walls came tumbling down. 

 

You may talk about your kings of Gideon, 

You may talk about your men of Saul, 

There’s none like good old Joshua, 

at the battle of Jericho.  

 

Joshua fit the battle of Jericho, 

and the walls came tumbling down. 

 

Right up to the walls of Jericho. 

He march’d with spear in hand. 

‘Go blow that ramhorn’, Joshua cried, 

‘cause the battle is in my hand’.  

 

And then the lamb ram, sheephorns begin to blow, 

And the trumpet begins to sound 

Joshua commanded the children to shout 

and the walls came tumbling down.  

 

Joshua fit the battle of Jericho, 

and the walls came tumbling down. 

 


