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Jozua 
 
Jozua. Wie was Jozua? Dan gaan we even terug in de Bijbelse geschiedenis. Jozef werd door 
zijn broers verkocht, en naar Egypte afgevoerd. Jakob, de vader van Jozef, werd door God 
geroepen om, samen met heel zijn familie, naar Egypte te gaan. Jakob groeit daar uit tot een 
groot Volk; het Volk Israël. Israël wordt slaaf, maar zij wordt via Mozes verlost uit Egypte. Ze 
maken een woestijnreis van veertig jaar. Mozes sterft, en het Volk Israël wordt door Jozua in 
het Land Kanaän gebracht.  
 
Typologie 
 
Jozua 1 
1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes (=einde van de Wet), den knecht des HEEREN, 
dat de HEERE tot Jozua (=Jezus), den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende 
2 Mijn knecht Mozes is gestorven; zo maak u nu op, trek over deze Jordaan (=een beeld van 
dood en Opstanding. Water is het Woord van God), gij en al dit volk, tot het land (Kanaän), 
dat Ik hun, den kinderen Israëls, geve. 
3 Alle plaats, waarop ulieder voetzool treden zal (spreekt over een levenswandel die het 
resultaat is van een bepaalde manier van denken), heb Ik u gegeven, gelijk als Ik tot Mozes 
gesproken heb. 
 
Mozes ging, in opdracht van de Heere, vanuit Egypte op weg naar Kanaän. Egypte is een 
beeld van deze wereld, de oude Schepping. Het staat voor lijden, benauwdheid, en 
verdrukking. Kanaän betekent ‘verkregen’, oftewel ‘verworven’. Kanaän staat voor het 
Hemelse Koninkrijk. Over de Jordaan trekken is ‘door het water gaan’, en dat is een beeld 
van dood en opstanding, oftewel wedergeboorte. Feitelijk staat in de drie verzen hierboven, 
de weg van elke gelovige; ‘Door het Woord van God, uit Egypte verlost worden. Door het 
water, het Woord, wedergeboren worden. Na wedergeboorte, samen met de Heere, in het 
Hemelse Koninkrijk gezet worden. Wanneer wij wandelen met de Heere, zal Hij voor ons 
zorgen’. 
 
Efeze 2 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; 
 
1 Johannes 5 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 
overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 
 
Hebreeuws  
 
Jozua 1 
1 Het geschiedde nu, na den dood van Mozes, den knecht des HEEREN, dat de HEERE tot 
Jozua, den zoon van Nun, den dienaar van Mozes, sprak, zeggende 
 

Jozua  =   70.300.6.5.10    =  uvwhy  =   De Heere is redding, oftewel verlossing  

                                                                 =   Jezus (Grieks)    
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de zoon van Nun               =  nwn        =   Erfgenaam van de   n =   50   

                                                     n          =   Noen   =  Vis  

                                                                 =   Erfgenaam van n w n =  50 en 50 = 100 

                                                                 =   Erfgenaam van vis en vis = 2 Vissen 
                                                                 =   De 2 vissen = Gemeente;  
                                                                      dubbel deel van het eerstgeboorterecht 
                                                                 =   voortplanten, nieuw leven voortbrengen 
 
Getalswaarden 
 
Getalswaarde 50   =  Nieuwe Schepping   
                                 =  Dat wat na de volheid van de oude Schepping ligt;  
                                     na 7 x 7 = 49, komt de 50 
                                 =  Vanuit Genade (5) in gemeenschap leven met het Woord van God (10) 
                                     5 x 10 leidt naar de Nieuwe Schepping. Niet door Wet, maar alleen uit  
                                    Genade, en door geloof, zal men het Koninkrijk der Hemelen ingaan. 
 
Getalswaarde 100 = Spreekt over het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen op grond van  
                                     geloof in God en Zijn Woord. (Denk daarbij aan 99 schapen plus 1  
                                     schaap; Mattheüs 18; 12) 
 
Dus met 100 (= Jozua, de zoon van Nun), de 100 (= het Koninkrijk der Hemelen) ingaan 
 
De Ware Rust 
 
Hebreeën 4 
7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen 
tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten 
niet. 
8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had Hij daarna niet gesproken van een 
anderen dag. 
9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods.(= momenteel de Gemeente) 
 
Jozua was leidsman van het Volk Israël. Hij heeft het Volk ‘in de rust gebracht’. De rust is hier 
een aanduiding voor het Beloofde Land. Maar we lezen hierboven in Hebreeën vier dat ook 
in de dagen van David er de mogelijkheid was om de rust in te gaan. Ongeacht de tijd waarin 
men leeft, kan men rust vinden. Dus ook in onze dagen; de Gemeente kan rust vinden bij de 
Heere Jezus Christus. Hij is de Ware Rust. Hij zei immers dat iedereen die moe en belast is, 
tot Hem zou komen.  
 
Mattheüs 11 
28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt (van de werken van de Wet word 
je moe), en Ik zal u rust geven. (De Christus geeft ons de rust van het Nieuwe Verbond; wij 
hoeven niet te werken; Hij doet het Werk voor ons. Wij zijn de rust ingegaan) 
29 Neemt Mijn juk op u (Zijn Juk is de Heilige Geest), en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben 
en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen.  
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30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.  (In tegenstelling tot het juk van het Oude 
Verbond der Wet) 
 
Alleen gelovigen gaan de rust in 
     
Hebreeën 4 
2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking 
deed hun (het Joodse Volk) geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in 
degenen, die het gehoord hebben.(zij kozen ervoor het Evangelie niet te geloven) 
3 Want wij (de Gemeente, alle gelovigen vanaf de Opstanding van Christus), die geloofd 
hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien 
zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al 
volbracht waren. 
 
De voorwaarde om de rust in te gaan, is geloof. Geloof is de norm. Als men gelooft in de 
Heere Jezus Christus, zal men de rust ingaan. Dan hebben we Vrede bij God; door geloof 
gerechtvaardigd. In geestelijke zin, zijn wij al in het Beloofde Land gekomen. Namelijk het 
Hemelse Kanaän. Wij zijn geestelijk immers al gezet in de Hemel, in Christus. Lichamelijk de 
rust binnengaan, gebeurt ons straks bij de opname van de Gemeente.  
 
David en Jozua 
 
Van Jozua wordt gezegd dat hij het Volk in de rust bracht, en ook van David wordt gezegd 
dat er in zijn dagen rust was. Dat klopt ook wel want beiden zijn een type van de Heere Jezus 
Christus. David was herder en koning. En als we Jozua vertalen naar het Grieks, dan staat er 
Jezus. De naam betekent; ‘De Heere brengt Verlossing’. Jozua, de zoon van Nun, wat 
‘voortplanten’ betekent. En Wie heeft er daadwerkelijk nieuw leven voortgebracht? Dat 
heeft God de Vader, door Zijn Zoon, gedaan. Eeuwig leven. Jozua, de zoon van Nun, is een 
aanduiding van de Heere Jezus, de Zoon van God. 
 
Lagere toepassing 
 
We gaan nu stilstaan bij een lagere toepassing. Namelijk dat Jozua betrekking heeft op ons. 
Jozua was, net als wij, een gelovige. Ook hij was deelachtig aan de Verlossing. En ook wij zijn 
de zonen van Nun; namelijk Hij Die ons nieuw leven heeft gegeven. Wij zijn zonen van God, 
wij zijn tot zoon gesteld. En op een bepaalde manier zijn wij erfgenamen. Alleen moeten we 
de Erfenis nog ontvangen. Dat gebeurt als we bij de Heere Zijn, bij de opname van de 
Gemeente (zie ook de studie over ‘De opname van de Gemeente’). Dan zullen wij ook 
aangesteld worden als zonen. Wij zijn kinderen van God, en zullen straks tot zonen gesteld 
worden.  
 
Romeinen 8 
17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 
medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem 
verheerlijkt worden. 
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Galaten 4 
6 En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God den Geest Zijns Zoons uitgezonden in uw harten, 
Die roept: Abba, Vader! 
7 Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt 
gij ook een erfgenaam van God door Christus. 
 
Een aantal geschiedenissen uit het leven van Jozua 
 

We gaan een aantal geschiedenissen van Jozua bekijken om te zien wat deze ons kunnen 
leren. In Numeri hoofdstuk veertien gaan Jozua en Kaleb, en nog tien andere verspieders, 
kijken hoe het Beloofde Land erbij ligt. Ze wilden vooraf bekijken welke mensen er woonden.  
Jozua was uit de stam van Efraïm, en Kaleb uit de stam van Juda. Kaleb was van origine een 
heiden, oftewel een niet-Jood, maar hij werd, op basis van geloof in de God van Israël, 
gerekend tot de stam van Juda. Zij hadden gezien dat het een vruchtbaar land was. Ze 
namen vruchten mee uit het land. Maar de andere tien verspieders vonden het land 
helemaal niks. Er waren daar grote kerels, er liepen zelfs reuzen rond!! Bij terugkomst 
hadden zij dan ook geen positieve verhalen. Ze hadden geen vertrouwen in de Belofte die 
God gedaan had. God had hen verlost uit Egypte en wilde hen, na twee jaar woestijn, 
brengen in het Beloofde Land.  
 
Numeri 13 
30 Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes, en zeide: Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat 
erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen! 
31 Maar de mannen, die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tot dat volk niet 
kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. 
32 Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land, dat zij verspied hadden, aan de 
kinderen Israëls, zeggende: Dat land, door hetwelk wij doorgegaan zijn, om het te 
verspieden, is een land, dat zijn inwoners verteert; en al het volk, hetwelk wij in het midden 
van hetzelve gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. 
33 Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak (vermenging van hoger met 
lager), van de reuzen; en wij waren als sprinkhanen in onze ogen, alzo waren wij ook in hun 
ogen. 
 
Jozua en Kaleb 
 
Hebreeën 3 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
(zonden en ongehoorzaamheid zijn dus ongeloof. Deze drie termen zijn synoniemen) 
 
Na veertig dagen rondgekeken te hebben, kwamen de verspieders weer terug bij het Volk. 
Zij stond aan de grens van het Land. De tien verspieders zaaiden onrust met negatieve 
verhalen over het Land waar God hen heen wilde brengen. God had haar verlost uit Egypte, 
maar het Volk deed niet anders dan klagen. Vanwege haar klein geloof, eigenlijk haar 
ongeloof, mocht Israël het Beloofde land niet binnen. Ze waren destijds twee jaren 
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onderweg, maar dat werden er dus uiteindelijk veertig. Alleen Kaleb en Jozua getuigen van 
geloof en vertrouwen in de Heere.  
 
De Heere is met ons 
 
Numeri 14 
1 Toen verhief zich de gehele vergadering, en zij hieven hun stem op, en het volk weende in 
dienzelven nacht. 
2 En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aäron; en de gehele 
vergadering zeide tot hen: Och, of wij in Egypteland gestorven waren! of, och, of wij in deze 
woestijn gestorven waren! (het Volk klaagde dat zij beter in Egypte had kunnen blijven, in 
plaats van te sterven in de woestijn) 
3 En waarom brengt ons de HEERE naar dat land, dat wij door het zwaard vallen, en onze 
vrouwen, en onze kinderkens ten roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder 
te keren? (Het Volk wilde terugkeren naar Egypte. Ze had geen vertrouwen in God. Ze dacht 
dat ze door die grote inwoners van dat land gedood zouden worden, en hun vrouwen 
ontvoerd) 
4 En zij zeiden de een tot den ander: Laat ons een hoofd opwerpen (iemand aanstellen als 
hoofd, als voorman) , en wederkeren naar Egypte! 
5 Toen vielen Mozes en Aäron op hun aangezichten, voor het aangezicht van de ganse 
gemeente der vergadering van de kinderen Israëls. 
6 En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen, die dat land 
verspied hadden, scheurden hun klederen.(in de Bijbel is een teken van rouw, verdriet, en 
grote verbazing. Het scheuren van de kleren geeft weer hoe het innerlijk is) 
7 En zij spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Het land, door 
hetwelk wij getrokken zijn, om hetzelve te verspieden, is een uitermate goed land. 
8 Indien de HEERE een welgevallen aan ons heeft , zo zal Hij ons in dat land brengen, en zal 
ons dat geven; een land, hetwelk van melk en honig is vloeiende. 
9 Alleen zijt tegen den HEERE niet wederspannig! en vreest gij niet het volk dezes lands; want 
zij zijn ons brood! hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met ons; vreest hen niet! 
 
Geen vertrouwen 
 
Kaleb en Jozua waren teleurgesteld in het Volk, dat niet wilde vertrouwen op de Belofte van 
de Heere. Jozua zegt ‘dat als het Volk de Heere welgevallig is, Hij haar in het Beloofde Land 
brengt’. Je kunt de Heere alleen welgevallig zijn, als je gelooft. Als wij de Heere welgevallen, 
en wij dus geloven, zal de Heere ons dat Land geven. Een land van Melk en Honing. Kaleb en 
Jozua getuigen; ‘Het is een goed Land, en de Heere is met ons’. Ze bedoelen eigenlijk; kijk 
niet zo op de aardse omstandigheden, maar vertrouw op God! Als God iets belooft, zal Hij 
dat ook doen. En Kaleb zegt; ‘Laten wij vrijmoedig optrekken’.  In de Hebreeënbrief staat; 
‘Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de Troon der Genade om geholpen te worden’.  
 
Numeri 13 
30 Toen stilde Kaleb het volk voor Mozes, en zeide: Laat ons vrijmoedig optrekken, en dat 
erfelijk bezitten; want wij zullen dat voorzeker overweldigen! 
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Hebreeën 11  
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet 
geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken. 
 
Kaleb 
 

Hond  =   Kaleb   =    blk=  
                                           k =   Kaph  =  gelijk, als  

                                     lk =   Kal      =  alles, geheel, volkomen    

                                  bl  =   Leb     =   hart 

Hond  =   Kaleb    =  blk==  =  met geheel het hart; met een volkomen hart 

 
De Gemeente bestaat uit ‘honden’. De honden zijn in dit geval de gelovigen uit de niet-
Joden, heidenen, oftewel ‘zij die verre waren’. 
 
Wij zouden het van de Heere verwachten 
 
De gezindheid die Kaleb en Jozua uitstralen, zou de gezindheid zijn van iedere gelovige. Ook 
vandaag de dag. Jozua getuigt nadrukkelijk dat hij het van de Heere verwacht. Jozua en 
Kaleb komen, uiteindelijk, dan ook in het Beloofde Land. De anderen, die geen vertrouwen 
hadden, en dus ongelovig waren, zijn allemaal in de woestijn gestorven. Wij mogen daar 
overigens niet uit concluderen dat gelovigen die weinig vertrouwen hebben niet in de Hemel 
komen! Onze positie, de positie van de Gemeente, is een andere dan het Joodse Volk. Wij 
zijn, tesamen met Christus, geestelijk al gezet in het Koninkrijk der Hemelen. Dat is op grond 
van ons geloof en Zijn Genade. Maar mochten wij weinig vertrouwen hebben in de Heere, 
dan zal dat straks merkbaar zijn aan de Erfenis.(synoniemen; Loon, Heerlijkheid, Kroon, 
Zoonschap, Pand) (Zie ook de studie; ‘De Gemeente als Tempel’) 
 
Volharding 
 
Numeri 32 
11 Indien deze mannen, die uit Egypte opgetogen zijn, van twintig jaren oud (de leeftijd die 
de Bijbel geeft als verantwoordelijk voor je daden) en daarboven, het land zullen zien, dat Ik 
Abraham, Izak en Jakob gezworen heb! Want zij hebben niet volhard Mij na te volgen; 
12 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet (een heiden oftwel niet-Jood), en Jozua, 
de zoon van Nun; want zij hebben volhard den HEERE na te volgen. 
13 Alzo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël, en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, 
veertig jaren, totdat verteerd was het ganse geslacht, hetwelk gedaan had, wat kwaad was 
in de ogen des HEEREN. 
 
Het grootste gedeelte van het Volk, iedereen van twintig jaar en ouder, mocht het Beloofde 
Land niet in. Zij stierven in de woestijn. Iedereen onder de twintig jaar, en Jozua en Kaleb, 
zijn in het Beloofde Land gekomen. Zij hebben volhard om de Heere na te volgen. Het 
Nieuwe Testament roept ons op om hetzelfde te doen. Wij zouden navolgers van God zijn.  
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De Heere Jezus is ons Voorbeeld 
 
In Zijn Woord worden we aangezet om in de Voetsporen te wandelen van de Heere Jezus. Er 
wordt ons gezegd Hem na te volgen in Zijn rotsvaste Geloof en Vertrouwen in Zijn Vader. 
Hem na te volgen in Zijn Gehoorzaamheid. Hij was de Vader gehoorzaam tot de dood aan 
het kruis. Hij was een trouw Dienstknecht. Christus is ook nu nog dienstbaar aan de Vader. 
Als Hogepriester. De Heere Jezus heeft Zich volledig overgegeven aan de Vader. Van Zijn 
Dienstbaarheid, Gehoorzaamheid en Trouw kunnen we op veel plaatsen lezen in Zijn Woord. 
 
1 Petrus 2 
21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een 
voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; 
22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 
23 Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het 
over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;  
 
Kolossenzen 2 
6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 
7 Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, 
 
Lukas 22 
42 Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, 
maar de Uwe geschiede. 
 
Johannes 5 
30 Ik kan van Mijzelven niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; 
want Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
 
Johannes 8 
28 Jezus dan zeide tot hen: Wanneer gij den Zoon des mensen zult verhoogd hebben, dan zult 
gij verstaan, dat Ik Die ben, en dat Ik van Mijzelven niets doe; maar deze dingen spreek Ik, 
gelijk Mijn Vader Mij geleerd heeft.  
29 En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, want Ik doe 
altijd, wat Hem behagelijk is. 
 
De Levende God leidt ons 
 
Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Wij zouden dus het Voorbeeld nemen aan de Heere Jezus; ‘de Voleinder des geloofs’. Hij die, 
tot het einde, God gehoorzaam en onderdanig was. Daar is volharding voor nodig.  Trouw 
aan God te zijn, in deze goddeloze wereld, dat valt niet altijd mee. Wij zijn niet meer van de 
wereld, maar we zijn nog wel ín deze wereld. We weten dat de Heere ons voorgaat in dit 
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leven. Net zoals de Vuur- en Wolkkolom in de woestijn het Volk voorging. De Levende God 
leidt ons, en spreekt tot ons via Zijn Woord. 
 
Efeze 5 
1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk. 
 
Wat zijn de kenmerken van volharding? 
 
Numeri 32 
12 Behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet (een heiden oftwel niet-Jood), en Jozua, 
de zoon van Nun; want zij hebben volhard den HEERE na te volgen. 
 
In de wereld zijn de gelovigen nu in de minderheid. En net als bij de verspieders, is er ook in 
de Gemeente onderscheid tussen gelovigen. Sommigen nemen hun geloof, en het Woord 
van God serieus, en anderen niet. In Handelingen twee gaat het over de dagen van de 
discipelen. De eerste Christenen die gingen geloven in de dood en Opstanding van de Heere 
Jezus Christus. Op Pinksterdag werden daar drieduizend mensen aan toegevoegd. Wat was 
het kenmerk van die eerste gelovigen in Jeruzalem? Zij volhardden in de leer van de 
apostelen, zij volhardden in de gemeenschap, in het breken van het brood, en in de 
gebeden. Deze worden ook wel de vier pijlers van het Gemeentelijke leven genoemd. Wijd je 
leven aan de Heere, laat alles tot Eer van Hem zijn.  
 
Handelingen 2 
41 Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt; en er werden op dien dag tot hen 
toegedaan omtrent drie duizend zielen. 
42 En zij waren volhardende in de leer der apostelen (=het Woord, de prediking van het 
Nieuwe Verbond), en in de gemeenschap (de gemeenschap van de heiligen, alle gelovigen 
zijn heiligen, en in de breking des broods (ook een uitbeelding van gemeenschap) , en in de 
gebeden.(=aanbidding; je onderwerpen aan de Heere. Bidden is ook een Bijbelse 
uitdrukking voor ‘je leven wijden aan de Heere, jezelf dienstbaar opstellen’) 
 
Volstandigheid  
 
Lukas 8 
15 En dat (het deel van het zaad) in de goede aarde valt, zijn dezen, die, het Woord gehoord 
hebbende, hetzelve in een eerlijk en goed hart bewaren, en in volstandigheid vruchten 
voortbrengen.(Vrucht van de Geest; vruchtbare werken; werken die de Heere in ons mag 
volbrengen) 
 
Volstandigheid is hetzelfde als volhardend zijn. Wij zouden Zijn Woord in ons hart bewaren. 
Als wij in gemeenschap met de Heere en Zijn Woord leven, zal Hij ons geloof beproeven. 
Doorstaan wij de beproeving dan levert ons dat straks Loon oftewel Erfenis op. Als ons 
geloof beproefd wordt, bevordert dat lijdzaamheid. Lijdzaamheid is passie en 
vastberadenheid, oftewel ergens helemaal voor gaan. Jakobus en Petrus zeggen zelfs dat je 
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het voor grote vreugde moet houden als je door beproevingen heen moet! Voor de 
toekomst brengt ons dat Heerlijkheid (Loon, Erfenis) 
 
Jakobus 1 
2 Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 
3 Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 
 
Romeinen 5 
3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de 
verdrukking lijdzaamheid werkt; 
4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop (hoop is in de Bijbel een zekerheid) ; 
5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den 
Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 
 
Zijt sterk en heb goede moed 
 
Deuteronomium 31 
22 Zo schreef Mozes dit lied te dien dage, en hij leerde het den kinderen Israëls. 
23 En Hij gebood Jozua, den zoon van Nun, en zeide: Zijt sterk en heb goeden moed, want gij 
zult de kinderen Israëls inbrengen in het land, dat Ik hun gezworen heb; en Ik zal met u zijn. 
24 En het geschiedde, als Mozes voleind had de woorden dezer wet te schrijven in een boek, 
totdat zij voltrokken waren; 
 
Jozua was eerst knecht van Mozes vanuit Egypte in de woestijn. Jozua werd de opvolger van 
Mozes. Jozua had een gelovig hart, hij leefde vanuit vertrouwen in God. ‘Zijt sterk’, zei 
Mozes tegen Jozua. Wij zijn zwak, maar het is de Kracht van Christus Die in ons werkt. Wij 
zijn sterk in (samen met) de Heere. De natuurlijke mens stelt niet zoveel voor. Niks eigenlijk. 
Maar de Heere heeft gezegd; ‘Ik heb de wereld overwonnen, heb goede moed’. Ook al lijd je 
in de wereld verdrukking, heb goede moed. Als de moed ons in de schoenen zakt, dan 
richten wij ons op de Heere, en Zijn Woord. Wij zouden onze blik Omhoog houden. Dat geeft 
ons Troost en Kracht. Net als Jozua vertrouwde op de Heere, en geen angst kende voor de 
lange mensen in Kanaän.  
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. 
 
Psalm 31 
24 Hebt den HEERE lief, gij, al Zijn gunstgenoten! want de HEERE behoedt de gelovigen, en 
vergeldt overvloediglijk dengene, die hoogmoed bedrijft. 
25 Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij, die op den HEERE hoopt! 
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2 Korinthe 12 
9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt 
in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht 
van Christus in mij wone. 
 
Wij wandelen door geloof  
 
2 Korinthe 5 
6 Wij hebben dan altijd goeden moed, en weten, dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen 
van den Heere;(=een ander verheerlijkt lichaam krijgen en bij de Heere intrekken) 
7 (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 
 
Wat is de Kracht waardoor wij moed ontvangen? Dat is geloof, staat in de verzen hierboven. 
Wij wandelen door geloof, en we laten ons niet beïnvloeden door wat wij zien. Wij 
aanschouwen in deze oude Schepping niks dan ellende. Maar ondanks dat wij lichamelijk 
nog hier zijn, hebben wij tóch goede moed. Net zoals Jozua niet keek naar de reuzen die er 
rondliepen, maar hij geloofde, oftewel vertrouwde, in de Belofte van God. Straks zijn wij af 
van de beperkingen en zwakheden van ons lichaam. (Ik kan daar naar uitzien!) Maar tot die 
tijd leven wij uit geloof, en krijgen daardoor goede moed.  
 
Innerlijke Rust, ook bij moeilijke omstandigheden 
 
Er komt innerlijke rust in je hart wonen zodra je het Woord van God, de Bijbel, gaat lezen en 
bestuderen. Zijn Vrede en Zijn Rust geven je goede moed in dit verwarrende bestaan. Bij 
geloof in de Opstanding van Christus, de Zoon van God, komt de Heilige Geest automatisch 
in je wonen. Wedergeboorte heet dat. De Heilige Geest is niemand anders dan de onzienlijke 
Christus, oftewel Gods Geest. Hij zal je leiden in alle Waarheid, en wanneer je je aan Hem 
overgeeft, zal Hij je leiden in dit aardse bestaan. Hij zorgt voor al Zijn kinderen. Alles wordt 
dan makkelijker, en niet omdat de wereldse omstandigheden zijn veranderd, maar omdat 
Zijn Rust en Vrede in je hart wonen. Zoals de Heere tegen Jozua zei; ‘zijt sterk, en heb goede 
moed, Ik ben met u’, zo is Hij ook met ons. Maar dan zouden wij wel bereid zijn Hem te 
volgen. 
 
1 Johannes 5 
4 Want al wat uit God geboren is (=iedereen die wedergeboren is), overwint de wereld; en 
dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? 
 
Jozua was vol van de Geest der Wijsheid 
 
Deuteronomium 34 
9 Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den Geest der wijsheid; want Mozes had zijn 
handen op hem gelegd; zo hoorden (horen= gehoorzamen= geloven) de kinderen Israëls naar 
hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had. 
 
Jozua neemt de taak van Mozes over. Jozua was vol van de Geest van Wijsheid, Mozes had 
hem de handen opgelegd. Handoplegging is in de Bijbel een beeld van ‘overdracht’. Mozes 
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werd geleid door de Heere, en via de handen van Mozes, leidt de Heere nu ook Jozua. Mozes 
is trouwens een type van de Heere Jezus Christus. En net als dit van Jozua gezegd wordt,  
wordt ook van ons gezegd dat wij vervuld zouden zijn van de Geest.  
 
Efeze 5 
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en 
psalmende den Heere in uw hart; (=uitwerking van de Geest) 
 
Kolossensen 3 
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en 
weest dankbaar. 
16 Het woord van Christus (= de Heilige Geest) wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en 
vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere 
met aangenaamheid in uw hart. 
 
Ook in ons woont de Geest der Wijsheid 
 
Efeze 1 
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest 
der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 
18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van Zijn 
roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen; 
 
Toen wij tot geloof kwamen, is de Geest in ons komen wonen. Het is na deze wedergeboorte 
de bedoeling dat ons eigen ego steeds minder wordt, en de Geest steeds meer te zeggen 
heeft in ons leven. We zouden ons door de Werking van de Geest laten leiden, en niet door 
ons vlees, de natuurlijke mens. God geeft ons Zijn Kennis van de Waarheid, indien wij in 
gemeenschap leven met God en Zijn Woord. Iedere gelovige heeft de Geest ontvangen, 
maar het is de bedoeling dat wij vervuld zouden raken met de Geest. Dat wil zeggen dat wij 
Zijn Woord zouden gaan begrijpen, en daaruit leven. Dat wij onze levens in Zijn Handen 
geven. Als je een glas voor de helft vult met water is het nog niet vol oftewel vervuld! Dat is 
een proces. 
 
Galaten 5 
16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen 
elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet. 
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.(maar onder het 
Nieuwe Verbond der Genade. De Wet is vervuld en weggedaan door het sterven van de 
Heere Jezus) 
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Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten 
 
Jozua 1 
5 Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens (wij zijn meer dan 
overwinnaars); gelijk als Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven, 
en zal u niet verlaten. 
 
De Heere heeft rechtstreeks gesproken tot Jozua, die nu leidsman is van het Volk Israël. 
‘Niemand zal voor uw aangezicht bestaan’; ‘Niemand zal je iets aandoen, niemand zal 
standhouden tegen je’. Dat heeft de Heere niet alleen tegen Jozua gezegd, maar ook tegen 
ons! In Zijn dood en Opstanding zijn wij één Plant met Christus geworden. Hij is het Hoofd, 
en wij zijn Zijn Lichaam. Niemand kan dit meer ongedaan maken. De boze zal ons proberen 
te laten wankelen, maar wij hebben de Wapenuitrusting van God ontvangen. De satan kan 
ons met zijn vurige pijlen niks maken. In Christus zijn we onaantastbaar. Zoals Hij ook tegen 
Jozua heeft gezegd dat Hij hem niet zou begeven en verlaten, zo zegt Hij dit ook tegen ons. 
Wij hebben niets te vrezen. God laat ons niet in de steek. (Het is meestal andersom) 
 
Romeinen 8 
35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 
vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 
36 (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn 
geacht als schapen ter slachting.) 
37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 
38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch 
machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 
39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde 
Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 
 
Hebreeën 13 
5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd (tevreden)met het tegenwoordige; 
want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u niet verlaten. 
6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, 
wat mij een mens zal doen. 
 
Zijn Woord versterkt en bemoedigt ons 
 
Jozua 1 
6 Wees sterk en heb goeden moed! want gij zult dit volk dat land erfelijk doen bezitten, dat 
Ik hun vaderen heb gezworen hun te geven. 
7 Alleenlijk wees sterk en heb zeer goeden moed, dat gij waarneemt te doen naar de ganse 
wet, welke Mozes, Mijn knecht, u geboden heeft, en wijk daarvan niet, ter rechter hand noch 
ter linkerhand, opdat gij verstandelijk handelt alom, waar gij zult gaan; 
8 Dat het boek dezer wet niet wijke van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat gij 
waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is; (hier is dat de Oudtestamentische 
inzetting, maar voor ons geldt natuurlijk de Nieuwtestamentische inzetting. De Wet is 
immers weggedaan en vervangen door Het Nieuwe Verbond der Genade) want alsdan zult 
gij uw wegen voorspoedig maken, en alsdan zult gij verstandelijk handelen. 
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9 Heb Ik het u niet bevolen? wees sterk en heb goeden moed, en verschrik niet, en ontzet u 
niet; want de HEERE, uw God, is met u alom, waar gij heengaat. 
 
‘Wees sterk en heb goede moed’. Waarom staat dit er zo vaak? Nou, omdat ook in ónze 
levens omstandigheden voorkomen waarin wij ons zwak voelen. Dan is het goed om te 
weten dat de Heere dit tegen ons zegt. ‘Je hoeft niet bang te zijn, je hoeft niet te wanhopen, 
want Ik ben en blijf bij je, wat er ook gebeurt’. Wij kunnen op Hem vertrouwen. Wij zouden 
op Hem en Zijn Woord vertrouwen. Dit gaat, voor ons, natuurlijk niet over de Wet. Ten 
eerste is de Wet gelegd op het Volk Israël en niet op ons, en ten tweede heeft de Heere 
Jezus de Wet op Rechtvaardige wijze vervuld. Wij zouden ons in moeilijke situaties in ons 
leven laten versterken met Zijn Woord. Zijn Woord bemoedigt iedereen die op Hem 
vertrouwt. 
 
Zijn Woord bepaalt ons leven 
 
Psalm 119 
105 Nun. Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad. 
 
Het Woord is onze Norm, dáár baseren wij ons op. Dat is onze grondslag en fundering. Het 
Woord bepaalt ons denken en ons leven. Zijn Woord bepaalt onze handelswijze. Zijn Geest 
geeft ons hierin de juiste koers. Zijn Woord is een Lamp voor onze voet en een Licht op ons 
levenspad. Als wij de Bijbel openen, spreekt de Heere tot ons.  
 
Er ligt een vol loon voor ons klaar 
 
2 Timotheüs 1 
12 Om welke oorzaak ik (Paulus) ook deze dingen lijde (Paulus was gevangen gezet om zijn 
geloof), maar word niet beschaamd; want ik weet, Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, 
dat Hij machtig is, mijn pand (Heerlijkheid, Loon, Erfenis), bij Hem weggelegd, te bewaren tot 
dien dag. 
13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden , die gij van mij gehoord hebt, in geloof en 
liefde, die in Christus Jezus is. 
14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont. 
 
Er is Heerlijkheid voor ons weggelegd. Die zekerheid hebben we. Als we met de Heere door 
het leven gaan, zal Hij ons daarvoor belonen. (Met Loon, oftewel Erfenis, oftewel, Kroon) Dit 
Pand wordt door de Heere bewaard tot aan de opname van de Gemeente. Bij de 
Rechterstoel van Christus zal dan blijken hoeveel Zijn Geest in en door ons mocht werken. 
Zal blijken wat wij gedaan hebben ter ere van Hem. Naar de mate waarin we de Geest Zijn 
Werk hebben laten doen, naar die mate zullen we Loon ontvangen. (zie ook de studie ‘de 
opname van de Gemeente’) We vergaderen ons geen schatten op de aarde, maar in de 
Hemel. Ons geloof zal worden beloond. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar 
een vol loon mogen ontvangen. 
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Mattheüs 6 
19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de 
dieven doorgraven en stelen; 
20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar 
de dieven niet doorgraven noch stelen; 
 
Een Man met een zwaard 
 
Jozua 5 
13 Voorts geschiedde het, als Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen ophief, en zag toe, en 
ziet, er stond een Man tegenover hem, Die een uitgetogen zwaard in Zijn hand had. En Jozua 
ging tot Hem, en zeide tot Hem: Zijt Gij van ons, of van onze vijanden? 
14 En Hij zeide: Neen, maar Ik ben de Vorst van het heir (=leger) des HEEREN: Ik ben nu 
gekomen! Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en aanbad, en zeide tot Hem: Wat 
spreekt mijn Heere tot Zijn knecht? 
15 Toen zeide de Vorst van het heir (het Hemelse leger) des HEEREN tot Jozua: Trek uw 
schoenen af van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig. En Jozua deed alzo. 
 
Jozua 6 
1 (Jericho nu sloot de poorten toe, en was gesloten, voor het aangezicht van de kinderen 
Israëls; er ging niemand uit, en er ging niemand in.) 
2 Toen zeide de HEERE (de Man met het uitgetrokken zwaard) tot Jozua: Zie, Ik heb Jericho 
met haar koning en strijdbare helden in uw hand gegeven. 
 
Vlak voordat de strijd tegen Jericho begon, zag Jozua een Man met een zwaard in Zijn Hand. 
De Heere is hier verschenen in de hoedanigheid van een Man. De Heere belooft aan Jozua 
dat Hij Jericho in zijn hand zou geven. Op een belachelijke manier vielen uiteindelijk de 
muren van Jericho. Gods Kracht is van een heel andere orde dan wereldse krachten. De 
Heere heeft Jozua op voorhand bemoedigd. De Heere streed voor Jozua. De Heere staat, ook 
in onze tijd, aan onze kant. We kunnen Hem niet zien met stoffelijke ogen, maar Zijn 
Aanwezigheid is daar niet minder door. Wanneer wij ons onderwerpen aan Hem en Zijn 
Woord, zal Hij voor ons zorgen. 
 
Een Zwaard uit de Mond van God 
 
Openbaring 1 
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging 
een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht. 
 
Er stond een Man met uitgetrokken zwaard tegenover Jozua. Klaar om voor hem te strijden. 
In de Bijbel vinden we veel vaker een zwaard. Meestal een tweesnijdend zwaard. Dit zwaard 
is een beeld van het Woord van  God. In Openbaring één gaat er een tweesnijdend zwaard 
uit de Mond van God. ‘De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle Woord, dat door 
den mond Gods uitgaat’.  
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Het Tweesnijdend Zwaard 
 
Efeze 6 
17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 
 
Hebreeën 4 
12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend 
zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en 
des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. 
 
Tweesnijdend betekent dat het scheiding maakt. Scheiding tussen de oude Schepping en de 
nieuwe Schepping. Scheiding tussen de oude mens in Adam, en de nieuwe mens in Christus. 
Scheiding tussen gelovigen en ongelovigen. Het gaat er niet om dat de ene zijde van het 
zwaard scherper zou zijn dan de andere zijde, maar dit Zwaard heeft een tweezijdige 
werking. Het Woord van God leert ons om onderscheid te kunnen maken tussen het Woord  
en Werk van de Geest van Christus en het woord en de werken van het vlees. Dat de Bijbel 
scheiding maakt, is dus wel degelijk de bedoeling. Daardoor worden de oprechten, oftewel 
gelovigen, openbaar. 
 
Geen vrede maar het zwaard 
 
Mattheüs 10 
34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen 
om vrede te brengen, maar het zwaard.  
35 Want Ik ben gekomen, om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de 
dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder.  
36 En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn.  
37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter 
liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig. 
 
Straks, bij Zijn Wederkomst, zal de Heere het Zwaard ook ter Hand nemen. Hij zal gelovigen 
scheiden van ongelovigen. Nu worden wij als gelovigen uit deze wereld getrokken en 
afgezonderd van de wereld. In de toekomst, in de dagen van de ‘Dag des Heeren’, zal dat 
scheidende en oordelende werk van het Woord van God plaatsvinden in de wereld. 
Gelovigen gaan uiteindelijk mee in het geopenbaarde Koninkrijk op aarde. Ongelovigen 
zullen worden gedood. Natuurlijk krijgen zij eerst nog een kans zich te bekeren. 
 
Kiest u heden wie gij dienen zult 
 
Jozua 24 
1 Daarna verzamelde Jozua al de stammen van Israël te Sichem, en hij riep de oudsten van 
Israël, en deszelfs hoofden, en deszelfs richters, en deszelfs ambtlieden; en zij stelden zich 
voor het aangezicht van God. 
2 Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de HEERE, de God Israëls: Over gene zijde der 
rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, [namelijk] Terah, de vader van Abraham, en de 
vader van Nahor; en zij hebben andere goden gediend. 



16 
 

3 Toen nam Ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier, en deed hem wandelen door het 
ganse land Kanaän; Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Izak. 
4 En aan Izak gaf Ik Jakob en Ezau; en Ik gaf aan Ezau het gebergte Seir, om dat erfelijk te 
bezitten; maar Jakob en zijn kinderen togen af in Egypte. 
5 Toen zond Ik Mozes en Aäron, en Ik plaagde Egypte, gelijk als Ik in deszelfs midden gedaan 
heb; en daarna leidde Ik u daaruit. 
6 Als Ik uw vaders uit Egypte gevoerd had, zo kwaamt gij aan de zee, en de Egyptenaars 
jaagden uw vaderen na met wagens en met ruiters, tot de Schelfzee. 
 
Jozua woont inmiddels alweer een aantal jaren in het Beloofde Land. Hij is op leeftijd en hij 
roept de verantwoordelijken van het Volk bij zich. Hij geeft hen een stuk geschiedenis tot hij 
weer uitkomt bij Mozes en Aäron. Jozua laat op deze manier zien wat Gods Werk is geweest 
ten aanzien van de roeping van het Volk Israël. Er was, in het klein, alweer verval onder het 
Volk. Dus Jozua roept op om te stoppen met afgoderij, en zegt het Volk zich te keren tot 
God. Jozua zegt dat zij moeten kiezen wie zij dienen zullen. Het Volk zegt dat ze God trouw 
zal blijven. 
 
Jozua 24 
14 En nu, vreest den HEERE, en dient Hem in oprechtheid en in waarheid; en doet weg de 
goden, die uw vaders gediend hebben, aan gene zijde der rivier, en in Egypte; en dient den 
HEERE. 
15 Doch zo het kwaad is in uw ogen den HEERE te dienen, kiest u heden, wien gij dienen zult; 
hetzij de goden, welke uw vaders, die aan de andere zijde der rivier waren, gediend hebben, 
of de goden der Amorieten, in welker land gij woont; maar aangaande mij, en mijn huis, wij 
zullen den HEERE dienen! 
16 Toen antwoordde het volk en zeide: Het zij verre van ons, dat wij den HEERE verlaten 
zouden, om andere goden te dienen. 
17 Want de HEERE is onze God; Hij is het, Die ons en onze vaderen uit het land van Egypte, 
uit het diensthuis heeft opgebracht, en Die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft, 
en ons bewaard heeft op al den weg, door welken wij getogen zijn, en onder alle volken, door 
welker midden wij getrokken zijn. 
-- 
31 Israël nu diende den HEERE al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten, die 
lang na Jozua leefden, en die al het werk des HEEREN wisten, hetwelk Hij aan Israël gedaan 
had. 
 
Zo iemand Mij dient, die volge Mij 
 
Ook wij staan iedere dag voor deze keuze. Kiezen wij voor de Heere, of kiezen wij voor 
onszelf, en de oude Schepping? De Heere roept ons op om onze lichamen te stellen tot een 
God welbehagelijk offer. Leven uit geloof in Zijn Woord, leven ter ere van Hem. Hij heeft ons 
met Zijn Geest bekwaam gemaakt om Hem te kunnen dienen. Hij reinigt onze handel en 
wandel zodat wij kunnen naderen tot de Levende God. Wij leven niet onder de Wet, maar 
onder de Genade. Wij zouden de Heere volgen en dienen. Jozua riep daartoe op. Iedere 
gelovige wordt opgeroepen Hem te volgen. Dienen kun je alleen als je Zijn Stem volgt. Zijn 
Stem is het Woord van God. Wij zouden de Bijbel openen en lezen, dan zal Hij ons leiden en 
bekrachtigen. 
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Romeinen 12 
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een 
levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 
2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil 
van God zij. 
-- 
11 Zijt niet traag in het benaarstigen (span je in). Zijt vurig van geest. Dient den Heere. 
 
Johannes 12 
26 Zo iemand Mij dient, die volge Mij; en waar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn. En zo 
iemand Mij dient, de Vader zal hem eren. 
 
 
                                                           Amen.  


