Schriftlezing: Jozua 24:1-8, 13-24. Kerntekst en
thema: Jozua 24:15b.
Zingen: Ps. 100:1 en 2, Ps. 78:3, {HD, Ps. 105:5,
134:3, 87:4}, Ps. 78:1 en 2, Ps. 95:4, Ps. 48:6
Hoofdpunten van de preek
Israël en Jozua staan op een belangrijk punt in de
geschiedenis. Hoe gaan we verder, de toekomst in?
1 Onafhankelijk [maar wat mij… betreft]
Nadrukkelijk getuigt Jozua van zijn persoonlijke
keuze. Al zou heel Israël daar anders over denken!
Jozua is vrij en onafhankelijk van zijn volksgenoten.
Toch is Jozua echt mens. Met een 6e zintuig dat
feilloos aanvoelt hoe anderen denken.
Hoe kan je vrij zijn van anderen? Als de liefde van
en voor de HEERE sterker is. Wat Hij van mij vindt,
is oneindig belangrijker dan alle anderen.
2 Samen [en mijn huis betreft]
Jozua maakt zijn geloofskeuze niet alleen voor
zichzelf. Individualisme en vrijblijvendheid is een
gelovige vreemd.
Jozua weet zich verantwoordelijk voor ‘zijn huis,’ het
gezin waar hij als ouder het hoofd van is.
In het huisgezin wordt de basis gelegd voor alle
toekomstige generaties. Een kleine afwijking nu
Mini_Jozua_24_15b [bdhd] 17-9-2016 HG Sommelsdijk

heeft grote gevolgen voor volgende generaties.
3 De HEERE [wij zullen de HEERE]
Jozua wil met zijn huis de HEERE dienen. Wie Hij is,
leren wij door wat Hij doet en gedaan heeft. Jozua’s
toespraak staat vol met de daden van de HEERE.
DE HEERE riep Abraham. (24:3-4). Gods trouw blijkt
op deze plaats (Sichem, Gen.12). #roeping,
verkiezing en verbond.
Hij bevrijdde het huis Israël uit het slavenhuis van
Egypte (24:5-7). Door de zee bracht Hij ze op de
weg naar het beloofde land. #doop, verlossing.
DE HEERE streed voor Israël en gaf hun het
beloofde land (24:8-13). Alles is klaar voor het volk
om daar te leven en de HEERE te dienen.
4 Dienen
Dienen is je dienaar/ slaaf van de HEERE weten.
Géén slaafse angst (Rom. 8:15), maar kinderlijk
respect. Dienen is de HEERE ‘vrezen’ (24:14).
Zo leef je in het beloofde land van het geloof, zoals
de Knecht des HEEREN. Het gaat alleen om de
HEERE. Hij maakt in mijn huis de dienst uit.
De HEERE dienen doen we helemaal (24:14
‘oprecht’ en ‘trouw’), of helemaal niet. Hij is heilig en
deelt Zijn plaats nooit met een ander (24:19).

