Schriftlezing: Jozua 5:1-9, Kol. 2:4-15, Kerntekst:
Jozua 5:2 Thema: Besnijdenis = belijdenis.
Zingen: Ps. 100:2 en 3, Ps. 147:10, Ps. 103:8 en 9,
Ps. 25:1 en 5, Ps. 26:2
Hoofdpunten van de preek
Jozua en het volk zijn door de HEERE in het beloofde
land aangekomen. Kanaän // leven met de HEERE, nu
en hier. In dat leven staat de erkenning van de HEERE
centraal. De besnijdenis was daarvan het OT teken.
De opdracht om te besnijden [5:2, 4-7]
In Jozua 5 geeft de HEERE Jozua daarom opdracht om
het volk te besnijden, vóórdat het volk het beloofde
land intrekt om het te veroveren (en vóórdat het
pascha wordt gevierd, Ex. 12:48).
In 5:2 valt de nadruk op de Spreker en Zijn gezag. Het
is duidelijk: hier moet gehoorzaamd worden; Nu en
hier wil de HEERE erkend worden als God.
In 5:4-7 wordt juist herinnerd aan Israëls
ongehoorzaamheid. Tijdens de 40jaren durende strafzwerftocht hebben vaders hun kinderen niet meer
besneden: volharding in hun ongeloof!
De HEERE zegt in feite: ga niet verder het beloofde
land in, maar besnijd u eerst. Erken Mij als God. Hoe
zou je wel verder kunnen gaan in hetland van de
belofte en God niet erkennen? Wel HA vieren, maar
zonder de besnijdenis van je hart?
Het volk wordt besneden [5:3,8]
Jozua en het volk gehoorzamen. Teken van geloof en
erkenning.
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Het voelt als een gedwongen ‘pas op de plaats.’
Terwijl de omstandigheden ideaal zijn voor een
gevecht (5:1)verzwakt het volk zich (5:8).
Geloof wordt beproefd. Geloof wordt geoefend om
het echt in de handen van de HEERE te leggen:
Besnijdenis = belijdenis: de HEERE is mijn God.
Op verschillende plaatsen in OT en NT wordt
duidelijk gemaakt dat het niet om een uiterlijke maar
een innerlijke erkenning van God gaat: het gaat om
de besnijdenis van het hart.
Hoe? Vanuit Kol. 2:11 een praktische uitwerking:
 In Hem besneden: alleen in/ door Christus leven
wij voor/door God; Dat blijkt in
 Uittrekking lichaam van de zonde (negatief:
dood voor de zonde; positief levend voor God)
De smaad weggenomen [5:9]
Nu het volk zich besneden heeft verklaart de HEERE
dat Hij de smaad van Egypte heeft weggenomen,
d.w.z de slavendienst.
Nú is Israël echt vrij. NB! In de erkenning van de
HEERE als God zijn we vrij, slaaf af! Geen Satan die
drijft, geen zonde die dringt…
Dan is ook de weg vrij om te gaan in het land van de
belofte en te gedenken dat God dit allemaal gedaan
heeft in en door Christus. Dit vieren we met het HA
(zoals Israël met het Pascha, 5:10).

