Schriftlezing: Jozua 22:10-34, Kerntekst: Joz. 22:34
Thema: bedreigde eenheid. Zingen: Ps. 122:1, Ps.
139:1, Ps. 122:2 en 3, Ps. 133:1-3, Ps. 26:1
Hoofdpunten van de preek
Verdeeldheid en verwijdering kunnen snel ontstaan.
0 Crisis
Israël-oost bouwt op de westkant van de Jordaan
een altaar. De andere stammen reageren direct en
willen dit (met geweld) voorkomen.
De duivel (diabolos = verdeler) heeft bijna weer
succes. Vijf leermomenten uit deze geschiedenis:
1 Direct actie (22:11,12)
Israël-west reageert! Ze kijken niet de andere kant
op en schuiven het ook niet op de lange baan.
Als gemeente zijn wij net zo verantwoordelijk voor
elkaar. Niet om over, maar met elkaar te spreken. Uit
liefde en zorg. Wie zijn broeder ziet dwalen…
2 Echt luisteren (22:15)
Het leger staat al klaar, maar eerst zal er gesproken
en geluisterd worden. Er is oprechte en terechte
zorg te horen. De zonde blijft nooit zonder gevolg.
De zonde wordt onverbloemd benoemd en niet
gerelativeerd. Niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
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3 Goede raad (22:19)
In het gesprek klinkt een goede raad. Actueel. Als je
daar door alle barrières God niet kunt dienen: kom
dan terug naar waar dat wel kan!
Het kan nodig zijn om keuzes te maken. Het is beter
om materieel verlies te lijden, dan schade te lijden
aan je ziel.
4 Beroep op God (22:21)
In een goed gesprek is antwoord mogelijk. Israëloost laat zich ter verantwoording roepen, Israël-west
staat daarvoor open.
Israël-oost beroept zich op God. Hij weet alle dingen
en weet met welke bedoeling het altaar gebouwd is.
Wat een zegen, als je vrijuit kan zeggen ‘Heere, ik
ben oprecht’ omdat Hij mag meekijken in je leven.
5 Openheid (22:24)
Israël-oost is open en eerlijk over hun bedoelingen.
Dit altaar hebben zij gebouwd uit bezorgdheid dat zij
of hun kinderen er straks niet meer bij zullen horen.
Het is voor heel Israël een voortdurende herinnering,
een symbool: wij dienen samen de ene HEERE.
Onze geloofsbelijdenis is zo’n symbool (verg. Ef.
4:1-7). Dit is het geloof wat wij delen. Daarin is meer
dat bindt, dan dat scheidt. Daarbuiten deel je niets.

