Schriftlezing: Jozua 13:7-33, Teksten: Jozua 13:14
en 33. Thema: De HEERE is mijn DEEL.
Zingen: Ps. 106:1 en 3 Ps. 17:7 Ps. 135:2,7 en 11
Ps. 16:3 en 6, Ps. 73:13

De HEERE is mijn DEEL!
Levi ontvangt géén grondgebied, maar wel Iets wat
daar ver bovenuit stijgt: de dienst aan de HEERE en
de HEERE Zelf!

Hoofdpunten van de preek
Jozua gaat het beloofde land verdelen. Door de
verdeling van het beloofde land leren we meer over
wat en hoe er genoten wordt in het leven met God.

Hoe kan dit, vervloekt én nu het grootste voorrecht?
De stam Levi ‘kiest partij’ voor de HEERE na de
zonde met het gouden kalf (Ex. 32:26) waarna de
HEERE ze genadig verkiest om Hem te dienen.

De ene stam is de andere niet… Elke familie zal
haar eigen gebied ontvangen: behalve Levi.

Hun vloek wordt nu helemaal tot zegen. Over heel
het land verspreid kan Israël aan de stam Levi zien
wat het leven door en voor de HEERE betekent en
geeft. Kijk maar…

OVERGESLAGEN?!
De familie Levi krijgt geen eigen grondgebied. Het
wordt 2 keer met nadruk verteld. Waarom?
De stam Levi is door vader Jakob vervloekt (Gen.
49:5-7) vanwege hun listige wraak waarmee ze veel
bloed vergoten hebben (Gen. 34). Ze zullen
verstrooid worden over heel Israël.
De zonde van vader Levi heeft blijkbaar gevolgen
voor de nakomelingen en dat moet heel het volk
Israël weten (hun verstrooiing over het beloofde land
herinnert daar iedereen aan).
Bij onszelf en anderen in het Koninkrijk van God
kunnen we de schade zien die de zonde teweeg
brengt. Verootmoediging kleurt het leven met God
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De HEERE is mijn deel. Voor de gewone Israëliet
betekent het erfdeel de grond van zijn bestaan, zijn
inkomen, zijn toekomst…Hoewel, onder bijzondere
omstandigheden (Ps 73, Klaagl. 3:24) werd wel
beseft dat dit maar zeer beperkt is.
Wat Levi voor Israël betekende, hebben wij door het
geloof te betekenen voor elkaar en de wereld. Kijk:
 de HEERE is de grond waarop ik sta, het leven
is mij Christus…
 in het dienen van Hem (waarom niet concreet
als zendeling, evangaelist) heb ik nooit tekort en
 dankzij Christus heb ik dé toekomst: erfgenaam
van God, van Christus (Rom. 8:17), het
koninkrijk, het eeuwige leven, de nieuwe
aarde…

