Schriftlezingen: Jozua 22:1-9, Matth. 5:17-20 en 1
Kor. 13:1-7, Tekst: Jozua 22:5 Thema: Het goede
leven. Zingen: Ps. 119:1 en 3, Ps. 25:2, Ps. 1:1,2 en
4, Ps. 116:1, 9 en 10, Ps. 86:6

In Gods wegen gaan
Gods wegen betekent Zijn manieren van doen. Dat
kan niet in 1 woord gezegd worden. Barmhartig,
genadig, geduldig, rechtvaardig enz.

Hoofdpunten van de preek
De strijd is ten einde. Het land verdeed. Nu mag er
‘gewoon’ geleefd worden in het beloofde land. Hoe
ziet dat leven eruit?

We kunnen het beste kijken naar Zijn Zoon en ons
laten leiden door de Geest. Zo gaan wij in Zijn spoor
en groeit de vrucht in ons bestaan. De liefde is…

‘Neem zeer in acht…’
Jozua spreekt de stammen van het ‘over Jordaanse’
toe en wijst ze op het houden van de wet. Zo wordt
er geleefd in het beloofde land. Toen én vandaag.
Jozua gebruikt de uitdrukking ‘waarnemen.’ De
overtreffende trap. Neem zeer in acht. Een heel
actieve houding van intense betrokkenheid.

In achtnemen van Gods geboden.
Dubbelop? Nee. De focus op de 10 geboden. Gods
blijvende wil en wet als geschenk voor het leven in
het beloofde land van verlossing en genade.
Jezus die de wet vervulde laat ons zien hoe God de
geboden bedoelde. Radicaal en helemaal. Niet
alleen woorden, maar ook daden…

Jozua geeft daarbij 5 concrete aanwijzingen.

Vastkleven aan God
Je aan iemand vastklampen betekent dat hij sterker
is dan jij en dat je hulp en leiding verwacht van God.

Liefhebben
Als ik de liefde niet had… Liefde is het dankbare
antwoord op Gods liefde. Hij heeft het landschap
van het geloof gegeven om Hem lief te hebben.

Vastkleven is een verlangen. De nabijheid van de
Heere is alles. Een relatie is gevoelig…

Zonder liefde is alles teveel, met liefde is het nooit
genoeg. Liefde drijft de (slaafse) vrees uit en
bewaart voor wetticisme.
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Dienen
Wij leven om God te dienen. Hij verlost en geeft alles
daarvoor. Dat is het goede leven in echte vrijheid.
De Heere maakt ons bestaan een geheel, zodat wij
met heel ons hart en onze ziel Hem zullen dienen.

