Schriftlezing: Gen. 12:1-8, Joz. 21:1 - 8 en 41- 45,
Hebr. 4:1-13 Tekst: Joz. 21:43-45 Thema: Belofte
vervuld. Zingen: Ps. 33:1 en 5, Ps. 48:6, Ps. 77:5, 7
en 8, Ps. 111:4 en 5, Ps. 138:3 en 4
Hoofdpunten van de preek
God geeft alles wat Hij belooft (niet alles wat wij
wensen), al kan het lang duren. Drie geloofslessen
n.a.v. het leven in het beloofde land.
Alles gegeven [21:43]
Het land is verdeeld. Een mijlpaal in Israëls historie.
Hoe lang geleden is het dat God aan Abram het land
beloofde? Hoe vaak heeft Hij deze belofte herhaald.
Pas in Jozua’s tijd komt deze belofte tot vervulling.
Tussen belofte en vervulling kan God een hele weg
van beproeving gaan, waarin Hij ons geloof loutert
zodat we alleen en helemaal leven uit wat de
HEERE geeft. In het geloof is alles gegeven…
Door het leven in het beloofde land wordt Israël door
de verspreid wonende Levieten herinnerd aan hun
vreemdelingschap. Hier beneden is het niet.
God geeft heel het land. Geen m2 is wel beloofd,
maar niet gegeven. God vervult wel al Zijn beloften,
maar of Israël helemaal verantwoording neemt…
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Rust geschonken [21:44]
God geeft Zijn volk van alle kanten rust, alle vijanden
geeft Hij in hun hand. Ook dat heeft Hij beloofd!
Strijdt (ook) dit niet met de werkelijkheid? In het
beloofde land waren genoeg vijanden overgebleven.
Israël had zelfs vrede met hun gesloten.
Strijdig of niet … aan wie ligt dit? De HEERE heeft
alle vijanden in Israëls hand gegeven. Op deze
belofte is geen vijand te sterk.
In het geloof mogen we op alle mogelijke vijanden
zien als zijnde verslagen en door de Heere in onze
hand gegeven. Laat ze geen plaats en vrees niet! In
Christus zijn wij meer dan overwinnaars…
De rust in het beloofde land is een belofte voor de
blijvende rust in de toekomst die overblijft voor het
volk van God, gegeven door Christus (Mt. 11:28).
Ervaringen zijn garanties [21:45]
De gaven van het land en de rust in Kanaän
brengen Jozua tot deze belijdenis. De HEERE heeft
dit alles geschonken. Geen van Zijn goede woorden
is vervallen. Ze zijn allen vervuld.
Deze ervaring uit het verleden tot en met het heden
biedt een geweldige garantie voor de toekomst. Al
Gods woorden ten goede komen uit. De HEERE zal
Zijn werk voor mij volenden.

