Schriftlezing: Jozua 1. Kerntekst: Jozua 1:3
Thema: Belofte grond. Serie: Jozua.1
Zingen: Ps. 105:1 en 23, Ps. 19:7, Ps. 111:1,3 en 5,
Ps. 136:1, 21 en 22, Ps. 93:4
Hoofdpunten van de preek
o.l.v. Jozua gaat Israël het beloofde land innemen.
Het boek Jozua heeft ook een geestelijke betekenis:
het leven in het beloofde land // het leven met God.
Daarin draait het om de beloften van de HEERE.
N.a.v. Jozua 1 4 aspecten van Gods beloften:
1. Door God gegeven [1:1-2]
Het boek Jozua opent met het veelzeggende: ‘en het
gebeurde:’ God komt op een concreet moment, in
bepaalde omstandigheden met Zijn belofte.
Daarbij maakt God Zijn Naam waar: JHWH: Ik ben
die Ik ben. Altijd en overal is God met Zijn volk. Ook
wij ontvangen Gods belofte: al in het horen van het
Verbondswoord, verzekerd met een teken: HD.
Door de belofte overtuigt God ons zien dat het heil
helemaal van Zijn kant komt en roept Hij ons om
daarmee heilig actief te worden.
2. Door God bepaald [1:3-5]
Over de inhoud van de belofte is de HEERE zeer
concreet. In 1:4 noemt God de grenzen van het
beloofde land in zijn meest uitgestrekte vorm.
De HEERE belooft veel, maar niet alles. Frustraties/
teleurstellingen in het geloof kunnen te maken
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hebben met het niet rekenen met deze grenzen. Dan
houden we God aan wat Hij niet beloofd heeft.
Binnen de grenzen van de belofte zegt God: elke
plaats waar u komt heb Ik u gegeven. Het is al
gegeven!
Door er te gaan staan, door het in te nemen
ontvangen wij de vervulling van de belofte. Dan blijft
er geen uithoek, geen verborgen vijand, geen
stiekeme zonde buiten het bereik van deze belofte!
3. Door God gezegend [1:6-9]
God belooft Zijn zegen op het verwerven van de
belofte grond! De zegen wordt vele keren herhaald.
Blijkbaar is God met het volk, met de mens die de
heilige strijd voert voor de vervulling van de belofte.
Ook nu zijn er grenzen. De grenzen van de Torah.
De zegen van God wordt alleen ontvangen in leven
naar Gods wil en wet [1:7,8].
4. Door de mens ontvangen [1:10-18]
Belangrijk om te zien hoe het volk Israël nu de
belofte gaat ontvangen: 2 kernwoorden
 Voorbereiding: de strijd wordt niet zomaar
aangegaan, maar er wordt nagedacht over de te
volgen strategie, er worden voorraden
meegenomen enz.
 Gezamenlijk: niet ieder voor zich, maar samen
ook al heb je je aandeel al ontvangen (1:12-18).
We hebben als gemeente een taak voor elkaar.

