
 

 

 

Vooraf 

We zijn in een nieuw jaar gekomen. Misschien hebben jullie thuis wel terug gekeken naar 

alles wat jullie gedaan hebben in 2020. Ook het volk Israël deed dat samen met Jozua. 

Wat was de Heere goed voor hen geweest! Jozua deed een oproep aan het volk. Een hele 

belangrijke. Luister maar! 
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Jozua heeft de belangrijkste mannen van het volk opgeroepen om te komen naar Sichem. 

Sichem is de plek waar belangrijke dingen zijn gebeurd. Op deze plek kreeg Abraham de 

belofte van God dat dit land voor zijn familie zal zijn. Ook Mozes had deze plek 

aangewezen als de plek waar het verbond met God wordt vernieuwd. In Jozua 24 :1 staat 

dat ze zich stelden voor het aangezicht van God. Ze bidden met elkaar. 

Ook wij zoeken het aangezicht van de Heere als we samen bidden. Hem hebben we 

nodig als we samen komen in de kerk of als we de dag beginnen, een nieuw jaar 

beginnen.  

Jozua neemt het woord. Hij vertelt aan het volk wat de Heere zegt. Jozua vertelt hoe God 

Abraham naar Kanaän heeft gebracht. Abraham diende eerst de afgoden, maar toen God 

sprak met Abraham luisterde Abraham. Abraham ging op weg naar het land dat God hem 

wees. Hij is Kanaän door getrokken. Abraham kreeg Izak en Izak kreeg Jakob en Ezau. 

Ezau ging wonen bij Seir. Jakob en zijn kinderen kwamen in Egypte terecht. 

Toen kwamen Mozes en Aaron. God plaagde de Egyptenaars en God leidde het volk uit 

Egypte. De Egyptenaars kwamen het volk achterna tot de Schelfzee. Wat was het volk toen 

bang. Ze riepen tot God en God bracht duisternis tussen het volk en de Egyptenaars. De 

Egyptenaars zijn verdronken in de zee en God leidde de volk door de zee. Daarna kwam 

het volk in de woestijn. 

Toen ze bij Kanaän kwamen en moesten vechten tegen de Amorieten, Ferezieten, 

Kanaanieten, de Hethieten, Girgasieten, de Hevieten en Jebusieten gaf God hen de 
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overwinning. Soms kwamen er horzels, die God had gezonden en de vijandelijke legers 

gingen op de vlucht. God heeft zelf dit land aan hen gegeven. 

Jozua roept hen hier in Sichem op om echt de Heere te dienen en niet de afgoden van 

hun familie. Maak een keuze, zegt Jozua. Je kunt ook de afgoden dienen van de 

Amorieten, maar zegt Jozua, ik en mijn huis, mijn familie, zullen de Heere dienen. 

Wie wil jij dienen? 

Het volk zegt: Wij willen de Heere niet verlaten en andere goden dienen, want de Heere 

heeft ons uit Egypte geleid, Hij heeft tekenen gedaan onderweg, Hij heeft ons bewaard. 

Wij zullen ook de Heere dienen, want Hij is onze God. 

Jozua zegt: Het is onmogelijk om de Heere te dienen in eigen kracht. Want God ziet onze 

zonden en fouten. Hij zal u straffen als u niet naar Hem luistert.  

Het volk zegt opnieuw dat ze toch kiezen om te luisteren naar de Heere. Dan zegt Jozua 

dat ze hun vreemde goden weg moeten doen, en hun harten moeten neigen tot de 

Heere, de God van Israël. 

Ook wij kunnen God niet dienen in eigen kracht. We hebben daarin de hulp van de 

Heere nodig! Met welke verkeerde dingen moet jij stoppen in je leven? Stop er mee 

en neig je hart om te luisteren naar Gods geboden en woorden.  

Jozua maakt een verbond met het volk, hij maakt er een wet van. Hij schrijft het in het 

wetboek van God. Dan neemt hij een grote steen en richt die op onder een eik bij het 

heiligdom van de Heere bij Sichem. Jozua zegt: 

Deze steen herinnert jullie aan jullie belofte om 

God te dienen.  

Het volk gaat naar huis. In Jozua 24: 31 lezen we 

dat ze de Heere God blijven dienen, zolang 

Jozua leeft en de leiders van het volk leven die 

Gods wonderen hadden meegemaakt.  

Hoe is dat met ons? Maak dit jaar de keuze om 

de Heere God te dienen en Zijn stem te 

gehoorzamen! Vraag of God jouw hart bereid 

wil maken om elke dag Hem te dienen!  

Psalm om te leren: 

Psalm 86 vers 6                                                                                                                                     

Leer mij naar Uw wil te hand'len, 

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 

Neig mijn hart, en voeg het saâm 

Tot de vrees van Uwen naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven; 

'k Zal Uw naam en majesteit 

Eren tot in eeuwigheid. 

Tip: Schrijf op jullie gezinskalender wat je geleerd heb van God! 


