
 NIEUW LAND IN BEZIT NEMEN 
IN EEN NIEUW TIJDPERK



 

blz. 2

OVERZICHT

DEEL 1 
“EEN NIEUW 
HOOFDSTUK” BLZ. 3 ........

DEEL 2 
“GODS WOORD 
OVERDENKEN.” BLZ. 12 ....

n.a.v. Prekenserie: Jozua Project 

Door William Boné 

Evangelische Gemeente Immanuël Winschoten 

Meer info: www.egimmanuel.nl

Jozua 1:8 (HSV) 
8 Dit boek met 
deze wet mag 
niet wijken uit uw 
mond, maar u 
moet het dag en 
nacht 
overdenken, 
zodat u 
nauwlettend zult 
handelen 
overeenkomstig 
alles wat daarin 
geschreven staat. 
Dan immers zult 
u uw wegen 
voorspoedig 
maken en dan 
zult u verstandig 
handelen.

http://www.egimmanuel.nl
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Deel 1 
“Een nieuw 
hoofdstuk”

 NIEUW LAND IN BEZIT NEMEN 
IN EEN NIEUW TIJDPERK
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“EEN NIEUW HOOFDSTUK” 
  
LEZEN JOZUA 1:1-8, PSALM 1:1-2 
  
  

  
EEN NIEUW LAND, DAT WAS DE BELOFTE VAN GOD AAN 
ABRAHAM. 
  
Genesis 12:6-7 (HSV) 
6 En Abram trok door dat land heen tot aan de heilige plaats bij Sichem, tot de 
eik van More. De Kanaänieten woonden toen in dat land. 
7 Toen verscheen de HEERE aan Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land 
geven. Toen bouwde hij daar een altaar voor de HEERE, Die hem 
verschenen was. 
  
TIJDLIJN: 

  
GODS BELOFTE WAS EEN GIFT, EEN CADEAU. 
  
Het land was een cadeau, een gift van God. Met grote uitdagingen. 
  
JOZUA OPVOLGER VAN DE MAN GODS: MOZES. 
  
•  God gebruikte Mozes om het volk te bevrijder uit Egypte. 
•  Mozes was de boodschapper van Gods oordeel over Egypte. 
•  Mozes was een bemiddelaar tussen God en Zijn volk. 
•  Mozes kreeg de tien geboden. 
•  Mozes bouwde de tabernakel en het ark van het verbond. 
•  God gebruikte Mozes voor wonderen en tekenen. 
•  Mozes sprak met God. 

Abraham leefde ongeveer 2000 jaar voor Christus

Mozes leefde ongeveer 1520 jaar voor Christus

Oude belofte in vervulling bij Jozua 1400 jaar voor Christus.
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MOZES, DIENAAR VAN GOD. 
  
Ondanks dat Mozes het beloofde land niet binnen mocht werd hij na zijn dood 
in de Bijbel genoemd: "Mozes, de dienaar van de Heere” 
  
JOZUA 1:1 (HSV)  
"Het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de HEERE, ..." 
  
God noemt Mozes in vers 2: "Mijn dienaar Mozes is gestorven." 
  
JOZUA 24:29 (HSV) 
“Het gebeurde na deze dingen dat Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de 
HEERE, stierf, honderdtien jaar oud.” 
  
Zowel Mozes als Jozua werden aan het einde van hun leven dienaren van 
God genoemd. Die titel was hun getuigenis aan het einde van hun leven. 
  
  
HET BOEK JOZUA KOMT NA DE PENTATEUCH. 
  
De Pentateuch zijn de eerste vijf boeken van Mozes in de Bijbel:  
(1) Genesis, (2) Exodus, (3) Leviticus, (4) Numeri, (5) Deuteronomium. 
  
HOOFDTHEMA’S VAN DE VIJF BOEKEN. 
  
1. Genesis:  God heeft de wereld geschapen en verlangt ernaar om mensen 

apart te zetten om Hem te aanbidden. 
2. Exodus:  Beschrijft hoe God Israël bevrijdde uit Egypte en de ontwikkeling 

van de natie. 
3. Leviticus: Een handboek voor priesters en levieten omtrent hun 

verantwoordelijkheden voor de tabernakel en de aanbidding en een heilig 
leven te leven voor God. 

4. Numeri: Vertelt het verhaal hoe Israël werd voorbereid om het beloofde land 
binnen te gaan. Hoe zij zondigden en werden gestraft en het opnieuw 
probeerden. 

5. Deuteronomium: Om het volk te herinneren wat God had gedaan voor hen. 
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WAT DOE JE ALS MOZES IS GESTORVEN EN TUSSEN JOU EN HET 
BELOOFDE LAND LIGT EEN RIVIER? 
  
JOZUA 1:2 (HSV) 
“Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en 
heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.” 
  
Jozua moest opstaan, de rivier oversteken en het land in bezit nemen. 
  
OPDRACHT VAN GOD AAN JOZUA. 
  

  
  
  
  

  
JOZUA: “GOD BEVRIJDT”. 
  
De naam Jozua betekent: “God bevrijdt, God redt”. De vraag is waarvan? Waar 
moest het volk van bevrijd worden? 
•     Ze werden bevrijd uit Egypte. 
•     Ze werden bevrijd uit de woestijn. 
  
De woestijn was niet de eindbestemming, maar een weg. Een tussenfase. Zonder 
God kunnen tussenfasen een wildernis worden. Zij bevonden zich 40 jaar in de 
wildernis omdat ze God niet gehoorzaamden. 
  
Jozua heette eerst anders, namelijk Hosea wat betekent “redding”. 
God gaf hem een andere naam. 
  
Geestelijke groeiproces 
van Jozua: 
  
  

  
Leermoment: Vertrouw niet op mensen maar kijk naar God. Hij 
bevrijdt. Daarom is het boek Jozua een verhaal over genade. God 
vecht en strijdt voor zijn volk. God bevrijdt. 

OPSTAAN OVERSTEKEN
NIEUW LAND 

IN BEZIT NEMEN

GERED 
WORDEN 

DOOR  
GOD

GEBRUIKT 
WORDEN 

DOOR GOD   
DE BEVRIJDER
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JOZUA EN KALEB, 2 VAN EEN MILJOEN. 
  
Jozua en Kaleb waren de enige twee van een miljoen Israëlieten die uit Egypte 
kwamen, die het beloofde land binnengingen. 
  
NUMERI 26:65  
“… van hen was niemand overgebleven dan Kaleb, de zoon van Jefunne, en 
Jozua, de zoon van Nun.” 
  
KOM IN BEWEGING. 
  
JOZUA 1:2 (HSV)  
“Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en 
heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven." 
  
BLIJF NIET HANGEN IN DE WILDERNIS. 
  
De Jordaan was niet een groot obstakel. Het was relatief makkelijk om de Jordaan 
over te steken. Maar geestelijk gezien was het een grote stap. Ze waren 
vertrouwd met de wildernis, verbleven daar 40 jaar. Nu moesten ze het 
achterlaten en een nieuwe omgeving binnengaan. Het begin van een nieuw 
tijdperk voor het volk Israël.  

  
Leermoment: Blijf niet hangen in 2020. De wereld 
vandaag is veranderd. Wat moet jij loslaten om verder 
te gaan? 
  

  
JOZUA 1:3 (HSV)  
“Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, overeenkomstig wat Ik 
tot Mozes gesproken heb.” 

  
Leermoment: Op welke gebieden in jouw leven ga jij jouw voeten 
plaatsen? Een nieuw gebied kan iets zijn in je leven wat God jou heeft 
gegeven maar wat jij nog niet hebt overwonnen. 
  

  

BLIJF 
NIET 

HANGEN 
 IN 2020
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BEMOEDIGD WORDEN DOOR GODS AANWEZIGHEID. 
  
JOZUA 1:5 (HSV)  
“Niemand zal tegenover u standhouden al de dagen van uw leven. Zoals Ik 
met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u 
niet verlaten.” 
  
HOE ZIT HET MET MIJ? 
  
Voor ons geldt dezelfde belofte. 
 HEBREEËN 13:5-6 (HSV) 
“Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, 
want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist 
niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed: De Heere is voor mij een 
Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen?” 
  
Mozes is dood. Gods beloften zijn niet veranderd. De situatie is veranderd. 
 Van Jozua werd gevraagd "wees sterk en moedig”. Jozua moest geloof en 
vertrouwen hebben in Gods beloften. Gehoorzaam zijn aan Zijn woord. De 
situatie was nu veranderd, God stond klaar om het volk te leiden naar een 
nieuwe land. 
  
WEES STERK EN MOEDIG. 
  
JOZUA 1:6 (HSV) 
“Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land dat Ik hun vaderen 
gezworen heb hun te geven, in erfbezit laten nemen.” 

    WILDERNIS NIEUW LAND“DIT BOEK MAG NIET 
WIJKEN UIT UW MOND”

“STA OP EN STEEK DE 
JORDAAN OVER”

“WEES STERK EN MOEDIG”
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1. ZIJN NAAM HEILIGEN. 
  
EZECHIEL 36:22 (HSV)  
“zeg daarom tegen het huis van Israel: zo zegt de Heere Heere: Ik doe het niet 
om u, huis van Israel, maar om Mijn heilige Naam, die u ontheiligd hebt onder de 
heidenvolken waarheen u gegaan bent.” 
  
Waarom wil God Zijn heilige naam - zijn reputatie- beschermen onder de volken 
van de wereld? God was niet alleen bezorgd om de redding van Zijn eigen volk 
maar ook om de redding van de hele wereld. Als Hij toeliet dat Zijn volk in 
zonde bleef en verslagen werd door hun vijanden dan zouden de volken tot de 
conclusie komen dat hun afgoden sterker waren dan God. God deelt Zijn eer niet 
met andere (valse) goden. Hij alleen is de enige en ware God. Het volk Israël was 
verantwoordelijk om God op een correcte manier te vertegenwoordigen aan de 
rest van de wereld. Gelovigen vandaag hebben dezelfde verantwoordelijkheid. 
  
GALATEN 2:20 (HSV) 
“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en 
voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die 
mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.” 

  
Lees de Bijbeltekst hierboven en beantwoord de volgende 
vraag. 
  
VRAAG: Hoe vertegenwoordig jij God in de wereld? Wat is 
jouw getuigenis? 

TOEPASSING
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2. HET WOORD VAN GOD OVERDENKEN. 
  
JOZUA 1:8 (HSV) 
“Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en 
nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat 
daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en 
dan zult u verstandig handelen.” 
  
De sleutel van God gehoorzamen is Gods woord bestuderen. Dat 
bewerkt gehoorzaamheid in jou. 
Tegenovergesteld geldt ook. Niet het Woord lezen resulteert dat we 
uiteindelijk ongehoorzamen. 
  
DE OPDRACHT GELDT OOK VOOR ONS. 
  
Het woord van God een centrale plaats geven in ons leven geldt voor ons 
allemaal. 
  
PSALM 1:2 (HSV) 
“Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht 
overdenkt.” 
  
Jozua 1:8 en Psalm 1:1-2 laten ons zien dat het leven dat God behaagt niet 
toevallig ontstaat. Maar door Gods Woord te lezen en daar aan gehoorzaam te 
zijn.  
Als ik kijk in mijn eigen leven dan helpt het Woord van God mij juist om Hem 
elke dag te gehoorzamen. Het maakt voor mij het leven een stuk makkelijker en 
eenvoudiger. En juist dat is zo belangrijk in deze complexe wereld. Maar 
het allerbelangrijkste is dat ik daardoor God heel dichtbij ervaar. En 
Zijn tegenwoordigheid is mij alles waard. 
  
JOHANNES 15:7-8 
“als u in Mij blijft en mijn woorden blijven in u…” 
  
Het Woord in jou laten blijven. Hoe ga je dat doen? 
Dat gaat alleen maar werken als je een concreet plan hebt. Hoe ga je het 
doen? Wanneer? Welke regelmaat? Laten we beginnen met een Bijbeltekst 
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onthouden wat van toepassing is voor jou en wat je gaat 
helpen in je wandel met God. 
  
  
UITDAGING VOOR JOU. 
  
PSALM 1:1-2 MEMORISEREN EN MEDITEREN. 
Ga deze Bijbeltekst die hoort bij deze studie de 
komende dagen memoriseren en mediteren. 
  

  

3. WE KOMEN MET Z’N ALLEN 
IN BEWEGING. WANT GODS PLAN 
VRAAGT EENHEID ONDER ZIJN VOLK. 
  
JOZUA 1:10-12, 14-15 (HSV)  
“Toen gebood Jozua de beambten van het volk: Ga midden door het kamp en 
gebied het volk: Maak proviand voor u klaar, want nog binnen drie dagen zult u 
deze rivier, de Jordaan, oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit 
te nemen dat de HEERE, uw God, u geeft om in bezit te nemen. En tegen 
de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zei Jozua:” 
“… Maar ú moet in slagorde oversteken, voor uw broeders uit, alle strijdbare 
helden, en u moet hen helpen, totdat de HEERE aan uw broeders rust geeft zoals 
aan u, en ook zij het land in bezit nemen dat de HEERE, uw God, hun geeft. Dan 
mag u terugkeren naar het land van uw bezit en mag u het in bezit nemen, 
namelijk het land dat Mozes, de dienaar van de HEERE, u gegeven heeft, aan 
deze zijde van de Jordaan, waar de zon opkomt. ” 
  
De stammen: Ruben, Gad en de halve stam Manasse hadden gekozen om het 
gebied te houden buiten het beloofde land. Jozua vroeg hen om hun broeders te 
helpen om het land in bezit te nemen, dan zou God hun gebied zegenen. 
  
HIERIN LIGT EEN SLEUTELPRINCIPE. 
God zegent mijn geestelijke gebied als ik bereid ben anderen te helpen om 
hun bestemming in God te bereiken.
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Deel 2 
“Gods woord 
overdenken.”

 NIEUW LAND IN BEZIT NEMEN 
IN EEN NIEUW TIJDPERK
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Waarom Bijbelteksten 
memoriseren en mediteren? 
  
Memoriseren. 
Dit is het uit het hoofd leren van Bijbelteksten. Dat kost 
tijd en inspanning en het vraagt toewijding. 
  
Aantal redenen waarom het memoriseren van 
Bijbelteksten belangrijk is: 
  
• Gelijkvormigheid aan Christus. (2 Kor. 3:18) 
• Dagelijkse overwinning over de zonde. (Rom. 8:13) 
• Dagelijkse overwinning over de duisternis. (Matt. 

4:1-11) 
• Je ontwikkelt een krachtig gebedsleven.(Joh. 15:7) 
• Anderen troosten en bemoedigen. (1 Thess. 5:11) 
• Gemeenschap met God, Zijn wil ontdekken en doen. 

(Rom. 12:2, Ps. 119:105) 
• Getuigen, het Evangelie verkondigen. (Ps. 106:2; 51:17, 

Matt: 28:19) 
• Gods koninkrijk uitbreiden.(Jes. 52:7) 
  
Het memoriseren van Bijbelteksten moet natuurlijk niet 
beperkt blijven tot het uit het hoofd leren. Overdenk deze 
teksten ook goed en laat de inhoud een deel van je leven 
worden. 
  
Mediteren. 
"Gezegend en gelukkig is de man... die zijn vreugde vindt 
in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht 
overdenkt." Psalm 1:1-2 
  
Met mediteren bedoelen we: biddend Bijbelteksten 
overdenken en het een plaats geven in je hart. Dit is 
mogelijk de krachtigste manier om zo het Woord van God 
in je hart op te nemen. 

Jozua 1:8 (HSV) 
8 Dit boek met 
deze wet mag 
niet wijken uit uw 
mond, maar u 
moet het dag en 
nacht 
overdenken, 
zodat u 
nauwlettend zult 
handelen 
overeenkomstig 
alles wat daarin 
geschreven staat. 
Dan immers zult 
u uw wegen 
voorspoedig 
maken en dan 
zult u verstandig 
handelen.
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Ook Jozua werd aangespoord om voortdurend het Woord 
van God te overdenken in zijn hart: 
"Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, 
maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u 
nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat 
daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen 
voorspoedig maken en dan zult u verstandig 
handelen." Jozua 1:8 

Mediteren is eigenlijk iets tussen Bijbellezen en bidden in. 
Het is iets waarvoor je tijd moet nemen, op een rustige 
plek waar je niet gestoord kunt worden. 
  
Je kunt een Bijbelgedeelte rustig overlezen en elk woord 
of elke gedachte, die er in voorkomt, als het ware met 
God bespreken. Je leest, overdenkt, vraagt de Heilige 
Geest om uitleg als je het niet goed begrijpt, dankt Hem 
voor wat je ervan leert, praat met God over de toepassing 
in je leven, en zo kun je een heel ontspannen ontmoeting 
hebben met God en zijn Levende Woord. 
  
Van alle manieren van omgaan met het Woord van God is 
dit de meest indringende manier en met de meeste impact 
op je leven.

Jozua 1:8 (HSV) 
8 Dit boek met 
deze wet mag 
niet wijken uit uw 
mond, maar u 
moet het dag en 
nacht 
overdenken, 
zodat u 
nauwlettend zult 
handelen 
overeenkomstig 
alles wat daarin 
geschreven staat. 
Dan immers zult 
u uw wegen 
voorspoedig 
maken en dan 
zult u verstandig 
handelen.

MEMORISEREN

MEDITEREN

Doe je mee?
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