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Liturgie en preek Jozua 24,15 
-GKv te Westeremden, 14-11-2010, 09.00u 
-GKv te Loppersum, 14-11-2010, 10.45u 
 
 
 
 
 
 
 
Liturgie:  
 
Welkom en mededelingen door ouderling  
 
 
Votum en zegengroet  
Aanbidding:  
-Psalm 95,1-3 ‘Komt, laat ons juichen voor de Heer’ 
-GK 71 (canon en 2x) ‘De lof en de heerlijkheid’ 

Wet van God  
Zingen Psalm 66,6-7 ‘Gij die God vreest’ 
Gebed om de Heilige Geest  

Bijbellezing, zie onder  
Preek, tekst, zie onder 
Zingen Psalm 50,4.7-8.11 ‘Zo spreekt de Heer’ 
Dank- en voorbedegebed  

Inzameling gaven  
Slotzang GK 163 ‘Ik bouw op U’ 
Zegen  
 
 
 
Leesgedeelte(n): Jozua 24,1-7.14-28 en Efeze 2,1-10 
Tekst: Jozua 24,15 
Preekthema: ‘Maar ik en mijn gezin zullen de Here dienen!’  
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Thema: ‘Maar ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen!’ 

1. De achtergrond van Jozua 24, vs 1. 

2. De reden die Jozua geeft voor toewijding aan de Here God, vs 14. 

3. Waarom Jozua openlijk zegt dat hij zich aan de Here toewijdt, vs 15. 

4. Het antwoord van het volk en de reactie van Jozua, vss 19-21. 

 

 

1. Wat is de achtergrond van Jozua 24? 

We hebben vanmorgen een belangrijk Bijbelgedeelte voor ons waar we geleid door de Heilige Geest van 

God naar gaan kijken, dit gedeelte heeft zo enorm veel te maken met ons dagelijkse leven… 

En de eerste vraag waar we naar gaan kijken, is: wat is de achtergrond van Jozua 24?, we vallen zomaar 

dit gedeelte in, we zijn bezig met een korte serie over opvoeding en vorige week keken we… 

…naar het bekende gedeelte dat kleine kinderen bij Jezus komen, Marcus 10: ‘laat de kind’ren…’ 

...en toen zagen we dat het gaat om de beloften van God, want het KvG is aan onze kinderen beloofd en 

ons die onze kinderen bij de Here Jezus brengen, dag in dag uit, in gebed en met de Bijbel, enz. 

Vanmorgen gaan we naar Jozua 24 kijken, vorige week keken naar Gods beloften voor ouders. 

Vanochtend kijken we meer naar de vraag: wie is verantwoordelijk voor geloofsopvoeding en 

hoe ziet die verantwoordelijkheid eruit? 

Maar dat is voor straks, eerste deze vraag: wat is de achtergrond van Jozua?, wat is hier ad hand? 

Je ziet hier dat het volk het verbond met de Here God vernieuwt, wat we hier zien gebeuren in Sichem 

is dat het verbond van de Here God met het volk vernieuwt wordt1. 

Jozua spreekt zich uit waarvoor hij staat: ‘ik en mijn gezin zullen de Here dienen’, hij stelt dan het volk 

voor de keus, ‘wie willen jullie dienen, de Here God of Baal?’… 

…en als het volk als een man achter Jozua gaat staan wordt het verbond vernieuwt, vs 25. 

Maar wat is dat verbondsvernieuwing?, vernieuwing vh verbond zie je een paar keer ih OT, en 

als je het bekijkt, zie je dat terugkomen op kruispunten id geschiedenis van Israel… 

…op momenten dat het er echt om spande, dan werd het verbond vernieuwt met de Here God, 

als een teken vh volk dat het zich vernieuwt ad Here God wil wijden. 

En het moment waarop het volk hier in Jozua 24 staat, was ook een enorm spannend moment, waarom? 

Jozua is een oude man geworden, hij heeft leiding gegeven aan de intocht in Kanaan en de verovering 

van Kanaan… 

                                                           
1 Zie Dale Ralph Davis, Joshua. No Falling Words, hfdst21 
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...hij is ah einde van zijn leven gekomen, en hij heeft de leiders vh volk Israel bij elkaar geroepen, Jozua 

23, en de Here God heeft heel ernstig tot hen gezegd: ‘zorg er voor dat u de Here God blijft liefhebben, 

maar als u dat niet doet en huwelijken sluit met de volken om u heen, dan zult u omkomen. En als u 

andere goden gaat vereren,zal de Here u uit dit goede land wegvagen en zal het snel met u gedaan zijn’. 

Het is duidelijk, Jozua gaat sterven en het volk moet zonder hem als leider en voorbeeld verder, en zo 

staat het volk op een kruispunt, er moet een beslissing vallen: ‘hoe verder?’ 

En dan  staat het volk ook nog eens op een historische plek, die vol is van herinneringen, je ziet 

het staan in vs 1, het is de plaats Sichem. 

Sichem is een historische plek, want daar kwam voorvader Abraham aan nadat ‘ie zijn familie 

achter zich ad gelaten omdat God juist hem geroepen had, Gen 12,6: ‘ga naar het land…’  

En het was daar in Sichem dat de Here God aan Abraham verscheen, en de Here zei toen: ‘Dit land zal ik 

aan je nakomelingen geven’. 

En als we hier in Jozua 24 zijn, besef je: die belofte heeft de Here vervuld, het land is ingenomen, ze 

hebben het veroverd en ze wonen er inmiddels al rustig op hun plek. 

Dat is ih kort de achtergrond van Jozua 24, verbondsvernieuwing: de Here God heeft hen dit land 

gegeven, hoe zullen ze gaan leven in dat beloofde land? 

 

 

2. De reden die Jozua geeft voor toewijding aan de Here God. 

Vs 14, je ziet staan in vs 14, ‘nu dan’ / ‘daarom’ (= lett. vert.)2, en dan zie je dat Jozua een conclusie 

trekt uit wat ‘ie heeft gezegd, hij heeft ze allerlei dingen uit hun geschiedenis verteld… 

…en dan zegt hij is vs 14, DAAROM, ‘vrees DAAROM de Here God met onvoorwaardelijke trouw’, 

Jozua zegt hier: ‘om wat de Here voor jullie deed, DAAROM…’ 

En als je dan naar de vss 2-13 kijkt, dan loopt Jozua de geschiedenis bij langs, Jozua laat het volk zien hoe 

de Here God ervoor gezorgd heeft dat zijn volk er nog is en dat ze het nu enorm goed hebben… 

Dat is de boodschap als Jozua de geschiedenis van hun volk verteld, als de Here God niet had ingegrepen 

was dit volk er helemaal niet geweest. 

Kijk maar: Abraham is door de Here God uit zijn familie weggeplukt, zijn familieleden 

vereerden allerlei afgoden, vss 2-3, en daar deed Abraham even hard aan mee, Gen 11. 

Het 2e dat Jozua aanwijst is dat de Here God aan Abraham kinderen gaf, maar Abraham had Isaak niet 

gekregen als God geen wonder had gedaan aan Abraham en Sara. 

Het 3e gaat over hoe de Here God zijn volk uit Egypte bevrijdde, vss 5-10, daar vertelt Jozua de hele 

geschiedenis van slavernij tot bevrijding en van de 40 jaren id woestijn tot de inname van Jericho. 

                                                           
2
 Dale Ralph Davis, zie boven, blz. 192. 
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Steeds is de boodschap: als de Here God er niet geweest was, waren jullie er niet meer geweest,  

dan waren jullie allemaal gedood door de Egyptenaren. 

Het 4e, is dat Jozua hen herinnert ad geschiedenis met Bileam,God heeft ze daar beschermd tegen 

invloeden van kwade machten, vs 9… 

…, Numeri 22-24, de jaloerse koning Balak wil dat Israel vervloekt wordt en vraagt de profeet Bileam 

een vervloeking uit te spreken… 

…maar wat Bileam ook probeert, hij kan geen vervloeking uitspreken, er komt alleen zegen! 

Het 5e en laatste waarmee Jozua laat zien dat ze er – als het aan mensen had gelegen – dan waren ze 

helemaal niet meer geweest – is: dat ze ih beloofde land zijn gekomen, maar hoe? 

Wie heeft voor ze gevochten?, de Here God, vs 12 ah einde, ze moesten 7 keer om Jericho 

wandelen en toen donderde de stad in elkaar, en zo hebben ze het land veroverd. 

Wat is de conclusie?, als je terugkijkt, of het nu het manna was id woestijn, of de wijngaarden die ze nu 

al hebben in Kanaan, de steden waarin ze hun huizen hebben, de winkels die ze konden openen… 

…hun Cornflakes op brood en hun hamburger ’s avonds bij hun warme prak, het was allemaal dankzij 

de liefde die God voor hen had. 

Het was allemaal gekregen van een God die zijn hart aan hen had verpand, de Here God houdt van hen. 

En DAAROM zegt Jozua, ‘heb daarom ontzag voor jullie God, die zo van jullie houdt dat het 

zijn eer te na is als je zelf voor je eten, drinken, wonen enz hoefde te zorgen… 

…heb DAAROM respect voor Hem, en eerbiedig Hem en wees trouw aan Hem!’ – dat is de 

enige logische reactie!, hoe zou je anders reageren op een God die uit de duisternis roept, die 

hen bevrijdt uit diepe ellende, die beschermt tegen kwade machten die hen kapot willen maken 

en die hen zegent met overvloed? 

Hier is dus geen dwang van Jozua, zo van: ‘daarom MOET je ontzag hebben voor de Here!’, nee Jozua 

zegt: ‘tel het nou es bij elkaar op, kijk nou eens terug hoe de Here bij je was, wat is dan je antwoord?’ 

 

 

3. Waarom Jozua openlijk zegt dat hij zich aan de Here toewijdt, vs 15. 

En dan zie je in vs 15, die prachtige woorden van Jozua: ‘Maar ik en mijn gezin…!’, dit is de beslissing 

die Jozua neemt, dit is de conclusie die Jozua trekt. 

Die woorden: ‘Maar ik en mijn gezin…’ , dat zijn woorden waaruit blijkt dat Jozua een man was die 

ergens voor durft te staan, WAAROM spreekt Jozua zich zo openlijk uit? 

Ten eerste, omdat hij een probleem ad orde wil stellen, hij stelt hier een enorm probleem ad orde. 

Jozua spreekt hier harde woorden, die zullen keihard aangekomen zijn, hij was geen man die anderen  

naar de ogen keek, hij was transparant, hij was geen man die zijn mond hield als anderen het misschien  
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‘stom’ vonden wat hij ging zeggen. 

Wat was het probleem?, kijk maar naar eind vs 14 en begin 15, Jozua is daar glashelder over het 

probleem van die dagen, veel van zijn volkgenoten waren in naam gelovig maar ze waren het 

niet, er waren er bij die deden alsof ze geloofden maar het waren huichelaars. 

En het wordt tijd dat dit eens duidelijk ad kaak gesteld wordt, het volk moet zich uitspreken, 

ieder voor zich, ze moeten kiezen. 

Jozua stelt hen voor de keus, hij drijft hen heilzaam id hoek, ‘het is NU de tijd om te kiezen, jullie 

houden het nog steeds met allerlei afgoden en je doet de Here erbij omdat je dat goed uitkomt, maar je 

houdt niet van Hem!’ 

Dat is de eerste reden waarom Jozua zich openlijk uitspreekt, ‘ik dien de Here en alleen Hem!’ 

En, mag ik es vragen: ‘waarom ben je hier vanmorgen?, waarom ben je id kerk gekomen, omdat 

je vd Here houdt of omdat je moet, omdat je dat gewend bent… 

 

De 2e reden waarom Jozua openlijk zegt dat hij zich ad Here toewijdt, is dat Jozua hier spreekt als MAN 

en VADER. 

Kijk maar, hij zegt in vs 15: ‘ik en mijn gezin’, Jozua is een man met een hart voor zijn God, hij gaat 

recht op z’n doel af: de Here lief te hebben en Hem gehoorzaam te zijn: ‘Maar ik en mijn gezin, wij 

zullen de Here dienen!’ 

Daar staat Jozua als man en vader voor / het gaat me nu hierom: wat heeft dit ons te zeggen, wat 

betekent dit voor ons? 

 Deskundigen zeggen dat er vandaag een crisis aan de hand is als het gaat over man- en vader-zijn. 

Een paar elementen uit de analyse: we leven ie cultuur waarin er een enorm hoog percentage 

echtscheidingen is, de reden is dat relaties worden verbroken als er een ander in beeld komt, die 

mooier, aantrekkelijker, lekkerder is (ad dijk gezet / ingeruild). 

Je ziet een cultuur waarin er veel geboortebeperking is die mannen redt vd ellende om kinderen 

te krijgen en verantwoordelijkheid te dragen voor kinderen. 

En als het een keer misgaat is er altijd nog de uitweg van abortus, een cultuur dus waarin 

mensen gedreven worden door sex maar niet voor de gevolgen willen gaan: kinderen. 

En zo ontwricht die overdreven gerichtheid op sex de hele samenleving omdat huwelijken 

stukgaan, eventuele kinderen opgroeien met een verwrongen vader beeld. 

Want, verder zie je dat vaders niet hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de 

opvoeding van kinderen, die komt grotendeels op de moeder neer. 

Vaders zijn de grote afwezigen ih gezin, denk maar ad reclame vroeger dat dochterlief vraagt: 

‘wie is die man die zondags het vlees snijdt?’ 
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Hoe zit dat id kerk?, hoe sterk zijn we als kerk erin om bijbelse normen aan te houden als het gaat 

huwelijk en sex?, durven we niet meer te spreken over sex voor het huwelijk, over samenwonen? 

En als je daar iets van zegt, ben je dan ouderwets? – waar het hier om gaat: een crisis wat betreft 

autoriteit, een crisis in man-zijn en vaderschap, niet alleen id wereld, misschien ook al diep 

doorgedrongen id kerk. 

 

Wat zien we hier bij Jozua?, terwijl mannelijkheid in onze cultuur gezien wordt als iets sexueels… 

…bij Jozua zie je wat een bijbelse man is, een man die allereerst en boven alles van zijn God houdt... 

…een man naar Gods hart zoals dat van bijv. David wordt gezegd, is een man die de Here God vreest en 

dat betekent niet dat je boven alles waar je respect voor kunt hebben, het meeste respect hebt voor de 

Here God. 

Dan kun je en moet je respect hebben voor je baas en je werkgever, maar God is belangrijker, wat Hij 

vraagt weegt zwaarder voor je. 

Dan kun je belangrijk vinden dat je de doelen haalt die je je gesteld hebt in je carriere, maar belangrijker 

is wat God van je vraagt als man en evt vader, dat gaat voor. 

Dan is sex belangrijk, maar alleen maar met je eigen vrouw en als je naar andere vrouwen kijkt, dan heb 

je berouw en geloof je het evangelie dat je zonden je vergeven zijn. 

We leven leven ie tijd die kapot gaat aan zijn eigen oversextheid, en we moeten als mannen niet net 

doen alsof dat aan ons voorbij gaat, als we niet kwetsbaar durven zijn en elkaar willen helpen omdat dit 

voor ons allemaal moeilijk is… 

…anders blijven we op ons eentje aanmodderen en dan wordt het probleem alleen maar groter. 

Een man naar Gods hart en MANNEN, laat dat es binnenkomen, is de Here God belangrijker 

voor je is dan al het andere? 

Als dat niet zo is /als je twijfelt / als je het niet zeker weet, dan zijn er nog steeds zoals Jozua 

hier aanwijst, afgoden. 

Afgoden wil zeggen, dingen of personen die uiteindelijk belangrijker voor je zijn dan de Here. 

Maar een man naar Gods hart, zoals de Here God het bedoeld heeft, is een man die voor alles voor God 

gaat, die van zijn God houdt: ‘IK en mijn gezin, wij ZULLEN de Here dienen’. 

 

Maar Jozua spreekt hier ook als VADER, ‘ik EN MIJN GEZIN, wij zullen de Here dienen!’, Jozua 

spreekt hier als vader voor z’n gezin (stel je voor: Jozua met vrouw etc om zich heen…). 

Hij is als vader verantwoordelijk voor z’n gezin, en daarom spreekt hij hier niet alleen voor zichzelf, 

maar ook voor z’n gezin. 

De vaders zijn id Bijbel verantwoordelijk om hun gezin voor te gaan in de geestelijke groei van  
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z’n kinderen, in Efeze 6 worden de vaders aangesproken. 

Het boek Spreuken is wijsheid voor een vader die dat overdraagt aan z’n kids. 

Jozua spreekt hier als VADER, en hij is hier een groot voorbeeld voor zijn gezin, en moet je nagaan wat 

een voorbeeld zijn kinderen hier meekrijgen… 

…een vader die onverschrokken zegt: ‘Ik en mijn gezin zullen de Here dienen!’, wat de mensen ervan 

vinden, het zal hem wat interesseren, moet hij daar wat van aantrekken? 

Jozua vertelt wat hij kiest en ik denk, als we erbij waren geweest dat we diep onder de indruk waren 

geweest – voor hem is de keus simpel en hij stelt hier een voorbeeld. 

 

[…] Wie zijn voorbeelden voor je in geloof?, we hebben hier een VADER die een vb is voor zijn gezin, 

en hoe zit dat beste vader met jou?, ben je voor je gezin een vb in je geloof? 

Houd je vd Here en laat je dat graag aan je gezin zien, of laat je dat aan je vrouw over?, en waarom? – 

stel je es voor hoe dit voor de kinderen van Jozua was, om hun vader dit zo te zien zeggen… 

…het zal voor hen niet iets nieuws geweest zijn, dit waren ze wsl van hun vader gewend, maar hoe gaaf. 

Wie zijn je voorbeelden?, de vraag is: ben ik een voorbeeld voor mijn gezin, laat dat niet ae ander over! 

We zijn als vaders degenen die de volgende generatie kunnen laten zien in ons doen en laten hoe groot 

de Here God voor ons is. 

Zo zijn ouderlingen en diakenen een voorbeeld van geloof en vertrouwen, een voorbeeld van 

gebrokenheid onder zonden en geloof in Jezus’ beloften. 

En altijd als dat gezegd wordt, dan wordt gereageerd met: ‘maar je moet niet naar mij kijken!’ 

Maar pas op, je bent als ambtsdrager juist bent aangesteld om een voorbeeld te zijn, daar moet 

je niet onderuit willen kruipen… 

…Paulus zegt tegen Timotheus: ‘wees een voorbeeld in wat je zegt, in je gedrag, in liefde, in 

geloof, in zuiverheid’, 1 Tim 4,12. 

En nee, dan ben je geen supergelovige die nooit een zonde begaat, maar dan ben je een mens die 

juist zijn zonde kent, die weet wat Paulus zegt: ‘ik ellendig mens, wie zal mij redden van die 

vervloekte zondigheid, maar God zij dank, we hebben Jezus, onze Redder en Heer’. 

Jozua spreekt zich openlijk uit – omdat hij een hekel heeft aan halfheid, halfslachtigheid, hij spreekt als 

man naar Gods hart die van zijn God houdt, en als vader, een voorbeeld voor z’n gezin, wat een zegen 

voor een gezin, zo’n vb in geloof! 

 

 

4. Het antwoord van het volk en de reactie van Jozua, vss 19-21. 

Het volk antwoordt: ‘dat willen wij ook, wij willen ook de Here dienen’, vs 18, en dan is het  
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merkwaardig wat Jozua terugzegt: ‘jullie zullen niet in staat zijn om de Here te dienen, want Hij is een 

heilige God, Hij zal uw overtredingen en zonden niet vergeven, Hij zal jullie verteren’. 

Als je dat zo leest, lijkt dat belachelijk, neemt Jozua het volk niet serieus?, jawel, het volk ziet in alles 

wat Jozua verteld heeft over wat de Here allemaal gedaan heeft, de hand van de Here. 

Jozua zegt hier dat de Here geen softe Sinterklaas is, die ieder jaar weer moet aanhoren dat we stout zijn 

geweest maar je uiteindelijk toch nooit meeneemt naar Spanje… 

...Jozua zegt hier: ‘neem zo’n beslissing om de Here te dienen niet vanuit een stuk zelfvertrouwen’, zo 

van: dat neem ik me voor, om de Here te gaan dienen, om een gelovig man te zijn, om een 

voorbeeldvader te zijn! 

Jozua zegt: ‘je kunt de Here niet dienen!’, en dat is zo goed dat wij dat ook horen, dat kunnen wij niet. 

Dat zegt de Here Jezus ook, ‘je kunt mijn discipel niet zijn als je iets anders belangrijker vindt dan Mij!’ 

Wie vanmorgen denkt dat ie de Here wel kan dienen, beseft niet dat Hij een heilige God is, Die 

onze zonden niet kan vergeven… 

…zeg niet te snel, ‘ik wil de Here dienen’, ‘ik ga voor Jezus’, zing niet te makkelijk: ‘ik 

vertrouw me aan U helemaal toe’. 

Als je jezelf kent en je hebt je kop erbij, weet je: ik ben te zondig, ik kan de Here niet dienen – 

en weet je waarom niet?, omdat de Here God een heilige God is die we niet kunnen dienen. 

Voor de mannen, ik heb deze preek niet makkelijk geschreven, ik besef misschien wel net als jij nu dat je 

enorm tekort schiet als man, ik heb m’n fouten, m’n zwakheden… 

…en voor de vaders, ik besef dat ik vaak niet de vader ben die ik graag zou willen zijn, en zal Jozua dat 

ook niet gehad hebben? 

Maar dat besef van zwakheid hoeft jou en mij JUIST niet ervan te weerhouden om te zeggen wat Jozua 

zei, beste broers, het is zo belangrijk dat we dit uitspreken naar de Here God toe… 

 

Wij allemaal, maar ook de mannen en vaders, moeten weten dat er maar een is die de Here God de 

Vader volmaakt gediend heeft en dat is zijn Zoon, die voor ons wilde leven, die voor ons wilde sterven 

en we moeten het van Hem hebben… 

...en het is uiteindelijk de Here Jezus die tegen zijn Vader zei: ‘Ik wil U dienen voor onze kinderen die 

U vergeten, die U steeds weer wantrouwen, die zich steeds weer laten verleiden’. 

Alleen in vertrouwen op Jezus durf ik te zeggen: ‘ik en mijn gezin, wij zullen de Here dienen!’, 

we gaan bidden en daarna zingen we Psalm 50 en spreek als man vanuit vertrouwen op de Here 

Jezus alleen uit voor jezelf dat je de Here God wilt dienen – laten we eerst bidden! 


