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Josua 1 

Tema: God roep jou nie alleen nie. 

 

Inleiding: 

Daar is ´n roeping op jou lewe. Jy het reg gehoor. Die Here roep nie net profete in die Ou Testament 

of predikante en sendelinge nie. Die Here het jou geroep om sekere goed vir Hom te doen. Maar 

veral het Hy hou geroep om iemand spesifiek te word. Wie ons besig is om te word is was nog altyd 

vir die Here belangrikere as wat ons vir Hom en vir ander mense kan doen. Die boek Josua gaan juis 

hieroor- nie het hoe Josua meestal die regte goed doen as hy die volk lei nie, maar veral dat hy besig 

is om met God se werking in sy lewe al meer die regte mens word om sy volk te lei. 

Roeping beteken eenvoudig dat ek en my hele lewe in diens van die lewende God staan. Miskien 

moet ek tog hier een algemene opmerking oor roeping maak. Ons dink baie keer ons roeping is waar 

ons gawes en talente lê of ons roeping is in die dinge waarvoor ons werklik hierdie passie het in die 

lewe. Dis sekerlik soms waar, maar dis nie altyd so nie.  Baie keer bring ons roeping ons op plekke en 

in situasies waarvoor ons juis nie toegerus voel nie. Dink maar aan Josua se voorganger Moses wat  

geglo het sy hakkel-probleem diskwalifiseer hom om die leier van sy volk te wees. As jy Jesus volg, 

beland jy soms op plekke waar jy nie self sou kies om te wees nie. Ons roeping is ook baie meer as 

net die beroep of werk waarin ek elke dag staan. Onthou: dis om met jou hele lewe in diens van die 

lewende God te staan. Jy is ook daarom geroep om ouer van sekere kinders te wees of die man of 

vrou vir daardie sekere persoon. 

Coenie Burger skryf dat rondom roeping daar drie vrae is wat ons saam in ons kop moet hou en 

probeer beantwoord: 

1. Die vraag na God: Waar vind ek die ware God en hoe kan ek Hom beter leer ken en liefkry? 

2. Die vraag na onsself: Wie is ek en hoe kan ek myself beter leer ken en verstaan? 

3. Die vraag na die sin van die lewe: Hoe kry ek sin gemaak uit die wêreld daar buite? 

Waaroor gaan die lewe eintlik en hoe vind ek my plek daarin? 

 

Ek wil na Josua se lewe en roeping hier in hoofstuk 1 gaan kyk aan die hand van hierdie drie vrae: 

 



Die eerste vraag: Wie sien ons hier is God? 

God is hier in Josua 1 die God wat beloftes aan Sy mense gee. Omdat Hy die beloftes gegee het, ons 

lees in vers 6 aan hulle voorvaders al, kan hulle optree om daardie beloftes te gaan waar maak. Maar 

God maak nie net beloftes nie. Hy verseker Josua van Sy teenwoordigheid by hom en die volk: 

Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want Ek, die Here jou God is 

by jou oral waar jy gaan. Dat die Here die beloftes gegee het en dat Sy teenwoordigheid by hulle is, 

het die volk in staat gestel om die beloofde land in te val. In hul eie krag het hulle net in al die 

struikelblokke vasgekyk- die ommuurde en versterkte stede en die gerugte selfs van reuse. Met die 

Here by jou, tree jy op, gaan jy oor tot die daad en bly jy nie by  droom en wonder nie. Dis wat 

Josua doen. Hy gaan nie die volk vertel net wat hy by die Here gehoor het nie, hy vertel hulle wat 

hulle nou volgende gaan doen. Dis altyd waar van God se krag in ons lewe: In Efesiërs lees ons 

hierdie gebed van Paulus waarin hy sê die krag wat in ons werk is dieselfde kragtige werking van God 

se mag waarmee Hy Jesus uit die dood opgewek het. Die krag van God wat iets gedoen het- wat 

Jesus uit die dood opgewek het. Die krag van God in ons lewe is altyd die krag om die regte ding of 

dinge te gaan doen of te gaan doen wat God van ons vra om te doen. God gee beloftes, God gee die 

versekering van Sy teenwoordigheid by ons en God gee krag om Sy wil te gaan uitvoer.  

Is daar dalk hierdie droom in jou hart? As jou droom van God af kom, gaan Hy jou die krag gee om 

daardie droom te gaan waar maak. Maar jy moet optree in God se krag. Van die wêreld se beste 

rugbyspelers het nooit op die veld gekom nie, van die wêreld se beste sangers het nooit in die 

openbaar opgetree nie, want hulle het nie God se krag gebruik om iets te gaan doen met wat hulle 

gekry het nie. Of hulle het gedink dit sal maklik kom en daar gaan geen struikelblokke of terugslae 

wees nie. Vir die Israeliete was die verowering van die beloofde land nie maklik nie. Al het God 

belowe hulle sal dit regkry en dat Hy saam met hulle gaan. As God jou roep, moet jy weet die pad 

gaan nie altyd maklik wees nie, jy gaan hard moet werk en jy gaan struikelblokke en terugslae op jou 

pad kry. Net om die Jordaanrivier oor te steek , was vir die volk hierdie hengse struikelblok. Want die 

Jordaanrivier se doel was om die land te verdeel. Dit het hoë kranse aan die kante gehad wat dit 

amper onmoontlik gemaak het om oor te steek. Hierdie skeur waarin die Jordaanrivier loop is eintlik 

die aarde se diepste vallei. 

Iets anders van God in Josua 1: Josua kry soos Moses al sy opdragte direk van God, wat beteken die 

eintlike leier van Israel is die Here en nie Josua nie. Josua se lewensleuse kon eintlik wees, ek lei, 

want ek word gelei. 

 



Die tweede vraag: Wie is Josua en sy volk? 

Josua was altyd die assistant van Moses. Op die stadium wat hy die leierskap hier oorneem, is hy al 

rondom 70 jaar oud. Hy is nog een van die min oorblywende mense wat uit Egipte self gekom het en 

wat die verdrukking daar beleef het. Die meeste van sy geslag het in die woestyn al uitgesterf. Josua 

was een van die twaalf verspieders wat Moses al veertig jaar gelede gestuur het om die beloofde 

land te gaan verken. Net twee verkenners was positief oor die inval en die moontlikheid om die 

beloofde land te verower- Kaleb en Josua. Hy was dus veertig jaar gelede al gereed om die beloofde 

land in te val. Maar die twyfel van die res van sy volksgenote verhinder hulle om dit te doen. 

Ek dink dis half makliker om iemand se assistant te wees, want die verantwoordelikheid eindig nie by 

jou nie, maar by die ou bo jou. Skielik val Moses weg en nou stop die verantwoordelikheid by jou. Ek 

dink Josua was bang en onseker. Hy moes gedink het: Wie is ek nietige mens en die groot leier se PA 

om hierdie amper onmoontlike opdrag te gaan uitvoer? Daarom moet die Here hom telkens oproep 

om vasberade te wees en om nie bang te wees nie. Selfs die volk voel dalk sy angs en onsekerheid 

aan. Ons sal u volg soos ons vir Moses gevolg het, maar wees u net sterk en vasberade. Mense, ons 

ken mos in ons lewens hierdie onsekerheid, selfs angstigheid. Ek moet nou die boerdery oorneem, 

ek moet in die pos instap wat my gerespekteerde mentor by die werk gehad het. Sal ek dit kan 

doen? My pa val weg en ek voel ek moet nou sy rol oorneem om na my ma te kyk en die familie 

bymekaar te hou. Sal ek dit kan doen? Of jy het nou self kinders- gaan jy altyd die regte besluite ook 

namens hulle neem soos jy glo jou ouers namens jou geneem het? Jy skryf nou Matriek klaar- jy gaan 

nou die groot wereld in- sal jy dit daar kan maak, sal jy kan slaag, sal jy by jou drome uitkom? 

Josua se opdrag is groot- gaan lei die volk om te gaan klaar maak wat ek deur Moses begin het. 

Wat Moses oor gedroom het, dat die volk in die beloofde land kan gaan woon, moet jy gaan waar 

maak. Jou rol is om die volk te lei om die beloofde land te gaan verower. Die projek wat jou 

voorgangers voorberei het, moet jy gaan uitvoer en afhandel. Die boerdery wat jou pa opgebou het, 

moet jy verder neem. Die goed wat hy nog oor gedroom het en nie by gekom het nie, moet jy gaan 

uitvoer en klaar maak. Ek hoor daai liedjie van Queen, Under Pressure, so in my agterkop. 

Josua moet hoor hy kan sy roeping slegs uitvoer as Hy dit doen volgens God se beginsels: Vers 7: 

Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel 

het. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat 

jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen… Ek kan nie God se 

roeping vir my uitvoer as dit nie volgens God se beginsels is nie. As dit nie op Sy voorwaardes gebeur 

nie. Mense dis so belangrik. Dit lyk my soms die Bybel word vandag soos hierdie buffet. By ´n buffet 



gaan skep jy wat jy vir jou lekker lyk en die res los jy. Iemand het my as kind al geleer: If you accept in 

the Bible what you like and reject what you do not like, it is not the Bible you believe, but yourself. 

Mag onsself tog nooit self die outoriteit word vir wat goed en reg is nie. 

Josua weet ook dat hy die opdrag om die beloofde land te gaan verower nie alleen kan uitvoer nie. 

Hierdie opdrag van die Here  gaan net deur goeie spanwerk uitgevoer kan word. Die uitdagings is 

te groot en die taak te omvattend. Die eerste ding wat Josua doen na die Here met hom gepraat het 

is om die beamptes, die leiers van die volk bymekaar te roep. Hy gaan praat spesifiek met die 

stamme van Ruben en Gad en met die halwe Manassestam. Miskien was hulle die hardcases wat nie 

sommer met enige plan saam gegaan het nie en gereeld die leierskap uitgedaag het. Josua maak 

seker wie die mense is wat saam met hom is en of hulle aan boord is met wat God wil doen. Ons 

word altyd uitgeroep tussen mense uit maar ook saam met mense. Nie met Josua word opgeroep 

om die beloofde land te gaan verower nie. Die volk word saam met hom geroep. Dis belangrik. Jy 

word nooit alleen geroep nie.  Toe Moses kom met die verskoning dat hy nie goed kan praat nie, 

bring die Here vir Ȁaron. Hy sal namens jou praat. Die drome wat die Here ons gee kom soms tot 

niks omdat ons nie wil waag om ander mense daarmee te vertrou en hul ondersteuning te kry vir 

wat ons moet doen nie. Dis hoekom gemeentes so belangrik is in die Nuwe Testament. Dis nogal 

belangrik om te onthou dat Jesus nie ´n boek geskryf het nie, Hy het hierdie gemeenskap van mense 

om Hom versamel. Daarom is die Bybel nie net die boek wat ons vertel wat in mense gebeur nie, 

maar ook veral wat tussen mense gebeur. As die Here jou en my roep, dan is dit altyd met die 

gedagte dat Hy ander mense uitgesit het saam met wie ons ons roeping moet vervul en uitvoer. God 

roep ons nooit alleen nie. Daarom is ons gemeente ook besig om te begin onderskei wat God se 

spesifieke roeping of visie vir ons as gemeente is. Hoe wil God hê moet ons saam as SY gemeente 

wees en wat wil Hy daaruit hê moet ons spesifiek vir Hom en vir mense en die gemeenskap om ons 

doen? 

Die derde vraag: Wat is die sin in die lewe? Waar pas ek in die groot skema van dinge in? 

Vir Josua was die sin van die lewe om te ontdek dat God hom hierdie sekere roeping gegee het. Vir 

hierdie roeping het God hom sekere gawes en talente gegee. God het hom ook vir hierdie taak van 

leierskap groot gemaak en voorberei deur hom Moses se assistant te laat wees. God het hom dus 

lewensondervinding gegee om hom voor te berei. God het mense rondom hom geplaas uit sy eie 

volk wat die taak van leierskap met hom kon deel en wat bereid was om hom as leier te volg. God 

het jou ook sekere gawes en talente gegee maar Hy berei jou ook voor vir die roeping wat Hy op jou 

lewe het. Daar is ook vir jou manlike en vroulike Mosesse uitgesit om jou mentors te wees. Dis 



belangrik dat ons die mentors wat God vir ons uitsit sal raaksien en bereid sal wees om by hulle te 

leer. Leerbaarheid is een van die grootste gawes wat ons as God se kinders moet aanleer. 

Die sin van die lewe is dus om die roeping wat God spesifiek op jou lewe het te ontdek en soos 

Josua dit dan te gaan uitleef. Die verdere sin van die lewe is om ook te ontdek watter gawes en 

talente die Here jou gegee het en wie Hy stuur om hierdie pad van jou lewensroeping uitleef saam 

met jou te stap. Jy word uitgeroep tussen mense, saam met mense en ter wille van mense. God se 

roeping het nooit net met myself te make nie. Josua is as leier geroep ter wille van God se volk. Ek 

moet altyd vra vir wie wil God seën deur die roeping wat Hy op my lewe het. Wat is Sy 

roepingsbelofte aan Abraham in Genesis 12: Ek sal jou seen en ´n man van groot betekenis maak, 

maar jy moet tot ´n seen wees. Waarmee het God jou geseen en vir wie moet jy tot seen wees. 

Die sin wat Josua in sy lewe ervaar het,het te make gehad met die feit dat hy verstaan het waar hy 

inpas in die groot skema van dinge en waar God daarin inpas. Josua het geweet dat wie hy is en die 

posisie waarin hy beland het as leier van God se volk, deur God se toedoen was en nie deur sy eie 

nie. Wie hy was en wat hy moes bereik sou hy nie uit eie krag bereik of bereik het nie, slegs deur die 

krag van God wat in en om hom aan die werk was. Wie dink ons werklik het vir Josua guns gegee in 

die oë van sy volksgenote sodat hulle bereid was om sy leierskap te aanvaar en hom te volg? God 

het hom daardie guns in die oë van sy volksgenote gegee. 

 

Slot: 

Ons moet vanoggend ook die woord van Josua 1 ter harte neem vir ons eie lewens as God se kinders. 

Ek die Here jou GOD is by jou oral waar jy gaan. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. 

God se eie Seun, Hy wat ons herinner dat God ons ook nie in ons verlorenheid verlaat of in die steek 

gelaat het nie, het self ons kom verseker: Ek is by jou, al die dae tot die voleinding van hierdie 

wêreld. Jy staan nie alleen nie. Jy trek nie in jou eie krag op nie. Jy tree nie in jou eie krag op nie. Die 

Here is ook by jou. 

Josua se naam beteken God red. Die Griekse ekwivalent van daardie naam is Jesus. Daardie naam 

beteken ook God red. Josua het sy volk gered van hul vyande. Jesus het ons kom red van veel meer- 

Hy het ons van sonde kom red. Van God se oordeel kom red. Van onsself kom red. Sy 

teenwoordigheid by ons maak van gewone mense buitengewone mense. Maak van sondaarmense 

geredde mense. Maak van ons geroepe mense wat leef in Sy krag. 



Ons moet ook God se woord aan Josua hoor: Wees sterk en vol moed. Die grootste gevaar vir die 

verowering van die beloofde land was nie in die krag van die vyand nie, maar in die kleingeloof 

van Josua en die volk. Dis ook waar van vandag. Josua 1 het my weer kom herinner: Die grootste 

vraag van die geloof is nie: Hoe groot is jou geloof nie. Dis altyd die ander vraag: Hoe groot is jou 

God?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


