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Verandering is hier om te bly 

Josua 1:1-3 
1En ná die dood van Moses, die kneg van die HERE, het die HERE met Josua, die seun van Nun, die 

dienaar van Moses, gespreek en gesê: 2My kneg Moses is dood; maak jou dan nou klaar, trek deur 

hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat Ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. 
3Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek het. 

 

Die belofte is hier om te bly 

Josua 1: 4-5 
4Van die woestyn en hierdie Líbanon af tot by die groot rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die 

Hetiete, en tot by die Groot See in die weste sal julle grondgebied wees.5Niemand sal voor jou 

standhou al die dae van jou lewe nie; soos Ek met Moses gewees het, sal Ek met jou wees; Ek sal jou 

nie begewe en jou nie verlaat nie. 

 

Die uitdaging is hier om te bly 

Josua 1: 6-7 
6Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed 

beloof het om aan hulle te gee. 7Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die 

hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie 

gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. 

 

Die Woord is hier om te bly 

Josua 1: 6-7 
6Wees sterk en vol moed; want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed 

beloof het om aan hulle te gee. 7Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens die 

hele wet wat Moses, my kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie 

gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. 

 

 ‘n Nuwe ou pad 

Josua 3:1-5 
1Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af 

weggetrek en by die Jordaan aangekom en daar die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het.2En aan 

die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan 3en aan die volk bevel gegee en gesê: 

Net soos julle die verbondsark van die HERE julle God sien en die Levitiese priesters wat hom dra, 

moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek. 4Maar laat daar 'n afstand van omtrent 

twee duisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar 

julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie.5Verder het Josua 

aan die volk gesê: Heilig julle; want môre sal die HERE wonders onder julle doen.  

 

Padkos is nodig 

Josua 1: 9-11 
9Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die HERE 

jou God is met jou, oral waar jy heengaan.10Toe het Josua aan die opsigters van die volk bevel gegee 

en gesê: 11Gaan die laer deur en gee die volk bevel en sê: Maak vir julle padkos klaar; want oor drie 

dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem wat die HERE julle God aan 

julle gee, om dit in besit te neem. 
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Tyd vir ‘n klap? 

Genesis 24: 24-30 
24Maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n Man het met hom geworstel tot dagbreek.25En toe Hy sien 

dat Hy hom nie kon oorwin nie, slaan Hy hom op sy heupbeen, sodat die heupbeen van Jakob uit lit 

geraak het in die worsteling met Hom.26Toe sê Hy: Laat My gaan, want die dag het gebreek. Maar hy 

antwoord: Ek sal U nie laat gaan nie tensy dat U my seën.27En Hy vra hom: Hoe is jou naam? En hy 

antwoord: Jakob. 28Toe sê Hy: Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het 

geworstel met God en met die mense en het oorwin.29Daarop vra Jakob en sê: Maak tog u Naam 

bekend! En Hy antwoord: Waarom vra jy tog na my Naam? En Hy het hom daar geseën.30Toe noem 

Jakob die plek Pniël; want, het hy gesê, ek het God gesien van aangesig tot aangesig, en tog is my 

lewe gered. 

 

Die verlede herwin 

Job 42: 5-6 
5Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.6Daarom herroep ek en het 

berou in stof en as. 

 

 

 

 

 

 
 

 


