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De HEER zei tegen Jozua: 

Elk stuk grond dat jullie zullen betreden 
geef Ik jullie, zoals Ik Mozes heb beloofd. 

— Jozua 1:2-9
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— Jozua 1:1-9
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1

Het is een keuze van discipelschap en 
navolging en roeping.
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Welk Bericht geloof jij?

WAAR KIES JIJ VOOR?

Ben jij een Jozua of een Kaleb 

Bij welke generatie hoor jij? 
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De oproep vanochtend is: Als God jou iets 
beloofd heeft – hoe moeilijk dan ook –

neem het in bezit. 
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Numeri 13:27

27 ‘Wij zijn in het land geweest waar u 
ons naartoe hebt gestuurd,’ vertelden ze 

aan Mozes. ‘Werkelijk, het vloeit over 
van melk en honing, en deze vruchten 

groeien er. 28 Maar daar staat tegenover 
dat de bevolking van dat land sterk is. 
De steden zijn versterkt en heel groot, 

en ook hebben we er Enakieten gezien.
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Om het beloofde 
Land in bezit te 
nemen moeten:



De wapens waarmee wij ten strijde trekken zijn niet de 
wapens van deze wereld; ze zijn zo krachtig dat ze 
bolwerken kunnen slechten voor God. We halen 

spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt 
opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere 

gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te 
onderwerpen 6 en zullen op het moment dat u Hem 

volledig gehoorzaam bent geworden, paraat staan om 
anderen voor hun ongehoorzaamheid te straffen.
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Reuzen houden je 

tegen om jouw 

beloofde Land in te 

nemen! 



“
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— 1 Samuel 17:4 -11 

Uit de gelederen van de Filistijnen trad een kampvechter naar voren, een zekere Goliat
uit Gat, een man van zesenhalve el lang. 5 Hij had een bronzen helm op zijn hoofd en 

droeg een bronzen schubbenpantser, dat wel vijfduizend sjekel woog. 6 Ook zijn 
scheenplaten waren van brons, evenals het kromzwaard dat over zijn schouder hing. 7 
De schacht van zijn speer was zo dik als de boom van een weefgetouw en de punt was 
gemaakt van zeshonderd sjekel ijzer. Een schildknecht ging voor hem uit. 8 In het dal 

bleef de Filistijn staan en riep het leger van Israël toe: ‘Waarom zouden jullie optrekken 
en slag leveren? Ik ben de trots van de Filistijnen, en jullie zijn maar slaven van Saul! Kies 

iemand uit jullie midden en laat hem hier beneden komen. 9 Als hij me aankan en me 
verslaat, zullen wij aan jullie onderworpen zijn, maar als ik hem aankan en hem versla, 
zullen jullie aan ons onderworpen zijn en ons als slaven dienen. 10 Hierbij daag ik het 

leger van Israël uit: stuur iemand hierheen voor een tweegevecht!’ 11 Bij het horen van 
deze woorden stonden Saul en het leger van Israël verlamd van schrik.



“
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— 1 Samuel 17:41-51 

Met zware stappen kwam de Filistijn op David af, voorafgegaan door zijn schildknecht. 42 Hij nam David, een 

knappe jongen met rossig haar, geringschattend op 43 en zei: ‘Ben ik soms een hond, dat je met een stok op me 

afkomt?’ En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. 44 ‘Kom maar op,’ zei hij, ‘dan maak ik jou tot aas voor 

de roofvogels en de wilde dieren.’ 

45 ‘Jij daagt me uit met je zwaard en je speer en je kromzwaard,’ antwoordde David, ‘maar ik daag jou uit in de naam 

van de HEER van de hemelse machten, de God van de gelederen van Israël, die jij hebt beschimpt. 46 Maar vandaag zal 

de HEER je aan mij uitleveren: ik zal je verslaan en je hoofd afhouwen, en ik zal de lijken van de Filistijnen aan de 

roofvogels en de wilde dieren ten prooi geven, zodat de hele wereld weet dat Israël een God heeft. 47 Dan zal iedereen 

hier beseffen dat de HEER geen zwaard of speer nodig heeft om te overwinnen, want Hij is degene die de uitslag van de 

strijd bepaalt en Hij zal jullie aan ons uitleveren.’ 48 Toen de Filistijn aanstalten maakte om David aan te vallen, was 

David hem te snel af. Hij rende hem tegemoet, 49 stak zijn hand in zijn tas en haalde er een steen uit, slingerde die weg 

en trof de Filistijn zo hard tegen het voorhoofd dat de steen naar binnen drong en de Filistijn voorover stortte. 50 Zo 

overwon David de Filistijn met een slinger en een steen; hij trof hem dodelijk zonder dat hij daar een zwaard bij nodig 

had. 51 Hij rende naar de Filistijn toe, boog zich over hem heen en trok diens zwaard uit de schede. Daarmee gaf hij hem 

de genadestoot en sloeg hem zijn hoofd af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen ze op de vlucht.



Sta op Gods beloften!.

Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef Ik 
jullie! (Jozua 1:3) 

SLOT



16


