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Inleiding
Efeziërs 5: 18-21•

Word niet dronken aan de wijn, maar word vervuld met de Geest. Het is ◦
de Heilige Geest die zorgt dat je verbonden blijft met de geestelijke 
wijnstok, onafhankelijk van de omstandigheden. En als je verbonden blijft, 
zal je blijven vrucht produceren.
Uit die verbondenheid met Heilige Geest zal je lofzingen, geestelijke ◦
liederen zingen, Hem loven,… 
Vers 18: in het Grieks staat er: "word vervuld en blijf steeds vervuld ◦
met de Geest"
Vers 21: wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Daaruit volgt eenheid. ◦
En waar er eenheid is, daar is God aanwezig.

Vervolg van de boodschap van vorige week 
"Het belang van de juiste invalshoek hebben"

Jozua 1: 1-9•
Een grote groep van de joden is gestorven in de woestijn, omdat ze niet ◦
geloofden in de belofte van God om het beloofde land in bezit te krijgen.
Vers 2: Jozua krijgt de opdracht van God om de Jordaan over te steken ◦
richting het beloofde land.
De vroegere inwoners van het beloofde land zijn in ons leven een ◦
symbool van wat nog overwonnen moet worden (nadat je christen bent 
geworden). Wees zeker dat niemand zal kunnen standhouden tegen jou, 
ook de duivel niet.
Vers 8: Gods Woord mag niet wijken uit je mond. Overdenk het dag en ◦
nacht om voorspoedig te kunnen zijn.

Jozua 2: 11, 24•
Zoals Mozes stuurde Jozua ook verspieders naar het beloofde land. Deze ◦
hoorden van de lokale bevolking dat ze al bang waren van het volk Israël. 

'Vertaling' naar je eigen leven: Jezus heeft alles al overwonnen. Je moet ‣
het enkel nog zelf in bezit nemen. De duivel beeft al bij het horen van 
de naam van Jezus.

Jozua 3: 3, 5-6, 8, 13, 16•



de ark van het verbond is symbool van Gods aanwezigheid. Zo gaat Gods ◦
aanwezigheid je de weg wijzen. Volg dan God.
(Efeziërs 5: zelf lezen)◦
Heilig je = een zuiver hart hebben◦
De Jordaan oversteken = symbool voor tot geloof komen, verlost worden ◦
de slavernij van de zonde.

Jericho:
ongeveer 35 000 m2•
De muur van Jericho was ongeveer 6 m dik.•

Jozua 5: 12•
De voorziening van het dagelijkse manna stopte vanaf het moment dat ze ◦
in het beloofde land waren.

Jozua 6: 1-10, 15-16, 20•
God geeft hier duidelijke instructies aan het volk Israël om verschillende ◦
keren (in totaal 13 keer) rond de muren van Jericho te wandelen.

Stop niet te vroeg. Blijf volharden als je weet dat het een instructie ‣
van God is.

Eerst priesters die op bazuinen bliezen, daarna de ark van het verbond, ◦
dan pas het leger. De hele tijd moest het volk zwijgen.

Blijf zwijgen (klaag niet), maar blaas op de bazuin (= lofprijs)‣
Op de zevende dag, na de zevende ronde, moesten ze juichen (op ◦
commando van Jozua). Daarop stortte de muur van Jericho in.
Het getal 7 is een volmaakt getal. 7 priester, 7 ramshorens, 7 keer rond de ◦
stad… Blijf God voortdurend lofprijzen. Het moet een levensstijl zijn. 

 


