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huisGodsdienst 
Schriftlezingen: Jozua 24:1-8, 13-24 Tekst: Jozua 24:15b 

Zingen: Ps. 100:1,2 en 4, Ps. 78:3, {BDHD: Ps. 87:4, Ps. 134:3, Ps. 105:5},    
Ps. 78:1,2 en 4, Ps. 95:4, Ps. 48:6 

 
Hoofdpunten van de preek 

Er moet gekozen worden. Jozua kiest voor zichzelf én zijn gezin om de HEERE te dienen.  

1 Persoonlijk [maar wat mij… betreft,] 
Jozua wil de HEERE dienen. Hij getuigt nadrukkelijk van zijn persoonlijke keuze. Al zou 
iedereen in Israël daar anders over denken... Hij maakt zijn keuze onafhankelijk.  

Wij kunnen gevoelig zijn wat anderen vinden en doen. Hoe kan je vrij zijn van mensen? 
Als de liefde van en voor de HEERE sterker is. Alleen wat Hij van mij vindt, is belangrijk.  

2 Samen [en mijn huis] 
Vader Jozua neemt zijn gezin mee in zijn geloofskeuze. De HEERE geeft ouders de 
verantwoording voor hun ‘huis’. Deze verantwoording weegt zwaar en heeft de prioriteit. 

In het huisgezin wordt door geloofsopvoeding en gezinsklimaat de basis gelegd voor de 
toekomstige generaties. Vrijblijvendheid heeft grote gevolgen.  

3 De HEERE [wij zullen de HEERE] 
Wie de HEERE is, blijkt uit wat Hij gedaan heeft. Jozua’s toespraak is vol van Gods daden. 
Hij riep Abraham (24:3-4). Juist op deze plaats (Sichem) blijkt Gods trouw (Gen. 12).  

Hij heeft Israël verlost uit het slavernij (24:5-7) en door de zee naar het beloofde land 
gebracht en dat gegeven (24:8-13). De doop maakt alles wat de HEERE doet zichtbaar.  

4 Dienen [dienen.] 
Met ‘dienen’ kan je het leven voor de HEERE samenvatten. Hij maakt in mijn gezin de 
dienst uit. Geen nieuwe slavernij (Rom. 8:15), maar kinderlijk respect, (vrezen,  24:14). 

De HEERE dienen doen we helemaal (24:14 ‘oprecht’ en ‘trouw’), of niet. Hij is heilig en 
deelt Zijn plaats niet (24:19). Jozua is een afspiegeling van dé dienaar des HEEREN: Jezus.  


