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WEES STERK EN MOEDIG 
 

 Vandaag wil ik u graag laten bemoedigen door Jozua. Het boek Jozua is een 

vervolg op Deuteronomium waar Mozes en het 

volk Israel gekomen waren tot aan de rand van 

het beloofde land. Mozes mocht nog wel van op 

de berg Nebo het beloofde land overschouwen, 

maar daar stopte het voor hem. Hij stierf en 

het volk rouwden voor 30 dagen lang.  

 

 Het verhaal wordt dan verder gezet in het 

boek Jozua. Daar krijgt  Jozua van God de     

opdracht om uit de woestijn te gaan en op te 

trekken naar een immens groot en gevaarlijk        

avontuur. Op weg naar het beloofde land.  

Ik wil met u de eerste negen verzen lezen van Jozua 1:  

 

“1 Het geschiedde na de dood van  Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE 
tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: 2 Mijn knecht Mozes 
is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele 
volk, naar het land, dat Ik hun, de Israelieten, geven zal. 3 Elke plaats die uw 
voetzool betreden zal, geef Ik u lieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.       

4 Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de 
grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land 
der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het    
westen zal uw gebied zijn. 5 Niemand zal voor u 
standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met 
Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet 
begeven en u niet verlaten. 6 Wees sterk en      
moedig, want gij zult dit volk het land doen      
beerven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te 
zullen geven. 7 Alleen, wees zeer sterk en moedig 
en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet 
die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk   
daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat 
gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. 8 Dit  

wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat 
gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin  geschreven is, want dan 
zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. 9 Heb Ik u 
niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want 
de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.” 
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2/9  Jozua moet eigenlijk de plaats innemen van Mozes. We weten allemaal wie 

Mozes was en op welke manier hij Gods volk heeft geleid gedurende 40 jaar van 

rondzwerven in de woestijn. Mozes was iemand die heel duidelijk zijn stempel 

heeft nagelaten. Hij was de knecht des Heren en Jozua was de dienaar van   

Mozes. Jozua heeft tijdens de tocht door de woestijn Mozes van heel nabij 

kunnen volgen en hij wist dus heel goed welke zware taak hem te wachten stond.  

 

 Daarom kan ik mij ook heel goed voorstellen dat de opdracht om het hele 

volk te leiden naar het beloofde land een behoorlijk zware druk op zijn      

schouders moet hebben gelegd. Misschien daarom dat  God tot 3x toe zegt    

tegen Jozua:  “Wees sterk en moedig”.   

 

 Maak u gereed en ga met het hele volk dit 

land binnen, zegt God tegen Jozua. Ik zal voor je 

zorgen, zoals we hebben gelezen in v5:  

 

“zoals Ik met Mozes geweest ben,  
zal Ik met u zijn;  

Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.” 
 
 Geweldig bemoedigende beloftes voor      

Jozua, het is als een duwtje in de rug om met  

volle moed het land in bezit te gaan nemen. God 

was met Jozua die inzicht en wijsheid nodig had 

om de juiste beslissingen te nemen.  Maar         

eigenlijk moest Jozua zich niet ongerust maken voor de toekomst. Hij wist dat 

God almachtig is. Hij wist dat hij mocht staan op Zijn beloften en aan Jozua 

had Hij onder andere beloofd dat elke stap die hij zal zetten in het land, een 

claim is op dat land. Zoals staat in Vers 3:  

 

“Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik u lieden,..’   
 

 Hij beloofd ons wel de overwinning, maar Hij zegt niet dat je die          

overwinning zal behalen zonder strijd. Daarom: Wees sterk en moedig!  Hij zorgt 

voor ons, voor u,  voor mij. Dat heb ik niet zelf verzonnen, maar dat leer ik uit 

het verhaal van Jozua 1.  

 

 Het volk Israël staat daar op een cruciale plek, op een kantelpunt in de  

geschiedenis. Een best spannende tijd, maar ze hoefden niet bang te zijn. Jozua 

krijgt van God de opdracht: ‘Wees sterk en moedig!’  

Hoe moet hij dat doen? Dat lezen we in v7: 

“Door nauwlettend te handelen overeenkomstig de gehele wet  
die mijn knecht Mozes u geboden heeft;” 
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3/9  Ik leer uit dit hoofdstuk dat ik sterk en moedig kan zijn door dicht bij het 

Woord te    blijven leven. Niet naar 

links of rechts afwijken, neen,  

rechtdoor, vasthouden aan het 

woord!  Dwars door de zee, zoals  

Mozes ook letterlijk heeft gedaan, 

door de kracht van Boven. Dus    

vasthouden aan Zijn Woord. En het 

Woord moeten we dan ook nog eens 

dag en nacht overdenken. Het mag 

niet wijken uit onze mond.  M.a.w., we 

moeten er vol van worden. Maar ook dat is nog niet genoeg, want dan zouden we 

zijn als de Farizeeërs die pochten met hun kennis maar er niet naar handelden, 

waarvan Jezus zegt in Matteüs 23:33  

 

“Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?”  
 

 Nee, alleen kennis is niet genoeg, we moeten ook nog in onze dagelijkse 

wandel nauwgezet handelen overeenkomstig alles wat in Zijn Woord geschreven 

staat, en dan zullen wij ons doel bereiken, en voorspoedig zijn.  

 ‘Wees sterk en moedig!’ zegt God. Dat betekent niet: verzin een list, of 

een leugen om bestwil (meestal gaat het dan om ons eigen bestwil), ook niet met 

menselijk organisatietalent en slimmigheidjes allerhande, of wat dan ook. Maar 

wel door Christus te volgen.   

 ‘Wees sterk en moedig!’ betekent: concentreer je er op dat God geeft, en 

dat jij mag ontvangen. Er is een spreuk die zegt: “De hemel geeft, wie vangt die 
leeft.”   Dat is het evangelie in een one-liner.  

 

 God geeft ons Zijn zegen, maar wij moeten zijn zegen willen ontvangen, en 

dat kunnen we alleen maar als we nauwgezet handelen overeenkomstig alles wat 

in Zijn Woord geschreven staat. Als het om God gaat en om Zijn koninkrijk, dan 

wordt het je gegeven,   misschien niet zonder slag of stoot, Jozua moest ook 

strijden om het beloofde land in te nemen, omdat er nu eenmaal altijd            

tegenstand zal zijn. Satan gaat rond als een briesende leeuw, maar dat wist u 

al...  

 

 Maar desondanks dat mocht Jozua, en ook wij, staan op Gods beloften, om 

de zegen die van boven komt. De hemel geeft, wie vangt die leeft. 

In  Johannes 16:33 zegt Jezus:  

 

"In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed,  
Ik heb de wereld overwonnen." 



Prediking Kortrijk, 9 juni 2013                              ‘WEES STERK EN MOEDIG’                              Stedef 

4/9  ‘Wees sterk en moedig!’ Wat wil dit nu allemaal voor ons betekenen? Wij 

kunnen heel dit verhaal van Mozes en Jozua reflecteren op ons eigen leven. We 

kunnen ons leven indelen in 3 gebieden. We beginnen ons leven altijd in Egypte, 

het land van de slavernij of, zoals we het meestal omschrijven, de wereld. En 

helaas blijven de meeste hun leven lang in Egypte, ze blijven gevangen in de  

zonde van de wereld. Maar als we dan Gods Woord leren kennen moeten we de 

keuze maken om daaruit weg te trekken. Het moet ons verlangen zijn om weg te 

vluchten uit de gevangenis van de zonde. 

Het rijk van satan. En dan we komen         

terecht in de woestijn, waar we zoekende 

zijn en waar we alles even op een rijtje    

willen zetten. En dat kan best een hele    

omzwerving inhouden. De woestijn is een 

gebied, een periode in ons leven, waar we 

ook tot bekering komen. De woestijn maakt 

ons klaar om ons leven in Zijn hand te     

leggen. Pas als we een stap in geloof willen en vooral, durven, zetten, het is dan 

dat we als kind van God in volle vertrouwen de weg inslaan naar het beloofde 

land.  

 

 Mag ik vragen in welke zone u zich nu bevindt? Bent u van uzelf zeker dat 

u Egypte al volkomen los hebt gelaten? Bent u in de woestijn tot bekering       

gekomen en hebt u het al aangedurfd om een stap in geloof te zetten, richting 

het beloofde land? En misschien zal je nu afvragen: is er dan zoveel moed voor 

nodig om een stap in geloof te zetten? Waarschijnlijk zal je denken: als God mij 

zou vragen om naar ginds te gaan, wel, dan zou ik gaan.  

 

 Toch denk ik niet dat het zo simpel ligt. Omdat de meeste van ons van    

nature angst hebben voor het onbekende. We staan niet graag voor               

verrassingen en we hebben een hekel aan opgelegde veranderingen in ons leven, 

ook al willen we dat voor onszelf niet zo direct toegeven.  Meestal houden we 

ons halsstarrig vast aan datgene wat ons bekend is en we hebben dan de neiging 

om daar een claim op te leggen.  

 

 Om een voorbeeld te geven: Ik kan nu al zeggen, op welke stoel u volgende 

zondag gaat zitten. 

Dat weet ik nu al. Ik 

hoef daar geen   

goocheltruc voor te  

gebruiken, integen-

deel. Onze goeie 

vriend David zou zeggen : it’s a piece of cake. Eenvoudigweg omdat 90% van ons 
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5/9 een claim hebben gelegd op de plaats waar u nu zit. U hebt toentijds die plaats 

uitgekozen, u voelt zich daar goed, het is voor u een vertrouwd en bekend 

plaatsje geworden en daarom legt u daar een claim op en denkt u ‘dit is het   

mijne !’. U houdt u vast aan het bekende.  Uitzonderingen bevestigen de regel. 

 

 Denk aan Gods volk in de woestijn. Het volk begon te morren en een groot 

deel wilde eigenlijk liever terug naar Egypte gaan, ze wilden terug naar het land 

van de slavernij, waarom? Omdat ze wisten wat hen daar te wachten stond, het 

was hun bekend. Ze wilden nog liever dàt, dan de weg op te gaan naar het       

beloofde land dat voor hen één groot vraagteken was, het grote onbekende.  

 

 We stellen ons van nature niet graag open voor veranderingen in ons leven. 

We willen het liefst van al vertoeven in onze eigenomgeving, onze familie, we 

willen het liefst van al onze zelfgemaakte cocoon niet uitgaan, niet zozeer      

omdat het daar zo goed zou zijn, maar omdat elk hoekje ons bekend is, omdat 

we daar, in de mate van het mogelijk, weten wat ons daar te wachten staat.   

  

 Maar God kent de harten van de mensen. Hij weet dat we angsten hebben.   

Hij heeft ons gemaakt. Hij kent ons beter dan wijzelf. De reden voor angst is 

een gebrek aan vertrouwen. God zei tegen Jozua, en zo zegt Hij het ook tegen 

ons in v5 :  

 

"Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn;  

Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.” 

 

Deze woorden worden ook nog eens herhaald in Hebreeën 13:5b  

 

“Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.”  
 

In Matteüs 28:20 bevestigd Jezus dat nog eens en zegt:   

 

“…, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” 
 
 Of we het nu beseffen of niet, of we      

erkennen het of niet, we zijn nooit uit het oog 

van God. Hij ziet ons de hele tijd. Hij is bij ons 

de hele tijd. Hij waakt over ons de hele tijd. 

Waarom doen we dan zo dikwijls alsof God ver 

weg is? 

Zo las ik over een groot gezin met 10 kinderen  

waarvan 2 zusters met elkaar in ruzie lagen. Ze 

hadden al meer dan een jaar nauwelijks met elkaar gesproken. Ze woonden in 
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6/9 hetzelfde huis, aten aan dezelfde tafel, keken 

naar dezelfde tv, maar ze gunden elkaar geen blik. 

Het was alsof ze voor elkaar onzichtbaar waren. 

Een onhoudbare situatie.  

 Toch is het dat wat we soms proberen te 

doen met God. We doen alsof Hij niet hier bij ons 

is. We doen alsof hij ons niet in de gaten houdt. We doen alsof we alleen zijn en 

dat we niet kunnen rekenen op Zijn hulp. En dat is bijzonder jammer.  

 

 Want door Zijn aanwezigheid niet te erkennen, missen ongetwijfeld veel 

van Zijn zegeningen. Als antwoord zou je misschien willen zeggen dat je Zijn 

aanwezigheid niet aanvoelt? Maar toch zegt God: "Ik ben met u."  

Misschien zou je willen zeggen dat je op dit moment, om welke reden ook, dat je 

op dit moment Zijn liefde niet verdient? Maar toch zegt Hij: "Ik ben met u." 

Misschien wordt je geroepen om een taak te vervullen, een taak binnen de      

gemeente of wat dan ook maar je bent er van overtuigd dat je daar niet         

bekwaam voor bent en je hebt zo een reactie van: ‘Ik ben geen Jozua en nog 

veel minder een Mozes, ik kan dat niet aan.’ Maar toch zegt God: "Ik ben met u. 

Ik zal u niet begeven en u niet verlaten"  

 

 Het geheim om angst te overwinnen is zich te concentreren op God, en niet 

op uw omstandigheden of uw eigen mogelijkheden.. of onmogelijkheden. In      

Filippenzen 4:13 lezen we: 

 

 “Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.”  

 

In Christus kan elke zwakheid omgebogen worden tot een krachtig instrument. 

Als we durven die stap in geloof te zetten, dan vinden we in Christus de moed 

om elke angst te overwinnen. Waarom? Omdat Hij bij ons is. U kent                 

ongetwijfeld dat vers uit Psalm 23:4   

 

" Zelfs al ga ik door een dal  
van diepe duisternis,  

ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij;  
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij"  

 

 Zo treed God op als de perfecte hemelse 

Vader: Hij is als een vangnet waarin je veilig 

kunt vallen als je even de grip op het leven   

verliest. Daarom moeten we sterk en moedig zijn om een stap in geloof te willen 

en te durven  zetten, wat overeenkomt met een stap in het onbekende, een stap 

in vertrouwen.  
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7/9 Het is zoal Psalm 119:105 zegt:  

 

“Uw woord is een lamp  
voor mijn voet…” .  

 

Een lamp voor mijn voet wil zeggen dat er juist genoeg 

licht is om één stap ver te zetten, stap voor stap. Dat is 

de weg die we gaan  wanneer we zijn  geworteld in Gods 

Woord. Dat is de weg die leidt naar het beloofde land. 

 

 Wees sterk en moedig. Wat betekent dat nu       

concreet in ons christelijk  leven?  Het begint met het 

realiseren dat God een plan heeft voor jouw leven. En heel concreet vraagt Hij 

van jou of jij bereidt bent om jouw leven in Zijn hand te leggen zodat Hij met 

jou Zijn weg kan gaan. Zodat jij onderdeel wordt van het plan. Op weg naar het 

beloofde land. Efeziërs 6:15 zegt dit heel mooi:  

 

“de voeten geschoeid met de bereidheid  
van het evangelie des vredes.” 

 

De voeten geschoeid: het laat hier de bereidheid 

zien om daadwerkelijk op weg te gaan. En daar gaat 

het om. Bent u daadwerkelijk bereid om te gaan in       

vertrouwen? Je hoeft je niet druk te maken over 

je afkomst, je opleiding, je ervaring of wat ook, 

neen, alleen het vertrouwen dat, als God je roept, 

dat Hij jou dan ook wel de middelen zal geven om 

die weg te gaan.  

 

 We weten dat Jozua helemaal niet was zoals 

Mozes, hij was totaal iemand anders, In Deutero-

nomium lezen we zelfs dat    Israel nooit meer een profeet heeft gekend zoals 

Mozes. Dat zegt ook al iets over Jozua. Maar toch kreeg Jozua dezelfde taak 

toegewezen als Mozes.  

 Mozes moest het volk Israel naar het beloofde land leiden en God heeft 

de scepter doorgegeven aan Jozua. En Jozua toont zich bereid om te              

gehoorzamen en God zegent hem en hiermee gebruikt hij Jozua om zijn plan 

waar te maken.  

 

 Zo gebruikt hij ook u om Zijn plan waar te maken. Hij belooft Jozua, en 

ook ons,  Hij belooft ons geen gemakkelijke overwinning maar Hij geeft wel aan 

dat niemand tegen Jozua zal kunnen stand houden. Jozua heeft in zijn strijd 
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8/9 wel de nodige moeilijkheden meegemaakt maar    

omdat hij sterk en moedig is zal hij overwinnen,    

omdat hij vasthoudt aan de beloften van God. En dat 

geldt ook voor u. Als u in uw dagelijkse leven      

moeilijkheden tegenkomt, blijf dan vertrouwen op 

zijn beloften.  

 

Dat is dan meteen ook een goede getuigenis voor uw 

omgeving. Dan zien ze dat, ondanks de tegenslagen 

en moeilijkheden die je overkomen, en die komen we 

allemaal wel tegen, dat je toch daarmee doorgaat, 

dat je Gods plan blijft volgen en daaruit spreekt geloof, en vertrouwen, en 

daarmee verover je het land (of de taak) dat God jou gegeven heeft.  

 Daarmee laat je zien dat je sterk en moedig bent, ook al is het soms voor 

de wereld een dwaasheid. God houd zijn beloften en hij beloofd ons dat Hij ten    

allen tijde met ons is.  

 

 De vraag is nu of u bereidt bent om te gaan? Om te wandelen in geloof. 

Bent u bereidt om uw leven met volle vertrouwen in Zijn hand te leggen en zo de 

weg vrij te maken naar het beloofde land ? Ik hoop van wel. 

In Psalm 119:33-40 lezen we: 

 

“Onderwijs mij, HERE, de weg uwer inzettingen,  

dan zal ik die bewaren ten einde toe. 

Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren,  

en haar van ganser  

harte onderhouden. 

Doe mij het pad  

uwer geboden betreden,  

want daarin heb ik lust. 

Neig mijn hart  

tot uw getuigenissen  

en niet tot winstbejag. 

Wend mijn ogen af, zodat zij 

geen ijdele dingen zien,  

maak mij levend door uw wegen. 

Bevestig uw belofte  

aan uw knecht, die uw vreze toegedaan is. 

Wend mijn smaadheid af, die ik vrees,  

want uw verordeningen zijn goed. 

Zie, naar uw bevelen verlang ik,  

maak mij levend door uw gerechtigheid. 
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9/9 Ik wil eindigen met die prachtige belofte uit vers 9 van Jozua 1: 

 

“…wees sterk en moedig.  

Sidder niet en word niet verschrikt,  

want de HERE, uw God, is met u,  

overal waar gij gaat.” 

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebt u vragen of wil u gewoon in alle discretie uw hart eens luchten : 

mailto:stephan.de.feyter@gmail.com?subject=Prediking:%20Wees%20sterk%20en%20moedig

