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Teks:  Josua 5:2- 9; 13-15    14 Julie 2019 
 
Tema:  Die Krag van die teken!! 
 
 
1.  Die volk Israel is 40 jaar gelede uit Egipte weg.  Veertig jaar lank het hulle 
deur die woestyn geworstel.  Almal wat oorspronklik weggetrek het, was nou al 
dood.  Nou staan hier ‘n nuwe geslag onder leiding van ‘n relatief “onervare” 
leier, Josua.  Agter hulle lê die Jordaanrivier waardeur hulle, ondanks die 
reënseisoen, droogvoets getrek het (Josua 3,4) – gaan lees gerus by die huis 
daardie hoofstukke en probeer iets van die wonder beleef. Dit moes vir hulle ‘n 
groot oomblik gewees het.  
 
Voor hulle lê die vlaktes van Kanaan met ‘n stad, Jerigo wat hulle nog nie kan 
sien nie maar wat hulle weet hulle moet inneem. Soos ‘n goeie soldaat het Josua 
vroeër, voor hulle deur die Jordaan is, spioene uitgestuur om die land te gaan 
verken. (Josua 2) Die nuus wat hulle teruggebring het, was gemeng.  Aan die 
een kant hoor hulle dat dit baie lekker daar is.  Daar is groot druiwetrosse en vet 
pampoene en patats.  Dis sommer ‘n lekker ryk land… rapporteer die spioene.  
Maar ons het ‘n probleem:  Die stad het ‘n groot muur om hom… dis nie 
sommer net vir “gaan vat” nie. 
 
Dinge lyk skielik nie meer so eenvoudig nie. Dis een ding om deur ‘n rivier 
droogvoets te gaan, dis ‘n totaal ander ding om ‘n stad wat hoë mure het te gaan 
beleer. ‘n Stad met baie soldate en manne wat uitgerus is… nie so moeg soos 
ons (die Israeliete) nie. Mens kan net dink dat hierdie vlakte net sowel 
moedverloor se vlakte genoem sou kon word.Die pad vorentoe is vol uitdagings.  
Menige Israeliet het seker op daardie dag gevoel:  Ons het so vêr gekom, ons 
kan as’t ware al sien hoe ons weer ‘n stukkie grond gaan hê wat ons “ons s’n” 
kan noem… waar ons kan begin boer en ‘n lewe maak. Waar ons met ‘n gesin 
kan begin en rustig leef. Maar nou lyk dit asof dit alles verniet was?  Hoe gaan 
ons ooit hierdie stad met sy hoë mure oorwin?  Boonop het 10 van die twaalf 
verspieders sommer reguit gesê dat dit onmoontlik is. (Numeri 13) 
 
Wat maak mens in sulke omstandighede? Ek kan net dink dat daar onder baie 
van hierdie trekkers maar ‘n somber gees geheers het. Was alles dan 
tevregeefs? Al die ontberinge en ellende, al die inspanning en volharding? Al die 
hoop en verwagting? 
 
As jy jou so in die verhaal probeer inleef, dink jy dalk terug aan ‘n tyd toe jy op 
moedverloor se vlakte was. Miskien is dit die plek waar jy jou op hierdie oomblik 
bevind, hoe sal ek weet? Jy was op reis met die droom van ‘n verruklike 
bestemming, maar skielik word jy wakker in ‘n doodloopstraat. Jy was só oortuig 
dat die nuwe avontuur net goeie dinge sou inhou, maar jy het jou vasgeloop in 
die harde werklikheid van die lewe. Jy het vas geglo dat dit ‘n belofte van die 
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Here was… maar nou weet jy nie meer nie. Sonder om in die detail van ‘n klomp 
voorbeelde in te gaan, gaan ek net ‘n paar ervarings noem wat mense op hierdie 
vlakte kan bring:  

 Jou huwelik, wat jy met soveel verwagting inge”jubel” het. Dit is helaas nie 
soos jy gedink het nie. 

 Jou kinders, wat jy aan die Here toevertrou het toe jy hulle laat doop het, 
neem meer as een dag jou huppel uit jou stap. 

 Die werk waarin jy met soveel verwagting begin het, lyk helaas nie soos jy 
gehoop het nie. En so kan ons aangaan om voorbeeld op voorbeeld te 
noem van omstandighede wat mense op moedverloor se vlagte laat 
beland. 

 
 
2. Wat doen mens in sulke omstandighede? Gee jy moed op? Of…probeer jy 
maar weer? Kom ons kyk… wat doen die Here?  Ons lees: “In dié tyd het die  
Here vir Josia gesê:  Josua, ek het vir jou ‘n opdrag… 
 
Dis reg Here! Sê maar net wat ek moet doen! Ons is ongeveer veertig duisend 
gewapende manne… ons sal darem seker iets kan doen? 
 
Josua, Ek wil hê jy moet jou weermag besny, hierdie manne is nog nooit besny 
nie. Doen dit so vinnig as moontlik, voor jy enigiets anders doen. 
 
Wat…, hoor ek U reg?  Almal weet ‘n volwasse man wat besny is, is vir ‘n rukkie 
nie baie sterk nie!  Hierdie manne sou ten minste vir ‘n paar dae buite aksie 
wees. 
 
Ja Josua, jy het my reg gehoor. 
 
Wat is God besig om te doen? Op moedverloor se vlakte is dit belangrik dat die 
volk sal hoor dat God lank terug beloof het om hierdie volk se God te wees. Dat 
Hy vir hulle ‘n groot nasie gaan maak en aan hulle ‘n land sal gee. In Sy groot 
genade het Hy vir die volk ‘n teken gegee om hulle aan Sy belofte te herinner. 
Die teken is die besnydenis. Maar in al hulle omswerwinge het hulle ouers 
nagelaat om die teken aan hulle seuns te gee… en daarom het die kinders (volk) 
dikwels vergeet met wie hulle te doen het. As hulle weer die teken beleef…sal 
hulle dalk onthou met wie hulle te doen het! 
 
Miskien het Josua op hierdie oomblik toe die Here dit vir hom sê besef dat 
hierdie kontrak van God belangriker is as al sy planne.  Al lê al sy soldate seer in 
die kamp rond, weet hy God sal by Sy woord hou…Hy sal Josua en die volk 
help. Hy weet nog nie presies hoe nie, maar op ‘n manier besef hy dat die teken 
van die besnydenis vir hom sê:  Hierdie land is ons s’n.  Elke keer as julle jul 
seuns besny sal julle weet: Die land is julle s’n! God is ons God en ons is sy 
volk!!  Dit is God se teken van die verbond! 
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Maar ‘n tweede ding gebeur daar op moedverloor se vlakte. Ons lees daarvan in 
vers 10 “Terwyl die Israeliete nog in Gilgal in die kamp was, het hulle die 
paasfees daar in die Jerigovlakte gevier…”  
 
Behalwe dat God hulle wou wys op dit wat Hy aan hulle oer-oupagrootjie 
Abraham belowe het en wat ook vir hulle geld, wou Hy hulle ook herinner aan ‘n 
geleentheid wat bewys dat Hy ‘n God is wat sy woord hou…en daardie 
geleentheid was die uittog uit Egipte. Dis mos waar die paasfees ingestel is. En 
elke keer as hulle die paasfees vier sou hulle onthou dat God ‘n God is wat hou 
by sy beloftes. Dat Hy ‘n God is wat die rietsee en die Jordaan voor hulle kon 
oopkloof. Daarom is Hy ook ‘n God wat met die mure van Jerigo ‘n plan sal 
maak… wat presies en hoe dit gaan gebeur weet hulle nog nie… maar hulle ken 
hul God van verlossing. 
 
Ons weet dat die paasfees vir Christene vervang is met die “nagmaal” soos ons 
dit vandag vier. Vir ons is dit ook belangrik om te weet dat God sy belofte aan 
Abraham gehou het, maar ons het ‘n verdere teken in die nagmaal naamlik dat 
God ons in Jesus Christus kom verlos het. Soos wat die pasga ‘n herinnering 
was aan God se verlossing uit Egipte, so is die nagmaal ‘n teken om ons te 
herinner aan God se verlossing van die sonde en die ewige dood. Elke keer as 
ons die nagmaal vier herinner die tekens ons aan God se verlossing. En dié wete 
behoort ook vir Christene op moedverloor se vlakte ‘n inspirasie te wees. 
 
Die volk Israel destyds, en ek en jy vandag, moet hoor dat ons met ‘n lewende 
God te doen het. ‘n God wat Almagtig is. En dit behoort vir ons nuwe hoop te 
gee. God se verlossingswerk het eenmaal begin, en niks en niemand kan dit stuit 
nie. Sy verlossingswerk gaan voort… ook vir my en jou. Die mure van Jerigo 
behoort ons nie af te skrik nie. 
 
Wanneer jy vandag die tekens neem, die brood en die wyn, wil God vir jou 
herinner wie Hy is (Verbondsluiter) maar ook wat Hy gedoen het (Verlosser). 
Nagmaal is nie sommer net die eet van ‘n stukkie brood en die drink van ‘n 
slukkie wyn nie…dit vertel die storie van God se pad met Sy volk, en met my en 
jou. ‘n Mens kan die fout maak om te dink dat nagmaal ons net herinner aan wat 
God gedoen het – en dit is inderdaad een van die betekenisse, maar nagmaal wil 
ons ook versterk en nuwe hoop vir die toekoms gee.  
 
Wanneer Josua later uit die kamp stap staan daar skielik ‘n man met ‘n ontblote 
swaard voor hom.  Josua het na hom toe gegaan en vir hom gevra:  “Is u aan 
ons kant of ons vyand s’n?” Waarop die man antwoord:  “Ek is die aanvoerder 
van die leer van die Here”  En skielik weet Josua, hierdie stryd teen Jerigo en 
alles wat daarna na ons kan mag kom, is die Here se stryd. Dit gaan nie daaroor 
of ons slaggereed is of nie.  Die Here sal vir ons veg – die teken van die 
besnydenis en die paasfees bevestig dit.  
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En, nou ken ons mos die res van die verhaal – hoedat God die mure van Jerigo 
bo op die inwoners laat val het en die oorwinning aan Josua en sy manne gegee 
het.  God was getrou – Hy hou by Sy belofte. 
 
Miskien wil die Here iets soortgelyks vir my en jou doen as ons vandag die 
nagmaal in geloofsvertroue gebruik. Ek en jy kan mos nie die werking van God 
beheer nie. Ons kan ook nie die Gees van God inperk in wat Hy moet doen nie. 
Nee, die Gees werk soos Hy wil (Joh 3)  My gebed is dat moedverloor se vlakte 
– wat dit ookal in jou lewe mag wees: jou huwelik, kinders se probleme, 
finansieële probleme, of wat ookal, vir jou ‘n nuwe geloofservaring sal raak. Dat 
jy God opnuut sal sien vir wie Hy is en dat dit jou nuwe moed sal gee. 
 
Onthou Jesus het gesê: Aan My is alle mag gegee, in die hemel en op die 
aarde…(Matt 28:18) In Sy teenwoordigheid hoef jy nooit magteloos te voel nie. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


