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	Naam: Oscar Biesheuvel
	Telefoon: 25 september 2022
	Email: Geloven is zien
	Iban: Zien, bidden en werken
	bijbelgedeeltes: Jozua 3:1-17

	samenvatting preek: Inleiding: waarom gaan we kamperen? Waarom een serie over visie en missie? Kort antwoord: omdat we willen dat jij gezond bent! Spiritueel, emotioneel, relationeel, fysiek, financieel… op alle vlakken van je leven. We willen een kerk zijn die eraan bijdraagt dat mensen meer op Jezus gaan lijken, gezond zijn, en dat dus oook uitdragen naar deze wereld. Met deze preek sluiten we de erie over onze visie af. Meer info vind op connectkerk.nl/onze-visie
Vandaag lezen we Jozua 3 in z’n geheel. Jozua, die als opvolger van Mozes (ga er maar aan staan!) als 80-jarige al de nodige training achter de rug had. En nu staat hij als leider van het volk aan de rand van het nieuwe land. Ze zijn geen slaaf meer, geen woestijnvolk meer, maar hebben ook nog geen land. Een volk in transitie, in een overgangsperiode. Een rijk hoofdstuk waar we vandaag een paar dingen uitlichten. Allereerst, vers 7. “Deze dag zal Ik beginnen u groot te maken voor de ogen van heel Israel.” Dat zegt God tegen Jozua. Hij wil Jozua ‘groot maken’. Dat gaat erg tegen onze natuur in, nietwaar? Wij moeten toch klein en nederig blijven? Wat bedoelt God hiermee? 
Het volk had een leider nodig, iemand die hen kon helpen om hun identiteit en hun roeping te ontdekken en uit te leven. Gods volk in het beloofde land, als zegen voor de wereld. Iemand die ze konden respecteren, vertrouwen en volgen. Mozes was dood, het was tijd voor hun éigen verhaal met God. Niet langer teren op verhalen van vroeger (hoe mooi en belangrijk ook!) maar nu was het aan hén! God maakte Jozua groot in de ogen van het volk, zodat Jozua invloed kon uitoefenen. Door God geïnspireerd en aangesteld, om zo het volk te leiden in de wegen van God. Is dat niet ook ònze roeping? Invloed uitoefenen op de plek waar God ons gesteld heeft? Mag God ons ook ‘groot maken’, laten groeien in geloof en karakter?
Het tweede dat opvalt is vers 15. De Jordaan die overstroomt. In plaats van een makkelijke doortocht (als God Jozua wil groot maken, dan kan het toch wel wat makkelijker?) lijken de problemen toe te nemen! Maar God moedigt hen aan: stap op het water, en het water zal zich terug trekken. Net als Petrus die op het water liep, de ogen gericht houdend op God!
Wat leren we van Jozua, wat nemen we mee in onze eigen tijden van ‘overstroming’, waarin God ons wil trainen?
1) Wees sterk en moedig! Vind je identiteit in God. 2) Laat het wetboek niet wijken ‘uit je mond’ (Jozua 1:8). Wat spreek jij uit over je situaties? Zijn jou woorden in lijn met wat God zegt in Zijn Woord? 3) Versta Gods stem (Jozua 1:1) Oefen daar in, ook op je ConnectGroepen. 4) Zien, bidden en werken. Houd vast aan de belofte, blijf in Gods aanwezigheid (Ex33) en vecht wanneer het nodig is (Ex. 17). 5) Laat je oude leven achter je! Je woont niet meer in Egypte, laat verkeerde denkpatronen en gewoontes achter je. 6) Laat je dopen! Het beeld van de Jordaan oversteken wordt vaak gebruikt als beeld van ‘je oude leven achter je laten’. 27 november is weer een doopdienst, iets voor jou? 7) Ga heilig leven, blijf groeien, trek op met een ‘Mozes’, help elkaar. 8) Als God jou groot maakt, maak Hem groot!



	bijbelgedeeltes 2: - Loop de 8 punten eens door, waar wil jij nog in groeien?
- Hoe helpen jullie als ConnectGroep elkaar om te groeien, in heiligheid, in het verstaan van Gods stem, in het spreken van woorden die in lijn zijn met Gods Woord?
- Wie is een ‘Mozes’ in jouw leven? Of voor wie kun jij dat zijn?
- Bid voor elkaar


