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Bladsy 6

1 1 Ná die dood van Moses, die dienskneg van die
Here, het die Here vir Josua, seun van Nun, Moses
se helper, gesê: 2 “Moses, my dienskneg, is dood.
Daarom, maak nou gereed om hierdie Jordaan
oor te steek, jy en hierdie hele volk, na die land
wat Ek aan hulle, aan die Israeliete, gaan gee. 3
Elke plek waarop julle voete trap – aan julle gee
Ek dit soos Ek aan Moses beloof het. (Jos 1:1-3)
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Bladsy 7

7 Wees net baie dapper en sterk, sodat jy die hele
wet wat Moses, my dienskneg, jou beveel het,
nougeset uitvoer. Moenie links of regs daarvan
afwyk nie, sodat jy sukses kan behaal oral waar jy
gaan. 8 Hierdie boekrol van die wet mag nie uit
jou mond verdwyn nie. Jy moet dit dag en nag
mymerend prewel, sodat jy alles wat daarin
geskryf is, nougeset kan nakom; want dan sal jy
voorspoedig wees op jou pad; dan sal jy sukses
behaal. (Jos 1:7-8)
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Bladsy 8

10 Josua het ook gesê: “Hieraan sal julle weet
dat die lewende God in julle midde is en dat Hy
beslis die Kanaäniete, die Hetiete, die Hewiete,
die Feresiete, die Girgasiete, die Amoriete en die
Jebusiete voor julle sal verdryf: 11 Kyk, die
verbondsark, die Heer van die hele aarde, gaan
voor julle uit, die Jordaan in. 12 Neem dan nou
vir julle twaalf manne uit die stamme van Israel,
een man vir elke stam. 13 Wanneer die voete
van die priesters wat die ark van die Here, die
Heer van die hele aarde, dra, in die water van
die Jordaan tot rus kom, sal die water van die
Jordaan, die water wat van bo af kom, afgesny
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word en in een massa opdam.” (Jos 3:10-13)
Bladsy 9

19 Die volk self het uit die Jordaan opgetrek op die
tiende van die eerste maand. Hulle het kamp
opgeslaan by Gilgal aan die oosgrens van Jerigo. 20
Daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan
geneem het, het Josua in Gilgal opgerig. 21 Hy het
vir die Israeliete gesê: “As julle kinders in die
toekoms vir hulle ouers vra, ‘Wat beteken hierdie
klippe?’ 22 dan moet julle aan julle kinders
verduidelik, ‘Op droë grond het Israel deur hierdie
Jordaan getrek.’ 23 Want die Here julle God het die
water van die Jordaan voor julle laat opdroog,
totdat julle deurgetrek het, soos wat die Here julle
God gedoen het met die Rietsee wat Hy voor ons
laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, 24
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sodat al die volke van die aarde
mag weet dat die
hand van die Here sterk is, en sodat julle altyd vir
die Here julle God ontsag sal hê.” (Jos 4:19-24)
Bladsy 10

7 Maar hulle kinders het Hy in hulle plek gestel. Dit is
hulle wat Josua besny het, want hulle was onbesnede,
omdat hulle nie op pad besny is nie. 8 Toe die hele volk
klaar besny is, het hulle net waar hulle was in die kamp
gebly, totdat hulle gesond was. 9 Die Here het vir Josua
gesê: “Vandag het Ek die bespotting van Egipte van
julle afgewerp.” Daarom is die naam van hierdie plek
Gilgal; dit is vandag nog so. 10 Terwyl die Israeliete by
Gilgal gekamp het, het hulle op die veertiende dag van
die maand teen die aand die Pasga gevier in die
vlaktes by Jerigo. 11 Die dag ná die Pasga, presies op
daardie dag, het hulle van die vrug van die land geëet
– ongesuurde brood en gebraaide koring. 12 Die
manna het opgehou die dag ná hulle van die vrug van
Members
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die land geëet het. Daar was nie
meerInmanna
vir die
Israeliete nie. Hulle het in daardie jaar van die
opbrengs van die land Kanaän geëet. (Jos 5:7-12)
Bladsy 11

6 1 Jerigo se poorte was egter dig gesluit
vanweë die Israeliete; niemand het daar
uitgegaan of ingegaan nie. 2 Die Here sê toe vir
Josua: “Kyk, Ek gee Jerigo, sy koning en sy
dapper krygers in jou hand. 3 Julle moet om die
stad trek, al die krygsmanne. Jy moet een keer
om die stad gaan. Ses dae lank moet jy só
maak: 4 Sewe priesters moet sewe ramshorings
voor die ark dra. Op die sewende dag moet
julle sewe keer om die stad trek, terwyl die
priesters op die horings blaas. 5 En wanneer
daar lank op die horing van die ram geblaas
word, moet al die manskappe, sodra julle die
geluid van die ramshorings hoor, 'n baie harde
Members
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ineenstort, en die manskappe moet bo-oor
klim, elke man reg voor hom uit.” (Jos 6:1-5)
Bladsy 12

22 Vir die twee manne wat die land verken het,
het Josua gesê: “Gaan na die huis van die
prostituut. Bring die vrou en al haar mense uit,
soos julle haar met 'n eed beloof het.” 23 Die
jong manne wat die verkenners was, het toe
gegaan en Ragab, haar vader en moeder, haar
broers en almal wat by haar hoort, na buite
gebring. Haar hele familiegroep het hulle na
buite gebring en hulle buite die kamp van Israel
laat bly. (Jos 6:22-23) Members In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 13

7 Josua het gesê: “Ag, Here, my Heer, waarom het U hierdie
volk ooit deur die Jordaan laat trek om ons in die hande van
die Amoriete oor te gee, om ons te vernietig? Was ons maar
liewer bereid om oorkant die Jordaan te bly! 8 Asseblief, my
Heer! Wat moet ek sê nadat Israel voor sy vyande gevlug
het? 9 Die Kanaäniete en al die inwoners van die land sal dit
hoor, ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. Wat
sal U dan doen vir u groot Naam?” 10 Die Here het Josua
geantwoord: “Staan op! Waarom lê jy nou op jou gesig? 11
Israel het gesondig. Hulle het my verbond wat Ek hulle beveel
het, oortree, asook van die bangoed geneem, dit gesteel en
daaroor gelieg, en dit boonop by hulle goed gevoeg. 12 Die
Israeliete sal nie kan standhou voor hulle vyande nie; hulle
moet voor hulle vyande vlug, omdat hulle self bangoed
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geword het. Ek sal nie meer met julle wees nie, tensy julle die
bangoed tussen julle uitdelg. (Jos 7:6-12)
Bladsy 14

11 Terwyl hulle op vlug was voor Israel teen die afdraande
by Bet-Goron, het die Here groot klippe uit die hemel op
hulle gewerp, tot by Aseka, sodat hulle gesterf het. Dié
wat deur die haelstene gesterf het, was meer as dié wat
deur die Israeliete met die swaard doodgemaak is. 12 Dit
was in dié tyd dat Josua met die Here gepraat het, die
dag toe die Here die Amoriete aan die Israeliete
oorgelewer het. Hy het, terwyl Israel toekyk, gesê: “Son,
staan stil in Gibeon, en maan, in die vallei van Ajalon!” 13
En die son het stilgestaan en die maan het gaan staan,
totdat 'n nasie wraak geneem het op sy vyande. Staan dit
nie geskryf in die Boekrol van die Opregte nie? Ja, die son
het gaan staan in die middel van die hemelruim, en hy
was ongeveer 'n volle dag nie haastig om onder te gaan
In Christ
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nie. 14 Daar was nooit tevoreMembers
of daarna
'n dag
soos
hierdie nie, waarop die Here geluister het na die stem van
'n mens. Ja, die Here het vir Israel geveg. (Jos 10:11-14)
Bladsy 15

23Josua het die hele land ingeneem soos
die Here vir Moses beveel het, en toe die
land as besitting aan Israel gegee, vir elke
stam 'n deel. Die land kon toe rus van
oorlog... 10Josua het toe die loting daar in
Silo in die teenwoordigheid van die Here
gedoen en die land tussen die Israelitiese
stamme verdeel. (Jos 11:23, 18:10)
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Bladsy 16

43 Die Here het aan Israel die hele land gegee
wat Hy beloof het om aan hulle voorvaders te
gee. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan
woon. 44 Die Here het vir hulle rus gegee aan
alle kante, net soos Hy aan hulle voorvaders
beloof het. Van al hulle vyande kon niemand
voor hulle staande bly nie. Al hulle vyande het
die Here in hulle hand gegee. 45 Nie 'n woord
van al die goeie beloftes wat die Here aan die
huis van Israel gemaak het, het onvervuld
gebly nie; alles is vervul. (Jos 21:43-45)
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Bladsy 17

14 Kyk, ek loop vandag die pad van almal op
aarde. Erken met julle hele hart en julle hele
wese dat nie een woord van al die goeie
beloftes wat die Here julle God teenoor julle
uitgespreek het, onvervuld gebly het nie; alles
is vir julle vervul, nie een woord daarvan het
onvervuld gebly nie. 15 Soos elke goeie belofte
wat die Here julle God aan julle gemaak het, vir
julle vervul is, so sal die Here elke woord van
onheil oor julle vervul, totdat Hy julle uitgedelg
het van hierdie goeie grond af wat die Here
julle God vir julle gegeeMembers
het. (Jos
23:14-15)
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Bladsy 18

13 Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard
gewerk het nie, dorpe wat julle nie gebou het nie, waar
julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie
geplant het nie, maar waarvan julle eet.’ 14 “Daarom
dan, julle moet ontsag hê vir die Here; dien Hom met
opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle
voorvaders anderkant die Rivier en in Egipte gedien het,
en dien die Here. 15 Maar as dit verkeerd is in julle oë
om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil
dien, óf die gode anderkant die Rivier wat julle
voorouers gedien het, óf die gode van die Amoriete in
wie se land julle woon. Maar ek en my huis, ons sal die
Here dien.” 16 Hierop het die volk geantwoord en gesê:
“Nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien
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nie; 17 want die Here ons God, Hy
is die Een wat ons en
ons voorouers uit Egipteland, uit die plek van slawerny,
laat optrek het (Jos 24:13-16)
Bladsy 19
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Lyn 1: Belofte van land vervul
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Bladsy 21

1Die Here het vir Abram gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af
na die land toe wat Ek vir jou sal aanwys. 2Ek sal jou 'n groot nasie maak, Ek sal jou seën
en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. 3Ek sal seën wie
jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën
wees.” ... 7Toe het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê:
“Aan In
jou
nageslag
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Ek hierdie land.” (Gen 12:1-3,7)
Bladsy 22

37 Omdat Hy julle voorouers liefgehad het, het Hy hulle nageslag ná hulle gekies, en het Hy
self julle met groot krag uit Egipte uitgelei 38 om nasies wat groter en magtiger is as julle
voor julle te verdryf en om julle in hulle land in te bring, sodat Hy dit vir julle as erfdeel kan
gee, soos dit vandag is. 39 Erken vandag en laat dit in julle harte insink: Die Here, Hy is God
bo in die hemel en onder op die aarde. Daar is geen ander nie. 40Members
Kom daarom
altyd sy vaste
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voorskrifte en gebooie na wat ek vandag vir julle voorskryf, sodat dit met julle en julle
kinders ná julle goed kan gaan, en sodat julle 'n lang lewe kan hê op die grond wat die Here
julle God vir altyd vir julle gaan gee.” (Deut 4:37-40)
Bladsy 23

1 “As jy aandagtig luister na die stem van die Here jou God deur al sy gebooie wat ek vandag
vir jou voorskryf, nougeset na te kom, sal die Here jou God jou verhoog bo al die nasies van
die aarde. 2 Al hierdie seëninge sal jy ontvang, en dit sal jou deel word as jy luister na die
stem van die Here jou God:
9 “Die Here sal jou vestig as 'n heilige volk vir Hom, soos Hy aan jou met 'n eed beloof het. As
jy die gebooie van die Here jou God nakom en sy paaie volg, 10 sal al die volke van die aarde
In Christ
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sien dat die Naam van die Here oor jou uitgeroep is, en hulle sal Members
ontsag vir
jou hê.
11ofOp
die
grond wat die Here aan jou voorvaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee, sal die Here
aan jou ryke oorvloed skenk met die vrug van jou liggaam, die vrug van jou diere en die vrug
van jou grond. (Deut 28:1-2, 9-11)
Bladsy 24

15 “ As jy egter nie na die stem van die Here jou God luister deur al sy gebooie en vaste
voorskrifte wat ek vandag vir julle voorskryf, nougeset na te kom nie, sal al hierdie vloeke
oor jou kom en jou tref:
25 “Die Here sal daarvoor sorg dat jy voor jou vyande verslaan word. Met een pad sal jy
In Christ Church
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teen hulle uittrek, en met sewe paaie voor hulle uit vlug. Jy salMembers
'n skrikwekkende
voorbeeld
wees vir al die koninkryke van die aarde. 26 Jou lyke sal aas wees vir al die voëls van die
hemel en die diere van die land, en niemand sal hulle verwilder nie. (Deut 28:15, 25-26)
Bladsy 25

43 Die Here het aan Israel die hele land gegee wat Hy beloof het om aan hulle
voorvaders te gee. Hulle het dit in besit geneem en daar gaan woon. 44 Die Here het vir
hulle rus gegee aan alle kante, net soos Hy aan hulle voorvaders beloof het. Van al hulle
vyande kon niemand voor hulle staande bly nie. Al hulle vyande het die Here in hulle
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hand gegee. 45 Nie 'n woord van al die goeie beloftes wat dieMembers
Here aan
dieChurch
huis van
Israel gemaak het, het onvervuld gebly nie; alles is vervul. (Jos 21:43-45)
Bladsy 26

7 Ek het julle gebring na 'n land met boorde, om die vrugte en die goeie daarvan te
geniet. Maar julle het ingekom en my land verontreinig; van my eiendom het julle iets
afstootliks gemaak.
13 “Want twee wandade het my volk gepleeg: My, die fontein van lewende water, het
Members In Christ Church of Zimbabwe
hulle verlaat om vir hulle opgaarputteg uit te kap – gebarste opgaarputte
wat nie
water hou nie. (Jer 2:7,13)
Bladsy 27

11 1 Dit is die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: 2 “Luister na die woorde van
hierdie verbond, en praat met die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem. 3 Sê vir
hulle, ‘So sê die Here, die God van Israel: “Vervloek is die mens wat nie luister na die woorde
van hierdie verbond nie, 4 dit wat Ek julle voorouers beveel het op die dag toe Ek hulle uit
Egipteland, uit die ystersmeltoond, uitgelei het met die woorde,
‘Luister
na my
stem
en tree
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op ooreenkomstig alles wat Ek julle beveel. Julle sal dan my volk wees, en Ek sal julle God
wees, 5 sodat Ek die eed gestand kan doen wat Ek vir julle voorouers afgelê het – om vir
hulle 'n land te gee wat oorloop van melk en heuning, soos dit vandag is.’ ” (Jer 11:1-5) Bladsy 28

21“Dit is die land wat julle tussen julle moet verdeel volgens al die stamme van Israel.
22Julle moet die land verdeel deur loting vir julleself en vir die vreemdelinge wat al 'n
geslag lank tussen julle woon. Julle moet sulke vreemdelinge as medeburgers tussen
julle beskou. Hulle moet saam met julle besittings ontvang onder die stamme van Israel.
23Julle moet die vreemdelinge hulle besittings gee by die stamme
waar
hulleChurch
woon,”
sê
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die Here my God. (Eseg 47:21-23)
Bladsy 29

7 “U is die Here, die God wat vir Abram gekies het, hom uit Ur van die Galdeërs gelei
het, vir hom die naam Abraham gegee het. 8 U het sy hart getrou teenoor U bevind en
met hom die verbond gesluit om aan hom te gee die land van die Kanaäniete, die
Hetiete, die Amoriete en Feresiete, die Jebusiete en Girgasiete, om dit aan sy nageslag
Members
te gee. U het u woord gestand gedoen, want U is regverdig. (Neh
9:8) In Christ Church of Zimbabwe

Bladsy 30

5 1 Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het
wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie. 2
En daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die
hemel beklee te word. (II Kor 5:1-2)
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Bladsy 31

1Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste
aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. 2En ek het die heilige stad, die
nuwe Jerusalem, van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n
bruid wat vir haar man versier is.
3Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê: “Kyk, die woonplek
is nou
by
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die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as
hulle God. (Op 21:1-3)
Bladsy 32

Lyn 2: Genade aan die wat glo
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Bladsy 33

31Omdat Ragab, die prostituut, geglo het, het sy die verkenners vriendelik ontvang en
het sy nie omgekom saam met dié wat aan God ongehoorsaam was nie. (Heb 11:31)
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Bladsy 34

24Julle sien dus dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade en nie net op
grond van sy geloof nie. 25Is Ragab die prostituut nie ook vrygespreek op grond van
wat sy gedoen het toe sy die verkenners weggesteek en hulle met 'n ander pad laat
ontkom het nie? 26'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie
tot dade kom nie, ook dood. (Jak 2:25-26)
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Bladsy 35

1Die geslagsregister van Jesus Christus, die Seun van Dawid, die seun van Abraham:
2Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob, en Jakob van Juda en sy broers; 3Juda
was die vader van Peres en Serag by Tamar, Peres van Gesron, en Gesron van Ram;
4Ram was die vader van Amminadab, Amminadab van Nagson, en Nagson van Salmon;
5Salmon was die vader van Boas by Ragab, Boas van Obed byMembers
Rut, Obed
vanChurch
Isai; 6Isai
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was die vader van koning Dawid... 17Altesaam was daar dus veertien geslagte van
Abraham af tot by Dawid, veertien van Dawid af tot by die Babiloniese ballingskap en
veertien van die Babiloniese ballingskap af tot by Christus. (Mat 1:1-5.17)
Bladsy 36

3Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot
ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit
die dood. Nou het ons 'n lewende hoop 4op die onverganklike, onbesmette en
onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word. 5En omdat
julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig bewaar virMembers
die saligheid
wat reeds
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gereed is om aan die einde van die tyd geopenbaar te word. (I Pet 1:3-5)
Bladsy 37

Lyn 3: Oorwinning kom deur die krag van God
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Bladsy 38

44 1 Vir die musiekleier. Van die Koragiete. 'n Maskiel. 2 O God, met ons eie ore het ons
dit gehoor, ons voorouers het ons vertel van die dade wat U verrig het in hulle tyd, in die
ou tyd: 3 U, U het met u eie hand nasies verdryf, maar húlle het U geplant, U het volke
geteister, maar húlle het U laat uitbrei. 4 Ja, ons voorouers het nie met hulle swaard 'n
land in besit geneem nie; hulle arm het nie aan hulle die oorwinning
maar
u
Membersgegee
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regterhand en u arm en die lig van u teenwoordigheid, omdat U hulle goedgesind was.
(Ps 44:1-3)
Bladsy 39

9 Ek is die Een wat die Amoriete, so lank soos sederbome en so sterk soos eikebome,
uitgeroei het voor hulle uit. Ek het hulle uitgeroei – hulle vrug bo en hulle wortels onder.
10 Ek is die Een wat julle uit Egipteland laat optrek en julle veertig jaar lank deur die
woestyn laat gaan het om die land van die Amoriete in besit te neem. ... 12 “Maar julle
Members
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het die nasireërs wyn laat drink; aan die profete het julle opdrag
gegee,
‘JulleChurch
magofnie
profeteer nie!’ 13 Kyk, Ek bring julle tot stilstand waar julle is; net soos 'n wa oorvol van
gesnyde graan tot stilstand kom. (Amos 2:9-13)
Bladsy 40

27“Praat met Israel, mens, sê vir hulle: So sê die Here my God: Julle voorvaders het My
ook nog in my eer aangetas deur heeltemal ontrou aan My te word. 28Ek het hulle na
die land toe gebring wat Ek met 'n eed beloof het om aan hulle te gee, en hulle het op
elke hoë heuwel en onder elke groen boom wat hulle gesien het, hulle diereoffers
gebring, hulle geskenke neergesit wat My gekrenk het, hulle wierookoffers verbrand en
hulle drankoffers uitgegiet... 33“So seker as Ek leef,” sê die Here my God, “Ek sal oor julle
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regeer met mag en krag en Ek sal my toorn oor julle laat losbreek.
34Ek sal julle met
mag en krag tussen die volke uitbring en julle bymekaarmaak uit die lande waarheen Ek
julle verstrooi het en my toorn oor julle laat losbreek. (Eseg 20:27-28, 33-34)
Bladsy 41

10Hoor die woord van die Here, nasies, vertel dit aan die verste eilande!
Julle moet sê: Hy wat vir Israel verstrooi het, sal hom bymekaarmaak. Die Here sal hom
oppas soos 'n wagter sy trop skape oppas. 11Die Here het vir Jakob bevry, hulle gered uit
die mag van een wat sterker as hulle is. 12Hulle sal kom en op die Sionshoogte sing,
hulle sal straal van blydskap oor die goeie wat deur die Here gegee word: oor koring,
wyn en olie, oor die aanteel van kleinvee en grootvee. Hulle sal floreer soos 'n tuin wat
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goed natgelei word, hulle sal nie meer na water smag nie... 33Dit
is die verbond wat Ek
in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here: Ek sal my woord op hulle harte skryf en
dit in hulle gedagte vaslê. (Jer 31:10-12,33)
Bladsy 42

16Ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding van
elkeen wat glo, in die eerste plek die Jood, maar ook die nie-Jood. (Rom 1:16)
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Bladsy 43

4Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God
vir die ereplek uitverkies is. 5Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om
'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir
God welgevallig is. (I Pet 2:4-5)
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18Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die
aarde. 19Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in
die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en 20leer hulle om alles te
onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding
van die wêreld.” (Mat 28:18-20)
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Bladsy 45

26“Dan sal die mense die Seun van die mens in die wolke sien kom met groot krag en
majesteit. 27En dan sal Hy die engele uitstuur om sy uitverkorenes bymekaar te bring uit
die vier windstreke, van die een kant van die aarde af tot by die ander kant.”
(Mark 13:26-27)
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Bladsy 46

9Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste plae
was, gekom en met my gepraat. “Kom,” het hy gesê, “ek sal jou die bruid wys, die vrou
van die Lam.” 10Ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë
berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys, wat van God af uit die
hemel uit afkom. 11Die stad het die heerlikheid van God: sy glans
is soos
dié Church
van die
Members
In Christ
of Zimbabwe
kosbaarste edelsteen, soos 'n kristalhelder opaal. (Op 21:9-11)
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22'n Tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here God, die
Almagtige, en die Lam. 23Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig
nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. 24Die nasies sal
in die stad se lig lewe, en die konings van die aarde verleen luister daaraan.
(Op 21:22-23)
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Oordenking
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Oordenking
• Lees elke oggend nog gedeeltes uit die Bybel, soos wat die Gees jou lei uit ander
bronne of kruis verwysings of gebruik hierdie riglyn. Dis kort gedeeltes sodat jy
genoeg tyd het om dit biddend te deurdink.
Huisgodsiens
Maandag
Dinsdag

Verwante lees gedeeltes
Josua geroep
Ragab en die verkenners

Teks
Jos 1:1-9
Jos 2, Jak 2:17,25

Woensdag
Donderdag

Ai en Akan
Die Gibeoniete

Jos 7
Jos 9

Vrydag

Wen met wonders

Jos 10:1-27
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Samevatting tot U eer
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Josua, ‘n oorsig
Josua is deur God geroep.
“Inname” sy nuwe beroep.
Verseker: “Jy hoef niks te vrees,
want Ek sal by jou wees.”
Met geloof is die weg gebaan,
ja, droogvoets deur die Jordaan.
Die volke het begin bewe –
dis ‘n God wat regtig lewe!
Meng met heidenvolke verbode hulle dien te veel ander gode.
God is die enigste ware een.
Vertroue net op Hom alleen.
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Josua, ‘n oorsig
Sewe keer om Jerigo se muur
en hy val self op God se uur.
Ragab is gered deur haar geloof.
Van toe af kon Sy God ook loof.
By Ai het hul die geveg verloor!
God se waarskuwing is nie gehoor.
Die bloedige geveg se wonde,
is as gevolg van hulle sonde
Oorwinning kom nie uit eie krag alles is net deur God se mag!
So het God die weg gebaan
dat hulle al die volke verslaan.
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Josua, ‘n oorsig
Josua se einde is ‘n afskeidspreek,
wat hul herinner wat maak en breek.
God het alles gedoen wat Hy beloof
die volk moet Hom nou dien en loof.
Jy kan ook in jou lewe vertrou,
want God sal Sy beloftes hou.
Soos Ragab red Hy dié wat glo
Ja, geloof in die eindpunt daarbo.
Die oorwinning is in Sy hand jy is deel van die beloofde land!
Jesus het reeds die Satan verslaan,
Ja, Hy het vir ons die weg gebaan.
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Gebed
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