
 

Preekvoorligting Sondag 9 September 2018 

Skriflesing: Josua 24: 1 – 28     Teksvers: Josua 24: 15 

Tema: Die mens se lewensgeskiedenis is God se ewigheidsgeskiedenis, vergeet dit nooit en eer 

so God! 

 

“Dit wat julle het, het julle gesteel, julle het geen reg op eiendom in hierdie land nie, die onreg van 

die verlede moet reggestel word deur dit wat oor die loop van ŉ geweer afgevat is terug te gee”. Is 

daar enige antwoorde op hierdie kwessies te vind? 

 

1. God en die lewensgeskiedenis van Israel 

Josua was die persoon wat deur God gekies was om Israel na die beloofde land te lei. Dit het Josua 

met groot sukses gedoen en nou bring hy die volk by Sigem bymekaar. Hierdie was 'n baken in 

die geskiedenis van die volk Israel – hier het hulle voorvaders, hulle stamvaders die belofte van 

die beloofde land ontvang. Waarom nou hierdie teruggryp in die geskiedenis? Josua wou voorkom 

dat Israel hulle geskiedenis begrawe en daarmee saam hulle God. Gevolglik sy woorde "maar ek 

en my huis sal die Here dien" waardeur hy op twee moontlikhede wys - of hulle vergeet hulle 

lewensgeskiedenis en verloën so God, of hulle onthou hulle lewensgeskiedenis en bely so God.  

2. God en die lewensgeskiedenis van hulle na Israel  

“Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die 

Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het”. Hier breek 

die Evangelie deur die grense van Kanaän en word ŉ saak van die wêreld – die boek Handelinge 

is hiervan vol. God het deur sy bemoeienis met hierdie wêreld die mens se lewensgeskiedenis as  

Sy ewigheidsgeskiedenis geskryf. God het ook ons lewens gerig en gestuur. Dit was onder sy 

beskikking dat ons gedeel het aan 'n volksplanting in 1652 ens. Met hierdie saak kan ons twee weë 

opgegaan – of jy vergeet jou lewensgeskiedenis en verloën so jou God, of jy onthou jou 

lewensgeskiedenis en bely so jou God. Ons lewensgeskiedenis is nie maar iets wat weggepak kan 

word deur onsself of deur ander nie. Ons lewensgeskiedenis is God se ewigheidsgeskiedenis. 

3. Ons lewensgeskiedenis en die eer van God 

Ons lewensgeskiedenis verkeer onder druk: Wat maak ons hiermee?  Josua openbaar: Kies dan vir 

julle vandag wie julle wil dien, kies die ware God, die God soos geopenbaar in julle geskiedenis, 

of kies 'n ander god, 'n afgod, 'n god wat vir ander aanvaarbaar is. Vir ons word ook gesê: “Kies 

wie julle wil dien” met die betekenis van “onthou julle lewensgeskiedenis en eer so God, vergeet 

julle lewensgeskiedenis, en verloën so God”.  

Onder die groot boom by Sigem was daar vir Israel klipstapels wat hulle  herinner aan God se pad 

met hulle as volk. Ons geskiedenis het ook “klipstapels” waardeur God Sy ewigheidsgeskiedenis 

deur ons lewensgeskiedenis in hierdie land geskryf het. Laat ons dit nie afbreek nie, maar 'n “groot 

klip” oprig wat getuig van ons verbintenis met die verlede, ook ons hoop op die toekoms, wat sê 

dat ons nie op onsself vertrou nie maar op die lewende God en dit tot in ewigheid – die God wat 

ons tot hier gebring het en ons ook verder in ons lewensgeskiedenis sal dra.  

Daarom onthou: Die mens se lewensgeskiedenis is God se ewigheidsgeskiedenis, en dan die 

duidelike oproep vir ons in hierdie tyd – vergeet dit nooit en eer so God! 


