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Voor je ligt de proefeditie 
van het nieuwe gespreks-
materiaal voor Gemeente 
Groei Groepen (GGG): Sterk 
en moedig als Jozua.

Waar haal je je kracht vandaan?
Jozua kreeg de opdracht Kanaän 
binnen te trekken. Maar daar beginnen 
de verhalen over Jozua niet. Als jonge 
man liep Jozua 'stage' bij Mozes en 
leerde het belangrijkste wat hij nodig 
had. Waar haal je je kracht vandaan 
voor de strijd? Daarover gaan de eerste 
Jozuaverhalen. We zien dat Mozes hem 
leerde de 'geestelijke wapenuitrusting' 
aan te trekken. Maar hoe zit het dan 
met het geweld dat Jozua gebruikte 
bij de inname van Kanaän en waardoor 
veel christenen deze bijbelgedeeltes 
vaak overslaan? Dat is een belangrijke 
vraag waaraan we volop aandacht 
zullen besteden en die we steeds in het 
perspectief zullen zetten van Jozua’s 
naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de 
machten en krachten van de duisternis 
door zijn kruis en opstanding. Hij 
vestigde zijn koninkrijk niet door geweld 
maar door zijn Geest. 

Het land van de belofte binnengaan
Het Evangelisch Werkverband is 
opgericht vanuit de overtuiging dat 
alleen Jezus zijn kerk kan en zal doen 
herleven door de kracht van zijn Geest. 

Jozua was daarin een voorloper van 
Jezus. Het is fascinerend om Jozua op 
de voet te volgen. 
Door deel te nemen aan een GGG kun 
je op een geweldige manier met elkaar 
te oefenen om Jozua en Jezus te volgen 
als discipelen van het Koninkrijk. Je zult 
daardoor groeien in je vertrouwen op 
God en Hem bijzondere dingen zien 
doen.

Net als de vorige edities hebben we 
opnieuw een prachtige handleiding 
voor het geloofsgesprek gemaakt. Met 
achtergrondinformatie en afbeeldingen 
die de thema’s ondersteunen. Ook 
vind je inspirerende interviews met 
christenen van vandaag die tonen hoe 
het is om sterk en moedig te zijn. De 
GGG is een geweldig concept om elkaar 
te bemoedigen om hoopvol achter Jezus 
te gaan in verwarrende tijden. Mag dit 
nieuwe boekje je daar in bij de hand 
nemen.

Namens de landelijke stuurgroep 
Gemeente Groei Groepen wens ik je 
Gods zegen toe en bovenal een kring 
of Gemeente Groei Groep waar echt 
iets gebeurt in je relatie met God en de 
roeping op jouw leven. Ik hoop dat de 
groep waar jij deel van bent, enthousiast 
aan de slag gaat met Jozua!

Hans Maat
Directeur Evangelisch 
Werkverband



Vriendschapmet God
De Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot 

aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. 

Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn 

dienaar Jozua, de zoon van Nun, een jongeman, 

week niet uit het midden van de tent.  

 

E XO D U S  2 3 : 1 1  H SV

Programma 2



 1 Ontmoeting

Hoe was jouw dag vandaag? 
Of, naar aanleiding van het kernvers: Heb jij 
vandaag God nog ergens bemerkt, gezien, 
gesproken of gevoeld?

 2 Lied & gebed

NLB 25:7 Gods verborgen omgang vinden
HH 667/Opw 464 Wees stil voor het aangezicht 
van God
HH 626/Opw 462 Aan uw voeten, Heer
HH 540 In de morgen

 3 Intro op het thema

Jozua, 19 jaar ‘Het was wel even wennen, die 
voortdurende stilte om me heen. Heel anders dan het 
geschreeuw in het tentenkamp. En heel anders dan de 
stoere praatjes in het legerkamp. Er was in de tent van 
samenkomst een diepe vrede, een krachtige rust. Het 
leek wel alsof God er zelf was. Ik zag mensen die de 
tent hadden opgezocht heel anders terugkeren naar 
het kamp dan dat ze gekomen waren. Een rechtere 
rug, een vollere blik, een lichtere tred.’

Zijn er plekken waar jij iets van Gods 
aanwezigheid ervaart? Klopt dat gevoel met 
wat Jezus gezegd heeft: ‘Ik ben met jullie, alle 
dagen, tot aan de de voltooiing van deze wereld?’ 
(Matteüs 28:20b)

      Jezus zocht af en toe de rust en stilte op om 
tijd met zijn Vader door te brengen. Ook wij 

hebben soms behoefte aan zo’n plek. Zoek eens 
op internet naar het woord ‘retraite’ of 
‘stilteweekend’. Wat heeft een plek als een 
klooster of conferentieoord te bieden? Wat kun je 
daar zelf van toepassen in je eigen huis of leven?  



We lezen Exodus 33:1-11 HSV

¹Verder sprak de Heer tot Mozes: Ga 
heen, vertrek vanhier, u en het volk 
dat u uit het land Egypte geleid hebt, 
naar het land waarvan Ik Abraham, 
Izak en Jakob gezworen heb: Aan 
uw nageslacht zal Ik het geven. ²Ik 
zal een engel vóór u uit zenden – Ik 
zal de Kanaänieten, Amorieten, 
Hethieten, Ferezieten, Hevieten en 
Jebusieten verdrijven – ³naar een land 
dat overvloeit van melk en honing. 
Maar Ik zal Zelf niet in uw midden 
meetrekken, omdat u een halsstarrig 
volk bent en Ik u anders onderweg zou 
vernietigen.
⁴Toen het volk deze onheilsboodschap 
hoorde, bedreven zij rouw en niemand 
van hen deed zijn sieraden om. ⁵De 
Heer had namelijk tegen Mozes 
gezegd: Zeg tegen de Israëlieten: U 
bent een halsstarrig volk. Als Ik ook 
maar één ogenblik in uw midden zou 
meetrekken, dan zou Ik u vernietigen. 
Nu dan, doe uw sieraden af, en Ik zal 
weten wat Ik u doen zal. ⁶Ver van de 
berg Horeb ontdeden de Israëlieten 
zich van hun sieraden.
⁷En Mozes nam de tent en zette die 
voor zichzelf buiten het kamp op, een 
eind van het kamp vandaan; en hij 
noemde hem de tent van ontmoeting. 
Zo gebeurde het dat ieder die de Heer 
zocht, naar de tent van ontmoeting 

Gespreksvragen

1. Mozes richtte een aparte tent 
in om God te ontmoeten.

a. Deze ontmoetingstent stond 
nadrukkelijk buiten het kamp in de 
stilte. Welke rol heeft stilte in jouw 
omgang met God?

b. Heb jij een eigen 
‘ontmoetingstent’, een favoriete 
plek om tijd door te brengen met 
God? Zo ja, wat maakt die plek voor 
jou zo geschikt?

2. De aanwezigheid van God 
werd zichtbaar in een wolk. 
Een wolk is tegelijk onthulling 
en verhulling. Het was een 
teken van de presentie van God 
en tegelijk verborg God zich 
ook juist in deze wolk. Zie ook 
achtergrondinfo bij vers 8-11.

a. Herken je deze combinatie van 
afstand en nabijheid in je omgang 
met God?

b. ‘God laat voldoende van zichzelf 
zien om Hem te leren kennen, maar 
houdt ook genoeg verborgen zodat 
we blijven verlangen naar een 
verdere, diepere kennismaking’. 
Ben je het met deze uitspraak 
eens? Waarom wel/niet?

c. Maakt Pinksteren verschil? Ga jij 
bewust om met de voortdurende 
aanwezigheid van de heilige Geest 
in je leven? 

 4 In gesprek met de Bijbel



moest gaan, die zich buiten het kamp 
bevond. ⁸Telkens als Mozes naar 
de tent ging, gebeurde het dat heel 
het volk opstond en dat ieder bij de 
ingang van zijn tent ging staan en 
dat zij Mozes nakeken tot hij de tent 
was binnengegaan. ⁹Zodra Mozes de 
tent binnenging, gebeurde het dat 
de wolkkolom neerdaalde en bij de 
ingang van de tent bleef staan en dat 
de Heer met Mozes sprak. ¹⁰En zodra 
heel het volk de wolkkolom zag staan 
bij de ingang van de tent, stond heel 
het volk op en boog zich neer, ieder in 
de opening van zijn tent.
¹¹De Heer sprak tot Mozes van 
aangezicht tot aangezicht, zoals een 
man met zijn vriend spreekt. Daarna 
keerde hij terug naar het kamp, 
maar zijn dienaar Jozua, de zoon 
van Nun, een jongeman, week niet 
uit het midden van de tent.

Markeer wat je aanspreekt 
of opvalt.

Plaats vraagtekens bij wat 
je bespreken wilt.

3. ‘De Heer sprak tot Mozes van 
aangezicht tot aangezicht, zoals 
een man met zijn vriend spreekt.’ 
(vers 11). 

a. Wat zijn voor jou de meest 
wezenlijke elementen van een echte 
en diepe vriendschap?

b. Vriendschap met God komen 
we in het Oude Testament tegen 
bij de enkeling. In Johannes 15:15 
noemde Jezus (al) zijn leerlingen 
vrienden. Zou jij jouw verbondenheid 
met Jezus omschrijven als een 
vriendschap? Waarom wel/niet?

c. Wij kennen Jozua als strijder die 
Kanaän binnentrok. Hij had intimiteit 
met God nodig in die strijd. Hoe geef 
jij die intimiteit een plek als je met 
strijd te maken hebt?

d. Bij een vriendschappelijke omgang 
met God horen behalve lusten ook 
lasten. Wat zie je van dat laatste 
terug bij Mozes?

4. Jozua leerde als jongeman van 
Mozes hoe intimiteit met God 
eruitziet. 

a. Wie is voor jou zo’n rolmodel in 
omgang met God aan wie jij je kunt 
optrekken?

b. Zie jij jezelf als iemand die 
anderen meeneemt in het dienen 
van God? 

c. Waarom liet Mozes Jozua zo lang 
in die tent verblijven (vers 11)? 

 

 



 5 Bouwstenen voor de praktijk

We hebben geluisterd naar wat God zegt en gezien wat Jozua heeft ontdekt. Ook 
hebben we daarover met elkaar gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister 
naar wat de Geest jou te zeggen heeft. 

 ĵ Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt.
 ĵ Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt?  

Bijvoorbeeld  
• Zoek de stilte in de natuur. 
• Houd samen een stiltedag of –weekend. 

 Schrijf deze concrete actie achterin dit boek bij ‘Bouwstenen voor de praktijk’.

Over drie bijeenkomsten is er een Do-Event. Brainstorm met elkaar wat je zou 
kunnen doen. Kijk ook eens op de website van het EW naar mogelijkheden.

Bedenk voor wie jij een geestelijke mentor zou kunnen zijn of worden. Bid de 
komende weken regelmatig voor deze persoon en probeer een manier te bedenken 
om deze persoon een handreiking te doen.

 6 Gebed

Ga deze keer met elkaar staan. Steek in het midden van de groep een kaars aan. En 
beleef met elkaar de aanwezigheid van God door te zingen, stil te zijn, te aanbidden. 
voorbede te doen, of...

 

      Achtergronden

Algemeen 
Nadat de Israëlieten het gouden kalf hadden gemaakt om te aanbidden, was er een 
diepe vertrouwensbreuk gekomen tussen God en zijn volk. Toch besloot God na het 
gebed van Mozes Israël niet los te laten en hun God te blijven. Maar dan niet meer 
vanuit het midden van het volk, maar vanuit een ontmoetingstent buiten het kamp 
van Israël. Daar zou Jozua ook iets ervaren van de vriendschap van de Heer. 

    



Vers 1-3: De Heer distantieerde zich van het volk
De Heer distantieerde zich in deze verzen van het volk. Met Mozes sprak Hij over: 
‘u en uw volk’, terwijl God in het verleden altijd over ‘mijn volk’ sprak (Exodus 3:10). 
Bovendien was de Heer niet meer bereid zelf met zijn volk mee te trekken.  
Hij vaardigde zijn engel af. Deze engel van de Heer komen we een aantal keren tegen 
in Exodus (3:2; 14:19; 23:20-23 en 32:34). Hij stuurde zijn engel voor het volk uit om ze 
te leiden, te beschermen en de strijd te voeren. Vaak viel de engel samen met God 
zelf. Maar hier schepte God juist afstand door zijn engel te zenden in plaats van zelf 
aanwezig te zijn. Overigens accepteerde Mozes dat laatste niet (33:12-17)!

Vers 4-6: sieraden
De Israëlieten ‘beroofden zich’ van hun sieraden staat er letterlijk. Precies deze 
uitdrukking wordt gebruikt in 3:22 en 12:36 waar de Egyptenaren werden beroofd van 
hun sieraden. Met die sieraden maakten de Isaëlieten een gouden kalf (32:3), waarmee 
ze God op het hart trapten. Het afleggen van sieraden staat hier symbool voor het 
afleggen van het oude leven (vgl. Efeziërs 4:22).

Vers 7: ontmoetingstent buiten het kamp
Op eigen initiatief richtte Mozes een ontmoetingstent buiten het kamp op. Dit was 
niet de tabernakel. Die zou pas later worden gemaakt (Exodus 40). Deze tent van 
ontmoeting was voor iedereen toegankelijk. Wie God wilde ontmoeten moest wel 
bereid zijn het kamp ‘uit te trekken’. Om God te ontmoeten moeten we kennelijk altijd 
iets achterlaten, iets afschudden, uittrekken. Er zit in deze tent van ontmoeting ook iets 
van tegemoetkomendheid van Gods kant. Als God Mozes wilde ontmoeten, hoefde 
hij het volk niet meer langdurig te verlaten tijdens langdurige retraites op de Sinaï, hij 
bleef zichtbaar en dichterbij.
 
Vers 8-11. van aangezicht tot aangezicht
God sprak met Mozes ‘van aangezicht tot aangezicht’, een uitdrukking die ook in 
Numeri 12:8 wordt gebruikt voor de unieke relatie tussen Mozes en God. Bij Mozes 
wordt de intimiteit van zijn omgang nog eens versterkt door de toevoeging ‘zoals 
een man met zijn vriend spreekt.’ Deuteronomium 34:10 onderstreept dat juist deze 
omgang met God van aangezicht tot aangezicht aan Mozes een bijzondere plaats 
geeft onder de profeten. God distantieerde zich van het volk maar niet van Mozes, die 
hem immers wel trouw was gebleven. Paulus benadrukte dat wij God nu nog door een 
‘wazige spiegel’ zien, maar straks van aangezicht tot aangezicht (1 Korintiërs 13:12).

Vers 11. Jozua werd ingewijd 
De jonge Jozua week niet uit het midden van de tent. Hij werd door Mozes ingewijd 
en meegenomen in een intieme en vriendschappelijke omgang met God zoals Mozes 
hem al eerder meenam op de Sinaï (Exodus 24:13). Zoals de Levieten in de tabernakel 
dienden, zo werd deze eenvoudige tent van ontmoeting beheerd en bewaakt door 
Jozua. 

Triadeteksten Psalm 63:1-9, Marcus 1:35-38 



Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het land 

dat Ik hun vaderen gezworen heb hun 

te geven, in erfbezit laten nemen.”  

 

    J OZ UA  1 : 6  H SV

Stap in je

 1

schoenen
Programma 7



 1 Ontmoeting

Kijk naar je schoenen. Welke weg hebben ze 
vandaag al afgelegd?

Of, naar aanleiding van het kernvers: Wat is je 
grootste heldendaad? 

 2 Lied & gebed

HH 111 Weest standvastig, onwankelbaar
HH 445/Opw 124 Ik bouw op U
HH 452 O, kerk sta op

 3 Intro op het thema

Sebök, 85 jaar
‘Soms gebeurden er wonderbaarlijke dingen bij het 
smokkelen van Bijbels naar de Sovjet Unie. Ik was net 
bij Open Doors toen het hoofd van de garage naar me 
toe kwam. Hij liet me een caravan zien die net terug 
was uit Moskou. “Zie je er iets bijzonders aan?” vroeg 
hij. Ik schudde van nee. Toen wreef hij wat vuil weg. 
Wat bleek: overal zaten kleine gaatjes, zeker achttien. 
Het echtpaar dat met de caravan had gereden, was 
bij de grens bij Brest tegengehouden. Een van de 
douanemensen had hen aan de praat gehouden. 
Daardoor hadden ze niet in de gaten dat ondertussen 
een ander met een boor de caravanwand inspecteerde, 
om te kijken of er mogelijk Bijbels in verborgen waren. 
Zonder resultaat, want ze mochten gewoon verder 
rijden. Mét honderden Bijbels! Want in de wanden 
zaten die wel degelijk, maar de douaneman had 
precies daar geboord waar niets zat. Ja, zulke dingen 
gebeurden.’

 ĵ Kijk nog eens naar de titel van het  
programma. Ben jij iemand die makkelijk  
‘in zijn schoenen stapt’? �

 1

schoenen



We lezen Jozua 1:1-9 NBV

¹Na de dood van Mozes, de dienaar 
van de Heer, zei de Heer tegen 
Jozua, de zoon van Nun en de 
rechterhand van Mozes: ²‘Nu mijn 
dienaar Mozes is gestorven, moet 
jij je gereedmaken om met heel dit 
volk de Jordaan over te trekken. Ga 
naar het land dat ik het volk van 
Israël zal geven. ³Elk stuk grond 
dat jullie zullen betreden geef ik 
jullie, zoals ik Mozes heb beloofd. 
⁴Jullie gebied zal zich uitstrekken 
van de woestijn tot aan de Libanon, 
en van de grote rivier, de Eufraat, 
met het land van de Hethieten, tot 
aan de Grote Zee in het westen. 
⁵Zolang je leeft zal niemand tegen 
je kunnen standhouden. Zoals ik 
Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook 
jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde 
wijken en je niet verlaten. ⁶Wees 
vastberaden en standvastig, want jij 
moet dit volk leiden wanneer ze het 
land veroveren dat ik hun zal geven, 
zoals ik hun voorouders gezworen 
heb. ⁷En houd je vóór alles 
vastberaden en standvastig aan de 
wet waarin mijn dienaar Mozes je 
heeft onderwezen. Houd je daar 
altijd aan en wijk er op geen enkele 
manier van af, opdat je in alles 
wat je doet zult slagen. ⁸Leg dat 
wetboek geen moment terzijde en 
verdiep je er dag en nacht in, opdat 

Gespreksvragen

1. Jozua werd geroepen om 
uit de schaduw van Mozes te 
treden en nadrukkelijk in zijn 
schoenen te stappen. Drie keer 
werd hij aangespoord om daarbij 
‘vastberaden en standvastig’ te 
zijn (6, 7 en 9). 

a. Waar zal Jozua tegen op gezien 
hebben, denk je?

b. Ken je zelf zulke momenten waar 
je tegen opzag en geconfronteerd 
werd met angst?

c. Waarom werd deze aansporing 
drie keer herhaald, denk je?

2. Opvallend is het samengaan 
van Gods beloften en Jozua’s 
gehoorzaamheid. 

‘Elk stuk grond dat jullie betreden 
geef ik jullie.’ (vs 3). ‘Want jij moet 
dit volk leiden wanneer ze het 
land veroveren dat ik hun zal 
geven.’ (vs 6). Wat God beloofde 
te zullen geven, moest kennelijk 
nog stap voor stap en meter voor 
meter worden veroverd en in bezit 
genomen. 

Hoe ervaar jij dit samengaan 
van Gods goede gaven en 
overwinningen enerzijds, en 
anderzijds onze daadwerkelijke 
gehoorzaamheid en strijd?

 4 In gesprek met de Bijbel



je je aan alles houdt wat erin 
geschreven staat. Dan zal alles 
wat je onderneemt voorspoedig 
verlopen. ⁹Ik gebied je dus: wees 
vastberaden en standvastig, 
laat je door niets weerhouden 
of ontmoedigen, want waar je 
ook gaat, de Heer, je God, staat 
je bij.’

Markeer wat je 
aanspreekt of opvalt.

Plaats vraagtekens bij 
wat je bespreken wilt.

3. Verschillende keren 
verzekerde de Heer Jozua 
ervan dat Hij niet van zijn 
zijde zou wijken (5 en 9). Die 
bemoediging en verzekering had 
Jozua kennelijk nodig op dat 
moment. 

a. Staat dit geloof in Gods 
nabijheid wel eens onder druk bij 
jou? Geef voorbeelden.

b. Hoe word jij daarin bemoedigd?

4. In 2 Timoteüs 1:7 spoorde 
Paulus zijn jonge en wat timide 
leerling Timoteüs aan om zich 
niet te laten leiden door een 
geest van lafhartigheid maar 
door een geest van kracht, liefde 
en bezonnenheid.

a. Herken je de neiging tot 
lafhartigheid bij jezelf?

b. Opvallend dat juist ‘kracht, 
liefde en bezonnenheid’ hier in 
één adem worden genoemd en bij 
elkaar worden gehouden. Begrijp 
je waarom? 

5. Jozua werd geroepen om in 
zijn schoenen te stappen en het 
beloofde land te betreden.

a. Is er een ‘gebiedsuitbreiding’ 
waarheen God jou roept? 
Probeer het te omschrijven.

b. Wat is er voor jou nodig om in je 
schoenen te stappen? 

 

 



 5 Bouwstenen voor de praktijk*

We hebben geluisterd naar wat God zegt en gezien wat Jozua heeft ontdekt. Ook 
hebben we daarover met elkaar gesproken. Wees nu even helemaal stil en luister 
naar wat de Geest jou te zeggen heeft.

 ĵ Wat laat God jou zien? Deel het als je dat wilt.
 ĵ Wat ga je concreet doen? Persoonlijk, in je GGG of werk, kerk of buurt? 

Bijvoorbeeld 
• Leg je persoonlijke missie eens voor aan enkele mensen die dicht bij je staan en 

vraag hun erop te reageren. Vraag ook eens naar de missie van die ander. 
• Waar heb jij een geest van kracht voor nodig? Bid daarvoor en welke stap in 

geloof ga je zetten? 
• Voor wie ben jij of wil jij een ‘rechterhand’ zijn in jouw kerk of op je werk? Wie is 

jouw rechterhand en hoe kun je die persoon bemoedigen?

 Schrijf deze concrete actie achterin dit boek bij ‘Bouwstenen voor de praktijk’.

 6 Gebed

Neem met elkaar de tijd om God te prijzen voor wie Hij is in jouw leven. Dank Hem 
voor zijn nabijheid. En dank Hem voor de nabijheid van medegelovigen die jou 
bemoedigen of voor wie jij een bemoediging mag zijn.

* NIEUW! Dit onderdeel wordt toegelicht in  het boek.



      Achtergrond

Vers 1: rechterhand van Mozes
Tot nu toe was Jozua de rechterhand (letterlijk: dienaar) van Mozes. Nu moest Jozua 
uit de schaduw van Mozes treden om leiding aan het volk te geven. Het volk moest 
de rivier de Jordaan oversteken en de strijd aanbinden met vijanden die sterker 
waren dan zij. 

Bij vers 3: land betreden
‘Elk stuk grond dat jullie zullen betreden – letterlijk: elk stuk grond waarop jij je 
voetzool zult zetten – zal ik jullie geven’. Daarmee riep de Heer Jozua op een stap 
in het geloof te zetten. Dat vereiste moed, want de tegenstanders waren sterk en 
talrijk. Maar pas als de stap gezet was, zou God die stap ook zegenen en geven wat 
Hij beloofd had.

Vers 5 en 9: Ik zal met je zijn
De Heer bemoedigde Jozua op dezelfde manier waarmee Hij destijds Mozes bij zijn 
roeping bemoedigde: Ik zal met je zijn. Toen Mozes vervolgens naar Gods naam 
vroeg, antwoordde God: JHWH: Dat betekent: IK ZAL ER ZIJN (Exodus 2:12 en 14)! De 
Heer zou ook Jozua bijstaan met zijn bescherming en aanwezigheid.

Bij vers 6,7 en 9: Wees vastberaden en standvastig. 
Gods aanwezigheid en hulp mocht Jozua dan ook reden geven om vastberaden en 
standvastig te zijn, letterlijk: sterk en moedig! Deze aansporing klonk driemaal.  De 
manier waarop deze jonge Jozua moed werd ingesproken toen hij uit de schaduw 
van Mozes moest gaan treden, doet denken aan de tweede Timoteüsbrief waarin 
de eveneens jonge Timoteüs werd bemoedigd om in zijn schoenen te stappen toen 
Paulus het einde van zijn leven zag naderen. Vgl. 2 Timoteüs 1:7; 2:1; 2:15.

Bij vers 7: …wijk op geen enkele manier af
De uitdrukking ‘wijk er op geen enkele manier van af’ wordt in de HSV wat preciezer 
vertaald: ‘wijk daar niet van af, naar rechts of naar links.’ De nadruk op het zich dag en 
nacht verdiepen in de wet (Tora) doet denken aan Psalm 1:1-3. 
 
Triadeteksten Psalm 1:1-3, 2 Timoteüs 1:7



Jozua kreeg de opdracht Kanaän binnen te 
trekken. Als jongeman liep hij daarvoor ‘stage’ 
bij Mozes en leerde wat hij nodig had: waar haal 
je je kracht vandaan voor de strijd?

Mozes leerde hem de ‘geestelijke wapenuitrusting’ aan te trekken. 
Hoe het zit met het geweld dat Jozua gebruikte bij de inname van 
Kanaän is een belangrijke vraag die we steeds in het perspectief 
zullen zetten van Jozua’s naamgenoot, Jezus. Jezus overwon de 
macht van de duisternis door zijn kruis en opstanding. Hij vestigde 
zijn Koninkrijk niet door geweld maar door zijn Geest. 

Net als de vorige GGG-boekjes zal het nieuwe gespreksboek 
er fantastisch uit gaan zien, met achtergrondinformatie in ieder 
programma, afbeeldingen die de thema’s ondersteunen, en inspi-
rerende interviews met christenen in kerk en samenleving die iets 
laten zien van hoe het is om sterk en moedig binnen te gaan in het 
Koninkrijk. Het zal je inspireren met elkaar je roeping en weg te 
zoeken en te vinden.

Schrijvers GGG-materiaal: Ds. Pieter Both, Ds. Jaap Hansum, 
Ds. Peter Smilde (eindredactie)
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