Sing vooraf: Psalm 145:4 (p. 696)
4

Die skitterglans wat uit u majesteit / u wonderwerk bestraal met heerlikheid,
gedugte krag wat ons van angs laat vrees, / u grootheid, HEER – dit sal my lofsang wees.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 18:1 (71)
1

Ek het U hartlik lief, o Heer! / U is my sterkte ∩ en teëweer.
Die Heer’s my rots, my vesting sterk, / my redder wat my heil bewerk,
my rots wanneer die stormwind huil, / my skild, die weerklrag van my heil,
my vesting op die bergkrans steil, / by wie ek vas en veilig skuil.

Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons die vryspraak van ons sondes deur God met Skrifberyming 5-4 (10):
Wet
Skrifberyming 5-4 (10)
1

Wie kan ons voor die regter daag? / Gods uitverkore kind verklaag?
Waar is die mond wat durf verdoem / as God sy kind regverdig noem?

2

Di s Christus wat die skuld wou dra, / die dood vir ons gesterf het, ja,
wat, opgewek, in glorie sit / en altyddeur vir ons wil bid.

3

Wie sal ons, van die skuld straf vry, / van Chri stus en sy liefde skei?
Verdrukking of vervolgingsnag? / Benoudheid wat ons hier nog wag?

4

Maar nee, ons sal oorwinnaars bly / deur Hom vir wie ons leef en ly.
Ja ’k weet gewis, geen lewe ∩ of dood, / geen eng’lemag, bo-menslik groot,

5

geen skep sel in die skepping wyd, / geen ding in tyd of ewigheid –
niks kan ons van Gods liefde skei / wat ewig-va s in Christus bly.

Gebed
• Doksologie:
• Aanbidding:
• Skuldbelydenis:
• Vergifnis:
• Dank:
• Smeking vir die nood van die gemeente en voorbidding vir die kerk, owerhede en
sondige wêreld, asook die beroep op die beloftes van God
• Algemene bede:
• Verligting van die Gees ter wille van die Woorddiens:
Amen.
Psalm 130:4 (p. 636)
4

Hoop, Isr'el in jou klagte; / vertrou, o volk, wat treur;
sy guns verduur die nagte, / sy heil breek eind'lik deur.
Dan skyn 'n soete vrede: / gans Israel word vry
van ongeregtighede. / HEER, doen ook so aan my!

Skriflesing: Josua 4
Teks:
Josua 4:7
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Omdat die water va n die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die HERE by
sy deurtog deur die Jordaan – die water van die Jordaan is afgekeer; daarom is
hierdie klippe as ’n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. (Josua 4:7
AFR1953)
Die genade van die Here Jesus Christus is die enigste anker in ons lewens.
• Daar is geen ander troos nie as net hierdie een dat die Here Jesus vir ons die deur oopgemaak
het van hierdie lewe af na die ewige lewe toe.
• Dit beteken:
o In my stryd is daar altyd hoop!
o As ek vreugde het, is dit altyd die bron waaruit my blydskap kom.
Kom ons gaan kyk saam na die geskiedenis waarvan ons gelees het: As u weer die hoofstuk lees, sal
u oplet dat mens die koorsagtigheid wat daar geheers het, kan agterkom in die manier waarop die
hoofstuk geskryf is. Dis nie ’n rustige ve rhaal nie, want die gegewens spring van die een opdrag na
die ander een toe.
• Israel is op die punt om deur die Jordaan te trek.
• Hulle is onrustig. Die hele laer is vol spanning.
• Die nuwe land lê voor hulle.
o ’n Nuwe toekoms is besig om voor hulle oop te gaan.
o Maar daarmee saam nuwe stryd en nuwe oorloë – daar is nasies wat uitgeroei moet
word.
Eers moet Josua die volk opdrag gee om agter die verbondsark aan te trek.
• Dit moes ’n reusewerk gewees het om hierdie duisende mense so georganiseer te kry.
• Daarb y moes Josua ook nog toesien dat die volk hulle heilig, omdat die Here die volgende dag
groot wonders aan hulle gaan doen.
Verder is daar aan die priesters opdrag gegee oor hulle bewegings:
• Hulle moes voor die volk uittrek.
• Sodra hulle aan die kant van die Jordaan kom, sou die water bly staan.
• Sodra die priesters in die middel van die Jordaan gekom het, moes hulle bly staan met die ark.
Die spanning onder die mense kan verstaan word.
• Dit was die maand Nisan (in ons tyd is dit Maart/April). Die winter is ve rby.
• In daardie tyd is die Jordaan ’n sterk bruisende rivier, want die sneeu op die berg Hermon begin
nou smelt.
o Die Jordaanrivier ontspring in hierdie berg.
o Gewoonlik is al die lande op die oewers va n die rivier dan oorstroom.
• Vir daardie tyd was so ’n rivier ’n onoorkomelike hindernis.
Alleen ’n wonderwerk deur die Here sou hierdie hindernis kon oorkom.
• In geloof berei die volk voor. Hulle maak gereed om te trek met net een moontlike vooruitsig, en
dit is dat hulle die geloof het dat die Here die deurtog gaan bewerk.
• Mens kry ook die spanning by die volk self terug in die woorde: die volk het gou deurgetrek.
Hulle was so onder die indruk van die teenwoordigheid van die Here, en die wonder wat die Here
besig was om te bewerk, dat hulle nie getalm het nie.
• Al die duisende van hulle het waarskynlik deurgehardloop, of ten minste haastig deurgegaan.
• Hulle kon ook gou maak, want daar was nie ou mense onder hulle nie!
o Die oues het almal gesterf die laaste veertig jaar in hulle omswerwinge in die woestyn .
2

Toe die volk deur is, moet hulle twee gedenktekens oprig.
• Een gedenkteken van twaalf klippe word oorkant die Jordaan opgerig.
• Die ander gedenkteken moet opgerig word op die plek waar die priesters gestaan het.
• Hierdie twee gedenktekens moes die nageslag herinner aan hierdie wonder wat die Here
gedoen het.
Die Here het die volk sterk herinner aan sy teenwoordigheid, want die ark wat daar in die middel
gestaan het, het die teenwoordigheid van die Here gesimboliseer.
• Die feit dat die priesters in die middel va n die rivier moet bl y staan totdat almal deur is, is die
bewys daarvan dat die Here vasstaan by sy reddingsdaad.
• Eers wanneer die hele volk deurgetrek het, en die laaste priester die Jordaan verlaat het, dan
vloei die waters terug.
• Dit simboliseer dat die Here sy reddingswerk deurvoer tot die laaste mens wat daarin deel het,
veilig is.
Let ook op hoe die Here die verlossingsdaad afrond:
• Hy staan by sy volk, en eers as almal deur is, dan sluit Hy die deurgang agter hulle af.
• Soveel vertroue is daar in die werk van die Here.
Hierdie hele stuk geskiedenis wys op hoe die Here die gelowiges deur die geskiedenis versorg en
beskerm.
• Dit wys dat die gelowiges voor menslik onoplosbare probleme te staan kom,
• maar hoe wonderbaarlik die Here ons deur ons probleme lei, sodat mens as jy daar deur is,
met verstomming terugkyk op hoe die almag van die Here jou versorg het.
Vir die Jode was die Jordaanrivier by daardie geleentheid ’n bepaalde grens.
• Dit was die duidelike landbaken wat die einde van hulle reis van Egipteland af gekenmerk het.
• Maar hierdie deurtrekkery deur die Jordaan was ook die duidelike merkteken daarvan dat God
sy raad met sy mense deurvoer, totdat almal is waar Hy hulle beloof het dat hulle sal wees.
Daar sit in hierdie geb eurtenis ook iets van die werk van Jesus Christus, in dié sin dat die Here Jesus
ook op die grens van die dood gaan staan het vir al die gelowiges.
• Daar het Hy die straf gedra vir elke gelowige.
• In die kruisiging het Hy die genadeverbond opgerig met elke gelowige.
Soos wat die priesters voor geloop het na die Jordaanrivier toe, het Hy ook voorgeloop in die dood in.
• Hy het die dood oorwin en daaruit opgestaan.
• Maar daar sit ook iets daarvan in sy kruisdood dat H y soos die priesters in die middel gestaan
het totdat alle gereddes deurgegaan het.
• So kry ons die ewige lewe in die ve rdienste van Jesus Christus – Hy het vir ons die weg
gebaan na die hemel toe.
In hierdie opsig het die deurtoggeskiedenis deur die Jordaan sekerlik profetiese elemente ten opsigte
van die werk van die Here Jesus Christus.
• Dit profeteer van ’n Verlosser wat in die dood gaan afdaal, en daardeur die pad oopmaak in die
hemelse lewe in.
• Die mense het nog deur alle eeue die dood as ’n gewisse en seker skeiding gesien – maar ook
as ’n ondeurdringbare muur.
• Maar dan kom die Here Jesus Christus en Hy dam die verskrikking van die dood soos ’n muur
op.
o Soos met die deurtog, maak die Here vi r ons deur die dood ’n deur oop in die hemel in.
3

o In sy verdienste gaan ons ook deur die oordeel sonder dat ons vernietig word.
o Ons word trouens deur sy genade ve rander tot nuwe, volmaakte mense.
Ons het ook tekens in ons geloofslewe wat ons aan hierdie dinge herinner soos wat die Jode twee
klipstapels gehad het wat hulle aan die deurtog herinner het.
• Ons het byvoorbeeld die doop en die Nagmaal wat al twee herinner aan die Here se dood,
maar ook aan sy wederkoms.
• Daarb y moet u onthou dat Josua en sy mense nog nie die beloofde land oorwin het toe hulle
deur die Jordaan is nie – hulle moes daarna nog baie oorloë maak om die land in besit te
neem.
Iets daarvan is waar in ons geval ook, want die Here sê byvoo rbeeld van die Nagmaal dat ons dit
moet aanhou vier totdat Hy kom.
• Hy gee ons ook die opdrag om hard te stry want die pad is smal en die deur is nou, en daar is
min wat dit vind.
• Ons het dus werk om te doen totdat die Here kom.
Daarom pak ons nie die lewe aan as verloorders nie. Ons pak dit aan in die krag en die genade van
die Here, en ons weet dat ons van die b egin af oorwinnaars is.
Dis belangrik dat ons hierdie saak altyd sal onthou, want die duiwel ontwikkel altyd sy magte.
• Sy aanslae op die gelowiges word daarom altyd feller en ook skerper (meer geslyp!). Die
tekens daarvan is baie duidelik in die geskiedenis.
• Daar kom baie meer dinge by wat die lewe soms soos ’n onoorwinbare struikelblok voor jou uit
laat lê:
o Dink maar aan ons stygende lewenskoste.
o Dink maar net hoe moet ons soms ons lewenstyl verskraal om die punte finansieel
bymekaar te kry.
o Dink aan die politieke spanninge binne ons land en ook in die lande om ons grense.
Wat bly oor? Die genade van die Here Jesus Christus! Ons het nog altyd ’n anker: Die Here kan met
sy almag enige struikelblok oorkom.
• Die grootste struikelblok vir enige mens is seker dat hy vir die hiernamaals verlore kan gaan.
• In werklikheid is dit geen struikelblok nie, want die Here het dit reeds tot niet gemaak, en sy
verlossing soos ’n pad deur die dood gespan.
• As ons dit besef, sal ons ook besef dat daar geen probleem oorbly waarin die Here ons nie kan
begunstig nie.
Amen.
Slotgebed
Slotpsalm 49:6 (p. 249)
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Maar ná die dood, dan rys die dag vir my. / God sal my red, Hy koop my siel dan vry.
Hy, die oorwinnaar in die laaste stryd, / neem my dan op in eewge heerlikheid.
Vrees nie, wanneer ’n man se skat te groei, / wanneer sy huis in waarde ∩ en weelde bloei;
want by die grens daar staan die dood, die wagter; / dié wys ’n graf, en – hy laat alles agter!

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.
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