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Vele geleerden dateren de Uittocht uit Egypte 
rond ongeveer 1280 vòòr Christus. In de loop 
van zo’n 40 jaar raakte het volk Israël gewend 
aan Mozes, een vaardig leider, organisator en 
schrijver, een man die goed kon 
communiceren met God en medemensen, 
een echte “dienaar van de Heere” (Deut. 
34:5). Hij was de juiste man op de juiste 
plaats. En toch wist de Heer dat het tijd was 
voor een verandering. 
 

De Heer sluit hoofdstukken 
“De Heere zeide tegen Mozes: zie, uw dagen 
zijn naderbij gekomen dat u zult sterven” 
(31:14). De meeste mensen horen liever een 
andere boodschap! Als we praten over nieuwe 
projecten, nieuwe avonturen of nieuwe 
bedieningen krijgen we nieuwe energie. Maar 
dezelfde God die hoofdstukken opent, is ook 
de God die ze afsluit. Er is net zoveel 
waardigheid in het starten van een bediening 
als in het terugtreden of afsluiten. “Te blijven” 
wanneer we “terug zouden moeten treden” is 
geen deugd. Zit jij nog steeds op de goede 
plek? 
 

De Heer roept vervangers 
“De Heere zei tegen Mozes…… roep Jozua 
en ga staan in de tent van ontmoeting” 
(31:14). Mozes werd niet uitgezonden om 
vrijwilligers te zoeken en ook vroeg hij niet 
aan het volk ‘Wie willen jullie?’ De Heer roept. 
Jozua werd geroepen. Anderen herkennen die 
roeping. Als een vervanging niet gevonden 
kan worden, is de verleiding groot een ander 
te manipuleren ‘het gat te vullen’. Als een 
broeder of zuster geen roepen heeft, wordt de 
bediening een verplichting, een vreugdeloze 
last. Als het voor jou tijd is te stoppen en de 
Heer roept geen vervanger, is het misschien 
tijd af te sluiten, tijdelijk of definitief. Ben je 
bereid God een hoofdstuk af te laten sluiten? 
 

De Heer geeft de opdracht 
“De Heere zei tegen Mozes: ‘Roep Jozua en 
ga staan in de tent van ontmoeting, dan zal ik 

hem bevelen geven’ (31:14). Het was 
belangrijk dat Jozua wist dat het nu de juiste 
tijd voor hem was om te leiden. Het was 
belangrijk dat hij de nieuwe taak van de Heer 
Zelf ontving, en niet alleen van Mozes. Het 
bewust zijn dat we door de Heer zelf 
geroepen zijn en onze opdracht van Hem 
krijgen Hem, helpt ons doorgaan als anderen 
stoppen met applaudisseren, als anderen 
kritiek leveren of als het werk eentonig wordt.  
 

De Heer kent de toekomst 
“Want Ik zal dit volk brengen in het land dat Ik 
zijn vaderen onder ede beloofd heb, een land 
dat overvloeit van melk en honing, en het zal 
eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het 
zich tot andere goden wenden en hen dienen, 
en zij zullen Mij verwerpen en Mijn verbond 
verbreken” (31:20-21). De Heer weet heel 
goed welke moeilijke taak in het verschiet ligt 
voor Jozua. Elke dienst voor de Heer heeft 
zijn moeilijke momenten. Ga je een moeilijke 
of ontmoedigende weg? Als de Heer ‘ga’ zegt, 
houd vol tot Hij ‘stop’ zegt. 
 

De Heer bemoedigt leiders 
“En Hij gebood Jozua, de zoon van Nun, en 
zei: ‘Wees sterk en moedig, want ú zult de 
Israëlieten brengen in het land dat Ik hun 
onder ede beloofd heb; en ik zal met u zijn’” 
(31:23). Om in deze nieuwe baan te slagen, 
zou Jozua zich dagelijks moeten herinneren: 
 

(a) Wees sterk: bedieningen hebben hun 
moeilijkheden, risico’s en pijnlijke momenten. 
 

(b) Wees doelgericht: zijn taak was de 
Israëlieten het Beloofde Land in te brengen. 
Zoals in alle bedieningen is het gemakkelijk 
om je op te laten slokken door aantrekkelijke, 
interessante en kennelijk goede afleidingen. 
 

(c) Wees afhankelijk: Jozua moest nooit 
Gods belofte vergeten: “Ikzelf zal met u zijn”. 
Dat moeten wij ook niet vergeten! 
 

Trouw zijn aan de Heer zal vroeg of laat 
verandering teweeg brengen. Ik vind het 
bemoedigend te bedenken dat God, de 
eigenaar van het werk, ook de Heer is van 
veranderingen. 
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