
Kiezen en onkunde
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Lezen
Jozua 24:14-28
Hebreeën 10:23-25

0. Inleiding
Eerst een paar woorden over het gedeelte uit Jozua. Kort samengevat staat hier het verhaal 
van hoe Jozua het volk ertoe aanzet te kiezen voor of tegen God. Ze kiezen voor God en 
sluiten een verbond met Hem. Men richt daar, in de plaats Sichem, een altaar op.

Sichem. Daar lees je misschien snel over, maar het is niet zo maar een plaats in Israël. Mozes 
had, vóór het volk Israël binnentrok, de opdracht gegeven om de wet voor te lezen op de 
bergen Ebal en Gerizzim (in Deut.11 en 27). 
Jozua heeft dat uitgevoerd nadat ze Jericho en Ai verslagen hadden. Daar werd gezegd hoe zij 
het verbond met God moesten onderhouden. Dit hield zowel de zegen als de vloek in. De 
Gerizzim stond symbool voor de zegen – als de mensen zouden doen wat God van hen vroeg, 
dan zou God hen zegenen. De Ebal was symbool voor de vloek – als de mensen God zouden 
verlaten, zou God hen straffen. 

Nu vraagt u zich misschien af wat Sichem te maken heeft met de Ebal en Gerizzim. 
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U ziet daar de twee bergen. Daartussenin ligt Sichem. Waar 40 jaar eerder de wet werd 
voorgelezen, daar speelt dit stuk zich af. Niet op de bergen, maar ertussenin. Ik ben vrij zeker 
dat Jozau niet per ongeluk het volk daar naartoe heeft geroepen. De bergen stonden symbool 
voor zegen of vloek. God volgen was zegen, God verlaten vloek. Op deze plaats mochten de 
Israëlieten kiezen wat ze gingen doen. 

Er zijn twee punten die ik met jullie wil bespreken. Elk punt wil ik verbinden aan de verzen 
uit Hebreeën die we ook hebben gelezen.
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- de wil, de keuze om God te volgen
- de onkunde om God te volgen

1. De wil, keuze om God te volgen
Uit het gedeelte wordt duidelijk dat het volk kiest om God te dienen. In v.16 zeggen ze: ‘Het 
zij verre van ons de Here te verlaten’. Dat betekent zoveel als: ‘We willen God absoluut niet 
verlaten’. In v.21 zeggen ze dat ze de Here zullen dienen en dat herhalen ze nog eens in v.24.

Het gaat hier om een duidelijke keuze om God te volgen. Ze kiezen tussen anderen goden en 
God. Deze keuze heeft gevolgen. In v.23 zegt Jozua dat ze de andere goden moeten wegdoen 
en hun harten moeten neigen tot God. Hun harten neigen – dat betekent dat hun gedachten, 
gevoelens en daden zich naar God moeten richten. 



God volgen is niet zomaar iets dat je ooit eens gezegd hebt; God volgen is een voltijdse job – 
voltijds letterlijk voltijds, geen 38-uren week, maar 24/7 om het op een trendy manier te 
zeggen. 24 uur per dag, 7 dagen op 7.

Heb.10:23-25
De belijdenis van hetgeen wij hopen, ofwel ons geloof, onze keuze om God te volgen. Die 
moeten we vasthouden. WANT Hij, God is getrouw. En wij moeten elkaar aanvuren om God 
te volgen door liefde te tonen voor anderen en goede werken te doen. Geen ‘goede werken’ 
waarmee we onze hemel verdienen, zoals velen dat geloven, maar ‘goede werken’ die 
voortkomen uit liefde voor anderen. Liefde hebben voor anderen is een zeer belangrijk 
onderdeel van God volgen. Het houdt in dat je je liefde voor jezelf opzij zet. Dat je niet meer 
denkt aan je eigen belang, maar doet wat goed is voor de ander. Wij kunnen daar nog héél 
véél over leren. Ik zie dat bij mijzelf en ik zie dat ook heel vaak bij anderen in deze gemeente. 
Onze liefde voor onszelf is heel groot. Onze liefde voor mensen die we graag hebben, valt 
vaak wel mee. Maar als die mensen iets vragen wat we niet graag doen, dan bekoelt die liefde 
snel. En onze liefde voor mensen waar we het moeilijker mee hebben… die is er vaak gewoon 
niet. God volgen uit zich in liefde voor de ander, ongeacht wie het is en wat hij/zij doet of 
vraagt.

2. De onkunde om God te volgen
Jozua zegt in v.19 iets heel ontnuchterends: Gij zult niet in staat zijn de Here te dienen, want 
Hij is een heilig God.’ Het volk belooft hier wel dat het God zal volgen, maar de geschiedenis 
heeft uitgewezen dat Jozua gelijk had. De generatie na Jozua verliet God en diende afgoden. 
Het boek Richteren vertelt daar uitgebreid over. Het is heel deprimerend om te zien hoe het 
volk er al langer hoe erger aan toe is op geestelijk vlak. Het volgen van God lukt af en toe, als 
er een richter is die hen vertelt wat ze moeten doen. 

God volgen, was voor de Israëlieten een moeilijke opdracht. Heel het Oude Testament vertelt 
over de mislukkingen van het volk. Wij hebben het geluk te mogen leven na Jezus; wij leven 
in de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn en dat de Heilige Geest gezonden is om ons 
nabij te staan. En toch… is het o zo moeilijk om God te volgen. Toch is er zoveel in deze 
wereld wat ons afbrengt van God. Ook wij hebben te kampen met onkunde om God 24/7 te 
volgen.

Laat u zich daar niet door ontmoedigen. Jezus zegt in de bergrede: Zalig de armen van geest. 
Ofwel ‘gelukkig zijn de mensen die zwak zijn’. Weet u waarom? Als ik zwak ben, heb ik 
twee mogelijkheden. Ik kan bij de pakken neerzitten, zeggen dat het niet gaat, … Of ik kan 
zeggen tegen God: ‘U weet dat ik een hoopje ellende ben, kom met uw kracht, ondersteun 
mij’. Jezus zegt: Gelukkig de mensen die zwak zijn, want als zij op God beroep doen, zullen 
zij geholpen worden. Ben je zwak, goed zo, ga ermee naar God en Hij zal de kracht geven om 
door te gaan.

Heb.10:23-25
Hier zien we één van de doelen van een samenkomst: elkaar aansporen, elkaar aanvuren tot 
liefde en goede werken. Daarom staat er dat we onze samenkomst niet moeten verzuimen, dat 
we er moeten zijn als er een samenkomst is. Hola, mag ik dat wel zeggen in deze tijd? Wie 
gaat mij verplichten om er te zijn op zondag of op woensdag? Wij horen dat niet graag, he. In 
deze postmoderne samenleving, waarin iedereen zelf moet kunnen kiezen wat hij wel en niet 
doet. Wij zijn in dat opzicht jammer genoeg postmodern geworden. ‘Ik ga naar de kerk, maar 



o wee als ze mij iets durven opleggen. Ik kies zelf wel wat goed voor mij is.’ Wat een 
jammerlijke houding. Weet u waarom? Het staat hier. Eén van de doelen van een samenkomst 
is elkaar aansporen. Als je er niet bent, kan je zelf niet aangespoord worden om ernst te 
maken met je geloof en kan je ook anderen niet aansporen. Het is niet goed voor jezelf en ook 
niet goed voor anderen. Wij moeten dat zo veel meer durven doen. Tegen iemand anders 
zeggen: Komaan jong. Een paar weken geleden had Erwin het erover dat als je een foto neemt 
van iemand die achteruit de trap afgaat, het lijkt alsof hij de trap opgaat. Dat vond ik zeer 
treffend. Wij nemen graag genoegen met: ‘Hoe is het’, ‘Goed’, ‘En met u’, ‘Ook goed’. Ik 
neem daar ook graag genoegen mee, zenne. Dat is de weg van de minste tegenstand. Maar dat 
is niet elkaar aanvuren. Om elkaar aan te kunnen vuren, moet je weten waar de ander mee 
bezig is. Dat is een leerproces voor ons. Ons thema, vrienden, heeft daar ook mee te maken. 
Zijn wij vrienden van elkaar? We komen behoorlijk met elkaar overeen, maar vrienden 
kennen elkaar. 

3. Slot: Een grote steen
Jozua laat een grote steen oprichten in Sichem. 
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Die steen geldt als symbool voor hun belofte om God te dienen. Het komt hierop neer dat die 
steen voor hen een herinnering is als ze God niet meer volgen. Dan kunnen ze aan hun belofte 
herinnerd worden. Zoiets is belangrijk. Hebt u ook zo van die stenen? Niet letterlijk stenen, 
maar wel momenten of plaatsen of gewoon herinneringen waarop u kunt terugkijken. 
Momenten waarop u uw trouw aan God uitgesproken hebt. Plaatsen waar u om een of andere 
reden overweldigd was door Gods grootheid en u beloofd hebt God te volgen. Herinneringen 
aan een kamp waar u een beslissing genomen hebt. Een liedje of bijbelvers wat dan ook. Dat 
zijn onze stenen, onze herinneringen aan beslissingen om God te volgen. Deze zijn belangrijk. 
Weet u waarom? In de dagen, weken, jaren na zo’n beslissingen komen er bijna altijd andere 
momenten, plaatsen, gebeurtenissen, waar u de neiging hebt om af te wijken of daadwerkelijk 
afwijkt. Dan of daarna is het verschrikkelijk belangrijk dat u terugkijkt naar uw opgerichte 
stenen en dat u uw eerdere beslissing om God te volgen vernieuwd. 

Misschien bevindt u zich nu in zo’n fase waarin u liever niet kijkt naar uw stenen, waarin u 
liever niet geconfronteerd wordt met uw beslissing om God te volgen. Dat kan. En zoiets 
voelt verschrikkelijk – bij mij toch. Ik weet dat ik terug moet naar God, maar de confrontatie 
is soms zo hard, té hard lijkt het wel. Ik wil u vanochtend aansporen, aanvuren om toch terug 
te kijken op uw stenen, toch uw beslissing om God te volgen te hernieuwen en terug een 24/7 
volgeling van God te worden. Dat past in het stukje van Hebreeën: elkaar aanvuren. Komaan, 
ga op weg met God of ga opnieuw op weg met God. Het is de beste weg, de enige weg. Elke 
andere weg is vergankelijk. 

Kiest dan heden wie gij dienen zult! 


