
Josua 24:1-3, 13-28 

Agtergrond 

Josua 24 is Josua se afskeidspreek aan Israel. Israel het die beloofde land ingetrek en verower en 

hulle gevestig in die land. Net voor Josua se dood roep hy die volk bymekaar en stel hulle voor ’n 

keuse. 

Inleiding 

In Mei 1855 het ’n agtienjarige seun na die leraar van ’n kerk in Boston gegaan en by die kerk 

aangesluit. Dit was gou duidelik dat die jong man feitlik heeltemal onkundig was oor die Bybel. Toe 

die leraar hom gevra het: “Ou seun, wat het Christus vir ons almal, ook vir jou gedoen wat Hom 

aanspraak gee op ons liefde?” was sy antwoord: “Ek weet nie. Christus het seker baie gedoen, maar 

nie iets besonders waarvan ek weet nie?” Dit was kwalik ’n indrukwekkende begin. Sy 

Sondagskoolonderwyser het later gesê: “Die kerkraad het waarskynlik selde iemand teëgekom wat 

so ’n slegte kans gehad het om ’n lidmaat te word.” Die kerkraad het hom vir ’n jaar lank ’n kursus 

laat bywoon om die basiese Christelike waarhede te leer. Die jaarlange studie het nie veel gehelp 

nie. Hy kon beswaarlik lees en sy mondelinge vaardighede was ook nie op standaard nie. Maar 

omdat dit duidelik was dat hy opreg en toegewyd was, het hulle hom aangeneem as lidmaat van die 

gemeente.  

Hierdie jong man was Dwight L Moody. Hy het een 

van die mees effektiewe diensknegte en predikers 

van God in die geskiedenis van die kerk geword. Die 

impak van sy werk word vandag nog gevoel. God het 

Dwight L Moody nie afgeskryf nie. Hy het hom 

gekies. 

Dit is waar van ons almal. God het ons gekies. Die 

teendeel daarvan is dat ons vir God moet kies. 

Vandaar ons tema vir vanoggend. Kies omdat jy 

gekies is. Kies God, omdat God jou gekies het. 

Vanoggend lê vier jongmense belydenis van geloof 

af. Hulle kom hulle geloof in God bely en openlik sê 

dat hulle kies om hulle lewe vir God te leef. Hulle 

kom vir God kies omdat God hulle gekies het. Feitlik 

almal van ons het êrens in ons lewe dieselfde 

gedoen. Ook ons het God gekies omdat God ons 

gekies het. 

1. God kies 

Malcolm Smith skryf: “Die Christelike geloof het alles te doen met ‘het gedoen’ – God het in Christus 

alles gedoen wat vir ons redding gedoen kon word. Alle ander godsdienste draai om wat die mens 

nog moet doen om vryspraak te kry, om pogings van die mens se kant af om by God uit te kom, 

terwyl Hy al reeds in Christus na ons toe gekom het.” Iemand anders het gesê: “Godsdiens gaan oor 



die mens se soeke om by God uit te kom. Maar die Christelike geloof gaan oor God se soeke na die 

mens.” 

Soren Kierkegaard beklemtoon dieselfde waarheid: “God staan nie met ope arms en wag, en sê vir 

verlore mense: “Kom na my toe” nie. Nee, Hy gaan uit om te soek na verlorenes – daarom vertel sy 

gelykenisse van ’n herder wat sy verdwaalde skaap soek, van ’n vrou wat na haar verlore geldstuk 

soek, van ’n pa wat uitgaan na sy verlore seun. Ja, hy gaan uit  ... of nee, Hy het reeds uitgegaan, die 

oneindige lang pad gegaan vanaf sy posisie van God-wees na mens-word. Hy het al die pad gegaan 

om sondaars op te soek.” 

Hierdie feit sien ons baie goed raak in Josua 24. Josua vertel hier namens God vir die volk wat God vir 

hulle gedoen het. God het hulle gesoek. God het hulle gekies. Dit begin met die verhaal van 

Abraham. God het hom gekies en na Kanaän toe geneem. Hy het ’n groot nageslag en ’n land gekry. 

Na Abraham was dit Isak en Jakob. God het hulle gekies. Daarna Moses en Aäron. God het die volk 

gekies en hulle uit Egipte gelei, deur die Rietsee en deur die woestyn.  Hy het vir hulle die beloofde 

land gegee, die vyande voor hulle verdryf. In die beloofde land kon hulle die seën van die land 

geniet. 

Israel se geskiedenis is die verhaal van God wat hulle gekies het en vir hulle gesorg het. 

My en jou geskiedenis is dieselfde. Dit is die verhaal van God wat ons gekies het. Dit is die verhaal 

van wat God gedoen het. God het in Christus alles gedoen wat vir ons redding gedoen kon word. 

God het na ons gesoek. 

Dit het alles begin met ons elkeen se doop. Met die doop maak God aan die baba wat gedoop word 

die belofte dat Hy sy of haar God wil wees. Met ons elkeen se doop is dit presies wat gebeur het. 

God het aan ons die belofte gemaak: Ek wil jou God wees. Hy het daarmee bevestig dat Hy ons soek, 

dat Hy ons kies. 

Natuurlik het ons elkeen nog niks daarvan verstaan nie. Ons elkeen se ouers het juis beloof dat hulle 

dit vir ons sal leer.  

2. Ons moet kies 

Dit is juis Josua se opdrag aan Israel: Kies, kies wie julle wil dien. As hy hulle herinner aan God wat 

hulle gekies het, dan stel hy hulle voor die keuse. Hulle moet antwoord op die feit dat God hulle 

gekies het. 

Hierdie keuse wat Israel moet maak, word aan hulle gestel op ’n keerpunt in hulle geskiedenis. Hulle 

het die beloofde land ingeneem. Hulle het hulle gevestig in die nuwe land. Dit is op die vooraand van 

hulle leier Josua se dood. Dit is ’n tyd van nuwe begin. Josua self verklaar duidelik sy keuse. By hom 

is daar nie twyfel nie. Hy sê: Ek en my huis sal die Here dien. 

Die vraag is vanoggend: Wat is ons keuse? Wat kies julle vier jongmense vanoggend? Wat kies ons 

elkeen weer vanoggend? Al het ons dalk al jare terug die keuse gemaak, is vanoggend weer ’n kans 

om na te dink oor ons keuse. Staan ons nog steeds by ons keuse? 



Ons elkeen se keuse is maar net die reaksie op God se keuse. Hy het ons gekies. Hy het ons aan die 

kruis op Golgota gekies. Hy het sy keuse met ons elkeen se doop sigbaar aan ons bekend gemaak. 

Wat is ons elkeen se antwoord op God se keuse? 

3. ’n Keuse vir God vra opoffering 

Dit is nogal verrassend as Josua nadat die volk kies om God te diens, hulle inlig dat hulle nie kan nie. 

Sy rede: God is heilig. God eis alles. Hy verdra nie sonde nie. Hy straf ontrouheid. Hy verdra nie 

afgode nie. Hy vra algehele toewyding. 

Josua waarsku die volk. Sy beswaar teen hulle keuse is nie om hulle daarvan te laat afsien nie.  Hy wil 

net seker hulle verstaan die implikasies van hulle keuse. Josua wil hê die volk moet koste bereken 

voor hulle kies. Die volk doen dit, hulle kies steeds vir God. Hulle sien kans vir die opoffering.  

Ongelukkig het Israel hulle nie altyd gehou by hulle voorneme nie. Hulle verdere geskiedenis is vol 

van voorbeelde waar hulle nie getrou was aan hulle keuse nie. Keer op keer het God hulle gestraf. 

Ook ons moet vanoggend die implikasies van ons keuse begryp. Ons moet raaksien dat ’n keuse vir 

God, opoffering gaan vra.. ’n Keuse vir God vra gehoorsaamheid aan God. God vra van ons algehele 

toewyding. God eis dat aan sy bepalings en voorskrifte voldoen word. Die keuse wat ons maak vra 

alles of niks.  

En as ons nie daarvoor kans sien nie, moet ons nie vir God kies nie.  

Slot 

Dwight L Moody het vir God gekies omdat God hom gekies het. Hy het die opofferinge van sy keuse 

gemaak. Al was hy menslik gesproke maar ’n swak kandidaat, het God deur hom talle menselewens 

geraak.  

God het ons gekies. Kom ons kies God. En al is ons ook dalk ook nie die beste kandidate nie, kan God 

deur ons baie verrig. 

Kom ons kies vandag: Ons sal die Here dien. 

  


