
Jozua



Het gebeurde na de dood van Mozes, de 
dienaar van de HEERE, dat de HEERE tegen 
Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van 
Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. 
Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en 
heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de 
Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw 
voetzool betreedt, heb Ik u gegeven, 
overeenkomstig wat Ik tot Mozes gesproken 
heb. Van de woestijn en deze Libanon af tot 
aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, heel 
het land van de Hethieten, en tot de Grote Zee, 
waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. 
Niemand zal tegenover u standhouden al de 
dagen van uw leven. 



Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u 
zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. 
Wees sterk en moedig, want ú zult dit volk het 
land dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te 
geven, in erfbezit laten nemen. Alleen, wees 
sterk en zeer moedig, door nauwlettend te 
handelen overeenkomstig heel de wet die 
Mozes, Mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk 
daar niet van af, naar rechts of naar links, 
opdat u verstandig zult handelen overal waar u 
gaat. 

Jozua 1:1-6 (Herziene Statenvertaling)



De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw 
land, uit uw familiekring en uit het huis van uw 
vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal 
u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot een zegen 
zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u 
vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend 
worden. 
Toen verscheen de HEERE aan Abram en 
zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. 
Toen bouwde hij daar een altaar voor de 
HEERE, Die hem verschenen was. 

Genesis 12: 1-3, 7 Herziene Statenvertaling



Op die dag sloot de HEERE een verbond met 
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit 
land gegeven, van de rivier van Egypte af tot 
aan de grote rivier, de rivier de Eufraat...

Gen.15:18 Herziene Statenvertaling



Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat 
Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij 
namen het in bezit en woonden erin. En de 
HEERE gaf hun rondom rust, overeenkomstig 
alles wat Hij hun vaderen gezworen had. 
Niemand van al hun vijanden kon tegenover 
hen standhouden. Al hun vijanden gaf de 
HEERE in hun hand. Van al de goede woorden 
die de HEERE tot het huis van Israël gesproken 
had, is er niet één woord onvervuld 
gebleven: alles is uitgekomen. 

Jozua 21:43-45 Herziene Statenvertaling



Wees sterk en moedig, wees niet bevreesd en 
schrik niet voor hen terug, want het is de 
HEERE, uw God, Die met u meegaat. Hij zal u 
niet loslaten en u niet verlaten.
De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal 
met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet 
verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet 
ontsteld. 

Deut. 31: 6, 8 Herziene Statenvertaling



Vervolgens zei David tegen zijn zoon 
Salomo: Wees sterk en moedig, en doe het; 
wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want 
de HEERE God, mijn God, zal met je zijn. Hij 
zal je niet loslaten en Hij zal je niet verlaten, 
totdat je heel het werk voor de dienst van het 
huis van de HEERE zult voltooid hebben. 1 
Kron. 28: 20 HSV

Openb. 21: 10, 11, 22, 23  Herziene Statenvertaling



Laat uw handelwijze zonder geldzucht 
zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij 
heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten 
en Ik zal u beslist niet verlaten. Daarom 
zeggen wij met goede moed: De Heere is voor 
mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal 
een mens mij doen? 

Hebr. 13:5,6 Herziene Statenvertaling



Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat 
Ik met het huis van Israël en met het huis van 
Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals 
het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten 
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om 
hen uit het land Egypte te leiden – Mijn 
verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík 
hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 



Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die 
dagen met het huis van Israël sluiten zal, 
spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun 
binnenste geven en zal die in hun hart 
schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj 
zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet 
meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn 
broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de 
HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf 
hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de 
HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid 
vergeven en aan hun zonde niet meer denken. 

Jer. 31: 31-34 Herziene Statenvertaling


