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Parallellen Jozua – Handelingen  
�  Jozua aangesteld: ‘De Heer is 

verlossing’ 
�  Jozua volgt Mozes op  
�  Brug tussen 5 boeken van 

Mozes en OT 
�  Nieuwe start: het gehele 

beloofde land veroveren 
�  Plaatsnamen 
�  Het volk van God vestigt zich 
�  Door de Jordaan nieuw leven 
�  Besnijdenis 
�  Wees sterk en moedig 
�  God belooft mee te gaan 

�  Jezus betekent: ‘De Heer is 
verlossing’ 

�  H. Geest volgt Jezus op 
�  Brug tussen 4 evangeliën en 

NT 
�  Nieuwe start: de wereld 

veroveren (tot uiterste aarde) 
�  Plaatsnamen 
�  Het volk van God vestigt zich 
�  Door de doop nieuw leven 
�  Bekering 
�  Kracht van H. Geest 
�  Jezus belooft mee te gaan 



Parallellen Jozua – Handelingen  
�  Strijd 
�  De overwinning beloofd 
�  De Ark in hun midden 

 
�  Tegenstand van binnenuit 

(Achan) 
�  Tegenstand van buitenuit: 

Kanaänieten 
�  Strijd met wapens 
�  Wonderen (Jordaan, Jericho) 
�  Verbondsbelofte 
�  Niet alle gebied veroverd 

(Silo) 
�  Gebed en Eleazar 
�  Het einddoel bereikt (J19) 
�  Maar God is nog niet klaar 

�  Strijd 
�  De overwinning beloofd 
�  Jezus (brood en wijn) in hun 

midden 
�  Tegenstand van binnenuit 

(Ananias & Safira) 
�  Tegenstand van buitenuit: 

Joden, ook Asia en Rome 
�  Geestelijke én letterlijke strijd 
�  Wonderen 
�  Verbondsbelofte 
�  Niet alle gebied veroverd 

(Athene) 
�  Gebed en H. Geest 
�  Het einddoel bereikt 
�  Maar God is nog niet klaar 



Parallellen met ons 
� We zijn allen bestemd voor het beloofde 

land 
� We hebben een Verlosser: Jezus 
�  Van openbaring naar praktijk 
� Het is de start van een nieuw leven 
� Het is de bedoeling dat we ons vestigen 
� We gaan door de ‘Jordaan’, de doop 
� We ondergaan de besnijdenis van het hart 
� We worden geacht sterk en moedig te zijn 
� We hebben de belofte dan God met ons 

meegaat 



Parallellen met ons 
�  Er zal strijd volgen! 
�  ... Maar de overwinning is ons beloofd 
�  Symbool van Jezus’ aanwezigheid (brood en wijn) 
�  Tegenstand van binnenuit (aanvechtingen/oude 

natuur) 
�  ... en van buitenuit (omstandigheden/wereld) 
�  Geestelijke wapens: Ef 6:10-17 
�  Wonderen 
�  Verbondsbelofte 
�  Niet alle gebied veroverd? 
�  H. Geest en gebed leiden ons 
�  Het einddoel bereikt (Fil1:6) 
�  Maar God is nog niet klaar... 



Conclusie 

�  Jozua: God wil via zijn volk, de Joden, in 
Israël wonen om met en door hen de 
volken te zegenen 

� Handelingen: God wil via zijn volk, de 
Kerk, in de wereld wonen om met en 
door haar de volken te zegenen 

� Wij: God wil in onze harten wonen om 
met en door ons onze omgeving te 
zegenen 


