
ER IS GEEN ENKELE REDEN OM BANG TE ZIJN 

WANT HET IS DE HEER, UW GOD, DIE MET U MEEGAAT 

HIJ ZAL NIET VAN UW ZIJDE WIJKEN EN U NIET VERLATEN

WEES VASTBERADEN EN STANDVASTIG



We hebben daar zelfs reuzen 

gezien, de Enakieten. Vergeleken 

bij dat volk van reuzen voelden 

wij ons maar nietige sprinkhanen, 

en veel meer zullen we in hun 

ogen ook niet geweest zijn.’ 
Numeri 13:33 



‘Honderdtwintig jaar 

oud was Mozes toen 

hij stierf. Tot het laatst 

toe waren zijn 

krachten niet 

afgenomen en zijn 

ogen niet verzwakt. 
(Deut.34,7).  



De HEER, uw God, zal zelf voor u uit 

gaan en de volken aan de overkant 

voor u uitroeien, zodat u hun land 

in bezit kunt nemen
Deut.31,3. 
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‘Leg je leven in de handen van de HEER, 

vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen’

(Ps.37,5)



‘Vertrouw op de HEER met heel je hart, 

steun niet op eigen inzicht. 

Denk aan hem bij alles wat je doet, 

dan baant hij voor jou de weg
(Spr.3,5-6). 



‘Vraag jezelf niet bezorgd af: Wat zullen we eten?” 

of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we 

ons kleden?” dat zijn allemaal dingen die de 

heidenen najagen. 

Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles 

nodig hebben’ 
(Mt.6,31-32)



‘U mag uw zorgen op hem afwentelen, 

want u ligt hem na aan het hart’ 
(1 Petrus 5:7).  





Vers 8 (tegen Jozua)

‘Wees vastberaden en standvastig. 

De HEER zelf gaat voor je uit, 

hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken’ 

Vers 6 (tegen het volk)

‘Wees vastberaden en standvastig. 

het is de HEER, uw God, die met u meegaat. 

Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet 

verlaten.’


