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jozua, de schaduw van Mozes
_I02u;1 bcvond Zicll §iI1dS Zijn jcugd Jan dc zijdc \1m Mu‘/c\
(Nml 1:28). Hij was Zijn dic1m.11' on volgdv hum u\"cr;\l
\\‘;1.1r hij 11.1a1't0c gi : '1; I ij \\'.1s als 11¢-t \\z1rc dc scl1.1du\\' \'.m
Moles./Us we hct levcn \1m Pluzuu nude!‘ bcscl10L1\\'c11. zicn
we do grotc invlocd die Mozcs op deze_ju11gcn1;u1 had.
Sarnen leven in Gods aanwezigheid
Jnztm \\=;1~ dcgcnc die hct diC11I§[ bij Muzcs ;r.1|1\\'<;'zig \\';1s.
tocn dczc \':m ;1;1ngczicht tot .m11gc7icl1t spunk mot dc Herc
God. Hit-rdoor lecrdc ]1i_j hos ccn luvcudc 1'cl.1tic met (Jud
cruit2;1g._]0zu.1 grocidc dm nict allccn dour hct lczen \'.1n
dc T110111, m;1;1r 001-; door dc pmktischc on\g.n1g mct Mn‘
zcs. Hi_j lccrdc dnt Mozcs (ind nmcst zockcn in hot gcbcd
om lsmél gocd to kunnun dicncn._]ozuJ Lag dat do kxzlcht
van M0zc‘.\'.;1]s lcidur van hot volk. ;1H<m11stig \\';1\ uit zijn
dicpc rchtic mct dc Herc (lod.
Hct hock Exodus vcrmcldt tcvcns d.1t_]u2u.1 nict \\‘cggi|1g
uit dc tent (Ex33:1 I).\X/;1.\1'o1n? \X/ildc hij dc .1t|11mt_c‘c1‘ \'.m
(lads tcgcn\\'0urdighcid nict 111issc11?\X/c wctcn hct nict
prccics. Mam‘ \\"c kunncn \\'cl met zt-1\'c1'heid 2 7". :1:J: C : dat
Zi_jn 1"c].1tic met (Sod gcvorlnd \\"c1'd dour M020». dc nun

_-.

\11n hot gcbvd. Eon huugtcpunt \\‘;1\ bi_j\'nurlwc']d dat hij
|\/lnzm 1nut‘ht bcgclcidclt up dc burg Sin.1'1' (ExZ-1: I3). (Rod
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mu Zijn T110111 dour Muzc< .1;1n hut \'ulk gevcn cn _]ozu.\
mocht MOZc\' llicrbij \‘crgc2c1lc11. Hot‘ [wlcctlic_]<>zt1(\ dczc
tucht? Wt‘ wctcn nict \\‘ell<c :_{t-sprckl<cn zc tijdcm hun
klillltuclxt \‘ourdc11. In icdcr gcml \\;1\ dczc bclc\'eni\' \'UUl'
jnzun unick. Hi] IHUCIII J15 enigc \'.m hct vulk Muzm bullwlvidcn tijdcm drzc bc1‘gtuu]1t. Hij I]10(hI\JI11CI1 mct Mozcx"
cvn glimp uputngcll um (Gods lmcurlijkllcid cu hcilighcid.
\X/.1t ct-11 \'oor1'ccl1tY

Leren omgaan met moeilijkheden
Tocn MnZc\ en _]u7u.1 11.1.11" bL‘l1L‘dL‘l] k\\'.1n1cn um dc be

'1?

Si11.1'1'.l10n1'dc11 70 in dc vcrtc gc>cl11"ccu\\'._]oZu;1 dacht dat
hct strijdg-:\\'0c] \\'a.~.\X/';1t zal hij gcdncllt hcbbcn hij hﬁt
zit-n \';1n do .\f_g0dcrij? Mazes \\'i§t wclkc c;1t.t<t1"t>tl‘ hem to
\\'.1cl1tc11 wund (Ex3Z:7. 1 7- lb’). 111.141" \'oor_IozLm znl dit can
schok Zijn gc\\'cc~t. Not \\'.1s hij mag s.1mcn mct Muzcw in
(}ud\ |1.1l1i_jl1c‘id cu nu buvindt hij Zich bi) wen Yolk dat om
ccn goudcn k.\lt~d.1n.<t. M0zc> word: wucdend. Hi] guoit
dc <tcnun t.1tl-lcn Qtuk cn \'c1'b1";n1dt hot l-;.1lt'.\"c-r\'olt_'c11\"
1n.mkt hij crpocdc'1'\‘.u1 cn gnoit tint in hut \\’.1tc1‘ ttls dlxmk
\'nor dc lmliilictcn.
_]0Zu;1 wcrd bc\\'u\t gc:n1.1;1kt \';m (’}nd< ltcilighcid door dv
rcnctic \'.m Mnzt-\.Tt-\"c11\ 111.1.1ktc hi_j kcnnis mot dc ontnlocdiging door \']c\‘clijkc gcluvigcn. Later 2.1l~]o2u.1 \:11\'c1'
met d;u11»;b;u|"hcid hebbcn tcluggckekcla 11.1.11“ dczt‘ \\'i_1zc
lcs \';u1 Mnzcs (\'g|._I27:l-8:1).
Kwaliteiten geestelijk ontwikkelen
In hct gevecht tcgcn Alnuluk k0111cn_I0zu.1'\ k\\‘;1litcitcn
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ook dar de ovenvinning niet in zijn cigen kwaliteiten ligt.

zeven minuten en twintig seconden vcrder kunnen gaan.
We zeggenfll-1 wil nil een volgroeid persoon zijn’,‘Ik wil

niaar in dc aﬂiaiikclijkheid van God. De veldslag zal \vor-

mi her perfecte karakter en Godsvertrouwen hebben',‘lk

den ge\\-tonnwsn door Mozes' gelioorzaaiiiheid aan God en

land in aﬂiankelijkheid van God te verovcrcn. En daarbij

wil mi cle gouden kroon bezitteiif
Het leven van jozua toont ons echtcr een totaal ander
beeld. De ge1oofs- en karakterontwikkeling is een proces,
dat tijd nodig heeft. Meer dan veertigjaar was jozua de
dienaar van Mozes. Rijping heeft tijd en geduld nodig.

mag liij wcten dat liij niet alleen hoeit to staall in het ge-

Jozua kwam op het toneel in dc schaduw van Mozes,

vecht tegcn dc vi_jand, maar ondersteuning nudig heeft.

maar aan bet einde van het boek _]0zua pronioveert hij tot

als vcidhcer duidelijk naar voren. Maar liierbij leert hij

niet prim-air door de veldslag van jozua (Ex17:l 1). Dezc
cr\'ai'ing is van bii_i\~‘ende invlocd geweest voor dc verdere
dicnst van jozua. Hierdoor leert hij om later het beioofde

knecht van de Here God (]224:29).
Mozes, de mentor van jozua
Zoals we gczicn hcbben. had Mozes con cnorine invloed

van Jozua. Mazes kendc jozua on Jozua kende Mozes.

Samen leven in Gods aanwezigheid
God gafaan Mozes de taak om voorjozua te zorgen. Hij
was degene die _]0zua als dienaar voor Mozes uitkoos.
Evcncens onderwees God Mozes hoe hij ecn goede mentor nioest zijn en welk doe] Hij met Jozua had (Ex17:l4;
N11127: I 8-23: Dtl :38: 3:23. e.a.).Mento1'schap is zodocnde

Geen van beiden was perfect. beidcn waren zicli bewust

niet alleen een rclatie tussen de mentor en de leerling,

van hun zwakheden. Mozes gafzijn pupil niet alleeii kri-

niaar vooral tussen God, de mentor en de 1eerling.]0zua

tiek, maar vuurde dc jongcjozua ook aan.

was in de eerste plaats niet afhankelijk van Mo2es.1naar
van de Here God. Hij was was een man vol van dc Geest
(Nm27:i8; Dt3-4:9) en vol van Gods Woord (Iz1:8).

op dezejongcmaii. Hij stond naast hem en liielp hem om

gcestelijk te groeicn. Mozes was daarbij mccr dan ecn
vricnd voorjozua.Tcgcnwoordig zouden we
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hi_j de mentor van Jozua was. oftewel de geestclijke \'LlCi€l'

Kwaliteiten geestelijk ontwikkelen
Een mentor liceft dan ook liet vcrlangen op zijn hart om
jou persoonlijk te laten groeien. Hij bewondert de gaven
die Christusjou geschonken lieett. Hij kijkt wa-arjou\v
talenten iiggen en hoe liij die kan stimuleren.

In de relatie tussen Mozes enjozua komt één element zeer
duidelijk naar voren: benioediging! Mozes is een 'be11ioedigei-'. Hij bemocdigtjozua en geeft daarbij gecstelijkc
ervaringcn cn kennis door (Dt3l:7.23). Dit leerdc Mozcs
niet uit een ofander Al11L‘l'ik;l;l11S handboek voor succcsvol
managenient. God vcrtelde hem dit persoonlijk (Dtl :38:
3:28). Onze God is een God die bcmoedigt. Hij weet hoe

snel we de moed ver1iezen.]1oc snel we alles opgeven en
hoe sncl we ncgatieve gedachten over onszeiftoelaten.
jozua zal later eveneens zo'n mocdeloosheid bﬁ Isi'aEl zien
en dankbaar gebruikinaken van deze bemoedigende loveminsteliing (]zl(l:25).

Leren omgaan met moeilijkheden
Uiteraard moct een mentor nict allccn bemoedigen. In
bepaalde situaties moct |1i_j Zi_j11 iecrliiig verinanen oi-con-

ﬁontereii met zonden. Mam‘ op dc eerstc plaats is liet zijn
tank de ander tc stimuleren en nit te dagen. Hi_j corrigeert
hem en versterkt zijn positicve ont\\'ikkelinge11. Het succes
van de mentor is dus dat zijn leerling succcsvol is. En dat is
eeii kunst die heei \\'at tijd en energie i-can vergen.

Een uitdaging voor ons
Waardoor werd uw Ieven het ineeste gevotmd? Waren het
de mensen die voorbcelden voor u waren of waren her de
vele preken die u in de gemeente hoorde? In de huidige
tijd heeft de gemeente een nieuwe uitdaging: christenen
te leren christclijk te denken. Mentorschap is een sterk
middel om op een verantwoorcle wijze geestelijke christenen te vormen.
Bent u al een geestelijke vader ofgeestelijke moeder?
Bent u een mentor die jongcre christenen van uw eigen
geslacht begeleidt en vormt? Bent ii net als Mozes iemand
die anderen uitdaagt, bemoedigt en corrigeert? Zou u
bercid zijn om de nodige tijd hiervoor in iemand tc
investeren en een relatie met hem op te bouwen? Zou
ti jongere christenen willen helpen om doelen voor hun
geestelijk 1even,hun beroepskeuze of hun dienst voor
God te deﬁnieren? Zou u bereid zijn om de noclige tijd in
iemand te investeren om deze doelen te helpen venverkclijken door de genacle en kracht van onze Heer?
jozua groeicle met de tijd op tot een geestelijke leider,
die liet volk Israel in het beloofde land zou brengen.
Hoe gezegend zouden we als gemeente zijn als er ook in
onze tijd nieuwe geestelijke mannen en vrouwen niogen
opgroeien. Christenen die in staat zijn om geestelijk ver-

Ook jozu-a‘s ontwikkeling van slaaf van de Egyptenareii tot

antwoord hun dienst in Gods koninkrijk hier op aarde te

veldlieer van dc lsraélieten gcbuurde niet in vijfniinutcn.

vei‘vul1cn.\X/at een zcgen en kracht zal daarvan uitgaan. I

Tcgcnwoordig venvachten we dit maai‘ al [C vaak bij eon
christen.\X/e leven in een 'Mcli)onald‘s-cultuur'_ \\‘aarbi_i we
onze bustclliiw
eten, zodat we na
‘O na twee ininutcn mowen
D
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