
Vasten periode – Persoonlijke focus 
Toen Jozua het beloofde land in kwam ontmoette hij een hemels figuur (De Here der Heerscharen). 
Ik denk dat het Jezus was die hij ontmoette. Jozua 5:13-15 

“Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een 
getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ‘Hoor je bij ons of bij de vijand?’ 14De 
man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben 
ik hier.’ Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat 
beveelt u mij?’ 15De aanvoerder van het leger van de HEER zei tegen Jozua: ‘Trek je sandalen uit, 
want de plaats waarop je staat is heilig.’ Jozua deed wat hem bevolen was.” 
 
Jozua wilde weten of de aanvoerder van het leger van de Heer voor of tegen hem was? Maar het 
antwoord van de aanvoerder was die van een aanvoerder. Deze vraag stellen wij ook vaak aan God. 
Bent U voor mij of tegen mij? Onze ontmoeting met God is er een van volg je mij? Het is Zijn 
uitnodiging aan ons om aan Zijn kant te komen, niet de aanvoerder naar onze kant! Net als Jozua 
trekken we onze schoenen uit als teken van kwetsbaarheid, overgave en reiniging. Ons oude leven 
afdoen om een getuigenis van Christus te worden. Een getuigenis van vertrouwen en niet van eigen 
kracht. 

De reactie van Jozua is er een van overgave en gehoorzaamheid. Jozua viel op zijn knieën en boog 
diep neer en noemde zichzelf een dienaar en de aanvoerder zijn Heer.  

Wij willen vaak wat wij willen en God moet daar voor zorgen. Daar zoeken we God dan voor en 
worstelen we met Hem. Maar het is meer dat God met ons worstelt. Hij wil namelijk dat wij worden 
wie we zijn! Gods plan met ons is er één zoals hij die met Jacob had. Jacob worstelde met God vanuit 
zijn ‘Jacob-zijn’, zoekend naar Gods liefde, identiteit en bevestiging. Maar God worstelde met Jacob 
om hem te laten worden als een Israël (een prins van God; ook wel ‘vorst’ of ‘Gods strijder’). Vaak 
zien wij niet wat God voor ons bestemd heeft, we zien de Israël (Prins) niet in ons, maar Hij wel! 

“Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de 
overkant. 25Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de 
dag aanbrak. 26Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, 
en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, 
het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ 28De ander vroeg: ‘Hoe 
luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar 
Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ 30Jakob vroeg: ‘Zeg me 
toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die 
ander hem daar. 31Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met 
God en ben toch in leven gebleven.’” (Genesis 32:24-33) 
 
Zoek God vooral in de eerste week als aanvoerder. Zoek de houding van Jozua in je eigen hart! Ruim 
je hart op en vraag Hem om jou te laten zien wie je bent. 

Zoek God en verlang ernaar dat God je als een Prins een getuigenis laat zijn. In Gods worsteling met 
ons (Jacob) is het dat we Hem leren kennen en onszelf leren kennen. Identificeer je worstelingen en 
breng ze aan de voeten van Jezus. Bespreek ze en probeer te begrijpen hoe ze jouw vormen en hoe 
deze weerstand er alleen maar voor zal zorgen dat het getuigenis van genade en leven groter zal zijn 
in jouw leven. Niet alleen maar gaan voor de (eigen) zegen maar een zegen worden voor anderen. 
Een Prins, die erfgenaam is en cultuurdrager is van Gods koninkrijk. Een Prins, een brenger van vrede 
en leven in overvloed. Kom naar een hoger plan en besef over wie je bent. Become! 


