
 
 
 
 
 

Een portret van Jozua  
toen hij ruim een jaar oud was. 

 
 
Op het geboorte kaartje de tekst van: 
Psalm 134 vers 3 Berijmd (iets aangepast) 

 

Dat 's HEEREN zegen op je daal'; 
Zijn gunst uit Sion je bestraal'. 
Hij schiep óók jou, Zijn Naam ter eer: 
Looft, looft dan aller heren HEER' 

 
 
 
 

 

Jozua 
 

Dat 's HEEREN zegen op je daal' 
Psalm 134 vers 3  
 
In combinatie met  
Psalm 121 vers 5 

De HEER is je wachter,  
de HEER is de schaduw aan je rechterhand:  

 
Uitgangspunt in het schilderij is, de strijd die wij dagelijks moeten voeren. 
Echter niet alleen, we hebben een Medestrijder. Lees Jozua 1 
 

Jozua 1 vers 5 - 9 
5 Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes 
heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je 
niet verlaten.  
6 Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden wanneer ze 
het land veroveren dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen 
heb.  
7 En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet waarin mijn 
dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan en wijk er op geen 
enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.  
8 Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, 
opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je 
onderneemt voorspoedig verlopen.  
9 Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets 
weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat 
je bij.’  

 
Beschrijving van het schilderij 
We zien Jozua, aan het water bij een steen. Hij kijkt ons recht aan.  
Zijn knuffel onder zijn linker arm, zijn hand op de Bijbel. (Jozua 1 vers 8) 
Met in zijn rechterhand de kruisbanier. 
 



Aan de rechterzijde van Jozua zien we de andere Strijder (Psalm 121 vers 5) 
In een knielende houding, Jozua is immers nog klein. 
Het lijkt er op, dat die andere strijder, het is de HEERE zelf, net zijn kruisbanier  
aan Jozua heeft gegeven. 
De mantel van de HEERE is rood (lees Openbaring 19) 
De HEERE is deels transparant geschilderd. Zijn mantel om Jozua heen.  
De mantel eindigt rechts in het schilderij in de regenboog. 
 
Efeziërs 6 vers 10 - 20 Houd stand  
De HEERE heeft een zwaard in Zijn hand. “Het zwaard van de Geest, dat wil zeggen 
Gods woorden.” Staat er in Efeziërs. Dit zwaard en de hand van Jozua op Gods 
Woord (de Bijbel) staan aan elkaar gelijk. 
De HEERE heeft ook een helm op en sandalen aan Zijn voeten en een harnas om. 
Jozua krijgt ze allemaal van Hem. Als hij er biddend om vraagt. 
Het schild staat aan de linkerzijde in het schilderij 
De gordel heeft Jozua al gekregen die ligt al over de steen. 
 
Psalm 121 vers 7 en 8 

 “De HEER behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven,  
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid.” 
 
Jozua 10 vers 25 
“Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen, blijf vastberaden en 
standvastig. De HEER zal met alle vijanden die jullie nog moeten bevechten 
hetzelfde doen als met deze koningen.” 
 

Als je het Woord van God bestudeert en je er naar leeft… 
…dan zal de HEERE niet van je zijde wijken. 
…dan zal de HEERE je zegenen. 
…de HEERE zelf zal je de middelen geven om te overwinnen. 
…dan zul je uiteindelijk bij de HEERE zijn, voor eeuwig, Halleluja. 

 
We zien bovenin het schilderij, bij de 
kruisbanier, de vlag van de overwinning,  
een ramshoorn. 
 Als het geluid van de Sjofar (ramshoorn) 
wordt gehoord in Israël dan heeft dat 
verschillende betekenissen: 
 

- De aanwezigheid van God,  
Exodus 19 vers16 
Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te 
bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het 
geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 
 
- Een oproep van de HEERE om tot Hem te komen  
Jesaja 18 vers 3 
Laat alle bewoners van de aarde weten: je zult op de bergen het opgestoken vaandel 
zien, het schallen van de ramshoorn zul je horen. 
 
- Oproep tot de strijd 
Nehemia 4 vers14 
Als u de ramshoorn hoort schallen, dan moet u allemaal naar ons toe komen.  
Onze God zal voor ons strijden.’ 
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