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1. Wat is die grootste kans wat jy al in jou lewe 
gevat het?  

2. Wat bepaal of die kans wat ek en jy vat die 
moeite werd gaan wees? 

Joshua 2:1-3 (NLV) 1Josua, die seun van Nun, 
het in die geheim twee verkenners van Sittim af 
uitgestuur. Hy het vir hulle gesê: ”Gaan verken 
die land, veral Jerigo.”  Hulle is daar weg en het 
by die huis van ’n prostituut uitgekom. Haar naam 
was Ragab. Hulle het daar tuisgegaan. 2Iemand 
het vir die koning van Jerigo gaan vertel dat daar 
gedurende die nag Israelitiese mans aangekom 
het om die land te verken. 3Hy het toe vir Ragab 
laat weet: ”Laat die mans uitkom wat na jou 
huis toe gekom het. Hulle het op die land kom 
spioeneer.”

3. Twee maniere waarin ons elke dag van ons 
lewe kanse vat.

a) Die kans van gehoorsaamheid aan God.

Joshua 2:8-14 (NLV) 8Voor die mans gaan slaap 
het, het die vrou na hulle toe opgeklim op die dak. 
9Sy het vir hulle gesê: ”Ek weet dat die Here vir 
julle die land gaan gee. Ons is lam van die skrik. 
Almal van ons wat in die land woon, is bang vir 
julle. 10Ons het gehoor hoe die Here die water 
van die Rietsee voor julle laat wegdroog het toe 
julle uit Egipte getrek het. Ook wat julle met Sihon 
en Og, die twee konings van die Amoriete, aan 
die oorkant van die Jordaan gedoen het en hoe 
julle hulle uitgewis het. 11Ons het dit alles gehoor. 
Ons harte het ineengekrimp. Niemand van ons 
het meer moed oor om teen julle te veg nie. Die 
Here julle God is God in die hemel daarbo en 
op die aarde hieronder. 12Ek was goed vir julle. 
Sweer dan nou vir my voor die Here dat julle 
ook goed sal wees vir my familie. Gee vir my die 
versekering 13dat julle my pa en my ma, my broers 
en susters en hulle families se lewens sal spaar 
wanneer julle Jerigo aanval.” 14Die mans sê toe 
vir haar: ”Ons lewens is julle versekering. As julle 
nie ons saak weggee nie, sal ons ons belofte hou 
wanneer die Here die land vir ons gee.”

b) Die kans van gehoorsaamheid aan onsself.

Josua 7:20-23 (NLV) 20Toe sê Akan vir Josua: 
”Dit is waar. Ek het teen die Here die God van 
Israel oortree. Dit is wat ek gedoen het: 21Ek het 
tussen die buit pragtige klere uit Sinar gesien 
en ook silwer van ongeveer twee kilogram en ’n 
stuk goud van meer as ’n halwe kilogram. Ek het 
dit begeer en toe vir myself gevat. Dit is in die 
grond in my tent weggesteek. Die silwer lê onder.” 
22Josua het toe mense gestuur. Hulle het na 
die tent toe gehardloop. Daar kry hulle toe alles 
weggesteek in die tent, met die silwer heel onder. 

23Hulle het dit uit die tent uitgehaal en dit vir Josua 
en al die Israeliete gebring. Hulle het dit daar voor 
die Here neergesit.

4.	Wat	is	die	effek	van	die	kanse	wat	ons	vat?

Die kans van gehoorsaamheid aan onsself.
Josua 7:24-26 (NLV) 24Josua en al die Israeliete 
het Akan die seun van Serag gevat en ook die 
silwer, die klere en die stuk goud, Akan se seuns 
en dogters, sy beeste, sy donkies, sy kleinvee, 
sy tent en alles wat aan hom behoort. Hulle is 
daarmee na die laagte van Akor toe. 25Josua het 
met hom geraas: ”Hoekom het jy onheil oor ons 
gebring? Die Here bring vandag onheil oor jou!” 
Die hele Israel het toe vir Akan en sy mense met 
klippe doodgegooi. Hulle het al sy besittings met 
vuur verbrand. 26Hulle het hom onder ’n groot 
hoop klippe toegepak. Dit is vandag nog daar.  
Die Here se woede het toe afgekoel.

Die kans van gehoorsaamheid aan God. 
Joshua 6:25 (NLV)  25So het Josua die prostituut 
Ragab en haar familie wat saam met haar in die 
huis was, laat bly leef. Sy het haar tussen die 
Israeliete gevestig tot vandag toe. Sy het die 
mans wat Josua gestuur het om Jerigo te gaan 
verken, weggesteek.

5. Waarin lê die geheim om ’n kans te vat?

Dit gaan nie oor waar jy vandaan kom nie,  
dit gaan oor hoe jy op God reageer.

Joshua 1:7-9 (NLV) 7”Wees sterk en baie dapper! 
Voer al die opdragte uit wat Ek vir my dienaar 
Moses gegee het. Moenie links of regs daarvan 
afwyk nie. Jy sal dan suksesvol wees in alles wat 
jy doen. 8Hou hierdie wetboek altyd by jou. Dink 
dag en nag daaroor na sodat jy alles kan doen 
wat daarin geskryf is. Jy sal dan sukses behaal op 
jou pad. Jy sal voorspoedig wees. 9My opdrag aan 
jou is dat jy sterk en dapper moet wees. Moenie 
bang of huiwerig wees nie. Die Here jou God is 
saam met jou oral waar jy gaan.”

Joshua 3:5 (NLV) 5Josua het vir die volk 
gesê: ”Berei julle voor. Die Here gaan môre 
wonderwerke onder julle doen.”

6. Wat bepaal die kanse wat jy in jou lewe vat? 

Filippense 1:9-10 (DB) 9Weet julle waarvoor bid 
ek? Ek bid dat julle al hoe nader aan Jesus sal 
leef. Dit is moontlik as julle bereid is om uit julle 
geestelike ervaring te leer. 10Dan sal julle altyd die 
beste keuses kan maak. Dit sal sorg dat wanneer 
Jesus weer kom, niemand ’n vinger na julle sal 
kan wys en julle van swakhede beskuldig nie. In 
alles wat julle doen, sal mense kan sien dat julle 
verhouding met God reg is. 

Filippense 1:11 (NLV) 11Dan sal julle hele 
lewe vol wees van die goeie gevolge van julle 
gehoorsaamheid aan die wil van God – goeie 
gevolge wat Jesus Christus bewerk het. God sal 
daarvoor geëer en geprys word! 
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