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Het Bijbelboek Jozua
Ons erfdeel in Christus

1. Het vooruitzicht Jz 01-02
2. Ingaan Jz 03-06
3. Strijd en overwinning Jz 07-11
4. Verdeling onder Mozes Jz 12-14
5. Juda en Jozef Jz 15-17
6. De verdeling voltooid Jz 18-22
7. Bewaren Jz 22-24

NB. afbeeldingen zijn meest van freebibleimages.com



Ons erfdeel
in Christus
onder Mozes
(en Jozua)

een tussen-
rapport

En het land rustte 
van de strijd. 

Jz.11:23b 

JOZUA 12 - 14
En het land rustte 

van de strijd. 
Jz.14:15b
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Jozua 12 - 14
Een tussenrapport

1. Wie verdeelt?                          Jz.14:1-6

2. De verdelers / verdelingen
A- Eleazar
B- Mozes                     Jz.12:1-6;   13:8-32 

C- Jozua                      Jz.12:7-24;   13:1-7

3. Kaleb Jz. 14:6-15

4. Vragen

Ons erfdeel
in Christus
onder Mozes
(en Jozua)

een tussen-
rapport



Ons erfdeel
in Christus

de verdelers
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- De HEERE 
- Eleazar
- Mozes 
- Jozua
- De familiehoofden



Wie verdeelt? Jozua 14:1-6

1 Dit nu zijn de erfdelen, die de Israëlieten in het land Kanaän ontvangen hebben, welke 
de priester Eleazar, Jozua, de zoon van Nun, en de familiehoofden van de stammen aan de 
Israëlieten ten erfdeel gegeven hebben,
2 eens ieders erfdeel door het lot, zoals de HERE door de dienst van Mozes geboden had 
betreffende de negen stammen en de halve stam.

3  Want Mozes had aan twee stammen en een halve stam een erfdeel gegeven aan de 
overzijde van de Jordaan; maar aan de Levieten had hij in hun midden geen erfdeel gegeven.

4 Verder vormden de Jozefieten twee stammen, Manasse en Efraim. 
(En men gaf aan de Levieten geen aandeel in het land, maar steden om te bewonen, met 
haar weidegronden voor hun vee en hun have.)
5  Zoals de HERE Mozes geboden had, zo hebben de Israëlieten gehandeld, toen zij het land 
verdeelden.
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Wie verdeelt? Jozua 14:1-6

- De HEERE - door het lot (Jz.14:2, 13:6;15:1 enz., zie Spr.16:33) 

- Eleazar
+ Mozes - de 2,5 stam
+ Jozua - de 9,5 stam

en de familiehoofden

Nb. 
- Eens ieders erfdeel door het lot (Ef.4:7,8)
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Presenter Notes
Presentation Notes
Spr.16:33 ¶  Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.Ef.4:7,8  Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.8  Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.



Wie verdeelt? Jozua 14:1-6

Twee verdelingen
MOZES – JOZUA

(in aanwezigheid van Eleazar Nm.32:2)

o twee personen
o twee typen
o twee delen
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Presenter Notes
Presentation Notes
Spr.16:33 ¶  Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.7  Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.8  Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.



Uitzondering op de verdeling! Jozua 14:3

Geen land voor de Levieten! 
wel steden en weidegronden 

want
de vuuroffers van de HERE, 
de God van Israël, 
zijn hem ten erfdeel, 
zoals Hij hem beloofd had. 
Jz.13:14  
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Presenter Notes
Presentation Notes
Spr.16:33 ¶  Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de HERE.7  Maar aan een ieder onzer afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate, waarin Christus haar schenkt.8  Daarom heet het: opgevaren naar den hoge voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan de mensen.



Ons erfdeel
in Christus

verdelers
A - Eleazar

Eleazar

zijn daden
zijn persoon

zijn verdeling
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ELEAZAR

10

Eleazar =  God is hulp
• als hogepriester door God zelf 

aangewezen  (Nm.20:22-29)

• beslist bij alle verdelingen 
door het lot en is daarmee de 
verbindende factor



Eleazar = God is hulp 
de hogepriester in de hemel 

•Hoofd van de Levieten (Nm.3:32)

•Toezicht op de hele tabernakel 
(Nm.4:16)

•Vormt de vuurpannen van 
Korach e.a. om tot bedekking 
van het altaar (Nm.16:36-39)

•Slacht de rode gave koe en 
verzorgt het reinigingswater 
(Nm.19:1-19)
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•Telt met Mozes het volk in de 
velden van Moab (Nm.26)

•Wijst met Mozes het erfrecht 
toe aan dochters (Nm.27:1-11)

•Ontvangt een deel van de buit 
na het verslaan van de 
Midjanieten (Nm.31:25 e.v.)

•Het boek Jozua sluit af met 
zijn sterven (Jz.24:33)



Ons erfdeel
in Christus

verdelers
B - Mozes

Mozes

zijn daden
zijn persoon

zijn verdeling
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Mozes,  enkele daden

- Pascha: het oordeel is voorbijgegaan 
- Rode Zee: vernietiging van de vijand, 
- Sinaï: geeft de wet door
- De reis: organiseert en leidt het volk
- Zijn sterven: buiten het land, in Moab, 

door God zelf begraven

- Zijn verschijning; 
spreekt met de Heer over ZIJN EXODUS
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Mozes, wzdb over zijn persoon 

- Man Gods

- Gods vriend

- Middelaar

- Wetgever

 Jz.14:6 Kaleb: Gij kent het woord, dat de HERE 
tot Mozes, de man Gods, aangaande mij en u te 
Kades-barnea gesproken heeft.

 Ex.33:10 de HERE sprak tot Mozes van aangezicht 
tot aangezicht, zoals iemand spreekt met zijn 
vriend.

 Jr.15:1 Maar de HERE zeide tot mij: Al stond 
Mozes met Samuel voor Mij, dan zou mijn ziel 
zich toch niet tot dit volk neigen: (zie Ex.32:11)

 Jh.1:17. de wet is door Mozes gegeven.
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1. Dit zijn de koningen des lands, die de Israëlieten verslagen hebben en wier land zij in bezit genomen
hebben aan de overzijde van de Jordaan, in het oosten, van de beek Arnon tot het Hermongebergte 
benevens de gehele Vlakte oostwaarts:

2. Sichon, de koning der Amorieten, 
die te Chesbon woonde, die heerste van Aroer af, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, aan de
middenloop der beek, en over half Gilead tot aan de beek Jabbok, de grens der Ammonieten, 
en over de Vlakte tot aan de oostzijde van het meer van Kinneret en tot aan de oostzijde van de zee 
der Vlakte, de Zoutzee, in de richting van Bet-hajjesimot en zuidwaarts aan de voet van de hellingen 
van de Pisga.

4. Verder het gebied van Og, de koning van Basan, 
een van de overgeblevenen der Refaieten; deze woonde te Astarot en te Edrei,
en heerste over het Hermongebergte, Salka en geheel Basan tot aan het gebied der Gesurieten en der 
Maakatieten, en over half Gilead, tot het gebied van Sichon, de koning van Chesbon.

6. Mozes, de knecht des HEREN, en de Israëlieten hebben hen verslagen, en Mozes, de knecht des
HEREN, heeft het tot een bezitting gegeven aan de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam
Manasse.

Mozes, overwonnen en verdeeld (1)       Jozua 12:1-6



Het over-jordaanse, overwonnen en verdeeld (2) 
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koning Sichon van Chesbon
Sichon = hij die wegveegt, neerslaat 
veroverde o.a. de stad Chesbon op Moab 

(Nm.21:29,30, wreedheid Jr.48:45)
Chesbon = berekening, inzicht door beredenering
• Herbouwd (Nm.32:37) en later toegewezen aan 

de Levieten (Jz.21:39, 1Kr.6:81)
• De stad komt later in bezit van de Moabieten en 

zal worden verwoest (Js.49:1-6)
Nb. Sichon weigerde de Israëlieten te laten 

doortrekken (Nm.21:32)
dit was echter absoluut noodzakelijk!
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Mozes, overwonnen en verdeeld (3)       Jozua 12:1-6



koning Og van Basan (Dt.3:1-17)

Og = groot, de laatste Refaïet (reus)
zijn  bed was +/- 4,00 x 1,80 m

Basan = effen terrein, zonder stenen
Astarot, de hoofdstad, genoemd naar Astarte, de 

vruchtbaarheidsgodin

Kenmerk: gemakzucht

NB. Maar God gaf het hen ten erfdeel (Ps.136:21)
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Mozes, overwonnen en verdeeld (4)       Jozua 12:1-6
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Waarom het overjordaanse? 
Nm.32:1-5

De Rubenieten nu hadden veel vee en de Gadieten geweldig veel, en 
zij zagen het land van Jazer en van Gilead, en zie, die plaats was 
geschikt voor vee. 
Toen kwamen de Gadieten en de Rubenieten en zeiden tot Mozes en 
tot de priester Eleazar en tot de hoofden der vergadering: (Atarot, 
Dibon, Jazer, Nimra, Chesbon, Elale, Sebam, Nebo en Beon,)
het land, dat de HERE voor het aangezicht der vergadering Israëls 
geslagen heeft, dat is een land voor vee, en uw knechten hebben 
vee. 
Voorts zeiden zij: Indien gij ons genegen zijt, laat dan dit land aan uw 
knechten als bezitting worden gegeven; doe ons niet over de Jordaan 
trekken.

Een land goed voor je bezit en je werk!
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Mozes, de verdeling (1); algemeen Jozua 13:8-14
8  Tezamen met de andere helft van de stam Manasse hebben de 
Rubenieten en de Gadieten hun erfdeel ontvangen, dat Mozes hun 
gegeven had aan de overzijde van de Jordaan, in het oosten, zoals 
Mozes, de knecht des HEREN, het hun gegeven had:
9  van Aroer af, dat aan de oever van de beek Arnon ligt, de stad, die 
aan de middenloop der beek ligt, en de gehele hoogvlakte, van 
Medeba tot Dibon;
10  en alle steden van Sichon, de koning der Amorieten, die te 
Chesbon regeerde tot aan het gebied der Ammonieten;
11  verder Gilead en het gebied der Gesurieten en der Maakatieten, 
benevens het gehele Hermongebergte en geheel Basan tot Salka toe,
12  het gehele koninkrijk van Og in Basan, die te Astarot en Edrei
regeerde: deze was de laatst overgeblevene van de Refaieten, die 
Mozes verslagen en verdreven had.
13  Doch de Israëlieten hebben de Gesurieten en de Maakatieten niet 
verdreven, zodat Gesur en Maakat te midden van Israël zijn blijven 
wonen tot op de huidige dag.
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Mozes, de verdeling (2); Ruben             Jozua 13:15-23   
15  Mozes had aan de stam der Rubenieten naar hun geslachten dit 
gegeven:

16  zij verkregen het gebied van Aroer af, dat aan de beek Arnon ligt, de 
stad, die aan de middenloop der beek ligt, en de gehele hoogvlakte bij 
Medeba;
17  Chesbon en al zijn steden, die op de hoogvlakte lagen: Dibon, 
Bamot-baal, Bet-baal-meon,
18  Jasa, Kedemot, Mefaat,
19  Kirjataim, Sibma, Seret-hassachar op de berg der vallei,
20  Bet-peor, de hellingen van de Pisga, Bet-hajjesimot,
21  en voorts alle steden der hoogvlakte en het gehele rijk van Sichon, 
de koning der Amorieten, die te Chesbon regeerde; hem had Mozes 
verslagen tegelijk met de vorsten van Midjan: Ewi, Rekem, Sur, Chur en 
Reba, vazallen van Sichon, inwoners des lands.
22  Ook Bileam, de zoon van Beor, de waarzegger, hadden de Israelieten
met het zwaard gedood, tegelijk met degenen, die zij versloegen.
23  Zo was de grens van de Rubenieten de Jordaan met het oeverland. 
Dit was het erfdeel der Rubenieten naar hun geslachten, de steden en 
haar dorpen.
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Mozes, de verdeling (3); Gad Jozua 13:24-28   

24 Voorts had Mozes aan de stam Gad, aan de Gadieten naar hun 
geslachten dit gegeven:

25 zij verkregen het gebied van Jazer en alle steden van Gilead, benevens 
het halve land der Ammonieten tot aan Aroer, dat tegenover Rabba
ligt,

26 namelijk van Chesbon af tot Ramat-hammispe en Betonim toe, en van 
Machanaim af tot aan het gebied van Lidbir;

27 en in de vallei: Bet-haram, Bet-nimra, Sukkot en Safon, het overschot 
van het koninkrijk van Sichon, de koning van Chesbon; de Jordaan met 
het oeverland, tot aan het uiteinde van het meer van Kinneret, aan de 
overzijde van de Jordaan, in het oosten.

28 Dit was het erfdeel der Gadieten naar hun geslachten, de steden en 
haar dorpen.
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Mozes, de verdeling (4); Manasse Jozua 13:29-32   

29  Ook had Mozes aan de halve stam Manasse, bestemd voor 
de halve stam der Manassieten naar hun geslachten, dit 
gegeven:

30  hun gebied strekte zich uit van Machanaim af: geheel 
Basan, het gehele rijk van Og, de koning van Basan, en al de 
dorpen van Jair, die in Basan zijn, zestig nederzettingen;
31  verder waren half Gilead, Astarot en Edrei, de 
koningssteden van Og in Basan, voor de kinderen van Makir, 
de zoon van Manasse, en wel voor de helft der Makirieten 
naar hun geslachten.

32  Dit zijn de erfdelen, die Mozes toegewezen had in de velden 
van Moab, aan de oostzijde van de Jordaan bij Jericho.



Ons erfdeel
in Christus

verdelers
C - Jozua

Jozua

zijn daden
zijn persoon

zijn verdeling
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Jozua,  enkele daden

- Ingaan de ark baant de weg 
- Besnijdenis brandmerken
- Eten geroost koren
- Ontmoeting de echte generaal
- Jericho de ark verovert
- Ai eigen bezit?
- Gibeon-1 eigen wijsheid
- Gibeon-2 Gods munitie en timing

- Merom voetvolk vernietigt cavalerie

Presenter Notes
Presentation Notes
Door de Jordaan, naar het terrein van het opstandingslevenGilgal
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Jozua, wzdb over zijn persoon 

- Vervuld met Gods Geest

- Onderwerpt de volken

- Deelt de gaven uit

- Viert loofhuttenfeest

 Nm.27:18  Toen zeide de HERE tot Mozes: Neem u 
Jozua, de zoon van Nun, een man, van geest vervuld,
en leg hem uw hand op,

 Hd.7:45  Onze vaderen namen die over en met Jozua 
brachten zij haar verder, bij de onderwerping van de 
heidenen, …………….

 Nm.34:17  Dit zijn de namen der mannen, die u het 
land ten erfdeel zullen toewijzen: de priester Eleazar
en Jozua, de zoon van Nun.

 Nh.8:17  De gehele gemeente van hen die uit de 
ballingschap waren teruggekeerd, maakte loofhutten 
en woonde in de loofhutten. Zo hadden de Israëlieten 
niet gedaan sinds de dagen van Jozua, de zoon van 
Nun, tot op die dag. Er heerste dus zeer grote vreugde.
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Jezus (of Jozua), JHWH redt

- Vervuld met Gods Geest

- Onderwerpt de volken

- Deelt de gaven uit

- Viert loofhuttenfeest

 Lk.1:15  Want hij zal groot zijn voor de Here en wijn en 
sterke drank zal hij niet drinken en met de Heilige 
Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot 
zijner moeder aan,

 Fp.2:10  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou 
buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en 
die onder de aarde zijn,

 Ef.4:8  Daarom heet het: opgevaren naar den hoge 
voerde Hij krijgsgevangenen mede, gaven gaf Hij aan 
de mensen.

 Jh.7:37 37 En op de laatste, de grote dag van het feest, 
stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst 
heeft, hij kome tot Mij en drinke!
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Jozua, de overwinningen; Jozua 12:7-24
7 Dit zijn de koningen des lands, die Jozua en de Israëlieten verslagen hebben aan de westzijde van de Jordaan, van 
Baal-gad in de vallei van de Libanon tot het Kale Gebergte, dat oploopt in de richting van Seir, 
welker land Jozua aan de stammen Israëls tot een bezitting gaf, volgens hun afdelingen;
8 op het gebergte, in de Laagte, in de Vlakte, op de hellingen, in de woestijn en in het Zuiderland: 
de Hethieten; de Amorieten en de Kanaanieten; de Perizzieten, de Chiwwieten en de Jebusieten.
9  De koning van Jericho: een; de koning van Ai bezijden Betel: een;
10  de koning van Jeruzalem: een; de koning van Hebron: een;
11  de koning van Jarmut: een; de koning van Lakis: een;
12  de koning van Eglon: een; de koning van Gezer: een;
13  de koning van Debir: een; de koning van Geder, een;
14  de koning van Chorma: een; de koning van Arad: een;
15  de koning van Libna: een; de koning van Adullam: een;
16  de koning van Makkeda: een; de koning van Betel: een;
17  de koning van Tappuach: een; de koning van Chefer: een;
18  de koning van Afek: een;de koning van Lasaron: een;
19  de koning van Madon: een; de koning van Hasor: een;
20  de koning van Simron-meroon: een; de koning van Aksaf: een;
21  de koning van Taanak: een; de koning van Megiddo: een;
22  de koning van Kedes: een; de koning van Jokneam bij de Karmel: een;
23  de koning van Dor bij de heuvelstreek van Dor: een; de koning van Gojim bij Gilgal: een;
24 de koning van Tirsa: een; samen eenendertig koningen.



Betel = huis van God
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• Oude naam Luz – afwijking (Gn.28:19)

• Abrams 2e altaar, roept de naam van 
de HERE aan (Gn.12:8), 

• Abram keert terug uit Egypte (Gn.13:3)

• Jakob ontvangt de 4-voudige zegen; 
land, nageslacht, Gods nabijheid, 
zegen voor de volken (Gn.28:19)

• Later is daar de ark (Ri.20) • Jerobeam zet daar een gouden kalf!  (1Kn.12)
• Amos vervloekt deze plaats vanwege de 

afgodendienst (Am.4:4)

Presenter Notes
Presentation Notes
 Later een levietenstad en vrijstadFavoriete plaats voor de aartsvaders Gn 13:18 Abraham woonde daar na het vertrek uit Egypte en de afscheiding van LotWoonde daar, toen het bericht kwam over de gevangenneming van Lot Is bij Mamre Gn 14:13Gn 18:1 (Mamre), God verschijnt daar en belooft Abraham een zoonGraf van Sara Gn.23:2,19Jakob komt daar bij Isaak, waar Isaak sterft en begraven wordt Gn.35:27-29Ook Rebekka en Lea zijn daar begraven Gn.49:31 en daar wordt Jakob begraven Gn 50:13Jakob gaat daar wonen en zend van daaruit Jozef om zijn broers te zoeken Gn.37:14 David regeert over Juda vanuit Hebron de 1e 7 jaar 2 Sm.15:9,10 



Jeruzalem = stad van de vrede
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• Oude naam Jebus – vertreden, dorsvloer
• Nog oudere naam Salem - vrede
• Ingenomen door David (2Sm.5:7)

• Bestuurlijk middelpunt van Israël
vanaf David en in de toekomst (Ps.122)

• Religieus middelpunt van Israël 
vanaf David en in de toekomst (Ez.48:35,  
Op.21:10)

Presenter Notes
Presentation Notes
 Later een levietenstad en vrijstadFavoriete plaats voor de aartsvaders Gn 13:18 Abraham woonde daar na het vertrek uit Egypte en de afscheiding van LotWoonde daar, toen het bericht kwam over de gevangenneming van Lot Is bij Mamre Gn 14:13Gn 18:1 (Mamre), God verschijnt daar en belooft Abraham een zoonGraf van Sara Gn.23:2,19Jakob komt daar bij Isaak, waar Isaak sterft en begraven wordt Gn.35:27-29Ook Rebekka en Lea zijn daar begraven Gn.49:31 en daar wordt Jakob begraven Gn 50:13Jakob gaat daar wonen en zend van daaruit Jozef om zijn broers te zoeken Gn.37:14 David regeert over Juda vanuit Hebron de 1e 7 jaar 2 Sm.15:9,10 
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Jozua, overgebleven land; Jozua 13:1-7
1. Toen Jozua oud en hoogbejaard was, zeide de HERE tot hem: 

Gij zijt oud en hoogbejaard, en er is nog zeer veel land overgebleven 
om in bezit te nemen.

2  Dit is het land, dat overgebleven is: 
alle landstreken der Filistijnen en het gehele land der Gesurieten,

3 van de Sichor aan de oostzijde van Egypte af tot aan het gebied van 
Ekron noordwaarts; dit wordt tot het land der Kanaanieten gerekend; 
de vijf stadsvorsten der Filistijnen: die van Gaza, die van Asdod, die van Askelon, 
die van Gat en die van Ekron; en de Awwieten in het zuiden,

4 het gehele land der Kanaanieten en Meara, dat aan de Sidoniers behoort, 
tot Afek toe, tot het gebied der Amorieten; 5  verder het land der Giblieten en 
de gehele Libanon in het oosten, van Baal Gad aan de voet van het gebergte Hermon 
tot de weg naar Hamat;

6  alle bergbewoners, van de Libanon tot Misrefot-maim toe; alle Sidoniers. 
Ik zal hen verdrijven voor de Israëlieten; 
wijs het bij voorbaat door het lot aan Israël ten erfdeel toe, zoals Ik u geboden heb.

7 Nu dan, verdeel dit land ten erfdeel onder de negen stammen en de halve stam Manasse.



Ons erfdeel
in Christus Kaleb

zijn daden
zijn persoon

zijn deel
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Kaleb, het verhaal Jozua 14:6-15
6 De Judeeers nu naderden tot Jozua te Gilgal; en Kaleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, zeide tot hem: Gij kent het woord, dat de 
HERE tot Mozes, de man Gods, aangaande mij en u te Kades-barnea gesproken heeft.
7  Veertig jaar was ik oud, toen Mozes, de knecht des HEREN, mij van Kades-barnea uitzond, om het land te verspieden; en ik bracht 
hem nauwgezet verslag uit.
8  Terwijl mijn broeders, die met mij opgetrokken waren, het hart van het volk deden versmelten, bleef ik volkomen trouw aan de 
HERE, mijn God.
9  Daarom heeft Mozes te dien dage gezworen: voorzeker zal het land, dat uw voet betreden heeft, voor altijd het erfdeel van u en uw 
zonen zijn, omdat gij volkomen trouw gebleven zijt aan de HERE, mijn God.
10  Welnu, zie, de HERE heeft mij in het leven behouden, zoals Hij beloofd heeft. Het is nu vijfenveertig jaar, sedert de HERE dit woord 
tot Mozes gesproken heeft, gedurende welke tijd Israel in de woestijn rondgetrokken heeft. Welnu, zie, ik ben heden vijfentachtig jaar 
oud;
11  ik ben thans nog even sterk als toen Mozes mij uitzond; de kracht, die ik nu bezit is dezelfde als die ik toen had, kracht om te 
strijden en om uit en in te gaan.
12  Geef mij daarom dit bergland, waarvan de HERE te dien dage gesproken heeft, want gij zelf hebt toen gehoord, dat daar Enakieten
zijn met grote, versterkte steden; wellicht zal de HERE met mij zijn en zal ik hen verdrijven, zoals de HERE gesproken heeft.
13  Toen zegende Jozua hem, en hij gaf aan Kaleb, de zoon van Jefunne, Hebron ten erfdeel.
14  Daarom is Hebron het erfdeel van Kaleb, de zoon van Jefunne, de Kenizziet, tot op de huidige dag, omdat hij volkomen trouw 
gebleven is aan de HERE, de God van Israel.
15  De naam van Hebron was eertijds Kirjat-arba; deze Arba was onder de Enakieten de grootste man. En het land rustte van de strijd.
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Kaleb = hond, heftig, met zijn hele hart 

• zoon van Jefunne = God wordt verzoend

• Kenizziet, nakomeling van Kenaz, van Edom 
(Gn.15:19; 36:15), niet van Juda? 

• geloofsvertrouwen; is 40 als hij samen met 
Jozua het land verkent en vertrouwt dat God 
het hen zal geven (Nm.13:30-4:38, Jz.14:7-9)

• krijgt dit stuk land omdat hij de HERE 
volkomen gevolgd heeft (Dt.1:36)

• overleeft de woestijnreis (samen met Jozua)

• God stelt hem aan als vorst voor Juda 
(Nm.34:16,19)
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• vriend van Jozua
• leeftijd 85 jaar
• het land was in zijn hart (Jz.14:7 HSV?)
• vraagt het gebergte met reuzen
• krijgt Hebron  



Hebron = gemeenschap
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• Oude naam Kirjath-Arba, de stad 
van Arba – een van de grootste 
reuzen Nm.13:22

• Woonplaats Abraham (Gn.13:18), 
Isaak (Gn.35:27-29), Jakob (Gn.37:14) 

• Het graf van Sara, Abraham, Isaak, 
Rebekka, Lea, Jakob en Jozef 
(Gn.49:31)

Presenter Notes
Presentation Notes
Oude naam; Kirjath-Arba Nm.13:22, de stad van Arba – een van de grootste reuzen7 jaar ouder dan Tanis,Nieuwe naam betekent groep, gemeenschap Later een levietenstad en vrijstadFavoriete plaats voor de aartsvaders Gn 13:18 Abraham woonde daar na het vertrek uit Egypte en de afscheiding van LotWoonde daar, toen het bericht kwam over de gevangenneming van Lot Is bij Mamre Gn 14:13Gn 18:1 (Mamre), God verschijnt daar en belooft Abraham een zoonGraf van Sara Gn.23:2,19Jakob komt daar bij Isaak, waar Isaak sterft en begraven wordt Gn.35:27-29Ook Rebekka en Lea zijn daar begraven Gn.49:31 en daar wordt Jakob begraven Gn 50:13Jakob gaat daar wonen en zend van daaruit Jozef om zijn broers te zoeken Gn.37:14 David regeert over Juda vanuit Hebron de 1e 7 jaar 2 Sm.15:9,10 



Conclusie
Jozua 12-14

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht
Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.

Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde, Getooid als een bruid  }
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.       } 2x 36

Presenter Notes
Presentation Notes
https://www.youtube.com/watch?v=N7oFzog6vcA



Vragen bij 
Jozua 12-14

de verdeling en 
het land

1. Mozes heeft al voor zijn sterven en het 
overtrekken door de Jordaan, de 2,5 stam hun 
deel gegeven. Heeft hij die stammen daarin niet 
voorgetrokken?

2. Het land werd verdeeld via het lot (Jz.13:6; 
14:2). Was dit eigenlijk niet een soort willekeur 
(Nm.27:21)? Hoe willekeurig is het wat wij aan 
bezit of gave krijgen?

3. Bij de overwonnen koningen wordt o.a. 
Jeruzalem genoemd. Eigenlijk heet die stad op 
dat moment nog Jebus (Jz.18:28; Ri.19:10). 
Waarom zou de schrijver het toch Jeruzalem 
noemen?

4. Er is veel veroverd, maar niet alles is ‘in bezit’ 
genomen. Wat leren wij hieruit?
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Vragen bij 
Jozua 12-14

het land en de 
Levieten

5. In de woestijn waren geen reuzen, in het land wel. 
Welke les zit daarin voor ons?

6. Jozua verdreef de reuzen (Enakieten) uit Hebron 
(Jz.11:21). Toch zegt Kaleb dat er nog (of weer) 
reuzen zijn (Jz.14:12 zie ook 1Sm.17). Welke les zit 
hierin voor ons?

7. De Levieten kregen geen land als erfdeel; ‘de 
vuuroffers van de HERE, de God van Israël, zijn hem 
ten erfdeel, zoals Hij hem beloofd had. (Jz.13:14, zie 
ook Jz.18:7)’. Zij kregen wel steden en 
weidegronden. Waarom was dat; de Israëlieten 
moesten toch voor hun onderhoud zorgen 
(Dt.14:27)?

8. Is er een verband met dit deel van de Levieten en 
wat we in het NT lezen over de rechten van 
apostelen (1Kor.9:11)?
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Vragen bij 
Jozua 12-14

Kaleb

9. Waarom zou Kaleb ook nog het bij Hebron 
liggende bergland willen hebben?

10. In Jozua 14:6 Wijst Kaleb zelf op de toezegging 
uit Numeri 14:21 (Dt.1:36). Moet je als christen 
dan zelf opkomen voor je eigen ‘erfdeel’? Zijn er 
voorbeelden van wel of juist niet in het NT.
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