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Jozua 1-2: 
Het vooruitzicht

• God belooft het erfdeel (toekomstige 
bezit):

• Vanaf de woestijn Zin tot aan berg 
Hor (westelijk van de Jordaan; Nm 
34)

• 2,5 stam neemt genoegen met 
Over Jordaanse

• Rachab en scharlaken koord
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Jozua 3-6:  
Ingaan

1. Het erfdeel binnengaan: 
doortocht door de Jordaan.

2. Gilgal: besnijdenis; pascha
3. Jericho: oordeel en genade

Bron: Free Bible images 4



Jozua 7-11: 
Strijd en Overwinning

Jozua 7: nederlaag bij Ai
Jozua 8: overwinning op Ai / voorlezing 
van de wet
Jozua 9: de list van de Gibeonieten
Jozua 10: de slag bij Gibeon / 
overwinningen in het zuiden
Jozua 11: overwinningen in het noorden
Jozua 12: lijst van overwonnen koningen

Bron: Free Bible Images
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Jozua 12-14: 
Verdeling onder Mozes

Jozua 12: lijst van overwonnen koningen
Jozua 13: het nog niet veroverde land
Jozua 13: de erfdelen van Ruben, Gad en 
half Manasse
Jozua 14: de verdelers van het land
Jozua 14: het erfbezit van Kaleb
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De verdelers in een chiasme
Jozua => 
Mattheüs

De HEER => 
Johannes

Mozes => Markus Eleazar => Lukas



Ons erfdeel
in Christus

Overzicht
Juda en
Jozef
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 Overzicht Jozua 15-17
 Betekenis van:
 (Hebreeuwse) namen
 grenzen
 windrichtingen
 steden en dorpen

 Grenzen van Juda en Jozef
 Dochters van Manasse (Zelafead)



Jozua 15-18: 
Verdeling van het land

• Juda grenst niet aan Efraïm.
• West-Manasse grenst niet aan Oost-

Manasse.
• Efraïm + Manasse => Jozef

Bron: Bible Mapper
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Ons erfdeel
in Christus

Juda en
Jozef
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Jozua 15:
• Grenzen van Juda
• Kaleb en Achsa
• Erfelijk bezit van Juda: steden
Jozua 16:
• Grenzen van Efraïm
Jozua 17:
• Dochters van Manasse (Zelafead)
• Grenzen van Manasse
• Ontevredenheid over het erfdeel



Jozua 15-17: 
Betekenis van namen (1)
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• Hebreeuwse namen hebben een betekenis.
• Die betekenis wordt vaak bij de naamgeving meegedeeld.
• Hij/zij noemde hem/haar X, want Y. (Taalkundig verwant).
• De betekenis is te vinden:

1) In de Bijbel: vaak bij de geboorte
2) Een Bijbels namenboek

1) Gebruik liefst verschillende bronnen. Als zij afwijken, dan is de afleiding van 
de naam onzeker.

2) Gebruik een namenboek dat terugwijst naar de Hebreeuwse taal.



Namen in 
Genesis (1)

Weer werd zij zwanger en baarde een 
zoon. Zij zei: Ditmaal zal ik de HEERE 
loven. Daarom gaf zij hem de naam Juda. 
(Gn 29:35).
Juda (‘Jehuda’) = ‘om wie of wat 

geprezen zal worden’ (van ‘jada’, 
H3034).

Toen zei ze: God heeft mijn schande 
weggenomen! Zij gaf hem de naam Jozef
en zei: Moge de HEERE mij nog een zoon 
geven! (Gn 30:24)
Jozef = ‘wegnemen’ (van ‘asaph’, H0622) 

& ‘laat hem toevoegen’ (van ‘jasaph’, 
H3254).
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Namen in 
Genesis (2)

Jozef gaf de eerstgeborene de naam 
Manasse. Want, [zei hij], God heeft mij al 
mijn moeite en heel mijn familie (letterlijk: 
huis van mijn vader) doen vergeten. (Gn
41:51).
Manasse = ‘doen vergeten’ (van 

‘nâshâh’ = vergeten, H5382).
De tweede gaf hij de naam Efraïm. Want, 
[zei hij], God heeft mij vruchtbaar doen 
worden in het land van mijn verdrukking.
(Gn 41:52).
Efraïm = ‘dubbele vruchtbaarheid’ (van 

‘Efrath’ = vruchtbaarheid, H0672; van 
‘pârâh’ = vrucht dragen, H6509).
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Jozua 15-17: 
Betekenis van namen (2)
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• De naam van het stamgebied geeft een aanwijzing van de 
geestelijke betekenis van dat gebied.

• Juda (‘Jehuda’) = ‘om wie of wat geprezen zal worden’.
• Geestelijk: Wie of wat ons de Heer doet prijzen.

• Jozef = ‘wegnemen’ & ‘laat hem toevoegen’.
• Geestelijk:

• (1) Wat achter ons ligt en vervangen is door betere dingen => Manasse
• (2) Wat ons vruchtbaar doet zijn => Efraïm



Jozua 15-17: 
Betekenis van namen (3)
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• De naam van het stamgebied geeft een aanwijzing van de 
geestelijke betekenis van dat gebied.

• Manasse = ‘doen vergeten’ (moeite + huis van mijn vader)
• moeite = zwoegen in het boek Prediker
• huis van mijn vader, vergelijk Abram (Gn 12:1)
• Machir = ‘verkoper’ (Jozef is verkocht)
• Gilead = ‘steenhoop van getuigenis’

• Efraïm = ‘dubbel vruchtbaar’ (land van mijn verdrukking)



Jozua 15-17: 
Betekenis van grenzen
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• Een grens bakent een gebied af. 
• Het Hebreeuwse woord voor grens: ‘geboel’ (H1366) = ‘koord’.
• De grens is soms een denkbeeldige rechte lijn van A naar B 

• vraagt om onderscheidingsvermogen en gehoorzaamheid.

• De grens met het buitenland: verschil tussen de oude positie en 
de nieuwe positie.

• De grens met andere stammen: de raakvlakken tussen 
geestelijke principes en zegeningen.



Jozua 15-17: 
Betekenis van windrichtingen
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Windrich-
ting

Zon Betekenis Tekst

Zuid volle kracht volle openbaring van God Dt 33:2; Hk 3:3

Oost opkomst komst (van Christus) Ez 43:2; Mi 5:2

Noord geen; duisternis oordeel Ez 1:4

West ondergang sterven van Christus Ps 103:12



Jozua 15-17: 
Windrichtingen
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Windrichting Hebreeuws Betekenis Strong

Zuid negeb verzengd (door de zon) H5045
Zuid tēmān aan rechterhand van iemand die naar het oosten 

kijkt
H8486

Oost mizrach zonsopgang H4217
Oost qedem het voorste; het komende H6921
Noord tsāphōn verborgen; donker H6828
West yam de zee H3220
West ma’arab schaduwend H4628



Jozua 
15:1-12

Het lot voor de stam van de nakomelingen 
van Juda, naar hun geslachten, was: tot de 
grens van Edom, zuidwaarts [tot aan] de 
woestijn Zin, in het uiterste zuiden. (vs. 1)
Hun zuidgrens begint aan het einde van de 
Zoutzee, vanaf de uitloper die op het 
zuiden ziet. (vs. 2)
De oostgrens is de Zoutzee tot aan de 
monding van de Jordaan. De grens aan de 
noordzijde [begint] bij de baai van de zee, 
vanaf de monding van de Jordaan. (vs. 5)
De westgrens [valt samen met] de Grote 
Zee en [zijn] gebied. Dit is het gebied van 
de nakomelingen van Juda rondom, naar 
hun geslachten. (vs. 12)
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Jozua 15-17: 
Grenzen van Juda
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Wind-
richting

Gebied Betekenis Tekst

Zuid Edom de natuurlijke mens Jz 15:1

Zuid de woestijn Zin de wereld van de natuurlijke 
mens

Jz 15:1

Oost de zoutzee het meer van oordeel Jz 15:5

Noord stammen van Israël andere zegeningen Jz 15:5-11

West de grote zee en zijn 
gebied: Filistijnen / 
Egypte

de wereld van de volken:
onrust en instabiliteit / slavernij

Jz 15:12



Jozua 15-17: 
Grenzen – zuidgrens Juda (1)
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1. Uitloper Zoutzee: hof van JHVH & Egypte (Gn 13:10) -
schepping aan de vruchteloosheid onderworpen.

2. Schorpioenenpas: zonde lijkt mooi, maar het venijn zit in de 
staart. (Vergelijk Sp 23:31-32).

3. Zin (doorn): de vloek over de schepping.

Aan de kant van Edom zijn de gevolgen van de zonde te zien: 
voor de schepping en voor de mens. De mens heeft verlossing 
nodig.



Jozua 15-17: 
Grenzen – zuidgrens Juda (2)
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1. Kades-Barnea (‘heiligdom van de zoon van de zwerver’). Kaïn 
is de eerste zwerver (Gn 4:12-14; verg. Nm 32:13). De plaats 
ligt in Juda. De zwerver is thuis: wat een reden om te loven!

2. Hezron (‘ingesloten ruimte’). De Heer beschermt ons.
3. Adar (‘schitterend’, ‘mantel’, ‘twaalfde maand’). De Heer 

heeft ons witte kleren gegeven: praktische gerechtigheid (Op 
3:4). Noot: Nm 34:4 zijn Hezron en Addar één dorp.

4. Karkaä (‘vloer’). Nederigheid, gezindheid van de Heer.
5. Azmon (‘been’, ‘sterk’). Been van mijn beenderen (Ef 5:29).



Jozua 15-17: 
Grenzen – zuidgrens Juda (3)
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1. Beek van Egypte: de stroom die uit Egypte komt, eindigt in de 
grote zee. Egypte is een beeld van de wereld die mensen in 
slavernij houdt. 

2. De zuidgrens verbindt dus de Zoutzee (de plaats onder het 
oordeel) met de Middellandse zee (een beeld van de woelige 
volkenwereld), die de westelijke grens vormt.



Jozua 
17:1-2

De stam Manasse had ook een lot, 
omdat hij de eerstgeborene van Jozef 
was. Machir, de eerstgeborene van 
Manasse, de vader van Gilead, kreeg 
[namelijk] Gilead en Basan, omdat hij 
een strijdbaar man was.
Ook kregen de overgebleven 
nakomelingen van Manasse [een 
deel], naar hun geslachten: de 
nakomelingen van Abiëzer, […] van 
Helek, […] van Asriël, […] van Sechem, 
[…] van Hefer en de nakomelingen van 
Semida.
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Jozua
17:3-4

Maar Zelafead, de zoon van Hefer, de 
zoon van Gilead, de zoon van Machir, de 
zoon van Manasse, had geen zonen, 
maar dochters, en dit zijn de namen van 
zijn dochters: Machla en Noa, Hogla, 
Milka en Tirza. (vs. 3)
Dezen kwamen naar voren, bij Eleazar, 
de priester, en bij Jozua, de zoon van 
Nun, en bij de leiders, en zeiden: De 
HEERE heeft Mozes geboden ons een 
erfelijk bezit te geven te midden van 
onze broeders. Daarom gaf hij hun, naar 
het bevel van de HEERE, een erfelijk bezit 
in het midden van de broers van hun 
vader. (vs. 4)
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Jozua 15-17: 
Tien delen van Manasse
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1. Abiëzer = ‘vader van de hulp’ of ‘behulpzaam’.
1. ‘Ezer’ (H5828) = ‘hulp’.
2. De naam van Abiëzer is in Nm 26:30 ‘Jezer’ = ‘geen hulp’
3. De woestijnnaam is dus in het land gewijzigd.
4. Geestelijk: Zonder aardse familie kunnen wij rekenen op Hem die 

hulp geeft te gelegener tijd. Wij zijn in staat gesteld anderen te 
helpen en door anderen geholpen te worden.

2. Helek = ‘deel, iets dat toebedeeld is’ (H2507) (Lk 10:42)
3. Asriël = ‘gezegend of gelukkig door God’ (van H0833)

1. Zie Gn 30:13. Als Lea Aser zijn naam geeft, noem zij zich ‘gelukkig’.



Jozua 15-17: 
Tien delen van Manasse
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4. Sechem = ‘schouder’ (H7928).
1. Sechem is de zoon van Manasse; Sichem is een stad
2. Sichem ligt in Efraïm op de grens met Manasse (Gn 17:7).
3. Jakob heeft Sichem aan Jozef gegeven (Gn 48:22; Jz 24:32).
4. Geestelijk: de last is van onze schouders; wij dragen nu het juk van 

de Heer Jezus (Mt 11:28-30). Hij draagt ons (Lk 15:5).

5. Hefer = ‘speuren, onderzoeken, graven’ (H2658).
1. Hefer heeft één zoon die alleen maar dochters heeft.

6. Semida = ‘naam van het weten’ (H8061).



Jozua 15-17: 
Tien delen van Manasse
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6. Machla = ‘ziekte’ (H4244).
7. Noa = ‘beweging’ (H5270).
8. Hogla = ‘patrijs’ (H2295). =>
9. Milka = ‘koningin’ (H4435).
10. Tirza = ‘heerlijkheid’ (H8656).

1. In Lv 26:34 en 1Kr 29:17: behagen.

Bron: Getty



Vragen bij 
Jozua 15-17

1. ‘Juda’ betekent: “om wie of wat 
geprezen zal worden”.  Voor welke  
zegeningen kunnen wij God prijzen?

2. ‘Manasse’ betekent: “doen 
vergeten”.  Wat zijn de dingen die  
wij bij onze bekering achter ons 
hebben gelaten?

3. ‘Efraïm’ betekent: “dubbel 
vruchtbaar”. Hoe kunnen wij 
vruchtbaar zijn?

4. Waarom worden de grenzen bij de 
verdeling zo nauwkeurig 
aangegeven?
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Vragen bij 
Jozua 15-17

5. In het huidige Israël wonen Joden 
(afstammelingen van Juda of 
afstammelingen van het 
Tweestammenrijk). Waarom houden 
zij zich niet aan de grenzen van Jozua 
15?

6. Wat kunnen wij leren van Kaleb en 
zijn dochter Achsa? Waren Othniël en 
Achsa neef en nicht? Waarom staat 
het verzoek van Achsa in de Bijbel?

7. Is de rol en positie van vrouwen in 
het OT anders dan in het NT? (Zie bv 
1Tm 2:9-15).
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Vragen bij 
Jozua 15-17

8. Het gebied van Manasse is begrensd 
door het gebied van Aser en 
Issaschar. Die laatste twee stammen 
krijgen hun gebied in Jozua 18. Dat 
lijkt niet logisch. Wat kunnen wij 
leren van deze beschrijving?

9. Is de herendienst van de Kanaänieten 
een goede zaak? 

10. Heeft het feit dat de dochters van 
Manasse een erfdeel hebben 
ontvangen ten kosten van hun 
mannelijke familieleden een 
bepaalde betekenis?
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Vragen bij 
Jozua 15-17

       
best veel plaatsen niet konden 
worden verdreven? (overeenkomst 
met 2Ko 10:3,4).

12. Waarom horen de steden in een 
bepaald erfdeel bij een ander 
erfdeel? Jz 17:8-11.

13. De nakomelingen van Jozef zeggen 
dat zij één lot hebben ontvangen (Jz
17:14) terwijl uit Jz 16:1 en Jz 17:1 
blijkt dat er meer dan één lot aan 
deze nakomelingen is gegeven (los 
van het deel in Gilead). Wat is de 
verklaring van Jz 17:14. Wat kunnen 
wij van dit gedeelte leren (Jz 17:14-
18)?
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