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Oude Testament Nieuwe Testament
de Pentateuch

(de Wet)
Geschiedenis

(onder het verbond)

1. Genesis Jozua 4 Evangeliën

2. Exodus Richteren & Ruth Handelingen

3. Leviticus Samuel & Koningen Brieven van Paulus

4. Numeri Ezra & Nehemia Katholieke brieven

5. Deuteronomium Kronieken Openbaring
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<- Jozua volgt Mozes op als leider van het volk Israel.

<- Israel verovert Jericho en later ook Ai
<- een coalitie van 10 koningen uit het Zuiden wordt verslagen
<- een coalitie van 10 koningen uit het Noorden wordt verslagen
<- lijst van 31 verslagen koningen

<- de Overjordaanse stammen hadden door Mozes hun erfdeel al ontvangen
<- steden en weidegronden die de Levieten als erfdeel krijgen.

<- Kaleb verkrijgt als erfdeel Hebron
<- de stammen Juda en Jozef krijgen hun erfdeel

<- Vanuit Silo (Eleazar) krijgen 7 stammen via het Lot hun erfdeel
<- Jozua verkrijgt als erfdeel Timnat-Serach

<- steden die de Levieten als erfdeel krijgen toegewezen
<- de Overjordaanse stammen keren terug en bouwen een altaar

<- Na de verbondsvernieuwing sterft Jozua en wordt begraven.
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Het Bijbelboek Jozua
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. Verdeling onder Jozua Jz 15-17

6. de verdeling voltooid Jz 18-22

7. Bewaren Jz 22-24

33

Erfenis – Erfdeel - Bezit



ZBSH 2022-2023

ZBSH
Zoom 17 Sept 2022

Jozua 1:1-6
(En..) het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE 
tot Jozua  de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide: Mijn knecht ,(ְיהֹוֻׁשעַ )
Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit 
gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israelieten, geven zal. Elke plaats die uw 
voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb. 
Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, 
het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied 
zijn. Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met 
Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten. Wees 
sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven נחל ) = nachal),
dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.
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Jozua, de zoon van Nun
Nm 13 een Efraimiet en dus afstammeling van Jozef

Ex 17 aanvoerder in de strijd in de woestijn tegen Amelek

Ex 24 dienaar van Mozes die met hem de berg Sinai besteeg

Ex 33 Dienaar van Mozes die de tent van de samenkomst niet verlaat

Nm 13 Mozes verandert zijn naam van Hoshea in Yahshua

Nm 13 een van de twaalf mannen die Mozes uitzond om het land te verspieden.

Nm 27 Mozes legt hem de handen op en stelt hem voor de priester Eleazar.

Dt 3, 31 Mozes verklaart dat Jahweh Jozua heeft aangewezen om het land te beërven.

heeft zowel de doortocht door de Rode zee en de Jordaan meegemaakt.

Jz 1-23 Voert Israel aan in de verovering Kanaän als het gehoorzamen aan de wet.

Jz 24 Sterft op 110 jarige leeftijd en wordt begraven in Timnot-Serach
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Hb 11:7-10  
Door het geloof gehoorzaamde Abraham toen hij geroepen werd, om uit te
gaan naar de plaats die hij als erfdeel (κληρονομια klerono’mia) zou ontvangen..
Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land van de belofte als in een 
vreemd land en woonde in tenten met Izaak en Jakob, de medeerfgenamen
(συγκληρονομος sugklero’nomos) van dezelfde belofte ……

Gen 15:18
Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: Aan uw nageslacht
zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat

Gen 12:1
De HERE nu zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws 
vaders huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal u tot een groot volk maken,
en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn.
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Jozua 1:4
“Van de woestijn en de Libanon
ginds tot aan de grote rivier,
de rivier de Eufraat, het gehele
land der Hethieten, en tot aan
de Grote Zee in het westen
zal uw gebied zijn”.
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Jozua 1:12-15
Tot de Rubenieten, de Gadieten en de halve stam Manasse zeide Jozua:
Gedenkt het woord dat Mozes, de knecht des HEREN, u geboden heeft: de 
HERE, uw God, schenkt u rust en geeft u dit land; uw vrouwen, uw kleine 
kinderen en uw vee mogen blijven in het land, dat Mozes u gegeven heeft 
aan de overzijde van de Jordaan, maar gij zult, ten strijde toegerust, aan 
de spits uwer broeders optrekken, alle dappere helden, en gij zult hen 
helpen, totdat de HERE uw broeders rust geschonken heeft evenals u, en 
ook zij bezit genomen hebben van het land dat de HERE, uw God, hun 
geven zal.
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Jozua 2:1, 4, 6, 8-11
1 Jozua, de zoon van Nun, zond van Sittim heimelijk twee verspieders uit met de opdracht: 
Gaat heen, neemt het land in ogenschouw en Jericho.
Zij gingen dan en kwamen in het huis van een hoer, Rachab geheten, waar zij gingen 
slapen. Rachab had de beide mannen verborgen onder de vlasstengels, die zij uitgespreid 
had liggen op het dak
8-11  Voordat zij echter gingen slapen, klom zij tot hen op het dak, en zeide tot de mannen: 
Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is en 
dat alle inwoners van het land voor u sidderen. Want wij hebben gehoord, dat de HERE de 
wateren van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen gij uittoogt uit Egypte, 
en wat gij gedaan hebt aan de beide koningen der Amorieten aan de overzijde van de 
Jordaan, Sichon en Og, die gij met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, versmolt 
ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over, want de HERE, uw God, is 
een God in de hemel boven en op de aarde beneden.
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Jozua 2: 15, 17-21, 23-24

15  Rahab liet hen met een touw door het venster naar beneden, want haar huis was 
gelegen op de buitenzijde van de stadsmuur, zodat zij woonde op de muur….. zij zeide tot 
hen: Gaat naar het gebergte …… en houdt u daar drie dagen schuil….
17  De mannen zeiden tot haar: zie, wanneer wij het land binnenkomen, moet gij dit koord 
van scharlakendraad binden aan het venster waardoor gij ons hebt neergelaten, en uw 
vader en uw moeder, uw broeders en de gehele familie bij u in huis bijeenbrengen. Ieder, 
die dan uit de deur van uw huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd, 
maar wij zijn onschuldig. Zij nu zeide: Zoals gij gezegd hebt, zo zal het zijn. Daarop liet zij 
hen gaan en zij gingen heen; en zij bond het scharlaken koord aan het venster.
23  Toen keerden de beide mannen terug, daalden van het gebergte af, staken over en 
kwamen bij Jozua, de zoon van Nun, en zij vertelden hem al hun wedervaren. Zij zeiden tot 
Jozua: De HERE heeft het gehele land in onze macht gegeven, ja zelfs sidderen voor ons
alle inwoners van het land.
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ֶּפַסח voorbijgaan, paasoffer
Ex 12, Jz 5

ָׁשִני ּתֹוָלע scharlaken of worm
Gn 38; Jz 2; Ps 22; Sp 31; Js 1
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Mt 1:1-5-16 
Geslachtsregister van Jezus Christus, Zoon van David, Zoon van Abraham: 
Abraham verwekte Izaak, en Izaak verwekte Jakob, en Jakob verwekte Juda en zijn broers;.....
en Salmon verwekte Boaz bij Rachab; en Boaz verwekte Obed bij Ruth; en Obed verwekte Isai,
en Isai verwekte David, de koning. En David verwekte Salomo en Jakob verwekte Jozef, de man van 
Maria, uit wie Jezus is geboren, die Christus wordt genoemd.
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Ef 2:11-13
Bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en dat u in die tijd zonder Christus 
was, vreemd aan het burgerschap van Israel en vreemdelingen van de verbonden der 
belofte, geen hoop had en zonder God was in de wereld.
U die vroeger veraf was, bent nu, in Christus Jezus, nabij gekomen door het bloed van 
Christus.  Want Hij is onze vrede, en heeft de scheidsmuur van de omheining weggebroken. 

Ef 3: 4,6
de  verborgenheid van Christus, dat heidenen mede-erfgenamen zijn, en medeïngelijfd, 
en medegenoten van zijn belofte in Christus door het Evangelie …….

Ef 1:11-14:  
…. in Christus zijn wij ook erfgenamen geworden, toen we het woord van de waarheid,
het evangelie van uw behoudenis, gehoord en geloofd hebben, en zverzegeld zijn met de
Heilige Geest van de belofte,  die het onderpand is van onze erfenis.
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De apostel Paulus houdt de gelovigen in Korinthe voor dat de gebeurtenissen tijdens    
de woestijnreis van het volk als voorbeeld gezien moeten voor ons (1Cor10).                     
Zou de geschiedenis over de inname door Jozua van Kanaan ook als voorbeeld en 
waarschuwing voor ons gezien moeten worden ?   Welke dan ?

Hoewel in Jozua 22:4 staat dat Jahweh de stammen rust gegeven had zoals Hij 
beloofd had, stelt de schrijver van de brief aan de Hebreeën dat Jozua hen niet echt 
in de rust gebracht had (Hb 4:8). Over welke rust gaat het dan in het boek Jozua ?

Met welke NT Bijbelboek kan je het boek Jozua het best vergelijken ?  En waarom ?                 
Handelingen (Hd26:18), Romeinen (Rm 4:13; 8:17), Kolosse (Ko1:12), Efeze (Ef1:14; 3:6).
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Hoe lezen en vertalen we eigenlijk Bijbelse types.
Types van personen, gebeurtenissen, steden, rivieren. materialen etc ?

Zowel Mozes als Jozua zijn types van Jezus (Christus).                                                     
Waarom kon Mozes eigenlijk zelf het volk niet in het land Kanaan brengen ?
Waarin verschillen beide types? 

Bij de inname van Kanaän worden heel wat steden en volken uitgemoord. Kan je hier 
spreken van een door de HERE goed gekeurde religieuze genocide of etnische zuivering ?
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