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TER INLEIDING.

$ 1 De plaats van het boek Jozua in de Schrift.
Het boek Jozua volgt in den Bijbel op de vijf boeken van Mozes,

de zoogenaamde pentateuch. Het is het zesde in de rij en zet de
geschiedenisbeschrijving van de eerste vhf boeken voort; het knoopt
onmiddellijk aan bij het slot van Deuteronomium.

Het boek behoort tot de zoogenaamde historische boeken van het
Oude Testament, dat wil zeggen tot die boeken, die historie bevatten.
Met dat woord historie moeten wij echter voorzichtig omgaan. Wij vinden
in den Bijbel geen historiebeschrijvingen, zooals wij die in onze vader-
landsche geschiedenisboeken aantreffen. De historische boeken van het
Oude Testament bevatten wel geschiedenisbeschrijving, maar geen ge-
schiedenisbeschrijving, die bedoelt een chroniekmatige opgave van feiten
met jaartallen to geven, geen schildering van een cultuurperiode met de in-
vloedrijkste geestelijke stroomingen en de stuwende historievormende per-
soonlijkheden, geen krijgsgeschiedenis, welkeode beslissende beteekenis van
den oorlog voor het lot van de volken verhaalt. Het woord historie,
geschiedenis, heeft in de historische boeken van het Oude Testament een
heel eigen stempel. Daarom spreken wij wel van heilige geschiedenis.

In den Hebreeuwschen Bijbel behoort Jozua, met de boeken die er op
volgen, Richteren, Ruth, Samuel en Koningen tot een zelfstandige groep,
die heet: de eerste profeten. Deze groepeering met dit opschrift is leer-
zaam.

De beteekenis van ons boek wordt mee bepaald door zijn plaats onder
de profeten. Voor de samenstellers van den Hebreeuwschen Bijbel lag
de beteekenis van het boek, niet maar in meegedeelde feiten, doch
in de wijze, waarop die feiten werden gezien en verklaard en verhaald.

Dezelfde feiten van den intocht en de verovering van Kanafin zouden
bijvoorbeeld door den een of anderen journalist of verslaggever op een
heel andere manier verhaald kunnen worden.

In het boek Jozua worden de gebeurtenissen „profetisch" verhaald. Zij
worden gezien als daden van den HEERE, Die leeft en regeert tot in
eeuwigheid. Het verhaal der gebeurtenissen draagt het karakter van een
belijdenis: hoe groot zijn HEERE Uw werken aan alle plaatsen Uwer
heerschappij.
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De strekking van het verhaal hangt hiermee samen.
Het verhaal heeft niet de bedoeling om de preciese opeenvolging van

de feiten vast te leggen voor ons — iets, waarin een wetenschappelijk
onderzoeker van de geschiedenis zeer veel belang zal stellen, omdat het
o.m. behoort tot zijn vakwetenschap, de juiste volgorde der feiten nauw-
keurig te kennen. Het verhaal heeft allerminst de bedoeling om ons
jaartallen bij te brengen. Het wil, in het geheel der grootsche gebeur-
tenissen, ons toonen de werken des HEEREN in een bepaalde periode
van de kerk van het Oude Testament. Zoo staat dit boek op zijn juiste
plaats ingerijd in de boeken der Heilige Schrift, als een van de boeken,
die de ontzagwekkende reeks van Gods groote werken tot vergadering, ver-
lossing, bewaring en verzorging van Zijn yolk in deze wereld. beschrijven.

§ 2 De inhoud van het boek.
Wat zijn inhoud betreft, knoopt het boek aan bij het slot van

Deuteronomium. Dit laatste eindigt, in hoofdstuk 34, met het verhaal van
Mozes' dood. Het boek Jozua begint met diezelfde gebeurtenis te ver-
melden en verhaalt, dat na Mozes' dood, Jozua, de zoon van Nun, Mozes'
opvolger en leider van het yolk wordt. Jozua ontvangt de opdracht van
den HEERE om Mozes' taak voort te zetten en te voltooien.

Mozes heeft zijn opdracht, om het yolk uit Egypte naar het beloofde
land Kanaiin te brengen, niet zelf mogen volbrengen, omdat hij zich heeft
bezondigd bij de „wateren van Meriba", Numeri 20. Hij heeft het land
alleen mogen zien van heel uit de verse, van het Nebogebergte. Jozua
moet nu Mozes' taak opnemen en voltooien. Reeds tijdens Mozes' leven
is hij aangewezen als opvolger en door handoplegging van Mozes zelf, is
hij in het ambt van volksleider bevestigd. Het boek begint met het bevel,
dat Jozua van den HEERE ontvangt om het yolk over den Jordaanrivier
te brengen en het land in bezit te nemen, dat de HEERE vroeger heeft
beloofd. Het boek wordt gevuld met het verhaal van het binnenrukken
en in bezitnemen van het land. De inhoud valt in twee hoofddeelen
uiteen. In de eerste helft, hoofdstuk 1-12, worden de voorbereidingen
en het binnenrukken van het yolk onder Jozua's heldhaftige leiding
beschreven. In de tweede helft, hoofdstuk 13-24, is het inbezitnemen te
boek gesteld, met als aanhangsel, een paar redevoeringen van Jozua.

In dit laatste deel wordt uitvoerig de verdeeling van het veroverde
gebied beschreven. Stam na stam ontvangt, door de aanwijzing van het
lot, zijn eigen stamgebied, dat voortaan een erfbezit van den stam wordt.
De grenzen van dat gebied en de steden die er toe behooren worden
nauwkeurig opgesomd. Twee en een halve stam krijgen hun erfbezit ten
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oosten van den Jordaan. Daarvoor heeft Mozes tijdens zijn leven reeds
de noodige schikkingen getroffen. De overige stammen ontvangen hun
gebied ten westen van den Jordaan, in het eigenlijke land Kanain. De
stam van Levi krijgt geen apart gebied, omdat de leden van dezen stam
de bedienaars van het heiligdom zijn. In verschillende stamgebieden
worden steden aangewezen, waar de Levieten en priesters zich mogen
vestigen. Bij die steden krijgen zij ook weidegronden voor hun vee.

In het eerste deel van het boek, hoofdstuk 1-12, wordt de wondere
hulp van God verhaald, 14 de doortocht door den boordevollen, breeden,
snel stroomenden Jordaan en de verovering van de sterke vesting Jericho.
Deze stad wordt genomen door te gehoorzamen aan de opdracht van
den HEERE, en niets anders te doen, dan die opdracht nauwkeurig te
volbrengen. In het eerste deel wordt verhaald van den toorn des HEEREN,
van de zonde van Achan, de val van Ai, de list der Gibeonieten enz.

Telkens treedt de figuur van Jozua, de rechtschapen held en trouwe
herder, naar voren en worden zijn daden beschreven, als daden, die hij
in de kracht en op het bevel des HEEREN heeft gedaan. De hoofdindruk
van den inhoud is niet: Jozua heeft het land veroverd en toegewezen
aan de stammen, maar de HEERE, Die het vroeger had beloofd, heeft
het nu gegeven.

§ 3. Karakter en beteekenis van het boek.
Het boek Jozua heeft niet de bedoeling, de geschiedenis van de lotge-

vallen van het yolk Israel van Mozes' dood tot Jozua's dood te beschrijven,
evenmin om de heldendaden van Jozua te schilderen. Het bevat deze
lotgevallen en heldendaden wel, maar zijn strekking is om een zeer bepaald
soort geschiedenisbeschrijving te geven, die wij profetische geschiedenis-
beschrijving hebben genoemd in § 1. Van het begin tot het eind loopt de
zeer sterke tendenz door het boek om te toonen, hoe de HEERE, de
getrouwe Verbondsgod, nit Mozes' dood, zorgt voor Zijn yolk. Hij ver-
wekt een nieuwen knecht, Jozua, die niet minder dan Mozes een trouw
herder is voor de kudde en een rechtschapen held, die met vaste hand
het yolk leidt naar de verovering van het beloofde land.

Gods zorg wordt ons getoond in de figuur van Jozua. De trouw, de
rechtschapen heldenmoed, de herderlijke zorg van Jozua is genade van
God over zijn yolk. Gods trouw en herderlijke zorg treedt ons in Jozua's
deugden tegemoet. Om een voorbeeld te nemen, die zorg van den
trouwen herder treedt vooral voor het voetlicht aan het eind van het
bock, als Jozua hoogbejaard geworden, „met pensioen is gedaan", zich
nit zijn drukke bezigheden heeft teruggetrokken naar Timnath-S6rach op
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het gebergte van Efraim. Zion taak is volbracht. Het land is verdeeld
en door de stammen in bezit genomen. Jozua zou kunnen genieten van
zijn verdiende rust te Timnath-Serach. Hij is zeer oud. Zeker boven de
honderd jaar. Hij staat gereed om den weg der gansche aarde te gaan.
Hii zou geen zorg meer voor het yolk behoeven te hebben. Maar hi
zit nog vol zorg. Die zorg laat hem geen rust. Hij verzamelt al de
stamhoofden nog eens om zich heen en bindt hun met sterken aandrang
op het hart, den HEF‘RE en Zijn daden niet te vergeten. Jozua zou voor
hen willen blijven waken tot in en tot over zijn graf heen. Dairuit blijkt
zijn ambtelijke trouw. Hij is een echte herder, geen huurling geweest.
In deze ambtelijke trouw schittert de genade van Israels Opperherder,
Die dezen man aan Zijn yolk heeft gegeven.

Zoo „treibt" dit boek „Christum", kunnen wij met Luther zeggen.
Christus, Die niet alleen mensch was, maar van Wien wij ook belijden,
dat Hij de Zoon Gods is, Die van het begin der wereld Zijn Kerk ver-
gadert. Hij trok met Israel op door de wildernis, voor Hij in het vleesch
verscheen, 1 Korinthe 10. Van Heni zijn de wonderen en genadege-
schenken. Van Hem zijn de trouwe ambtsdragers, een Mozes en een

Jozua. Van Hem is hun trouwe arbeid, hun heldenmoed en rechtschapen-
heid. In en boven de figuur van Jozua uit, kunnen wij den Christus Gods,
den Opperherder der Kerk zien. Zoo is het Jozua-boek voor de Kerk van
alle eeuwen van beteekenis voor den dienst des Woords en voor de
huiselijke godsdienstoefening. Het „treibt Christum". Wij kunnen het
ook omkeeren: Christus „treibt" in dit boek. De Kerk wordt door Hem
vergadert in Jozua's tijd. Natuurlijk moeten wij oog hebben voor de oud-
testamentische gestalte van de kerk. Het yolk Israel was toen als „yolk"
de Kerk. Dat beteekent onder meer, dat de nationale zaak samenviel met
de kerkzaak. Een dienst des Woords, een preek, zooals Jozua die houdt
in hoofdstuk 23, is een nationale toespraak tot de vertegenwoordigers van
het yolk gericht, gaat over de toekomst en de welvaart van het yolk in
het goede land, dat zij ontvangen hebben. Maar toch is het een dienst
des Woords met prediking van het evangelic en bediening van den sleutel
des hemelrijks. Jozua spreekt leven en dood. Leven, wanneer het yolk de
beloften van den God des verbonds met een waar geloof aanneemt, wan-
neer zij hoorders en daders des Woords zullen zijn, en dood, wanneer
zij de beloften en bedreigingen des HEEREN niet zullen achten.

De oud-testamentische gestalte blijkt in alles. Die blijkt in het spreken
van den HEERE tot Jozua. Dat is oudtestamentische openbaring, welke
nu niet meer bestaat, nu de HEERE tot ons gesproken heeft door Zijn
Zoon. Hebr. 1. Die oudtestamentische gestalte blijkt in de verlossings-
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wonderen, welke nu niet meer op deze wijze geschieden, omdat de Kerk
ze zoo niet meer behoeft. Die blijkt in de verdeeling van het land.
Door de bizondere zorg des HEEREN krijgt elke stam zijn deel van de
goede erfenis, die de HEERE hun schenkt, een „voorbeeld" (1 Kor.
10 : 6) dat de Heere Jezus Christus niet alleen zijn weldaden voor ons
heeft verworven, maar dat Hij ze ook aan zijn yolk toewijst en schenkt.
Elk krijgt zijn deel.

De oudtestamentische gestalte van de Kerk moeten wij niet uit het
oog verliezen, maar desondanks zien wij Christus handelen in dit boek.
Hij bewaart Zijn Kerk uit Abrahams zaad en leidt haar in Kanafin
binnen, brengt haar naar Jeruzalem, vormt Davids voorgeslacht, waaruit
straks de Christus moet geboren worden, zooveel het vleesch aangaat.
Daarom moet Rachab, de vrouw die een hoer was, tevoorschijn komen
uit Jericho en haar pad naar Israel worden geleid.

In den tekst kunnen wij op deze dingen niet telkens wijzen, omdat wij
dan verder zouden moeten gaan, dan het geven van een verklarende om-
schrijving van den tekst gedoogt.

§ 4. De geschiedkundige waarde, van het boek.
HeePveel omtrent den juisten tijd en den preciesen samenhang van de

gebeurtenissen in dit boek meegedeeld, ligt nog in het donker.
Wij weten niet eens precies wanneer de intocht heeft plaats gehad. Het

bock zelf bevat geen chronologische gegevens, die voor dit punt van
belang zijn, andere bijbelboeken ook niet. Spade en houweel van de op-
gravingen in Palestina, met name op de plaats van het oude Jericho en
Sichem, hebben het licht nog niet gebracht, dat menigeen verwacht had.

Er bestaan wel meeningen omtrent den tijd van den intocht. Sommige
geleerden stellen den intocht ongeveer in het jaar 1200 voor Chr. Het was
toen een tijd van kentering in de politieke geschiedenis van het Oosten.
De groote mogendheden Babylon, Egypte en het Hethietische Rijk waren
politiek in verval. Toen was er de mogelijkheid, naar men meent, dat
zelfs een klein yolk als Israel een kans kreeg, om een zelfstandig bestaan
te veroveren.

Men meent, dat tegen een dateering vroeger dan omstreeks 1200, pleit
het voorkomen van ijzeren voorwerpen in Jericho vgl. 6 : 19, 24. Dit
metaal heeft men in Palestina pas leeren bewerken in de 13e eeuw, naar
men meent te weten.

Andere geleerden houden echter vast aan de vroeger algemeen aange-
nomen tijd van den intocht, ongeveer in 1400 voor Chr. Tot het aannemen
van dit jaar komt men, door uit te gaan van de onderstelling, dat Pharao



Amenophis II, de Pharao van den uittocht is geweest. Omtrent deze
Pharao beschikt men over gegevens uit de tell-Amarna-brieven. Zijn
sterfjaar wordt tegenwoordig gesteld ongeveer 1450. De intocht is dan
een veertig jaren later begonnen, dus omstreeks 1400. Zooals gezegd: vast
staan deze meeningen niet.

Omtrent den juisten samenhang der feiten bestaat ook onzekerheid.
Alle details van het optrekken worden niet meegedeeld. Dat is, zooals
wij zagen, heelemaal niet de bedoeling van het boek dat „profetische"
geschiedenisbeschrijving biedt. Voor den wetenschappelijken onderzoeker,
die zich een nauwkeurig beeld wil vormen, is het ontbreken van de
details een moeielijkheid; voor de gemeente van Christus, die dit boek
niet leest uit vak-wetenschappelijk oogpunt, maar als Gods Woord, dat
ons de werken des HEEREN predikt, bestaat deze moeielijkheid niet.

Maar al is de bedoeling van het boek niet ons een rij feiten en data
mee to deelen, de feiten welke worden meegedeeld zijn juist. Wanneer
de geleerden den preciesen samenhang der feiten niet, of nog niet, kunnen
ophelderen, doet dat niet-weten niet het minste of van ons vertrouwen
in de juistheid der mededeelingen. De historische juistheid der meege-
meegedeelde feiten staat voor ons buiten twijfel, omdat wij gelooven en
belijden, dat dit boek een deel is van het Woord Gods, dat onfbilbaar
is. Dat Woord biedt geen geschiedenisbeschrijving in de wetenschappelijke
beteekenis, maar wij gelooven, dat het geen onwaarheden als waarheden
verhaalt.

§ 5. De zedeltjke waardeering van het boek.
Dat wij hierover iets opmerken komt, omdat menigeen de „zedelijke

waarde" van dit boek van oorlogen en slachtingen op groote schaal maar
zeer twijfelachtig vindt. Jehova, Israels God, treedt hier op als de God
der wraak, op wiens bevel de volken in Kanain op bloedige wi,j'ze
worden uitgeroeid. Het instituut van de ban der vernietiging van al
wat leest, in de veroverde steden toegepast, wekt bij ons tegenstrijdige
gedachten en gevoelens van afkeer op. Oorlogen als hier geteekend, vinden
wij gruwelijk. Hoe moeten wij er mee aan, dat deze dingen in den Bijbel
staan?

Menigeen stelt de christelijke „zedelijkheid" tegenover de toestanden
die in dit boek beschreven worden en zegt: het staat wel in den Bijbel,
maar het is niet christelijk.

Nu moeten wij met het toepassen van onze christelijke „zedelijkheid"
van de 20e eeuw op de toestanden die dit boek beschrijft, voorzichtig
zijn. En wanneer die twee: onze zedelijke begrippen en normen eener-

10



zijdsch en de toestanden van Jozua's tijd anderzijdsch, niet bij elkaar
blijken te passen, moeten wij weer voorzichtig zijn. Van dat „niet bij
elkaar passen" mogen wij geen tegenstelling maken. Wij zagen, dat
Christus hier zijn Kerk vergadert. Maar die Kerk, waarover het Jozuaboek
spreekt, is niet de Kerk van 1941, doch de Kerk uit de woestijn. Ziki
leefde toen in het kader van haar tijd, zooals de Kerk nu in de 20e eeuw
weer leeft in het kader van haar tijd.

Natuurlijk is dat wat geschiedde in die bloedige oorlogen, in het vol-
trekken van de ban der vernietiging, geen richtsnoer voor ons doen. Dat-
zelfde kunnen wij zeggen ten aanzien van de cultushandelingen: het
offeren en bidden, het prediken van Jozua is in dien vorm geen richt-
snoer voor ons samenkomen in den eeredienst. Dat wordt ons in het
boek ook nergens gezegd. Het doen des HEEREN wordt geteekend.

En dat is tenslotte beheerschend voor onze zedelijke waardeering van
hetgeen in dit boek staat.

Als de HEERE bevel geeft om de Kanainieten te verdelgen, omdat de
maat van hun zonden voor Hem vol is, (zie ten aanzien van dit punt
b.v. Gen. 15 : 16, Lev. 18 : 24 v., Deut. 9 : 1, 6, 12 : 29 v., 1 Kon. 21 : 26)
dan moeten wij ons wachten om Zijn doen met den maatstaf van ons
„zedelijk bewustzijn" of van onze „christelijke zede" te becritiseeren. Zoo
staat de zaak toch. Hij geeft aan Israel de opdracht Zijn wraak aan de
inwoners van dat land te voltrekken, omdat Hij als rechtvaardige Wereld-
rechter besloten heeft deze volken te vernietigen en het land aan Israel
te geven. Het is Zijn wil geweest om dat oordeel niet door water als bij
den zondvloed, noch door vuur als bij Sodom, maar door het zwaard van
de Israelieten te voltrekken. Zijn rechtvaardige oordeelen kunnen wij
niet voor de rechtbank van ons zedelijk inzicht dagen. Zijn doen is enkel
majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en Zijn gerechtigheid oneindig.

§ 6. De schrijver.
Het boek draagt zijn naam naar Jozua, de zoon van Nun, die de hoofd-

figuur is. Die naam is een Hebreewsche eigennaam, samengesteld uit
den naam van den HEERE, Jahve, en een woord dat beteekent „helpen"
of „vrijgevig zijn", zoodat Jozua beteekent: Jahve is heil, of hulp. De
Grieksche, nieuwtestamentische vorm. van Jozua is Jezus, welke naam
dus dezelfde beteekenis heeft. In Matth. 1 : 21 wordt deze naam verklaard
als: Hij zal Zijn yolk zalig maken van hun zonden.

Wanneer we de vraag stellen of Jozua het boek geschreven heeft, en
zoo niet, wie het dan wel geschreven heeft, dan kunnen wij daarop geen
afdoend antwoord geven. Het boek zelf noemt den naam van den schri,jver
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niet. Sommigen meenen, dat Jozua de schrijver is geweest, zoo Dr. C. J.
Goslinga. Hij voert zeer belangrijke argumenten aan voor deze meening,
maar naar hij zelf toegeeft, komt hij niet verder dan groote waarschijnlijk-

heid. Zeer waarschijnlijk acht hij, dat het boek een geschrift van Jozua
zelf is, wat betreft de hoofdstukken 1-21 en 22 : 1-9, terwijl Pinehas
enkele korte historische aanteekeningen in den tekst zou hebben ingevuld
zooals b.v. 22 : 10-34 en, dat hij de hoofdzaak van Jozua's gesproken
woorden in 23 en 24 : 1-28 uit Jozua's mond heeft opgeschreven. Verder
zou Pinehas het geheel van een slot hebben voorzien, hoofdst. 24 : 29-33.

Verder dan waarschijnlijkheid brengen wij het niet. We weten niet wie
de schrijver of schrijvers zijn geweest. Het is duidelijk, dat Jozua in
geen geval alles kan hebben geschreven, zoo niet het slot, dat over zijn
dood handelt.

Vast staat wel, dat de schrijver geput heeft uit berichten en documenten
van tijdgenooten van Jozua en van Jozua zelf. In 18 : 1-10 wordt b.v.
meegedeeld, dat Jozua aan een aantal mannen opdroeg het gebied, dat
voor zeven stammen bestemd was, nauwkeurig to beschrijven in zeven
boeken. Zij hebben dat gedaan en het resultaat aan Jozua voorgelegd.
Deze nauwkeurige plaatsbeschrijving zal waarschijnlijk ten grondslag
liggen aan wat in de betreffende hoofdstukken wordt meegedeeld over
grenzen en steden van de stamgebieden.

De vraag, wie de schrijver van het boek geweest is, is niet van groot
belang. Het gaat niet om den schrijver maar om het boek. De HEERE
heeft gezorgd, dat het bock ons is gegeven en dat de schrijver door den
Heiligen Geest geleid werd, zoodat hij in zijn boek een deel van het
Woord Gods op schrift heeft gebracht.

§ 7 Verdeeling.
In hoofdtrekken kunnen wij den inhoud van het boek als volgt ver-

deelen:
Hoofdstuk 1-5 : 12 Voorbereidingen voor de verovering.
Hoofdstuk 5 : 13-13 Verovering van het land.
Hoofdstuk 13-21	 Verdeeling van het land.
Hoofdstuk 22	 Afscheid van de Oostjordaansche stammen.
Hoofdstuk 23, 24	 Slottoespraken van Jozua.

Zie verder de inhoudsopgave.
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GODS BEVEL AAN JOZUA.

1 : 1 Na 1 ) den dood van Mozes, den knecht des HEEREN,
zeide de HEERE tot Jozua 2 ), den noon van Nun, den
dienaar van Mozes, die door Mozes met aanroeping van den
naam des HEEREN en oplegging der handen voor de heele
vergadering van het yolk, plechtig in het ambt van leider
was bevestigd, het volgende:

	

2	 Mijn knecht Mazes is gestorven, maak u nu gereed, trek
hier over den Jordaan, gij en dit heele yolk, naar het land

3 dat Ik aan hen, de lieden van Israel, geef. Gelijk Ik tot
Mozes eens sprak, doe Ik. Ik geef iedere plek gronds van dit
land der Hethieten 3 ), welke uw voetzool zal betreden, aan

4 ulieden. Van heel dit land, dat begrensd wordt door het
woestijngebied in het zuiden, door het Libanongebergte in
het noorden, door de groote rivier Eufraat in het oosten en
door de Groote of Middellandsche Zee in het westen.

5 Niemand van de vorsten — geen yolk van de volken,
die dit gebied bewonen — zal tegen u kunnen standhouden
al uw levensdagen niet. Evenals Ik met Mozes geweest ben,
zal Ik met u zijn. Ik zal van u niet wijken, noch u verlaten.

	

6	 'fees maar sterk en moedig, want gij zijt de man, die

1) Waarschijnlijk omstreeks 1400 voor Chr. Men komt tot dit jaartal uitgaande
van de onderstelling, dat Farao Amenophis II, de Farao van den uittocht is ge.
weest. Het sterfjaar van dezen Farao wordt tegenwoordig gesteld ongeveer
1450 voor Chr. Jozua's verovering is dan een veertig jaar later begonnen dus
±1410 voor Chr.

2) Jozua in de hebreeuwsche taal Jehosjoeang :=--- de HEERE is redding, de
tlEERE is de redder. In het Nieuwe Testament heeft de vergriekschte naam I ezus
dezelfde beteekenis.

3) De naam Hethieten hangt samen met Chatti, de naam van een oud, groot
yolk dat in Klein-Azie van de 14e tot de 12e eeuw voor Chr. een machtig ri,jk
heeft gevormd. Langen tijd heerschte dit yolk over de Kanainitische stammen.
Door deze overheersching is de naam overgegaan op de inwoners van Kanalin,
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Jozua 1 : 7—

aan dit yolk het land zult doen beerven, waarvan Ik aan
7 hun vaderen gezworen heb, dat Ik het hun zou geven. Gij

moogt het weten, dat gij de man zijt, die dit zult voltooien.
Alleen draag zorg, dat gij sterk en moedig zijt om nauw te
blijven acht geven op de gansche wet, die mijn knecht
Mozes u geboden heeft. Wijk daar niet van af naar rechts
of links. Van uw acht geven en nauwlettend doen, wat Ik ge-
boden heb, hangt uw welslagen af, overal waar gij heengaat.

8 De inhoud van dit wetboek mag uit uw mond niet
wijken. Dag en nacht moet gij met de overpeinzing ervan
bezig zijn. Onder alles wat gij doet, moet dat uw meest
intense lief de hebben: mijn Woord leeren verstaan, opdat
uw daden steeds nauwgezet overeenstemmen met alles wat
daarin geschreven is. Dan zult gij voorspoedig zijn overal
waar gij gaat en wel slagen bij alles wat gij onderneemt.

9 Heb ik u niet bevolen, Ik de God der gansche aarde, om
sterk en moedig te zijn? Vrees dan beslist niet en wees nim-
mer vervaard en bang wat er ook gebeure, want nogmaals
zeg Ik u: de HEERE uw God is bij u overal waar gij
heengaat.

JOZUA'S BEVEL AAN HET VOLK.

1 : 10	 Toen gaf Jozua dit bevel aan de ambtlieden 1 ) van
11 het yolk: gaat het kamp door en beveelt het yolk, dat zij

proviand moeten gereedmaken en zegt erbij, dat zij over een
par dagen de rivier de Jordaan zullen overtrekken om het
land in bezit te gaan nemen, dat de HEERE hun God hun
als bezitting geven zal.

12

	

	 Tot de Rubenieten en Gadieten en den halven stam van
Manasse, die alle hun bezit aan de oostzijde van den Jordaan

13 ontvangen hadden 2 ), sprak Jozua: denkt aan de opdracht
die Mozes, de knecht des HEEREN, u gegeven heeft tijdens
zijn leven, toen hij zeide: de HEERE uw God zal u in deze
landstreek rust verschaffen en deze landstreek waar wij

1) Zie Deut. 20 : 5-9; letterlijk: schrjjvers.
2) Zie Numeri 32 en 33 : 14.
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14 nu zijn, u geven als bezitting. Uw vrouwen en uw kleine
kinderen en uw vee mogen in dit land, dat Mozes u toege-
wezen heeft blijven, benevens de mannen die noodig zijn
voor de noodzakelijke bewaking en arbeid. Maar gij dappere
helden, gij moet allen toegerust en gewapend voor den strijd
mee optrekken met uw broeders over den Jordaan om hen

15 to helpen als echte helden, totdat de HEERE aan uw
broeders van de overige stammen, evenals aan u het rustig
bezit van een eigen erf geeft. En dat zal zijn, als zij het
land, dat de HEERE uw God hun schenkt, ingenomen
zullen hebben. Zelf hebt gij indertijd ook beloofd, dat gij
mee zoudt strijden 1).

Na afloop van den veroveringsstrijd moogt gij terug-
keeren naar uw eigen land, dat Mozes de knecht des
HEEREN u gegeven heeft in het overjordaansche.

	

16	 Toen antwoordden zij Jozua als volgt: al wat gij ons
daar bevolen hebt, zullen wij doen, en overal waarheen gij

17 ons zenden zult, zullen wij gaan. Evenzeer als wij Mozes ge-
hoorzaamd hebben, zullen wij zijn opvolger gehoorzamen.
Moge de HEERE, uw God, maar met u zijn, gelijk als Hit
met Mozes geweest is.

	

18	 leder die uw bevel weerstreeft en niet doet wat gij ge-
biedt, moet gedood worden. Wees maar sterk en moedig!

VERSPIEDERS NAAR JERICHO.

2 : 1 Jozua, de zoon van Nun, zond uit de streek Sittim 2 ) aan
de overzijde van den Jordaan, ten noordoosten van de Doode-
Zee gelegen, in het geheim twee verspieders uit met de op-
dracht: gaat het land verkennen en vooral Jericho 3 ) be-
spioneeren.

1) Zie Numeri 32 : 16 v.v.
2) Ha-sittim	 acaciaboomen of acaciabosch.
3) Omtrent de beteekenis van den naam Jericho bestaan verschillende meenin-

gen: a. volgens Hieronymus hangt Jericho samen met het werkwoord ruiken,
omdat er heerlijke balsemkruiden zouden groeien; b. uit den naam „Palmstad"'
die ook aan Jericho wordt gegeven, (Deut. .34 : 3, Richt. 1 : 16, 3 : 13 enz.)
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Zij gingen en kwamen terecht in het huis van een
vrouw uit Jericho, een hoer, Rachab, waar zij hun intrek
namen, in de hoop, dat zij daar wel het minst zouden op-

2 vallen. Toen werd aan den koning van Jericho gezegd: zie,
er zijn dezen avond lieden van de Israelieten hier gekomen

3 om het land te bespioneeren. De koning zond aan Rachab
de boodschap: lever de mannen uit, die bij u gekomen en
hun intrek bij u genomen hebben. Want het zijn spionnen,
die gekomen zijn om het heele land te bespioneeren.

4	 Maar de vrouw nam beide mannen en verborg ze. En
zij zeide: jawel, de bedoelde mannen zijn bij mij gekomen,

5 maar ik heb niet geweten vanwaar zij waren. En juist toen
het donker begon te worden, tegen dat de stadspoort ge-
sloten zou worden, zijn ze vertrokken. Ik ben niet te weten
gekomen, waarheen zij gegaan zijn. Achtervolgt hen snel,

6 want gij kunt ze nog wel inhalen. Zij had de mannen echter
boven op het plate dak lagen klimmen en hen verborgen
onder de vlasstengels, die daar lagen uitgespreid, om in de
zon te drogen.

7 De mannen van Jericho's koning achtervolgden toen,
naar zij meenden, de verspieders in de richting van den
Jordaan tot bij de doorwaadbare plaatsen. De stadspoort
sloot men, zoodra de vervolgers vertrokken waren.

8 Voordat het slapenstijd werd voor de verspieders, klom
Rachab naar boven en kwam bij hen op het dak, en zij
sprak tot hen de volgende, merkwaardige geloofstaa1 1 ) om-

heeft men afgeleid, dat Jericho levensstad zou kunnen beteekenen, omdat de
palm het beeld van het leven zou zijn; c. waarschijnlijk hangt de naam echter
samen met het hebreeuwsche Jareach = maan, dus „Maanstad", aldus van
Gelderen, Koningen II 144, De Groot, Tekst en Uitleg, 152. De naam bewaart
waarschijnlijk de herinnering aan de vereering van den maangod in den vOOr-
Isralitischen tiLjd, Van Geld.

De stad lag zeer diep — 250 meter beneden den zeespiegel — in een zeer warm
klimaat. Dientengevolge was de omgeving rijk aan dadelpalmen. Vandaar heet
zij in den Bijbel soms „Palmstad".

1) Zie Hebr. 11 : 31. Rachab blijkt onder den indruk te zijn geweest van de
majesteit des HEEREN en zij heeft dat in haar werken getoond Jak. 2 : 25. In
Matth. 1 : 5 wordt zij geeerd als moeder van Boaz en stammoeder van David,
Jozef en den Heere Jezus. Daaruit blijkt, dat zij in het yolk des HEEREN dat
de belofte van het eeuwige leven en de genade Gods heeft, ingelijfd is. Dat is
aan haar zijde geschied door het geloof, dat wij in deze geschiedenis in de
praktijk ontwaren, als motor van haar optreden.
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9 trent den HEERE: ik weet, dat de HEERE u dit land ge-
geven heeft en dat de angst voor u en uw yolk ons heeft
bevangen en dat alle bewoners van ons land voor u sidderen.

10 Wij hebben namelijk gehoord, dat de HEERE de wate-
rers van de Schelfzee voor ulieden heeft drooggelegd bij uw
uitgang uit Egypte; en ook hebben wij gehoord, wat gij ge-
daan hebt met de beide koningen der Amorieten 1 ) in het
overjordaansche, Sihon en Og, die gij met de ban der

11 vernietiging geslagen hebt. Toen wij dat hoorden — zoowel
het een als het ander — versmolt ons hart van angst en
dientengevolge is aan iedereen de moed ontzonken om
tegenover u te staan. Want de HEERE, uw God, is een groot
God — anders dan de goden van ons. — Hij is God boven

12 in den hemel en beneden op de aarde. Nu dan zweert mij
bij den HEERE, dat, gelijk ik aan u een weldaad bewezen
heb, door u niet uit te leveren, maar met gevaar van eigen
leven te verbergen, gij ook aan mijn familie een wel-

13 daad bewijzen zult. Geeft mij een betrouwbaar garantie-
teeken, dat gij mijn vader en mijn moeder en mijn
broeders en zusters en al de hunnen in het leven sparen en
ons van den dood redden zult, als gij straks komt om
Jericho te slaan.

14 Toen zeiden de mannen tot haar: wijzelf staan met
ons leven voor u in. Als gijlieden de zaak van ons niet
ruchtbaar maakt, zullen wij op den dag, dat de HEERE ons
het land geeft, aan u, zonder twijfel weldadigheid en trouw
bewijzen en u z456 de weldaad, die gij ons bewijst, ver-
gelden.

15 Daarna liet zij hen met een touw door het venster naar
beneden zakken. Haar huis was namelijk ingebouwd in den
buitenwand van den stadsmuur. Zij woonde eigenlijk in den

16 muur. En zij zeide tot hen: gaat naar het gebergte in het
westen, precies in de tegenovergestelde richting van de ver-
volgers en houdt u daar een paar dagen schuil in de holen,
tot de vervolgers terug zijn. Dan kunt gij uws weegs gaan.

17	 De mannen zeiden tot haar: wij willen straks vrij zijn
van den eed, dien gij ons hebt doen zweren. Daarom moeten

1) De Amorieten schijnen met de Kanainieten de hoofdbevolking van het
land te hebben gevormd. Zij woonden voor een deel ten Oosten van den jor-
daan, de Kanainieten ten Westen.
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18 wij een duidelijke afspraak maken. Zie eens, als wij het
land binnenrukken moet gij dit scharlakenrood koord of
touw binden aan het venster in den muur, waardoor gij ons
neerlaat. En in de tweede plaats moet gij zorgen, dat gij
uw vader en uw moeder en uw broeders en zusters en uw

19 heele familie bij u in huis verzamelt. Al wie uit uw huis-
deur naar buiten gaat, voor hem of haar kunnen wij geen
verantwoordelijkheid op ons nemen. Diens bloed zij op zijn
eigen hoofd als hij omkomt. Al wie echter bij u in huis
zal zijn, diens bloed kome over ons hoofd, als de hand aan
hem geslagen wordt.

	

20	 Ale gij echter de zaak van ons ruchtbaar maakt, zoo
zullen wij ontslagen zijn van den eed, dien gij ons hebt doen

21 zweren. Daarop zeide zij: zooals gij zegt, zoo is het afge-
sproken. Toen liet zij hen vertrekken en zij gingen. Maar
zij bond alvast het scharlakenroode koord aan haar venster.

	

22	 Zij gingen, kwamen in het gebergte en bleven aldaar
drie dagen, tot de vervolgers teruggekeerd waren. Deze had-

23 den vruchteloos den heelers weg langs gezocht. Daarna
daalden beide mannen van het gebergte af, staken den Jor-
daan over en kwamen bij Jozua, den zoon van Nun, terug.

24 En zij verhaalden hem al wat hun wedervaren was. Zij
zeiden ook tot Jozua: gewis, het is ons duidelijk geworden,
de HEERE heeft het heele land in onze hand gegeven,
want alle inwoners van het land vergaan van angst voor ons.

DOORTOCHT DOOR DEN JORDAAN.

3 : 1 Daarop liet Jozua des morgens vroeg opbreken en hij
en al de lieden van Israel reisden van Sittim en kwamen tot
aan den Jordaan en zij sloegen daar hun nachtlager op,
voordat zij overtrokken.

	

2	 Na verloop van drie dagen gingen de ambtlieden het
3 kamp door en gaven dit bevel aan het yolk: zoodra gij

ziet, dat de verbondsark 1 ) van den HEERE, uw God, opge-
nomen en gedragen wordt door de Levitische priesters, zult

1) Dit was een kist van acaciahout 2 1/2 el lang en 1 1/2 el breed en hoog, door
Bezaleel vervaardigd, van binnen en van buiten met zuiver goud overtrokken,
zie Exodus 25 : 10-16 en 37 : 1-5.

18



-3 : 13

4 gij, opbreken van uw plaats en haar volgen. Maar laat er
een of stand van ongeveer tweeduizend e1 1 ) tusschen u en
haar blijven. Komt niet dichterbij haar. Dat is noodig, opdat
gij den weg goed kunt zien, dien gij moet gaan. Want gij
zijt tevoren nooit langs dit pad gegaan. En een wolk- of
vuurkolom is er niet meer. De verbondsark is ulieder gids.
Haar moet gij voor oogen houden en volgen.

	

5	 Verder zeide Jozua tot het yolk: heiligt u en bereid
u er op voor, dat de HEERE morgen wonderen onder u zal
doers. Tot de priesters zeide hij: neemt de verbondsark op
en trekt heen voor het yolk uit. Toen namen zij de ark op
en droegen haar en gingen voor het yolk uit in de richting
van den Jordaan.

7 Daarop zeide de HEERE tot Jozua: heden zal Ik be-
ginnen u groot te maken voor de oogen van heel Israel, op-
dat zij weten, dat Ik met u zal zijn, zooals Ik met Mozes

8 geweest ben. Daarom moet gij aan de priesters, die de ver-
bondsark dragen, dit bevel geven: zoodra gij komt aan het
oeverwater van den Jordaan, moet gij er in gaan en in den
Jordaan blijven staan.

	

9	 Toen zeide Jozua tot de lieden van Israel: komt nader-
bij en hoort de woorden van den HEERE, uw God.

10 Daarop zeide Jozua: hieraan zult gijlieden bemerken
en erkennen, dat een levende God met zijn machtswerkingen
onder u is, en dat Hij voorzeker de Kanaanieten en de
Hethieten, de Hevieten 2 ), de Ferezieten, de Girgazieten,

11 de Amorieten en de Jebusieten. voor u zal uitdrijven. Ziet,
de verbondsark van den Opperheer, de Gebieder der

12 gansche aarde, trekt voor u uit den Jordaan in.
13 Kiest u nu eerst twaalf manners uit de stammers van

Israel, uit elke stam een man. Voor hen heb ik straks een
bizondere opdracht. Laten zij zich gereed houden.

Als de verbondsark van den Opperheer en Gebieder

1) Dat is ongeveer 1 K.M., hetzelfde als een „sabbatsreis".
2) Voor Kanaanieten, Hethieten en Amorieten zie de aanteekening op blz. 17,

13. De Hevieten schijnen een Amoritische of Hethietische stam te zijn geweest,
vgl. 11 : 3. Van de Ferezieten of zooals er eigenlijk staat Perizieten valt weinig
met zekerheid te zeggen. Hun naam kan beteekenen: plattelandsbewoners. De
Jebusieten woonden op het gebergte ten westen van den Jordaan, voornainelijk
te Jeruzalem. Van de Girgazieten is niets te zeggen met waarschijnlijkheid.
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der gansche aarde, voor u uit, den Jordaan intrekt, zult gij
wonderen zien. Zoodra de voetzolen van de priesters, die de
ark van den HEERE, de Heer en Gebieder van de gansche
aarde, dragen, in het Jordaanwater rusten, zullen de wateren
van den Jordaan afgesneden worden. Dat beteekent, dat
de verbinding van den stroom doorgesneden zal worden;
het water dat van boven af komt zal blijven staan als een
vaste wal en het overige water zal door het stroombed weg-
vloeien.

14 En toen het yolk opgebroken was uit zijn tenten, gereed
om door den Jordaan tc gaan, met de priesters die de ver-
bondsark droegen aan den kop, gaande in geloofsgehoor-

15 zaamheid, toen gebeurde het. Zoodra de dragers van de
ark den Jordaan bereikt hadden en de voeten van de
priesters die de ark droegen in het water gedompeld wer-
den, bleef het water dat van boven af stroomde, staan. Zooals
altijd in den oogsttijd, was de rivier buiten zijn smalle
zomerbedding getreden; het water stond van oever tot oever,
zoodat er geen sprake kon zijn van een doortocht van de

16 diepe snelle stroom zonder hulpmiddelen. Zooals gezegd,
het water dat van bovenaf stroomde, bleef staan en rees op
als een wal. Van over zeer grooten afstand rees het op.
Heelemaal bij de stad Adam vandaan, die ten oosten van
den Jordaan, tegenover Saretan op den westelijken oever,
lag. Het water dat afvloeide naar beneden, naar de Zee van
de vlakte, de Zoutzee, verdween heelemaal zoodat de bed-
ding van de rivier droog viel. Toen is het yolk daar, tegen-

17 over Jericho, doer de irvier getrokken. Maar de priesters,
die de verbondsark van den HEERE droegen, bleven onbe-
wegelijk staan op drogen grond, midden in den Jordaan, ter-
wijl het heele yolk Israel doortrok over drogen grond. Zij
stonden daar, totdat het heele yolk klaar was met door-
trekken door den Jordaan 1).

1) Zie Psalm 114 waar de dichter deze machtsdaad van den HEERE looft, en
prijst. De Kerk zingt dezen oudtestamentischen psalm nog. En zij looft en prijst
daarmee nog den HEERE, als gedenkt aan deze en aan zoovele andere, ge.
weldige daden van den levenden God om zijn Kerk to helpen. In haar aan-
bidding, lof en prijs is en blijft de Kerk van alle eeuwen een.
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DE TWEE GEDENKTEEKENS.

	

4 : 1	 Toen het geheele yolk gereed was met het doortrekken
2 van den Jordaan, sprak de HEERE tot Jozua aldus: neem u

uit het yolk twaalf mannen, uit elken stam een man, gelijk
reeds in het vorige hoofdstuk werd verteld, en geef hun

3 dit bevel: neemt u daarginds vandaan, midden uit den
Jordaan, van de plek waar de voeten der priesters staan,
twaalf steenen en brengt die mee naar dezen overkant en
legt ze neer in het nachtlager, waar gij vann.acht zult ver-

4 blijven. Toen heeft Jozua de twaalf mannen geroepen, die hij
tevoren uit de lieden van 'Israel had aangewezen voor dit
werk, namelijk uit elken stam een man, om het heele yolk
te representeeren, en Jozua zeide tot hen: gaat naar de ark
van den HEERE uw God, char, midden in den Jordaan, en
tilt elk een Steen op uw schouder naar het getal van de
stammen van de lieden Israels, opdat van die steenen een

6 gedenkteeken onder u worde opgericht. Als later uw kin-
7 deren vragen: wat hebben deze steenen voor beteekenis,

moet gij hun antwoorden: die is deze, dat de wateren van
den Jordaan afgevloeid zijn zoodat de bodem een droog
pad bood aan het yolk om door te trekken. Toen de ver-
bondsark van den HEERE aan den Jordaan verscheen en
er doortrok, vloden de wateren weg, zooals in Psalm 114
wordt gezongen. Aldus zullen deze steenen een gedenkteeken
vormen voor de lieden van Israel, voor het eene geslacht na

8 het andere, voor altoos. De lieden van Israel, dat wil zeg-
gen de twaalf respresentanten van het yolk, deden gelijk
Jozua geboden had. Zij hebben twaalf draagbare steenen
middenuit de rivierbedding opgenomen, gelijk de HEERE
tot Jozua gesproken had, in overeenstemming met het getal
van de stammen van Israel. En zij hebben ze meegenomen
en overgebracht naar het nachtlager. Daar legden zij ze
neer.

9 Eveneens heeft Jozua twaalf steenen laten oprichten tot
een gedenkteeken midden in den Jordaan, op de plek waar
de voeten van de priesters, die de verbondsark gedragen
hebben, gestaan hadden. Dit gedenkteeken stak boven het
watervlak uit en is daar gebleven tot op den huidigen dag,
toen de schrijver dit schreef.
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10 De priesters, de dragers van de ark, bleven met de ark
middenin den Jordaan staan, totdat alles volbracht was,
wat de HEERE aan Jozua had opgedragen om tot het yolk
te zeggen, zulks geheel en al in overeenstemming met het-
geen Mozes vroeger aan Jozua bevolen had 1 ). Het over-
trekken zelf ging snel. Het yolk stak vlug over met het oog

11 op de staande priesters en de ark. En toen het heele yolk
klaar was met doortrekken, is de ark des HEEREN overge-
gaan naar de andere oever met de priesters, voor de oogen

12 van het yolk. De lieden van Ruben en van Gad en de halve
stam van Manasse zijn ook, toegerust voor den strijd, voor
de oogen van de Israelieten doorgetrokken, gelijk Mozes hun

13 bevolen had 2 ). Ongeveer veertig duizend, voor den oorlog
gewapende mannen, een uitgelezen keurbende, trokken voor
des HEEREN oog naar de vlakten van Jericho om te

14 strijden voor hun volksgenooten 3 ). Op dien dag heeft de
HEERE inderdaad Jozua groot gemaakt voor de oogen van
heel Israel, zoodat zij ontzag en eerbied voor hem kregen,
zooals zij dat voor Mozes gehad hadden al de dagen van zijn
levee. Zoo werd Jozua de geschikte leider, die het ver-
trouwen en de eerbied van het yolk genoot naar Gods be-
schikking.

15	 Toen sprak de HEERE tot Jozua en zeide: geef bevel
16 aan de priesters die de ark met de verbondsinzettingen
17 dragen, dat zij uit den Jordaan opklimmen. Daarop heeft

Jozua de priesters geboden: klim op uit den Jordaan.
18 En toen de priesters, die de verbondsark des HEEREN

droegen, uit de bedding van den Jordaan opgeklommen
waren, hadden zij nauwelijks hun voeten gelicht en den
oever bereikt of de wateren van den Jordaan drongen naar
hun plaats en persten zich, als tevoren, buiten de oevers
van het nauwe zomerbed uit.

19	 Het yolk was op den tienden dag van de eerste

1) Zie Num. 27 :23 en Deut. 31 : 7, 8. Jozua toonde zich diep afhankelijk
van den HEERE, daarom zijn trouw in het opvolgen van Mozes voorschriften.

2) Deut. 3 : 18-20.
3) In Num. 26 : 7, 18, 34 wordt meegedeeld, dat de 2% stam ongeveer 110.000

strijdbare mannen telden, zoodat deze 40.000 gerust een keurbende mogen
worden genoemd.
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maand, de maand Nisan 1), uit den Jordaan opgeklommen.
Dat was een treffende datum. Op dienzelfden tienden Nisan
had, veertig jaar tevoren, iedere Israeliet een lam voor het
paaschfeest moeten uitkiezen, vier dagen voor den uitgang
uit Egypte 2).

Toen sloegen zij hun kamp op bij Gilgal, aan de
20 oostelijke grens van het gebied van Jericho 3 ). De twaalf

steenen, welke zij uit den Jordaan hadden meegenomen,
21 heeft Jozua te Gilgal opgericht als gedenkteeken. En hij

heeft met de lieden van Israel gesproken: wanner uw
kinderen later aan hun vaders vragen: wat beteekenen deze

22 steenen? dan moet gij dit aan uw kinderen bekend maken
opdat zij de groote verlossingsdaden van den HEERE goed
zullen leeren kennen, en moet gij zeggen: over drogen

23 grond is Israel hier door den Jordaan getrokken, omdat de
HEERE, uw God, de wateren van den Jordaan heeft laten
opdrogen, tot gij erdoor waart getrokken, evenals de HEE-
RE, uw God, tevoren gedaan heeft met de Schelfzee, welke
Hij ook voor ons heeft laten uitdrogen, totdat wij er doorge-

24 trokken waren. En dat heeft Hij gedaan opdat alle volkeren
der aarde leeren en weten zullen, dat de hand des HEEREN
sterk is en opdat gij den HEERE, uw God, zult vreezen en
eeren te alien tijd.

DE BESNIJDENIS TE GILGAL.

5 : 1 Toen al de koningen van die Amorieten, die aan de
westzijde van den Jordaan woonden en al de koningen van
de Kanalinieten, die in de kustvlakte bij de Middellandsche

1) Nisan valt in ons Maart en April.
2) De jaarlijksche herdenking van dezen uitgang uit Egypte zal voortaan

meteen herdenking van den ingang in Kanaiin Uitgang en ingang vormen
een verlossingsdaad van de sterke hand des HEEREN (Ex. 6: 6-7), hetgeen
treffend uitkomt in denzelfden datum, waarop zij gevallen zijn.

3) Gilgals ligging is niet bekend. Men vermoedt wel, dat het ongeveer drie
kwartier ten Oosten van Jericho heeft gelegen waar nu een kleine heuvel is,
loch dat is niet meer dan een vermoeden. Over den naam zie op blz. 25,
cant. 2.
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Zee woonden, hoorden, dat de HEERE de wateren van den
Jordaan had doen opdrogen voor de lieden van Israel, tot-
dat wij erdoor getrokken waren, toen versmolt hun hart en
alle moed om weerstand te bieden aan de lieden van Israel,
ontzonk hun. Zoo kon het gebeuren, dat Israel zich rustig
in de nabijheid van Jericho kon legeren, om het verbond
met den HEERE te hernieuwen. Dat was het eerste wat
moest geschieden voor de strijd begon.

2 Op dat tijdstip, toen er volkomen rust was en geen ge-
vaar dreigde, zeide de HEERE tot Jozua: maak u steenen
messen overeenkomstig het aloude voorschrift 1 ) en besnijd
de lieden van Israel nog eens, voorzoover zij niet besneden
zijn, opdat er voor de tweede maal een geheel besneden

3 yolk zij, zooals het vroeger in Egypte geweest is. Toen heeft
Jozua de steenen messen laten vervaardigen en de lieden van
Israel later besnijden bij den heuvel, die, tengevolge van
deze gebeurtenis, den naam „Heuvel der Voorhuiden" heeft
behouden 2 ). De reden, dat Jozua het yolk weer moest laten
besnijden, was deze: het heele yolk dat uit Egypte was ge-
trokken, te weten de weerbare mannen, waren onderweg in

5 de woestijn gestorven, op hun tocht uit Egypte. Nu was
heel het yolk, dat was uitgetrokken, besneden geweest, maar
het deel van het yolk dat na. den uittocht, onderweg in de
woestijn, geboren was, op de tocht uit Egypte, dat was niet

6 besneden geworden. Immers veertig jaren hadden de lieden
van Israel in de woestijn om en om gereisd, gelijk de HEERE
gezworen had in zijn toorn 3 ), totdat het heele yolk omge-
komen was, dat beteekent de weerbare mannen, die uit
Egypte getrokken waren en die geen acht geslagen hadden
op het Woord van den HEERE in hun ongeloof en vrees-
achtigheid. Aan deze mannen had de HEERE gezworen, dat
Hij hun het land niet zou doen aanschouwen, waarvan Hij
gezworen had aan hun vaders, dat Hij het aan ons, aan de
kinderen dier vaders, geven zou, een land vloeiend van

7 melk en honing. Maar in de plaats van deze ongehoorzamen

1) Ex. 4 : 25. Steen is meer hygienisch dan metaal.
2) Misschien omdat men gewoon was de voorhuiden op het operatieterrein

te begraven.
3) Num. 14; Psalm 95 : 10.

24



-5 : 12

had Hij nu hun zonen gesteld, want Hij heeft geen eind
willen maken aan het verbond met de nakomelingen van
Abraham. Deze zonen heeft Jozua laten besnijden. Alzoo is

8 de verstoorde verbondsverhouding weer hersteld. Toen het
heele yolk besneden was, bleven zij waar zij waren in het

9 kamp, totdat zij genezen waren. En de HEERE heeft toen tot
Jozua gezegd: heden heb Ik den smaad van Egypte 1 ) van
ulieden afgewenteld en ulieden, als voor de tweede maal
mijn eigen verbondsvolk, het beloofde erfland doen be-
treden. In verband met dat afwentelen van dien smaad.
noemden zij deze plaats Gilgal 2 ) tot op den huidigen
dag.

10 Toen de lieden van Israel te Gilgal gelegerd waren,,
hebben zij ook het pascha gevierd, het herdenkingsfeest
van den uitgang uit Egypte, op den veertienden dag van_
die maand, te weten Nisan, des avonds in de vlakten van
Jericho.

11 En zij aten van de opbrengst van het veld voor het
eerst daags na het vieren van het pascha, namelijk eerst on-
gezuurd brood, het gewone, voorgeschreven paaschbrood,
en later geroost koren 3).

12	 En de dag, nadat zij van de opbrengst van het veld ge-

1) De beteekenis van de uitdrukking „smaad van Egypte" is moeilijk. Wij
hebben de keus uit drie opvattingen: (a) de schimp der Egyptenaren
omdat de Israelieten buiten Kanain waren blijven dolen, zie Deut. 8 : 25. Num.
14 : 13-16, (b) de onbesneden toestand van de Israelieten, waarin zij het voor-
beeld van de Egyptische, onbesneden heidenen volgden en t c) de slavernij in
Egypte, waarvan zij niet bevrijd waren, zoolang ze in de woestijn doolden onder
den toorn van den HEERE. De kantteekenaars van den Statenbijbel laten ons
reeds de keus tusschen a en b. Wij kiezen met Dr. Joh. de Groot voor c. Het
verbond is vernieuwd, de gunst des HEEREN is weer over het yolk, dienten-
gevolge worden zij nu volkomen vrij van de smadelijke slavernij van
Egypte.

2) Gilgal = wenteloord. Het wordt hier in verband gebracht met een
hebreeuwsch werkwoord galal = wentelen, rollen.

3) In Lev. 23 wordt de regel voor de viering van het paaschfeest gegeven. Daar
staat, dat op den 15en van de maand (Nisan) het feest van ongezuurde brooden
begint en, dat zeven dagen lang slechts ongezuurde brooden moeten worden ge-
geten. Wij nemen aan, dat de mededeeling, Flat zij geroost koren aten, niet op
de zeven dagen van de ongezuurde brooden, ,naar op later betrekking heeft.
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Jozua 5 : 13—

geten hadden, hield het manna op 1 ). De lieden Israels
kregen van toen of dus geen manna meer, maar zij aten
wat het land Kanaiin in dat jaar opleverde.

JERICHO'S VAL.

5 : 13 Het gebeurde, terwijl Jozua in de buurt van Jericho ver-
toefde, vervuld van overleggingen omtrent het innemen van
de gesloten vesting, dat hij een treffende ontmoeting 2 ) had.
Hij sloeg zijn oogen op en zie, daar stond een man tegenover
hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua trad
op hem toe en vroeg: behoort gij bij ons of bij ooze

14 vijanden? Hij zeide: neen, maar Ik ben de Overste 3 ) van
het leger des HEEREN. Nu ben Ik gekomen om voor Israel
te strijden. Toen viel Jozua op zijn aangezicht ter aarde en
boog zich en zeide tot Hem: wat heeft mijn Heer tot zijn
knecht te zeggen?

15 En de Overste van het leger des HEEREN zeide tot
Jozua: doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats
waarop gij staat is heilig. Toen deed Jozua dat.

	

6 1	 Jericho nu was volkomen toegesloten met het oog op
de lieden van Israel. Niemand ging er in of uit.

	

2	 Toen zeide de HEERE, Die aan Jozua was verschenen
als Overate van het hemelleger: zie, Ik geef Jericho met zijn

3 koning en zijn dappere helden in uw hand. Gijlieden echter
moet om de stad trekken, namelijk alle weerbare mannen.
Trek de stad eenmaal om. Zoo moet gij zes dagen, niet als
aanvallers, maar als overwinnaars, rondom de stad trekken

4 op de volgende wijze. Zeven priesters moeten zeven rams-
bazuinen 4 ) voor de ark uit dragen. Maar op den zevenden
dag moet gij zeven maal om de stad trekken en moeten de

1) Dat het manna toen ophield, is niet in strijd met Ex. 16 : 35, waar staat
„manna hebben zij gegeten totdat zij bij de grens van het land Kanaiin ge-
komen zijn". De grens is hier de Jordaan. Tot aan den Jordaan, manna. Vlak
er over niet meer.

2) Deze herinnert sterk aan de ontmoeting die Mozes had, Ex. 3.
3) De woordspeling van het Hebreeuwsch gaat in de vertaling verloren. Er

staat de man met het zwaard is geen tsaar (= vijand) maar saar (= aan-
voerder, overste).

4) Ramsbazuinen waren ramshorens, dus krom van vorm.
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5 priesters de bazuinen blazen. En als men op de rams-
bazuin een langgerekte, zegevierende toon blaast, en gij
hoort het bazuinsignaal, dan moet het heele yolk een luid
gejuich aanheffen. De stadsmuur zal dan op zijn plaats
ineenstorten en het yolk moet binnenklimmen, elk recht
voor zich uit zich een weg banend.

6	 Toen riep Jozua, de zoon van Nun, de priesters en
zeide tot hen: neemt de verbondsark op en laten zeven

7 priesters zeven ramsbazuinen voor de ark uit dragen. En tot
het yolk zeide hij 1 ) : trekt op en gaat rond de stad en laten
de gewapenden 2 ) voor de ark des HEEREN uitgaan en de

8 rest volgen, achter de ark. Toen Jozua tot het Yolk gesproken
had werd onmiddellijk uitvoering gegeven aan zijn bevel.
Zeven priesters trokken met zeven ramsbazuinen voor den

9 HEERE en zijn ark heen en bliezen op de bazuin. En de
gewapenden marcheerden voor de priesters, die op de
bazuinen bliezen, terwijl de achterhoede achter de ark
volgde. Onder voortdurend bazuingeschal trok de stoet

10 voort, als een overwinnend leger. Aan het yolk had Jozua
bevel gegeven als volgt: juicht niet; geen geluid laten
hooren; geen woord uit uw mond laten gaan tot op den

11 dag, dat ik tot u zeg: juicht! Dan moet gij juichen. Zoo
liet hij dan de ark des HEEREN een tocht rondom de stad
maken. Een rondgang op den eersten dag. Toeu kwamen

12 zij weer in het kamp en overnachten aldaar. Den daarop
volgenden dag maakte Jozua zich vroeg gereed en de

13 priesters namen de verbondsark des HEEREN op en de
zeven priesters met de zeven ramsbazuinen, liepen voor de
ark des HEEREN en bliezen al gaande, telkens de bazuin,
terwijl de gewapenden voor hen uit marcheerden en de
achterhoede volgde achter de ark des HEEREN. Onder
bazuingeschal trok de stoet voort, als een overwinnend leger.

14 Zoo zijn zij op den tweeden dag de stad eenmaal omge-

1) We wijken hier van de overgeleverde tekst af, die 3e pers. meervoud heeft,
en volgen de lezing van vele handschriften en enkele oude vertalingen, die
3e pers. enkelvoud hebben. Dit stemt ook overeen met het begin van vers 8.
vgl. Goslinga, Korte Verklaring.

2) Er staat een enkelvoudig woord, chaloesj = de gewapende, van het werk.
woord chalasj = bewapenen, zich bewapenen. Blijkens vers 9 is het enkelvoud
hier als een collectief begrip bedoeld, daarom vertalen wij in het meervoud.
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trokken en keerden in het kamp terug. Zes dagen lang
15 deden zij zoo. Maar op den zevenden dag maakten zij zich

gereed bij het krieken van den dageraad en trokken op
dien dag, in dezelfde orde, zevenmaal rondom de stad. Uit-
sluitend op dezen dag trokken zij zevenmaal road de stad.

16 Ed toen de priesters voor de zevende maal hun zegevierende
bazuintoon lieten schallen, gaf Jozua aan het yolk het bevel:

17 juicht! Want de HEERE geeft de stad aan u. Maar, zoo be-
val Jozua, deze stad, met al wat er in is, zal met de ban V)
den HEERE overgegeven en vernietigd worden. Alleen voor
Rachab, de hoer, moet een uitzondering gemaakt worden.
Zij en alien, die bij haar in huis zijn, moeten in het leven
blijven, omdat zij de boden, die wij uitgezonden hadden,

18 heeft verborgen. Maar gij, neemt u allen goed in acht voor
de ban, opdat gij niet, terwijl gijzelf bezig bent de ban te
voltrekken, iets van het ter vernietiging opgeschrevene
neemt en zoo Israels leger onder hetzelfde oordeel brengt,
waaronder nu deze heidenen vallen. Gij zult het yolk in

19 het ongeluk storten als gij u niet in acht neemt. Alle zilver
en goud, en alle bronzen en ijzeren voorwerpen zullen den
HEERE onvervreemdbaar worden overgedragen. Het moet
bij den schat van het huis van den HEERE worden gevoegd.

20 Toen, aan het eind van den zevenden rondgang op den
zevenden dag, juichte het yolk op Jozua's bevel en men
blies de bazuinen. Toen het yolk het bazuingeschal hoorde
hief het een luid gejuich aan en de stadsmuur stortte in
op haar plaats. En het yolk klom de stad binnen. Elk recht
voor zich uit. Zoo namen zij de stad in2).

21	 En met het scherpe zwaard voltrokken zij het vemieti-
gingsvonnis van de ban aan al wat in de stad was, aan

1) Cherem = ban en dan het door den ban gewijde. Dit laatste kan be-
teekenen: a. dat het absoluut vernietigd moet worden, b. dat het tot onver-
vreemdbaar eigendom voor de priesters wordt bestemd, zie Lev. 27 : 28 v.

2) Hebr. 11 : 30 (Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij
tot zeven dagen toe omringd waren geweest. Statenvert.) zegt heel precies wat
hier is geschied. De muren zijn niet gevallen door de aanvalskracht van de
belegeraars, maar op hun geloovig doen van het gebod des HEEREN. Zoo hebben
zij ontvangen wat Hij beloofd had en wel in den weg van geloofsgehoorzaam-
heid. De HEERE zeide: Ik geef Jericho. Zij kregen het door Hem te gelooven
en geloovig te doen wat Hij beval. Dat is de beteekenis van „door het geloof
in Hebr. 11 : 30.
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man en vrouw, aan jong en oud, tot aan rued, schaap en
ezel toe 1).

22 Tot de twee mannen, die de stad bespionneerd had-
den, had Jozua gezegd: gaat in het huis van de vrouw,
van de hoer en brengt de vrouw met alien die bij haar

23 hooren daaruit, gelijk gij haar gezworen hebt. Toen gingen
de jongens, de spionnen, naar binnen en brachten Rachab
met haar vader en haar moeder en haar broeders en al de
haren naar buiten. Al haar verwanten brachten zij naar
buiten. Men bracht hen onderdak, ergens buiten het

24 Israelietische kamp. Zij behoorden er niet in. En de stad
met al wat er in was verbrandden zij met vuur. Alleen het
zilver en het goud en de bronzen en ijzeren voorwerpen

25 voegden zij bij den schat van het huis des HEEREN. Maar
Rachab, de hoer, haar familie en al de haren, heeft J ozua
laten leven. Zij is later in Israel opgenomen en heeft onder
het yolk gewoond, tot op den dag, dat de schrijver dit schreef,
omdat zij de boden verborgen had, die Jozua gezonden had

26 om Jericho te bespioneeren. Op dat tijdstip liet Jozua het
yolk de volgende vervloeking uitspreken: vervloekt voor

1 ) De vernietinging van Jericho's inwoners is te zien: le als een strafgericht
Gods over de bewoners van Kanain om hun goddeloosheid. Zie daarvoor
Gen. 15 : 6b, Lev. 18 : 24-33; Deut. 9 : 5; 2e als een gericht, dat door de
Kerk wordt uitgevoerd. Het le motief dat de HEERE de goddeloozen straft
met vernietiging keert in de Schrift telkens terug, vgl. b.v. Openb. 18 : 2;
19 : 1-3. Eveneens het 2e motief dat de Kerk uitvoerdster van Gods oordeelen
is. Natuurlijk moeten wij het groote verschil tusschen de Kerk in het Oude en
Nieuwe Testament wel in acht nemen. In het 0. Test. had de Kerk een gewoon
mensch als hoofd (hier Jozua), nu Christus, de Middelaar Gods en der menschen,
Die aan de rechterhand der hoogste majesteit in den hemel is. Toen was de
Kerk tegelijk „yolk" en „natie". Kerkzaken vielen samen met nationale zaken.
Kerkelijke gevoelens met nationale gevoelens. Nu behooren beide zaken en ge-
voelens terdege onderscheiden te worden. De Kerk valt niet langer samen met
„yolk" en ,natie" maar is gemeenschap der heiligen (= Christusgeloovigen).
Met inachtneming van dit dubbele verschil blijft nog waar, wat wij hier lezen,
dat de Kerk de goddelooze wereld oordeelt. Zij doet dat n.l. in haar Hoofd
en Koning aan Wien „alle macht" en „al het oordeel" gegeven is. Zie ook
Openb. 5 vv. waar Christus het boek met de raadsbesluiten Gods, dat verzegeld
is met zeven zegels, in handen neemt en het openen gaat. Dientengevolge komen
de oordeelen Gods over de bewoners der aarde, heden door de hand van het
Hoofd en den Koning der Kerk. Gedachten alsof de Kerk met het zwaard Gods
vijanden moet tegenstaan worden bier grondig afgesneden. Eveneens de meening
dat sommige volken zich als middel van de Voorzienigheid mogen beschouwen
om, zooals Israel vroeger, Gods oordeelen te voltrekken.
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Jozua 7 : 1—

den HEERE zij de man die opstaat om deze stad, Jericho,
te herbouwen 1 ) : ten koste van zijn oudsten zoon zal hij
haar grondvesten, ten koste van zijn jongsten zoon zal hij

27 haar poortdeuren plaatsen. Aldus was de HEERE met
Jozua en diens roep ging door het gansche land.

DE ZONDE BIJ JERICHO.

7 : 1 Ondanks het strenge verbod van Jozua, vergrepen de
lieden van Israel zich toch aan het verbannene, namelijk een
van hen, Achan 2 ) met zijn gezin, de zoon van Karmi, de
zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit den stam van Juda.
Hij had jets van het verbannene in Jericho, weggenomen
voor zichzelf. Dientengevolge ontvlamde de toorn des
HEEREN tegen de lieden van Israel, waaronder Achan en
de zijnen gerekend werden 3).

1) Herbouwen is niet zoo op te vatten, alsof Jericho, sinds Jozua's vloek, bouw.
vallig en onbewoonbaar is gebleven. Uit Jozua 18 : 21, Richt. 3 : 13 blijkt het
tegendeel. Herbouwen hier = versterken = muren en poorten bouwen. De
eerste handeling, die daarvoor vereischt is, is grondvesten van muren en poorten,
de laatste, het inzetten van de vleugeldeuren in de poorten. In 1 Kon. 16 : 34
lezen wij, dat Hiel de Betheliet, in Achabs dagen dit gedaan heeft en dat deze
„gedetailleerde vloek" van Jozua, bij hem in „gedetailleerde vervulling" is ge.
gaan (van Gelderen). Hij verloor zjjn oudste zoon,Abiram bij het grondvesten,
de le handeling, en Segub zijn jongste, bij het plaatsen van de poortdeuren,
de 2e en laatste daad.

2) Achan of Akan (in 1 Kron. 2 : 7 Akor) wordt, vanwege de verklaring
van den naam, welke in Jozua 7 : 26 wordt gegeven, afgeleid van een werkwoord
akar = 1 in verwarring brengen, 2 bedroeven, 3 in het ongeluk storten.

3) Het yolk wordt gezien als een lichaam, al de volksleden als deelen van
dat eene lichaam. Achan was een booze zweer, een rotte plek in het „lichaam"
van het yolk. Een rotte plek maakt het lichaam ziek. Ook schuldig! Elk lid
draagt verantwoordelijkheden niet maar precies voor zichzelf, maar voor het
geheel. Een lid van een lichaam bestaat heelemaal niet op zichzelf alleen. Zoo
spreekt heel de Schrift. Niet alleen het Oude Test. ook het Nieuwe. V.g.l. wat
Paulus schrijft over de gemeente in 1 Kor. 12 : 12. Individualisme, waarbij elk
mensch als een op zichzelf staand persoontje wordt gezien, alleen verant-
woordelijk, en ook alleen aansprakelijk te stellen voor precies zijn eigen bedrijf
en nalatigheid, zonder met anderen iets te maken te hebben in het dragen van
verantwoordelijkheid en het meedeelen in schuld, is vreemd aan Gods Woord.
Geen wonder. De HEERE heeft geen opzichzelf staande, menschelijke schepsels
geschapen, maar Hij heeft ons uit een bloede, in levenssamenhang van rijke
structuur, geschapen. Daaromtrent openbaart de HEERE ons doorloopend de
waarheid. Het individualisme is leugen.
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2 Die toorn Meek uit de volgende gebeurtenis: Jozua had
eenige mannen van Jericho gezonden naar Ai 1 ) dat bij
Beth-Aven 2 ) ligt, oostelijk van Beth-El 3 ) en hij had tot hen
gezegd : trekt naar boven 4 ) en verkent het land, en die
mannen waren naar boven getrokken en hadden Ai bespied.

3 Na hun terugkeer hadden zij tot Jozua gezegd: laat alle
weerbare mannen toch niet uitrukken naar boven, naar Ai.
Laat ongeveer twee, drie duizend man uitrukken. Dat aan-
tal is wel in staat om Ai te overweldigen. Vermoei toch niet
het heele yolk door het die tocht te laten ondernemen,

4 want zij zijn maar weinig in aantal, die lieden die in Ai
wonen. Jozua had hun advies gevolgd, en zoo waren van het
yolk ongeveer drie duizend man daarheen uitgerukt. Maar

5 dezen hadden voor de mannen van Ai moeten vluchten en de
mannen van Ai hadden ongeveer zes en dertig mannen van
hen gedood en hen achtervolgd, van voor de poort van hun
stad, tot bij Sebarim en hen verslagen op de helling. Toen
was, tengevolge van deze gebeurtenis, het hart van het yolk
versmolten en als water geworden. Al de moed was hun
ontzonken.

6 In groote verslagenheid scheurde Jozua zijn kleeren en
viel met zijn aangezicht op de aarde, voor de ark van den
HEERE, tot aan den avond, hij, met de oudsten van Israel.
En zij strooiden, stof op hun hoof d als teeken van rouw en

7 smaad. En Jozua zeide: och Heere HEERE, waarom hebt
Gij dit yolk hier, toch door den Jordaan gevoerd? Om ons
over te geven in de hand van de Amorieten, dat zij ons ver-
nietigen? Hadden wij maar besloten om aan den overkant
van den Jordaan te blijven, dan was dit verschrikkelijke

8 niet gebeurd. Och Heere, wat zal ik zeggen, nu Israel zijn
9 vijanden den rug heeft moeten toekeeren? Welke verstrek-

kende gevolgen zal dit voor ons hebben? Want als de
Kanaanieten en al de inwoners van het land dit vernemen
dan zullen zij moed vatten en de handen ineenslaan en
ons omsingelen en onzen naam uitroeien van de aarde.

1) Ai = puinhoop, vgl. 8 : 28. Het lag in de nabijheid van Bethel dat een
17 K.M. ten noorden van Jeruzalem lag.

2) Beth-Aven = huis der zonde.
3) Beth-El = huis Gods.
4) Uit de Jordaanlaagte waar Jericho lag, bergopwaarts.
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Wat zult Gij clan met Uw eigen grooten naam doen, dien
Gij aan ons gegeven hebt om hem te dragen?

10	 Toen zeide de HEERE tot Jozua: Sta op, waarom ligt
11 gij daar op uw aangezicht? Israel heeft gezondigd. Ook

heeft het mijn verbond geschonden, dat 1k met hem heb
aangegaan. Zelfs hebben zij van het verbannene genomen en

12 gestolen, gelogen en bij eigen huisraad gevoegd. Dienten-
gevolge zullen de lieden van Israel niet kunnen stand-
houden voor hun vijanden. Den rug zullen zij hun vijanden
toekeeren, omdat zij zelf tot een voorwerp van vernietiging
met de ban geworden zijn. Ik zal niet meer met ulieden
zijn, tenzij gij de oorzaak van deze ban uit uw yolk uit-

13 delgt. Sta op! heilig het yolk en zeg: heiligt ulieden tegen
morgen, want zóó zegt de HEERE de God van Israel: daar
is een oorzaak van verbanning onder u, Israel. Gij zult niet
kunnen standhouden tegen uw vijanden, totdat gij dien ban-

14 oorzaak uit uw kring hebt verwijderd. Daarom moet gij
morgenvroeg, stamsgewijs, aantreden en de stam, dien de
HEERE door het lot zal aanwijzen, moet aantreden naar
zijn geslachten en het geslacht, dat de HEERE aanwijst,
moet aantreden naar zijn families en de familie, die de
HEERE aanwijst, moet aantreden gezinshoofd voor gezins-

15 hoof d. En hij die aangewezen wordt als veroorzaker van
de ban 1 ) moet met vuur worden verbrand, hij met alles
wat hem toebehoort, omdat hij het is, die het verbond van.
den HEERE heeft geschonden en omdat hij een goddeloos-
heid 2 ) in Israel heeft begaan.

16	 Toen maakte Jozua zich 's morgens vroeg gereed en.
liet Israel stamsgewijs aantreden en het lot 3 ) werd ge-

1) Letterlijk: die getroffen wordt met de ban.
2) Nebalah = dwaasheid, (zoo in de Statenvert.) met de nevenbeteekenis van

goddeloosheid, Ps. 14 : 1, de dwaas, de goddelooze, zegt in zijn hart: er is
geen God. Goslinga, K. Verkl. zegt, dat de hier gebezigde uitdrukking • steeds
dient om een misdrijf van zeer ernstigen aard aan te duiden en verwijst o.m.
naar Gen. 34 : 7, Deut. 22 : 21, Richt. 20 : 6, 10, Jer. 29 : 23 en legt verband
tusschen het sexueele daar en het geestelijke bier. Veiliger kunnen wij zeggen
het is het misdrijf van een mensch, die leeft in alle gebieden van zijn bestaan,
alsof de HEERE niet leeft. En dit afschuwelijk misdriff bij een lid van de
kerk, hebben we bier.

a ) Het lot wordt geworpen, maar zijn beleid is van den HEERE, Spr. 16 : 33.
Men bediende zich bij het loten wellicht van witte en zwarte steentjes, aldus, dat
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17 worpen en de stam van Juda werd aangewezen. En toen hij
de geslachten van Juda had laten aantreden, trof het lot
het geslacht der Zarchieten. Toen liet hij het geslacht der
Zarchieten aantreden hoofd voor hoofd en Zabdi's familie

18 werd getroffen. En toen hij diens familie man voor man
liet aankomen werd Achan aangewezen, de zoon van Karmi,
de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit den stam van
Juda.

19 Toen sprak Jozua tot Achan: mijn zoon, bewijs toch
hulde aan den HEERE, Israels God en geef Hem lof, en
beken mij toch wit gij gedaan hebt, zonder iets achter to
houden.

20	 Toen antwoordde Achan Jozua en sprak: ik heb inder-
daad gezondigd tegen den HEERE, den God van Israel, zoo

21 en zoo heb ik gedaan. Ik zag bij den buit een mooien
mantel uit Sinear 1 ) en twee honderd sikkels zilver 2 ) en
een goudstaaf 3 ), vijftig sikkels zwaar. Ik had daar grooten
lust in en nam ze weg, en zie, ze zijn verborgen in de aarde
binnen in mijn tent, het zilver onder de andere voorwerpen.

22 Jozua zond boden, die naar de tent snelden en zie, het was
inderdaad begraven in zijn tent, zooals hij gezegd had.

23 Het zilver onderaan. Zij namen het uit de tent en brachten
het bij Jozua en al de lieden van Israel en schudden het

24 uit voor het aangezicht des HEEREN. Toen nam.. Jozua,
Achan den zoon van Zerach en het zilver, den mantel en
de goudstaaf, en zijn zonen en dochters, zijn runderen,
ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hij had en Jozua en
heel Israel met hem, voerden hem naar het dal Achor en

25 Jozua sprak als volgt: hoe hebt gij ons in het ongeluk ge-
stort! De HEERE zal u vandaag in het ongeluk storten!
Daarop heeft heel Israel hen gesteenigd en hen met vuur
verbrand en ze bewierpen hen daarna met steenen. Zoo
werd de veroorzaker van den toorn des HEEREN uit het

de deelnemers elk een steentje uit een vaas moesten nemen. Het eenige zwarte
steentje bijy. wees dan, in dit geval, den schuldige aan, zie Goslinga, K. Verkl.
en Bijb.-Kerkel. Woordenboek, I, 192.

1) Een land in het het noorden van Mesopotamie; later kwam de naam in
gebruik voor heel Mesopotamie.

2) Staven zilver tot een gewicht van bij de 3 K.G. De Groot, T.U.
3) Letterlijk: tong. Bedoeld een staaf van ± 825 gram. idem, T.U.
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26 yolk gedelgd. En zij hebben een grooten steenhoop boven
hen opgericht, die daar is tot op den huidigen dag. Toen
heeft de HEERE zich van zijn toorngloed afgekeerd. Daar-
om noemt men den naam van die plaats, dal van Achor, dat
is ongeluksdal, tot op den huidigen dag, toen de schrijver
dit schreef.

DE VEROVERING VAN AI.

8 : 1 Daarna zeide de HEERE tot Jozua: wees niet bevreesd
en wees niet neergeslagen. Neem al de weerbare mannen
met u en maak u gereed om opnieuw op te trekken tegen
Ai. Zie, 1k geef den koning van Ai en zijn yolk en zijn stad

2 en land in uw hand. Gij moet met Ai en zijn koning doen
gelijk als gij met Jericho en zijn koning hebt gedaan, alleen
met dit verschil, dat gij den buit en het vee nu voor uzelf
moogt buitmaken. Gij zult de stad met een krijgslist in-
nemen 1 ). Leg een hinderlaag tegen haar, achter haar, dat

3 wil zeggen aan den westkant. Toen maakte Jozua en heel de
weermacht van het yolk zich gereed om uit te rukken tegen
Ai. En Jozua koos dertig duizend man, dappere helden,

4 en zond dezen des nachts heen met dit bevel: ziet, gijlieden
moet een hinderlaag leggen tegen de stad, achter haar, van
hieruit gezien, en dicht bij haar. Houdt u daar alien gereed

5 tot het juiste oogenblik van handelen komt. 1k en al de
manschappen bij mij, zullen de stad naderen, morgen. Ms
die uit Ai dan uitvallen ons tegemoet, evenals zij de eerste
keer gedaan hebben, zullen wij voor hen op de vlucht slaan.

6 Zij zullen ons dan achtervolgen, zoolang tot wij hen van de
stad hebben afgesneden door middel van ulieden in de

1 ) De kwestie of het toepassen van een krijgslist moreel geoorloofd is, her-
leid Calvijn met scherpzinnigheid tot de andere vraag of de oorlog, dien we
voeren, een rechtvaardige, „wettelijke" oorlog is (legitimum bellum). Is een
oorlog, wettelijk en rechtvaardig, dan is het buiten geschil, aldus Calvijn, dat
wij hem mogen voeren, en eveneens, dat wij hem mogen voeren met gebruik-
making van de gewone kunstgrepen en true's. Natuurlijk wil dat niet zeggen,
dat trouwbreuk, het verbreken van plechtig gesloten verdragen en eens gegeven
beloften, onder „krijgslisten" gerekend mogen worden. Deze behooren tot de
„werken der duisternis" zoowel in als buiten den oorlog, zegt hij er bij.
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hinderlaag. Want zij zullen van ons denken, dat wij voor
hen vluchten evenals de vorige keer. En wij zullen al maar

7 vluchten voor hen; nets dan maar vluchten. Dan moet gij
uit uw hinderlaag opstaan op een of te spreken sein en u
meester maken van de stad. Wees niet vreesachtig. Het zal
zeker gelukken, immers de HEERE geeft haar in uw hand,

8 heeft Hij gezegd. Verder, als gij de stad veroverd hebt, moet
gij haar onmiddellijk in brand steken. Zoo moet gij han-
delen overeenkomstig het bevel van den HEERE. Ziet ik
heb u het bevel gegeven.

9 Toen zond Jozua hen uit en zij trokken naar de plek
van de hinderlaag en bleven daar, tusschen Bethel en Ai,
westelijk van Ai. Maar Jozua zelf bracht dien nacht door
onder de manschappen.

10 Den volgenden morgen vroeg, maakte Jozua zich ge-
reed en monsterde de manschappen. Daarna trok hij met de
oudsten van Israel, zijn raadslieden, aan den kop van de

11 manschappen, naar Ai. En heel de weermacht, die bij hem
was, trok op en kwam dichtbij de stad, tegenover haar, en
legerde zich ten noorden van Ai zoo, dat het dal, dat aldaar
is, tusschen hen en Ai in was.

12	 Ongeveer vijf duizend man had hij genomen en in de
hinderlaag opgesteld, tusschen Bethel en Ai, westelijk van

13 Ai. Zoo hadden zij de manschappen opgesteld: het heele
leger ten noorden van de stad, en zijn achterhoede in hinder-
laag westelijk van de stad. Jozua trok in dien nacht met zijn
manschappen midden door het dal en stond 's morgens
voor de poort van Ai.

14 Toen de koning van Ai dit bemerkte, maakten de man-
nen van Ai in den vroegen morgen zich in allerijl gereed
en rukten uit voor een treffen met Israel. De koning zelf
met al zijn mannen, rukte uit naar een bepaalde plaats,
oostelijk van de vlakte aldaar.

Maar hij wilt natuurlijk niet, dat achter de stad, hem
een hinderlaag was gelegd.

15	 Jozua echter en heel Israel lieten zich door hen
verslaan en vluchtten in de richting van de woestijn

16 van Beth-Aven. Al de manschappen, die nog in de
stad waren achtergebleven, werden toen opgeroepen om aan
de achtervolging deel te nemen. En zij achtervolgden bzua
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en werden toen zelf, zonder dat zij het merkten, door de
hinderlaag die zij passeerden, van de stad afgesneden.

17 Niemand was in Ai achtergebleven, ook niemand van de
mannen van Bethel, die blijkbaar hadden meegestreden.
leder nam deel aan de achtervolging van Israel. En zij
hadden de stad achter zich onbeschermd opengelaten, toen

18 zij Israel gingen najagen. Toen zeide de HEERE tot Jozua:
strek de spies, dien gij in uw hand hebt, uit in de richting
van Ai, want Ik wil het in uw hand geven. En Jozua strekte

19 de spies, die in zijn hand was, uit in de richting van Ai. Op
dat teeken, dat snel werd doorgegeven, brak de hinderlaag
vliegensvlug op uit haar plaats en bestormde de stad. En
zij drongen de stad binnen, namen, haar in bezit en staken
de stad snel in brand.

20 Toen de mannen van Ai, die de vluchtenden nazaten,
achterom keken, zagen zij opeens, zie, rook uit de stad
ten hemel stijgen! Hun onmiddellijke opwelling was: terug,
terug naar stad. Maar dat ging niet meer. In welke richting
zij het ook probeerden, zij vonden Been gelegenheid meer
om op hue weg terug te keeren.

De manschappen van Israel, die naar de woestijn op de
vlucht waren, hadden zich meteen hersteld en keerden zich

21 opnieuw tegen hun achtervolgers. Toen Jozua en heel Israel
namelijk gezien hadden, dat de hinderlaag de stad had in-
genomen — zij zagen immers de rook uit de stad opstijgen
— hebben zij zich meteen omgekeerd en de mannen van.

22 Ai aangevallen. En de Israelieten, die de stad genomen had-
den, rukten de stad weer uit, toen zij in viammen opging.
Op die manier raakten de mannen van Ai midden tusschen
de Israelieten. Zoowel van den eenen als van den anderen
kant werden zij aangevallen. Toen hebben de Israelieten hen
zoo totaal verslagen, dat niemand overbleef, die kans zag om

23 te ontkomen. Den koning van Ai echter hebben zij leveed
gegrepen en bij Jozua gebracht.

24 Toen Israel gereed was met het dooden van al de in-
woners van Ai in het veld, in de woestijn, waar dezen hen
achtervolgd hadden en deze alien volledig door het scherpe
zwaard gevallen waren, toen is heel Israel teruggekeerd naar
Ai en sloeg dit met het scherpe zwaard.

25	 Al de gevallenen op dien dag, zoowel mannen als
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vrouwen, waren twaalf duizend. Het waren al de menschen
26 van Ai. Jozua had zijn hand met de uitgestoken spies niet

ingetrokken, totdat men al de inwoners van Ai met het
27 banvonnis vernietigd had. Aileen voor het vee en de buit

werd een uitzondering gemaakt, zulks in onderscheiding
van Jericho. Het vee en de buit van deze stad Ai hebben de
Israelieten voor zichzelf buitgemaakt volgens het bevel des
HEEREN, dat Hij aan Jozua bevolen had.

	

28	 Zoo heeft Jozua Ai verbrand en het een puinhoop ge-
maakt voor immer, een wildernis tot vandaag toe.

29 Den koning van Ai heeft hij aan een paal 1 ) gehangen
tot aan den avond. Tegen zonsondergang nam men op
Jozua's bevel zijn lijk van den paal, wierp het bij den
ingang van de stadspoort en richtte een grooten steenhoop
daarboven op, welke daar is tot op dezen dag, waarop de
schrijver dit schrijft.

DE EEREDIENST BIJ EBAL EN GERIZIM 9.

8 : 30 Destijds, toen een pauze in de wapenhandelingen was
ingetreden, waarin het yolk zich in noordelijke richting had
verplaatst, heeft Jozua een altaar voor den DEERE den

31 God Israels laten bouwen op den berg Ebal, gelijk als Mozes,
de knecht des HEEREN, voor zijn sterven den lieden van
Israel bevolen had. Overeenkomstig hetgeen geschreven staat
in het wetboek van Mozes, liet hij het altaar bouwen en den
eeredienst inrichten 3 ). Een altaar van ruwe, onbehouwen

1) Eez = boom, en in het algemeen: hout, paal. Dr. A. Noordtzij is van
meening, dat Jozua de gewoonte der Assyriers toepaste en den koning „ge-
paald" heeft op de manier waarop dezen die vreeselijke straf toepasten. De
veroordeelde werd met het onderlijf op een puntige paal gestoken. Zie een af-
beelding in „Gods Woord en der eeuwen getuigenis" le dr., blz. 275. Dezelfde
meening heeft De Groot, T.U.

2) Twee bergen, gelegen in de nabijheid van het latere Sichem, het huidige
Nabloes. De Samaritanen hebben later hun heiligdom op den Gerizim gebouwd,
zulks in verband met deze plechtigheid. Zij waren van meening, dat het altaar
op den Gerizim had gestaan. In de Samaritaansche vertaling staat in vs. 30 in
de pleats van Gerizim, Ebal to lezen, eveneens in Dent. 27 : 4.

$) Zie Deuter. 27 : 4.
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steenen, die niet met ijzer bewerkt waren. Daarop offerden
zij brandoffers voor den HEERE en brachten dankoffers.

32 War liet hij ook op steenen een afschrift van de wet van
Mozes schrijven. Voor de oogen van de lieden van Israel
liet hij dit schrijven, zoo, dat zij het alien konden lezen 1).

33 Vervolgens werd heel Israel met zijn oudsten, ambtlieden
en rechters opgesteld aan weerszijden van de ark, tegenover
de Levitische priesters, die de verbondsark des HEEREN
droegen. Zoowel de vreemdeling 2 ) als de volksgenoot
werd daar opgesteld, de eene helft van het yolk naar de
zijde van den berg Gerizim, de andere helft naar de zijde
van den berg Ebal gekeerd, overeenkomstig het bevel van
Mozes, den knecht des HEEREN, om het yolk vooraf te

34 kunnen zegenen 3 ). Daarna heeft hij al de woorden van de
wet voorgelezen, den zegen en den vloek, geheel zooals
daarvan in het wetboek geschreven staat, opdat het yolk
onder het beslag van het Woord van den HEERE zou leven.

35 Geen woord van alles wat Mozes geboden had, sloeg
Jozua over. Hij las alles voor aan heel de vergadering van
Israel, met de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen,
die onder hen verkeerden, erbij.

HET VERBOND MET DE GIBEONIETEN.

9 : 1 Toen al de koningen, die aan de overzijde, dat wil zeg-
gen ten westen van den Jordaan, woonden, op het gebergte
in het midden, en in de laagvlakte 4 ) bij de kust, en verder

1) Op steenen, die met een kalklaagje bestreken waren, moest de wet zeer
duidelijk worden geschreven, Deut. 27 : 2. Deut. 27 : 8 („die wel uit drukkende"
Stat. vert.).

2) Zie ook vers 35. We weten, dat Rachabs familie onder het yolk verkeerde.
Hoeveel anderen in dit groote yolk, dat jaren tusschen andere volksstammen
had gezworven, mee opgenomen waren weten wij niet. Het komt ons voor, dat
er geen reden is om te denken, dat die „vreemdeling" een toevoeging moet zijn
uit later tijd, zooals De Groot, T.U. meent.

3) „vooraf zegenen" kan beteekenen: voor de wetslezing, dus in den aan-
yang van de plechtigheid. Luther heeft „vooraf genomen bij „het bevel van
Mozes", zoo ook Goslinga e.a. Dan komt er te staan: zegenen overeenkomstig
het vooraf gegeven bevel van Mozes.

4) Sjefela = de kustvlakte bij de Middellandsche Zee in het zuiden van het
land.
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langs heel de kust van de Groote of Middellandsche Zee
tot in de richting van den Libanon, dit gerucht van Israels
overwinningen hoorden, kwamen zij bijeen om de handers

2 ineen te slaan en als een man met Jozua en Israel den strijd
aan te binders. Namelijk de Hethieten en Amorieten,
Kanaanieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten 1 ). Doch
niet alle inwoners en volken deden aan deze anti-Israel-unie

3 mee. De inwoners van Gibeon 2 ) gingen hun eigen gang.
Toen zij hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had,
gingen zij op hun beurt met list te werk om Jozua te vangen.

4 Zij gingen zich voordoen als boodschappers. Zij namen ver-
sleten zakken voor hun ezels en versleten wijnzakken, welke

5 gescheurd en weer samengebonden waren, en versleten en
gelapte schoenen aan de voeten, en versleten, afgedragen
kleeren aan het lijf en al het brood van hun mondvoorraad,

6 die zij meenamen was droog en kruimelig. Aldus uitgerust
gingen zij naar Jozua en kwamen in het legerkamp te
Gilgal 3 ) aan. En zij zeiden tot Jozua en de mannen van
Israel: uit een ver land zijn wij gekomen. Nu dan sluit een

7 verbond met ons. Maar de mannen van Israel spraken tot
de Hevieten: misschien woont gijlieden wel tusschen ons in?

8 Hoe kunnen wij dan een verbond met u sluiten? Zonder
daarop in te gaan, zeiden zij echter heel beleefd tot Jozua:
wij zijn uw dienaars! Toen stelde Jozua hun de vraag: wie

9 zijt gij en vanwaar zijt gij gekomen? Zij zeiden tot hem:
uit een zeer ver land zijn uw dienaars gekomen, vanwege
den naam van den HEERE uw God. Want wij hebben over

10 Hem gehoord en we vernamen alles wat Hij in Egypte ge=
daan heeft en aan de twee koningen der Amorieten in het
Overjordaansche, Sihon den koning van Hesbon en Og den

11 koning van Basan in Astaroth 4 ). Met die groote daden
voor oogen spraken onze oudsten en al de burgers van ons
land tot ons en zeiden: neemt proviand voor de reis mee
en gaat hen tegemoet en zegt tot hen: wij zijn uw dienaars,

1) Over deze volksstammen zie aant. bij 1 : 1; 2 : 10 en 3 : 10.
2) Ligging van Gibeon niet heel zeker, we kunnen wel zeggen, dat het onge-

veer 9 a 10 K.M. noordelijk van Jeruzalem heeft gelegen.
3) Waarschijnlijk niet het Gilgal tusschen Jordaan en Jericho; waar het ge-

legen heeft is niet bekend.
4) Numeri 21 : 24-35.
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12 sluit nu met ons een verbond. Ons brood, dit Kier, versch
namen wij het als proviand mee uit onze huizen, op den dag
toen wij vertrokken om naar u te gaan 'en nu, zie, nu is het

13 droog en kruimelig geworden. En deze wijnzakken, welke
wij als nieuwe wijnzakken gevuld hebben, ziet ze zijn ge-
scheurd, en onze kleeren Kier, en onze schoenen, ze zijn
versleten door de zeer lange reis.

14 Toen namen de mannen van Israel van hun proviand
aan en proef den ervan. Zij aanvaardden daarmee hun
vriendschap. Samen eten was een teeken van welwillende
ontvangst. Maar de mond des HEEREN werd niet geraad-
pleegd. De mond van de Gibeonieten was hun Bids.

15 En Jozua behandelde hen vriendelijk en sloot een ver-
bond met hen, met de bepaling, dat hij hen in het leven
zou laten. De oversten van de vergadering hebben het hun
toen met een eed bezworen.

16 Maar na verloop van drie dagen, nadat zij het verbond
met hen gesloten hadden, vernam het yolk, dat zij in hun
nabijheid waren aangekomen, dat de Gibeonieten midden

17 onder hen woonden. De lieden van Israel waren namelijk
opgetrokken in noordelijke richting en op den derden dag
bij de steden dezer lieden gekomen. Dat waren de steden:
Gibeon, Kefira, Beeroth en Kirjath.Jearim 1 ). De lieden van
Israel hebben hen toen niet aangevallen en geslagen, om-
dat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij
den HEERE, den God van Israel, dat zij dat niet zouden
doen. Dientengevolge sloeg echter de heele vergadering aan

19 het morren tegen de oversten. Doch al de oversten richtten
het woord tot de heele vergadering van het yolk en zeiden:

wijzelf hebben bun gezworen bij den HEERE, den God van
Israel, en nu mogen wij hen niet aanraken. De zaak ligt er

20 nu eenmaal. Wij kunnen niet terug. Wij zullen dit met hen
doen: vooreerst hen in het leven laten, opdat geen toorn
van den HEERE over ons kome om den eed, diem wij hun
gezworen hebben. Verder zullen wij hen bestemmen tot

21 slavendienst. En zij werden bestemd tot slaven, namelijk
om houthakkers en waterputters te worden voor de heele
vergadering, gelijk de oversten gezegd hadden.

1) Een bond van vier steden die in elkaars nabijheid gelegen waren.

40



-10 :1

22 Toen liet Jozua de vertegenwoordigers van die steden-
bond roepen en zeide tot hen: waarom hebt gij ons be-
drogen door te zeggen: wij woven zeer ver weg, terwijl gij

23 tusschen ons in woont? Nu, vervloekt zijt gijlieden! Nooit
zult gij ophouden onze slaven te zijn. Houthakkers en water-

24 putters voor het huis van mijn God zult gij zijn! Toen ant-
woordden die mannen Jozua en zeiden: omdat aan uw
dienaars als zeker werd meegedeeld, dat de HEERE, uw
God, aan Mozes, zijn knecht, bevel had gegeven om ulieden
het heele land te geven en al de inwoners van het land te
vernietigen, daarom waren wij zeer bevreesd voor u, om ons
leven en zoo zijn wij er toe gekomen om deze zaak te doen.

25 Maar nu zie, wij zijn in uw hand, handel zoo met ons als
goed en recht is in uw oogen om met ons te doen.

	

26	 Toen heeft hij met hen gedaan, gelijk besloten was en
hen aldus gered uit de hand van de lieden van Israel, dat

27 dezen hen niet hebben gedood. Jozua stelde hen alzoo op
dien dag aan tot houthakkers en waterputters voor de
vergadering van heel het yolk en voor het altaar van den
HEERE tot vandaag toe, op de plaats welke Hij zou ver-
kiezen1).

DE SLAG BIJ GIBEON.

10 : 1 Toen AdOni-Zedek 2 ), de koning van Jeruzalem, hoorde,
dat Jozua Ai ingenomen en met de ban der vernietiging
getroffen had — hem werd geboodschapt, dat Jozua met Ai
en zijn koning gehandeld had zooals hij met Jericho en

1) In 2 Sam. 21 : 1, 2 lezen we, dat Saul geprobeerd heeft om de Gibeonieten
alsnog uit te roeien, waarschijnlijk in de meening, dat hij aldus de „ban" (= de
totale uitroeiing van de Kanaiinitische stammen) welke lang niet geheel was
uitgevoerd, bij de Gibeonieten nog mocht en kon toepassen. Deze „ijver" van
Saul was echter ecn verkeerde ijver, waardoor hij den eed van Jozua, die er
nog altijd lag, schond en „bloedschuld" laadde op zich en zijn familie vgl.
2 Sam. 21. Uit 1 Kon. 3 : 4 v. blijkt, dat in den tijd van Salomo, te Gibeon een
beroemde „hoogte' met een offerplaats was.

2) Adoni-zedek wordt gewoonlijk vertaald naar analogie van Melchi-zedek
(= koning der gerechtigheid) als: heer der gerechtigheid. Zedek = gerechtig-
heid. Volgens een nieuwere opvatting zou Vale hier echter een fenicische
godennaam zijn, en beteekent Adoni-Zedek: Zedek is mijn heer, vgl. De
Groot, T.U.
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diens koning gedaan had — en toen hij daarbij vernam, dat
de inwoners van Gibeon vrede gesloten hadden met Israel

2 en zich bij hen hadden aangesloten, toen werden zij daar,
te Jeruzalem, zeer bevreesd. Gibeon was namelijk een groote
stad, als een van de koningssteden, grooter en van veel meer
beteekenis dan Ai. En al zijn mannen stonden bekend als
helden. Doch ook verbittering tegen Gibeon greep hun aan,
omdat het de gemeene zaak van de KanaHnieten lafhartig

3 was afgevallen. Daarom zond Achini-Zedek, de koning van
Jeruzalem, aan Hohan, den koning van Hebron 1 ), Piream,
den koning van Jarmoet, Jfifia, den koning van Lachis en

4 Debir, den koning van Eglon, deze boodschap: rukt met uw
weermacht op naar mij en helpt mij om Gibeon te tuchtigen,
omdat het met Jozua en de lieden van. Israel vrede heeft

5 gesloten. Deze boodschap had tot gevolg, dat deze vijf
Amoritische koningen zich vereenigden en gezamenlijk uit-
rukten: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron,
de koning van Jarmoet, de koning van Lachis, de koning
van Eglon, zij zelf met al hun legers. En zij sloegen het

6 beleg voor Gibeon en vielen het aan. Doch de mannen van
Gibeon zagen kans een boodschapper naar Jozua te zenden,
naar het kamp te Gilgal met de bede: trek uw hadden
niet van ons, uw dienaars, af. Ruk schielijk uit om ons te
bevrijden en te helpers. Want alle koningen der Amorieten,
die op het gebergte wonen, hebben zich in een bond tegen

7 ons aaneengesloten en liggen voor de stad. Toen rukte
Jozua uit en trok uit Gilgal opwaarts, hij en heel de weer-
macht en de helden met hem.

8	 De HEERE zeide tot Jozua: wees niet bevreesd voor
hen, want Ik geef hen in uw hand. Niemand van hen zal

9 voor u kunnen standhouden. Toen overviel Jozua hen on-
verwachts, nadat hij den heelen nacht vanuit Gilgal, op-

10 waarts was getrokken. En de HEERE bracht de verbonden
koningen met hun legers in verwarring voor Israel, zoodat
het een volkomen nederlaag werd bij Gibeon. De Israelieten
vervolgden de vluchtende legers in de richting van den

1) Het is in vele gevallen niet mogelijk om de preciese ligging van deze oude
plaatsen aan te geven. Natuurlijk wel ongeveer. Men raadplege daarvoor een
goede kaart van Palestina. Van de hier genoemde plaatsen staat vast waar
Hebron en Jarmoet lagen. Van de overige is het onzeker.
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bergpas van Beth-Horon 1 ) en sloegen hen tot bij Azeka en
11 Makkeda 2 ) toe. Toen zij, vluchtend voor Israel, de helling

van Beth-Horen afdaalden, wierp de HEERE groote hagel-
steenen uit den hemel op hen, tot Azeka toe, zoodat velen
dientengevolge stierven. Zij, die stierven tengevolge van de
hagelsteenen, waren talrijker dan zij, die door het zwaard
van de lieden van Israel gedood werden.

12 Op dit tijdstip heeft Jozua met den HEERE gesproken,
op dien gedenkwaardigen dag, toen de HEERE de Amo-
rieten aan de lieden van Israel had overgegeven. En in
tegenwoordigheid van heel Israel heeft hij gezegd: zon, sta
stil to Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het
yolk zich gewroken had aan zijn vijanden. Aldus staat het
toch immers geschreven in het „Boek van den Oprechte!" 3)
De zon bleef hoog aan den hemel staan en haastte zich
niet om onder te gaan, omtrent den heelen. dag 4).

) Een bergpas, die in noordwestelijke richting, naar de laagte in het westen
voerde.

2) Azeka en Makkeda moeten wij weer in het zuiden zoeken. Met stelligheid
is hun ligging niet aanwijsbaar.

3) Vers 12b en 13a is een citaat uit „het Boek des Oprechten". Tweemaal
wordt dit boek vermeld in het 0. Test., hier en in 2 Sam. 1 : 18. In beide ge-
vallen hebben wij te doen met enkele regels poezie. Daarom vermoedt men, dat
het boek verzameling van liederen bevatte. We kennen het niet. Oprechte
(= jasjar hebreeuwsch) houdt misschien verband met Israels bijnaam jesjoeroen
(Statenvert.: jeschurun) = de oprechte of rechtvaardige. In dat geval wordt
met „Oprechte" het yolk des verbonds bedoeld.

4) Letterlijk staat er, dat de zon „midden aan den hemel" bleef staan. Om
de voorstelling of te snijden, dat zij in het zenith stond, hebben wij omschreven:
hoog aan den hemel. Uit het spreken van Jozua over den stand der zon kan
worden afgeleid, dat het in den voormiddag geweest moet zijn, toen Jozua sprak.

Er zijn verschillende soorten „verklaringen" van dit wonder gegeven:
a. Rationaliseerende verklaringen, die pogen het woord „stilstaan" zoo uit to

leggen, dat een heel gewoon natuurverschijnsel voor den dag komt, b.v. „ver-
duisteren" van de zon.

b. Verklaringen, die het bewuste gedeelte als een later invoegsel in den tekst
willen zien, 9hetwelk dus niet tot den bijbeltekst behoort. En er uitgelicht
moet worden.

c. De godsdiensthistorische verklaring: „zon" en „maan" zouden hier goden-
namen zijn. Jozua bezweert hier de vijandelijke goden vgl. Bijb. Kerk. Wool%
denboek (BOW. De Schrift zelf biedt voor deze verklaringen niet de minste
grond, maar geeft de voorstelling, dat de HEERE, de Almachtige het gebed
van een mensch wonderlijk verhoorde, zoodat geschiedde, wat nooit anders
geschiedt.
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14 Een dag als deze is er nooit geweest, noch tevoren, noch
later, waarop de HEERE naar de stem van een man zoo
geluisterd heeft. Duidelijk is wel, dat de HEERE voor

15 Israel gestreden heeft. Daarna keerde Jozua met heel Israel
terug naar het kamp te Gilgal 1).

16	 Ook die vijf koningen bovengenoemd, waren gevlucht
en hadden zich verborgen in een spelonk bij Makkeda.

17 Toen aan Jozua werd gemeld: de vijf koningen zijn ge-
vonden, weggekropen in een spelonk bij Makkeda, toen gaf

18 Jozua dit bevel: wentelt groote steepen voor den ingang
van de spelonk en plaatst er schildwachten bij om hen

19 te bewaken. Gij echter moet u daar niet laten ophouden,
achtervolgt uw vijanden en snijdt hun achterhoede of van
de rest. Past op, dat ze hun steden vooral niet bereiken!
De HEERE uw God geeft ze immers in uw hand. Doet dan
uw best om ze te slaan, zoo hard als gij kunt.

20 Toen Jozua en de lieden van Israel hen geslagen had-
den met een zeer grooten slag, totdat zij vernietigd waren,
uitgezonderd eenigen, die ontkomen waren en de versterkte

21 steden bereikt hadden, toen keerde het gansche leger be-
Jiouden terug in het kamp, tot Jozua, die nu te Makkeda
verbleef. Niemand waagde het zijn tong tegen de lieden van
Israel uit te steken, zoo zat de schrik er in.

22	 Toen gaf Jozua bevel: maakt den ingang der spelonk
vrij en brengt de vijf koningen uit de spelonk tot mij.

23 Zoo hebben zij gedaan. Zij brachten de vijf koningen
uit de spelonk tot hem — de koning van Jeruzaiem, de
koning van Hebron, de koning van Jarmoet, de koning van

24 Lachis, de koning van Eglon. Toen zij de vijf koningen voor
Jozua geleid hadden, riep Jozua alle mannen van Israel
bijeen en sprak tot de aanvoerders van de weerm.acht, die
met hem opgetrokken waren: treedt nader, zet uw voeten
op den nek deter koningen. Zij traden toe en deden het.

25 Zij zetten hun den voet op den nek. Op dat oogenblik zeide
Jozua tot hen: weest niet bevreest en verschrikt niet. Weest
sterk en vol moed, want zoo zal de HEERE met al uw

1) Vers 15 moet wellicht niet tot den tekst gerekend worden, vgl. Goslinga,
blz. 93, moot.
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vijanden doers, waarmee gij nog te strijden hebt. Hij zal ze
dan uw voeten onderwerpen 1).

	

26	 Daarna heeft Jozua zelf hen neergeslagen en gedood
en liet hij hen ophangen aan vijf palen, waaraan zij bleven

27 hangen tot aan den avond. Tegen zonsondergang gaf Jozua
bevel hen van de palen of te nemen en in de spelonk te
werpen, waarin zij waren weggekropen. En zij hebben
daarna groote steepen voor den ingang van de spelonk ge-
plaats, welke daar vandaag aan den dag, nu de schrijver
dit schrijft, nog zijn.

VEROVERING VAN HET ZUIDEN.

10 : 28 Op dienzelfden dag heeft Jozua ook Makkeda inge-
nomen en geslagen met het scherpe zwaard. Aan den koning,
de stad en alle zielen, die in haar waren, voltrok hij den ban
der vernietiging, zonder iemand te laten ontkomen. Den
koning van Makkeda behandelde hij, zooals hij den koning

29 van Jericho behandeld had. Daarna rukte Jozua en heel
Israel met hem, uit Makkeda op naar Libna en streed met

30 deze stad en de HEERE heeft ook deze stad en zijn koning
in de hand van Israel gegeven. En Jozua heeft het geslagen
met het scherpe zwaard; alle levende wezens die er in waren,
zonder iemand daaruit te laten overblijven. Met den koning
heeft hij gehandeld, gelijk als hij met den koning van

31 Jericho gehandeld had. Daarop rukte Jozua met heel Israel
voort van Libna naar Lachis om dit te belegeren en er

32 tegen te strijden. En de HEERE heeft Lachis in de hand
van Israel gegeven, zoodat Jozua het heeft ingenomen reeds
op den tweeden dag van het beleg en hij heeft de stad met
al de levende wezens die er in waren, geslagen met het

1) De religieuze grondgedachte van deze geschiedenis blijft voor de Kerk in
alle tijden gelden, ook nu, nu de Kerk niet meer een mensch als Jozua tot
Hoofd heeft, maar Christus, Die in den hemel is, als haar Hoofd en Koning eert.
Nog voert de Kerk strijd tegen de vijanden van Christus, die ook haar vijanden
zijn. En we weten, dat eetimaal al Zijn en onze vijanden gezet zullen worden tot
een voetbank Zijner voeten, Ps. 110. Christus moet als Koning heerschen, totdat
Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben, 1 Kor. 15 : 25.
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scherpe zwaard, geheel gelijk als hij met Libna gedaan had.
33 Op dat tijdstip is het geschied, dat Hoham de koning van

Geser oprukte om Lachis te helpen, maar Jozua sloeg hem
en zijn yolk, totdat er niemand overbleef, die kans zag om

34 te ontkomen. Daarna trok Jozua verder met heel Israel van
35 Lachis naar Eglon. Zij belegerden het en streden er tegen

en namen het nog op denzelfden dag in en sloegen het met
het scherpe zwaard en alle levende wezens die er in waren,
heeft hij op dienzelfden dag met de ban der vernietiging

36 geslagen, zooals hij dat met Lachis gedaan had. Daarna
trok Jozua met heel Israel op van Eglon naar Hebron om

37 er mee te strijden. Zij namen het in en sloegen het met het
scherpe zwaard, alsmede de koning ervan, de bijbehoorende
steden en al de levende wezens, die erin waren. Niemand
lieten zij leven, geheel zooals hij Eglon behandeld had. Zij
sloegen de stad en alle levende wezens die erin waren met

38 de ban der vernietiging. Daarna keerde Jozua met heel
Israel zich tegen Debir om dat in te namen en hij nam het

39 ook met den koning en alle bijbehoorende steden. Zij
sloegen het met het scherpe zwaard en troffen alle levende
wezens, die erin waren met de ban der vernietiging. Zij
lieten niemand leven. Gelijk hij Hebron behandeld had, zoo
behandelde hij ook Debir en zijn koning, gelijk hij ook

40 Libna en diens koning behandeld had. Aldus sloeg Jozua
het gansche land van het zuiden, dat wil zeggen het ge-
bergte, het zuiderland, de laagvlakte aan de Middellandsche
Zee en de hellingen — de afdalende gebieden tusschen ge-
bergte en laagvlakte — en al de koningen, die daar woon-
den. Hij liet niemand leven, maar hij sloeg al wat adem
had met de ban der vernietiging, zooals de HEERE, de
Gods Israels, geboden had, dat hij doen moest1).

1 ) „Hij liet niemand leven, maar hij sloeg al wat adem had", beteekent niet,
dat in heel dit gebied geen sterveling in het leven bleef. De veroveringstocht
werd gehouden in groote lijn en de zuiveringsactie werd niet zoo volstrekt
over alle dorpen en gehuchten, Bergen en bosschen doorgevoerd, dat niemand
kon ontsnappen. Men moet het boek maar verder lezen, dan bemerkt men bij
de toewijzing van de verschillende stamgebieden, dat iedere stam bij de vestiging
in zijn erfdeel, de zuiveringsactie moet voltooien. En soms is er nog heel wat te
doen geweest. Zie b.v. 15 :11; 15 : 63.

Bij dit verdelgingswerk bedenke men voorts wat Calvijn zegt: Dewij1 God de
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	41	 Jozua heeft hen alien verslagen van Kades-Barnea 1)
of tot bij Gaza, alsook het heele land van Gosen tot Gibeon

42 toe. Al deze koningen met hun land heeft Jozua in een
veldtocht genomen, omdat de HEERE, de God van Israel,

43 voor Israel heeft gestreden. Daarna keerde Jozua met heel
Israel naar het kamp te Gilgal terug.

VEROVERING VAN HET NOORDEN.

11 : 1 Toen Jabin, de koning van Hazor 2 ), hiervan hoorde,
zocht hij contact met andere vorsten en zond naar Jobab,
den koning van Madon, en naar den koning van Simron

2 en naar den koning van Achsaf 3 ) en verderop naar de
koningen, die woonden in het noorden, op het gebergte van
Galilea en in de vlakte ten zuiden van Kinneroth 4 ) en in
de laagte aan de kust, de voortzetting van de Sjefela, en
naar de koningen, die woonden op de heuvels van Door 5)

3 aan de Middellandsche zee. En naar de Kanainieten in het
oosten en westen zond hij, en naar de Amorieten, Hethieten,
Feresieten en Jebusieten op het gebergte, en naar de
Hevieten beneden aan den Hermon, in het land van Mizpa6).

4 Deze dan togen uit met hun legers, veel yolk, talrijk als
het zand aan het zeestrand, met zeer veel paarden en.

5 wagens. Al deze koningen sloten zich volgens afspraak aan-
een en legerden zich samen bij de wateren van Merom 7)
om met Israel te strijden.

zwaarden van Zijn yolk had bestemd om de Amorieten te dooden, kon Jozua
niet anders dan Zijn bevel gehoorzamen.

1) Kades-Barnea lag in het uiterste zuiden vgl. Numeri 13 : 26; 20 : 1. De
lijn van K.—B. tot Gaza is aanduiding van de zuidwestgrens van het veroverde
gebied. Gosen is bier niet het „land Gosen" in Egypte, maar de naam van
een stad in het midden van het gebergte, zie Jozua 15 : 51.Van Gosen tot
Gibeon, moet de zuidoostgrens van het veroverde gebied weergeven.

2) Belangrijke stad, gelegen westelijk van het Hoele-meer.
3) Zie 19 : 25. De ligging van de meeste steden niet nauwkeurig bekend.
4) Van Kinneroth komt het nieuwtestamentische Gennesareth. Hier aanduiding

van een streek of plaats in de buurt van het bekende meer.
5) Streek ten zuiden van den Karmel.
6) Mizpa = uitzicht, wachtpost. De naam komt vaker voor en wordt aan

verschillende plaatsen gegeven.
7) Vroeger dacht men, dat dit het Hoele-meer was, hetgeen echter niet vast

staat. De Groot, T.U., meent, dat „wateren" hier beteekent: bronnen of beken.
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6 Toen sprak de HEERE tot Jozua: vrees hen niet, want
morgen, om dezen tijd, zal Ik zelf hen alien als overwon-
nenen voor Israel neerleggen — wat u aangaat — gij hebt
dit te doen, gij moet hun paarden de hielpezen doorsnijden
en hun wagens met vuur verbranden.

7	 Onverwacht snel kwam Jozua met zijn heele weermacht
bij hen, bij de wateren van Merom en overviel hen bij

8 verrassing. En de HEERE gaf hen in de hand van Israel en
zij sloegen hen uiteen en achtervolgden hen in alle richtin-
gen tot aan Groot-Sidon en Misrefot-Malm, westelijk aan
de Middellandsche zee gelegen, en tot, het dal van Mizpa
in het oosten. Zij versloegen hen, tot niemand van hen over-
bleef, die kans zag te ontsnappen.

9	 En Jozua heeft met hen gehandeld, zooals de HEERE
hem had gezegd — de hielpezen hunner paarden liet hij

10 doorsnijden en hun wagens met vuur verbranden. Op dat
tijdstip is Jozua gekeerd en heeft Hazor ingenomen en zijn
koning met het zwaard verslagen. Hazor, dat tevoren aan

11 het hoofd stood van al deze koninkrijken. Zij sloegen alle
levende wezens, die daar waren, met het scherpe zwaard
en troffen hen met de ban der vernietiging. Niets dat
adem haalde, bleef over 1 ). En de stad Hazor heeft hij met

12 vuur verbrand. Ook al de steden van die andere koningen
heeft Jozua genomen en geslagen met het scherpe zwaard.
Hij heeft ze met de ban der vernietiging getroffen, gelijk

13 Mozes, de knecht des HEEREN, bevolen had. Van de steden,
die bovenop hare heuvels als versterkte vestingen lagen,
heeft Israel er echter niet een verbrand 2), met uitzondering
van Hazor alleen — dat heeft Jozua wel verbrand.

14 Den geheelen buit van deze steden hebben de lieden
van Israel voor zichzelf buitgemaakt — ook het vee. Uit-
sluitend de menschen hebben zij met het scherpe zwaard
geslagen, totdat zij die verdelgd hadden. Van dezen hebben

15 zij niets wat adem haalt, laten leven. En dit overeenkomstig
het bevel van den HEERE. Zooals de HEERE Mozes, zijn

1) Vgl. vers 14.
2) Er bleven, zooals later ook blijkt, nog vele inwoners van het land in het

leven.
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knecht, bevolen had, zoo heeft Mozes Jozua bevolen en zoo
heeft Jozua gehandeld. Niets heeft hij nagelaten van alles
wat de HEERE aan Mazes bevolen had, stipt heeft hij het
uitgevoerd.

OVERZICHT VAN HET VEROVERDE GEBIED.

11 : 16 Zoo heeft Jozua het heele land veroverd namelijk het
gebergte 1 ), het geheele zuiden, de gansche streek van
Gosen 2 ), de Sjefela 3 ), de steppe van het Jordaandal, het

17 gebergte van Israel met zijn laagvlakte van het Kale Ge-
bergte 4 ) af, dat oploopt in de richting van Sells, tot aan
Baal Gad, in de vallei van den Libanon, beneden aan den
Hermon. Al de koningen van dit gebied heeft hij gevangen

18 genomen, verslagen en gedood. Zeer langen tijd heeft Jozua
19 gestreden met deze koningen. Geen enkele stad heeft met de

lieden van Israel vrede gesloten, uitgezonderd de Hevieten,
die te Gibeon woonden. Alles hebben zij met wapengeweld
genomen.

20 Het was van den HEERE, dat zij allen zich met de
wapens tegen Israel verzetten. Hij heeft hun hart verstokt.
Daardoor werden de Israelieten gedwongen om hen zon-
der genade met den ban der vernietiging te treffen, ja hen
uit te roeien, gelijk de HEERE aan Mozes had bevolen.

21 In dien tijd is Jozua ook de Enakieten 5 ) gaan uitroeien uit
het gebergte, uit Hebron, Debir, Anab; uit het geheele ge-
bergte van Juda en het geheele gebergte van Israel. Hen
met hun steden heeft Jozua met de ban der vernietiging

22 getroffen. Niemand van de Enakieten, die reuzen, die onover-
winnelijk schenen, is overgebleven in het land van de lieden
van Israel. Uitgezonderd in Gaza, Gad en Asdod, waar er

1) Zeer waarschijnlijk bedoeld: van Juda.
2) Zie aanteekening bij 10 : 41.
3) De kustvlakte ten westen van het gebergte van Juda.
4) Dschebel Halak, ten westen van de Doode Zee.
5) De reden van het vermelden van de verdelging van dit reuzengeslacht,

houdt wel verband met den angst, die het yolk voor deze reuzen had gehad.
13 : 32 v.
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23 zijn overgebleven. Aldus heeft Jozua dan het heele land
veroverd, geheel gelijk de HEERE tot Mozes had gesproken.
En Jozua heeft het land als een erfdeel aan Israel gegeven,
rekening houdend met hun afdeelingen, naar hun stammers.
En het land rustte van den strijd.

LIJST VAN DE VERSLAGEN KONINGEN.

12 : 1 Hier volgen de koningen van het land, die de lieden van
Israel verslagen, en wier land zij genomen hebben. Eerst de
koningen, die aan de oostzijde van den Jordaan geregeerd
hebben. En wel in het gebied, dat zich uitstrekt van de beek
Arson af tot aan het Hermongebergte, benevens de heele
vlakte ten oosten van den Jordaan, grenzende aan deze
rivier.

2 Daar was eerst Sihon, de koning van de Amorieten,
woonachtig te Hesbon. Hij heeft geheerscht van Aroer af,
dat aan de beek Amon gelegen is, halverwege den loop van
de beek over de heeft van Gilead tot aan de beek Jabbok,
die de grens vormde van het gebied van de lieden van

3 Ammon, en ten slotte heeft hij ook geheerscht over de vlakte,
welke zich uitstrekt langs den oever van den Jordaan in
noordelijke richting, tot aan de oostkust van het meer van
Kinneroth en naar het zuiden, tot aan de oostkust van de
Zee der Vlakte, de Zoutzee, in de richting van Beth-
Hajesimoth en zuidelijk, tot aan de steile hellingen van de
Pisga, die van het gebied van den Nebo afdalen naar de
Doode of Zoutzee.

4 Vervolgens was daar Og, de koning van Basan en zijn
gebied. Hij behoorde tot de laatsten van de Refaieten en
woonde te Astaroth en Edrel. Deze Og heeft geheerscht over
het Hermongebergte, Salka en heel Basan tot aan de grens
van de Gesurieten en de Maachatieten en tot half Gilead,

6 het gebied van Sihon, den koning van Hesbon. Mozes, de
knecht van den HEERE en de lieden van Israel hebben hen
verslagen en Mozes, de knecht van den HEERE, heeft dit
gebied van Sihon en Og, als bezitting gegeven aan de Rube-
nieten en Gadieten en aan den halven stam van Manasse.

	

7	 En nu volgen de koningen van bet land, die door Jozua
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en de lieden van Israel verslagen zijn aan de westzijde van
den Jordaan, vanaf Baal-Gad en den Libanon, tot aan het
Kale Gebergte, dat in de richting van Selz stijgt. Hun land
gaf Jozua als bezitting aan de overige stammen van Israel,

8 rekening houdend met hun afdeelingen, namelijk het ge-
bergte, de Sjefela, de steppe van het Jordaandal, de hellin-
gen, de woestijn en het zuiden; het gebied van Hethieten,
Amorieten, Kanaanieten, Ferezieten, Hevieten en Jebusieten.
Hier volgen de koningen:

9 De koning van Jericho,	 de koning van Ai, gelegen
zijwaarts van Bethel,

10 de koning van Jerusalem,	 de koning van Hebron
11 de koning van Jarmoet, 	 de koning van Lachis
12 de koning van Eglon,	 de koning van Geser
13 de koning van Debir,	 de koning van Geder
14 de koning van Horma,	 de koning van Arad
15 de koning van Libna, 	 de koning van Achillam
16 de koning van Makkeda,	 de koning van Beth-el
17 de koning van TappOeach, 	 de koning van Hefer
18 de koning van Afek, 	 de koning van Lassaron
19 de koning van Madon,	 de koning van Hazor
20 de koning van Simron-Meron, de koning van Achsaf
21 de koning van Taanach, 	 de koning van Megiddo
22 de koning van Kedes,	 de koning van Jokneam,

bij den Karmel,
23 de koning van Door in de	 de koning van. Gojim bij

heuvelstreek van Door, 	 Gilgal,
24 de koning van Tirza;	 samen een en dertig konin-

gen.

DE VERDEELING VAN HET LAND.

13 : 1	 Toen Jozua oud en hoogbejaard geworden was 1 ), zeide
de HEERE tot hem: gij zijt oud en hoogbejaard geworden

1) Goslinga neemt aan, dat Jozua bii het begin van de verdeeling ongeveer
92 jaar oud was, en aan het einde van de verdeeling 97 jaar. Waarna hij nog
13 jaar geleefd zou hebben in rust, tot hij, 110 jaren oud, overleed. Voor de
motiveering van deze berekening zie Korte Verkl. blz. 31.
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en er is nog altijd een zeer groot stuk land, verdeeld over
2 heel het gebied, niet in bezit genomen.

Hier volgt, als tusschen twee haakjes, een overzicht van
het land, dat nog was overgebleven en niet in bezit ge-
nomen. Alle landstreken der latere Filistijnen en van alle

3 Gesurieten, van de Sihor 1 ) aan de Oostgrens van Egypte af,
tot aan het gebied van de stad Ekron, in het noorden van
het latere Filistijnenland. Dit laatste gebied werd toen nog
als Kanaanitisch gerekend, wijl de Filistijnen er destijds
nog niet, of nog niet in grooten getale, woonden.

Wat betreft die Filistijnen. Later woonden hier de vijf
vorsten der Filistijnen, die van Gaza, die van Asdod, die
van Askelon, die van Gath, die van Ekron en de Avvieten
in het Zuiden.

4 Verder was nog vrij, het heele land der Kanaanieten
en Meara, dat aan de inwoners van Sidon behoort, tot
bij Afek in het noorden, tot het gebied der Amorieten.

5 Nog verder het land van de Giblieten en de geheele Liba-
non aan de westzijde van Baal-Gad, aan den voet van het
Hermongebergte, tot daar, waar de weg naar Hamoth begint.

6 Al de bewoners van het bergland, van den Libanon af, tot
Misrefoth-Maim, alle Sidoniers.

Ik zelf zal hen allen verdrijven voor de lieden van
Israel, aldus sprak de HEERE tot Jozua. „Verdeel gij het
land maar onder Israels stammen door het lot, gelijk Ik u

7 geboden heb. Verdeel het land, dat bestemd is om het erf-
deel to worden van de negen stammen en den halven stam
van Manasse."

DE DEFINITIEVE TOEWIJZING VAN HET LAND TEN
OOSTEN VAN DEN JORDAAN.

13 : 8 Tegelijk hebben de Rubenieten en Gadieten en de an-
dere helft van Manasse hun erfdeel voor goed ontvangen,
hetwelk Mozes hun, aan de overzijde van den Jordaan, reeds

1) Sihor is waarschijnlijk een Egyptisch woord dat kanaal beteekent en mis-
schien beteekent: „water van Hor" (Egyptisch god). De Groot, T.U. 117.
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9 had gegeven vOOr zijn sterven. Zij hebben precies hetzelfde
gebied ontvangen, dat Mozes hun toegewezen had, namelijk
het land van Aroer af, de stad, die gelegen was aan den
middenloop van de beek Arnon, en de geheele hoogvlakte

10 van Medeba tot Dibon toe en al de steden van Sihon, den
koning van de Amorieten, die te Hesbon geheerscht had,

11 tot aan het gebied van de Ammonieten en Gilead en het
gebied der Gesurieten en Maachatieten en het heele Her-

12 mongebergte en den geheelen Basan tot Salka toe. Verder
het heele rijk van Og in Basan, de vorst, die koning geweest
was te Astaroth en Edrei, die was overgeschoten van het
overblijfsel der Refaieten. Mozes had hen destijds beide
verslagen en verdreven.

13 De lieden van Israel echter hebben de Gesurieten en
Maachatieten niet uitgezuiverd uit het land, zoodat Gesur
en Maacha dientengevolge onder Israel zijn blijven wonen
tot op dezen dag.

14 Slechts aan den stam van de Levieten had Mozes geen
erfdeel gegeven: de offeranden van den HEERE, de God
van Israel, waren hun erfdeel, gelijk Hij hun beloofd had.
Daarvan moesten zij eten en leven naar Gods be-
vel.

15	 Aan den stam van de lieden van Ruben heeft Mozes
16 bezittingen gegeven, naar hun geslachten, als volgt: Zij

kregen het gebied van Amer af, dat, aan den oever van de
Armon gelegen is. De stad zelf, die aan den middenloop

17 der beek ligt, en de geheele vlakte tot Medeba toe. Hesbon
met al zijn steden in de vlakte: Dibon en Bameth-Baal en

18 Beth-Baal-Meon, Jahza, Kedemoth en Mefaath, Kirjathalm,
19 Sibma en Zeret. Hassahar op den berg der vlakte en Beth-
20 Peor en de hellingen van Pisga en Beth-Hajesimoth en al
21 de steden van de hoogvlakte, het heele rijk van Sihon, den

koning der Amorieten die te Hesbon had geheerscht, welken
Mozes verslagen had, tegelijk met de volgende vorsten van
Midian: Evi, Rekem, Zoer, Hoer en Reba, allen vasallen van

22 Sihon, die in dat land woonden. Ook Bileam, den zoon van
Beor, den waarzegger, hebben de lieden van Israel tegelijk

23 met anderen, met het zwaard gedood. Bij het gebied van de
lieden van Ruben behoorde ook nog de Jordaan met het
land aan den oostelijken oever. Dit was dan het erfdeel van
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de lieden van Ruben, naar hun geslachten; de steden met
bijbehoorende dorpen.

	

24	 Voorts had Mozes aan den stam Gad, namelijk aan de
lieden van Gad, bezittingen gegeven volgens hun geslachten.

25 Zij hadden het gebied van Jaezer ontvangen en al de steden
van Gilead en het halve land der Ammonieten tot aan Aroer,

26 hetwelk tegenover Rabba ligt en van Hesbon af tot Ramoth-
27 Mispe en Beth-onim en van Mahanalm tot het gebied van

Lidbir. En in het dal van Beth-haram en Beth-nimra en
Sukkoth en Zafon, de rest van het rijk van Sihon, den koning
van Hesbon, het oeverland van den Jordaan tot aan het
uiteinde van het meer Kinnareth, het oeverland aan de

28 oostzijde van de rivier wel te verstaan. Dit was het erf-
deel van de lieden van Gad, naar hun geslachten, de steden
met bijbehoorende dorpen.

	

29	 Mozes had ook bezittingen gegeven aan den halven
30 stam van Manasse, naar hun geslachten. Hun grondgebied

strekte zich uit van Mahanaim af, over geheel Bazan, het
heele rijk van Og, den koning van Bazan, en al de neder-

31 zettingen. van Jaer in Bazan. Verder waren half Gilead,
Astaroth en Edrei, de koninklijke steden van Og in Basan,
gegeven aan Machir, den zoon van Manasse, meer bepaald
aan de helft van de zonen van Machir, naar hun geslachten.

	

32	 Dit is hetgeen Mozes als erfdeel had toegewezen in de
velden van Moab, aan de oostelijke zijde van den Jordaan,

33 bij Jericho. Maar — zooals gezegd — aan den stam van
Levi heeft Mazes geen erfdeel gegeven: de HEERE, de
God van Israel, is zelf hun erfdeel, overeenkomstig zijn toe-
zegging.

DE VERDEELING VAN HET LAND TE GILGAL.

Kalebs deel.
14 : 1 Nu volgen de erfbezittingen welke de lieden van Israel

in het land Kanain, ten westen van den Jordaan, ontvangen
hebben, te weten, die erfbezittingen, welke Eleazar, de
priester en Jozua, de zoon van Nun en de familiehoofden
van de stammen aan de lieden. van Israel hebben toegewezen
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door verloting van de erfdeelen. Zulks gelijk de HEERE,
door den dienst van Mozes, bevolen had 1 ) met betrekking

3 tot de negen en een halven stam die nog over waren. Aan
twee en een halven stam had Mozes immers een erfdeel toe-
gewezen aan de overzijde van den Jordaan. Den Levieten had
hij geen erfdeel onder de overigen toegewezen, noch in het

4 overjordaansche, noch in het westjordaansche land. Toch
bleven na of trek van drie en een halven stam, negen en een
halve stam over omdat de nakomelingen van Jozef twee
stammen vormden, namelijk Manasse en Efrain. Aan de
Levieten gaf men dus ten westen van den Jordaan ook geen
deel, wel steden om in te wonen, met bijbehoorende weide-

5 gronden voor hun vee en have. Zooals de HEERE Mozes
bevolen had, zoo hebben de lieden van Israel inderdaad
gehandeld, bij de verdeeling van het land.

6 Toen de dag dat de verloting een aanvang nam, ge-
komen was, naderden, als eerste stam, de lieden van Juda
tot Jozua te Gilgal.

En Kaleb, de zoon van Jefunne, de Keneziet 2 ), het
familiehoofd van Juda's stam zeide tot hem: gij weet het-
geen de HEERE tot Mozes, den man Gods, heeft gesproken
te Kades-Barnea, aangaande mij en aangaande u. Gij herin-
nert het u zoo goed, als ik het mij herinner.

Ik spreek nu slechts over mijzelf, wijl mijn stain staat
7 aangetreden voor het trekken van het lot. Ik was veertig jaar

oud, toen Mozes, de knecht des HEEREN, mij van Kades-
Barnea uitzond om het land te verkennen. En ik bracht

8 hem toen bescheid zooals het in mijn hart was. Maar mijn
broeders, de andere verspieders, die met mij uitgezonden
waren, hebben het hart van het yolk in onrust gebracht door
hun ontmoedigend ongeloofsrapport, doch ik hield mij

9 trouw aan den HEERE, mijn God. In dien tijd heeft Mozes
gezworen en gezegd: waarlijk, het land dat uw voet heeft
betreden, toen gij op verkenning waart, dat zal u, en uw

1) Numeri 34 : 16-29; Num. 26 : 52-56.
2) De naam Keneziet van Kenaz. Waarom Kaleb een afstammeling van Kenaz

beet is niet bekend. Men heeft wel vermoed, dat hij zou afstammen van Kenaz,
een van de edomitische stamhoofden, zie Gen. 36 : 15, 42; ook wel, dat Juda
een zoon heeft gehad, ons onbekend, die Kenaz heeft geheeten; maar dit zijn
slechts vermoedens.
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zonen voor altijd ten erfdeel toegewezen worden, omdat gij
10 trouw gebleven zijt aan den HEERE, mijn God. En nu zie,

de HEERE heeft mij in het leven gespaard, gelijk Hij be-
loofd had, nu al gedurende vijf en veertig jaar sinds de
HEERE deze woorden tot Mozes gesproken heeft in den

11 tijd toen Israel in de woestijn moest gaan zwerven. Welnu,
heden ben ik vijf en tachtig jaar oud. En ik ben vandaag
nog net zoo sterk, als op den dag toen Mozes mij heeft uit-
gezonden. Zooals mijn kracht toen was, zoo is mijn kracht
nu nog. Ik ben nog opgewassen tegen de vermoeienissen
van den strijd, zoowel van het uitrukken, als het terugkeeren

12 na den kamp. Geef mij dan dit gebergte, waarvan de
HEERE op dien bewusten dag door zijn knecht Mozes ge-
sproken heeft, toen deze zeide dat het land, dat mijn voet
betreden zou, mij en mijn zonen ten erfdeel toegewezen
zou worden. Gij zelf hebt toen, uit het rapport der verken-
ners gehoord, dat op het gebergte van Juda, Enakieten
woonden in groote, versterkte steden. Welnu, ik vrees hen
niet. Als de HEERE met mij mag zijn, dan zal ik hen met
Zijn hulp verdrijven uit mijn toekomstig erfdeel, gelijk Hij
beloofd heeft, dat wij daartoe in staat zullen zijn.

13 Toen heeft Jozua hem gezegend en aan hem, aan Kaleb,
den zoon van Jefunne, heeft hij Hebron met toebehooren,
gelegen midden in het gebergte van Juda, als erfdeel ge-

14 geven. Zoo is Hebron het erfdeel geworden van Kaleb, den
zoon van Jefunne, den Keneziet en het gebleven tot op den
huidigen dag. Het is hem toegewezen op zijn eigen verzoek,
omdat hij trouw gebleven was aan den HEERE, den God

15 Israels. De naam van Hebron was echter tevoren: Kirjath-
Arba dat beteekent „stad van Arba". Arba was onder de
Enakieten de geweldigste, de man die het meest te be-
teekenen had. Daarna, toen Kaleb zijn erfdeel genomen
had, kwam het land tot rust na den strijd.

Juda's erfdeel.

	

15 : 1
	

Voor den stain van de lieden van Juda naar hun ge-
slachten, viel het lot tegen het gebied van Edom aan, zuide.
lijk naar de woestijn Zin, die in het uiterste zuiden ligt.
Hun zuidgrens begon van het uiteinde van de Zoutzee at*,
te weten van den zuidelijken boezem van deze zee, liep met
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3 een boog naar het zuiden van Akrabbim, vervolgens naar
Zin, steeg dan tot de streken zuidelijk van Kades-Barnea,
ging verder naar Hezron, klom dan weer naar Addar, wend-

4 de zich in een boog naar Karka, vervolgens naar Azmon
en viel tenslotte samen met de beek van Egypte, zoodat de
grens eindigde bij de Middellandsche zee. „Dit zal uw zuide-
lijke grens zijn" werd tot Juda gezegd.

5	 De oostelijke grens vormde de Zoutzee tot aan de mon-
ding van den Jordaan.

6 De noordgrens begon in het oosten bij den zee-
boezem, waarin de Jordaan uitmondt, liep vandaar
omhoog naar Beth-Hogla, ging noordelijk Beth-Abara
voorbij, steeg naar den steen van Bohan, den zoon van

7 Ruben. Vervolgers klom de grenslijn uit het dal Achor
omhoog naar Debir, vanwaar zij zich noordwaarts wend-
de naar Gilgal, tegenover den pas van Adfnmim, ten
zuiden van de beek. Vandaar liep de grens naar de
wateren van de bron Semes en eindigde bij de bron

8 Rogel. Daarna steeg de grenslijn weer naar het dal van
den zoon van Hinnom, naar de zuidelijke helling van
den bergrug der Jebusieten, dit is Jerusalem, dan steeg zij
naar den top van den berg, die westelijk langs het dal

9 Hinnon ligt, die aan het noordeind van het dal Ref aim ligt.
Van den top van den berg boog de grenslijn om naar de
bron van het water van Neftoach en kwam uit bij de steden
van het Efrongebergte en boog dan weer om naar Balla,
dat is Kirjath Jearim. Van Bailla wendde de grens zich
westwaarts naar het Seirgebergte, liep verder naar de noor-
delijke helling van den berg Jearim, dat is Kesalon, daalde

11 dan naar Beth-Semes en liep naar Timna. Dan kwam de
grens uit bij de noordelijke belling van Ekron, boog om
naar Sikron, ging over het gebergte van Baala en kwam
uit bij Jabneel, zoodat haar eindpunt was bij de Middel-
landsche Zee.

12 De westgrens viel samen met de kust van de Middel-
landsche Zee. Dit zijn naar alle richtingen de grenzen
van de lieden van Juda naar hun geslachten.

13 Aan Kaleb den zoon van Jefunne gaf men, zooals ge-
zegd, een deel midden onder de lieden van Juda, overeen
komstig het bevel van den HEERE aan Jozua, namelijk de
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14 „Stad van Arba", den vader van Enak, dat is Hebron. En
Kaleb verdreef vandaar de drie zonen van Enak: Sesai,

15 Ahiman en Talmai, telgen van Enak. Vandaar toog hij op
tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was

16 vroeger Kirjath-Sefer 1 ). En Kaleb zeide: wie Kirjath-Sefer
slaat en inneemt, dien geef ik mijn dochter Achsa tot vrouw.

17 Othpiel, de zoon van Kenaz, broer van Kaleb, nam het in,
18 en Kaleb gaf hem zijn dochter Achsa tot vrouw. Zoodra

zij bij hem kwam om zijn vrouw te worden, drong zij er bij
hem op aan om van haar vader bouwland te vragen. En zij
ging zelf naar haar vader en boog zich van den ezel waarop
zij zat. En Kaleb zeide tot haar: wat wilt ge hebben?

19 Daarop vroeg zij: geef mij toch een geschenk. Nu u mij in
een dor land hebt geplaatst, moet u mij ook waterbronnen
geven. Toen gaf hij bronnen op de hoogte en bronnen in
de laagte.

20	 Nu volgt het erfdeel van den stam van de lieden van
21 Juda, naar hun geslachten. De verst afgelegen steden van

den stam van de lieden van Juda, bij de grens van Edom
22 in het zuiden, waren Kabzeel, Eder en Jagur, Kina Dimona
23 en Adada, en Kedes, Hazor en Jithnan, Sif en Telem en

24, 25 Bealoth, Hazor-Haditta en Kerioth-Hezrom, dat .is Hazor,
26 Amam en Sema en Molida, Hazar-Gadda, Hesmon en

27, 28 Beth-Paleth, Hazar-Sual, Beer-Seba en Bisjotha, Baala,
29, 30 Ijim en Azem, Eltolad, Kesil en Horma, Ziklag, Madminna
31, 32 en Sansfinna, Lebaoth, Silhin, Ajin en Rimmon. In 't geheel

negen en twintig steden met hare dorpen.
33	 In de laagte, dat is de Sjefela, en op de westelijke hel-

lingen van het gebergte van Juda lagen: Estiol, Zora en
34 Asna, ZanOach, Engannim, Tappoeach en Enam, Jarmoet en

35, 36 AchIllam, Socho en Azeka. Saaralm, Adithalm en Gedera
met Gederotham: veertien steden met hare dorpen.

37 Zenan, Hadasa en Migdal-Gad, Dilan, Mirpe en Jokteel,
38, 39 Lachis, Bozkath en Eglon, Kabbon, Lachmas en Kitlis,
40, 41 Gederoth, Beth-Dagon, Nailma en Makkeda: zestien steden

42 met hare dorpen. Libna, Ether en Asan, Jiftach, Asna en
43 Nezib. Kehila, Achzib en Maresa: negen steden met hare

1) Dat is Boekstad. Noordtzij meent, dat de naam geluid heeft Kirjath-Sofer
d.i. schrijvers-stad en, dat het een centrum van Kanafinitische geleerdheid en
scluijfkunst is geweest, a.w. 197.
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44, 45 dorpen. Ekron met zijn onderhoorigen steden en dorpen.
46 Van Ekron af naar de Middellandsche Zee, alle plaatsen,
47 die terzij van Asdod liggen met hare dorpen. Adsdod met

zijn onderhoorige steden en dorpen, Gaza met zijn onder-
hoorige steden en dorpen tot aan de beek van Egypte, en
het kustland van de Groote of Middellandsche Zee.

	

48	 En op het gebergte: Samir, Jattir en Socho, Danna en
49, 50 Kirjath-Sanna, dat is Debir, Anab, Estemo en Anim, Gosen,

51 Holon en Gilo: elf steden met hare dorpen.

	

52, 53	 Arab, Duma en Esan, Janoem en Beth-TappOeach en
54 Afeka, Humtha en Kirjath-Arba, dit is Hebron en Zior:
55 negen steden met hare dorpen. Maon, Karmel, Zif en Joetha,
56 Jizreel, JOkdeam en ZanCiach, Kain, Gibea en Timna: tiers

57, 58 steden met hare dorpen. Halhoel, Beth-Soer en Gedor,
59 Malrath, Beth-Anoth en Eltekon: zes steden met hare dor-
60 pen. Kirjath-Baal, dat is Kirjath-Jearim en Rabba: twee

steden met hare dorpen.

	

61	 In de woestijn tusschen de Zoutzee en het gebergte van.
62 Juda: Beth-Araba, Middin en Sechacha, Nibzan, de Zout-
63 stad en Engedi: zes steden met hare dorpen. Maar de lieden

van Juda konden de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem
niet verdrijven. Daarom zijn de Jebusieten. in Jeruzalem
blijven woven bij de lieden van Juda tot op den dag, toen
de schrijver dit schreef.

Efraims erfdeel.
16 : 1 Daarna kwam het lot voor de lieden van Jozef te voor-

schijn en weer hun gebied als volgt aan. De grens liep van
den Jordaan bij Jericho, oostelijk van de wateren van
Jericho af, door de woestijn, die van Jericho uit naar het

2 gebergte oploopt, in de richting van Bethel. Vandaar liep
3 zij naar Luz en dan naar het gebied der Arkieten, naar

Atharoth, dan daalt zij naar het westen, naar het gebied van
de Jafletieten tot aan het gebied van Beneden-Beth-Horon
en tot Gezer, om bij de Middellandsche Zee te eindigen.

	

4	 Zoo ontvingen de lieden van Jozef, half Manasse en
5 Efraim, gezamenlijk hun deel. Hier volgt nu het gebied van

de lieden van Efraim naar hun geslachten. De oostgrens
van hun erfdeel liep van Athrot-Addar tot aan Boven-Beth-

6 Horon. De westgrens kwam in het noorden uit bij Mich-
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metath, daar wendde zij zich oostwaarts naar Taanath-Silo
7 en liep verder tot oostelijk van Janoach. Van Janoach daal-

de zij naar Atharoth en Naarath, raakte aan het gebied van
8 Jericho en eindigde bij den Jordaan. Van TappOeach liep

de grens westwaarts, naar de beek Kana, om te eindigen bij
de zee. Dit was het erfdeel van den stam van de lieden van

9 Efrain naar hun geslachten. Verder waren er nog de steden,
welke voor de lieden van Efram afgezonderd waren,
midden in het erfdeel van de lieden van Manasse; al de

10 steden met hare dorpen. Doch de Kanaiinieten, die te Gezer
woonden, hebben zij niet verdreven. Zoo zijn de Kanaanieten
midden in Efraim blijven woven tot op den dag, dat de
schrijver dit schreef. Doch zij waren niet vrij; zij moesten
dwangarbeid verrichten bij de lieden van Efrain..

Manasse's erfdeel.
17 : 1 Het volgende lot werd toegewezen aan den stam van

Manasse. Omdat hij de eerstgeborene van Jozef was, ging
hij voor de andere stammen. Machir, de eerstgeborene van
Manasse, de vader van Gilead, ontving het eerste deel, dat
wil zeggen, niet Machir zelf, maar zijn nakomelingen, de
Machirieten. Zij ontvingen wegens hun krijgshaftige
houding Gilead en Basan ten oosten van den Jordaan.

2 De andere zonen van Manasse, namelijk hun nakomelingen,
kregen naar hun geslachten, hun deel ten westen van den.
Jordaan. Daar waren de nakomelingen van Abiezer, de na-
komelingen van Helek, van Asriel, van Sechem, van Hefer
en die van Semida. Dit zijn de mannelijke nakomelingen
van Manasse, den zoon van Jozef naar hun geslachten.

3 Maar Zelofchad 1 ), de zoon van Hefer, de zoon van Gilead,
de zoon van Machir, de zoon van Manasse had geen zonen,
maar alleen vijf dochters bezeten. De namen van zijn vijf

4 dochters waren Machla, No. a, Hogla, Milka en Tirza. Deze
gingen naar Eleazar, den priester en Jozua, den zoon van
Nun en de oversten en zeiden tot hen: de HEERE heeft
aan Mozes bevolen om ons een erfdeel te geven in het mid-
den onzer broederen. Daarom gaf men haar, volgens het
bevel des HEEREN indertijd aan Mozes, elk een erfdeel

1 ) Statenvertaling Zelafead.
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5 onder de broeders van haar vader 1 ). Aldus wordt verklaar-
baar, dat aan Manasse tien deelen kwamen: vijf, aan de vijf
nog in hun zonen voortlevende zonen van Manasse en vijf,
aan de vijf dochters, die de wettige erfgenamen waren ge-
worden van Hefer den uitgestorvene. Hierbij komt dan nog,
zooals wij weten, het land Gilead en Basan, ten oosten van
den Jordaan, dat ook aan Manasse's stam ten deel viel.

6 Zooals gezegd, de dochters van Manasse bovengenoemd,
ontvingen een erfdeel onder haar broeders, terwijl het land.
Gilead aan de andere kinderen van Manasse behoorde name-
lijk aan Machirieten.

7 De grens van Manasse ten westen van den Jordaan, liep
van Aser naar Michmetath, dat tegenover Sichem ligt, daar-
na loopt hij rechts, of zuidwaarts, naar de bewoners van

8 En-TappOeach. Het land van TappOeach behoorde bij
Manasse, maar TappOeach zelf, bij de grens van Manasse,
behoorde aan de lieden van Efrain.

9 Verder liep de grens naar beneden, naar de beek Kana,
zuidelijk van de beek. De steden aldaar, gelegen midden
onder de steden van Manasse, behoorden aan Efraim. De
grens van Manasse liep noordelijk van de beek en eindigde

10 bij de zee. Het zuidelijk gebied behoorde bij Efrain en
het noordelijk bij Manasse. De zee was de grens in het
westen. In het noorden raakte de grens het gebied van

11 Aser en in het oosten dat van Issaschar. Aan Manasse be-
hoorde in Issaschar en Aser: Beth-Sean met bijbehoorende
plaatsen, Jibleam met bijbehoorende plaatsen, de bewoners
van Door met bijbehoorende plaatsen, de bewoners van
Tainach met bijbehoorende plaatsen en de bewoners van
Megiddo met bijbehoorende plaatsen: de drie heuvelstreken.

12 Doch de lieden van Manasse konden deze steden niet ver-
overen en de Kanainieten verkozen in dat land to blijven

13 wonen. Maar toen de lieden van Israel sterker waren ge-
worden, hebben zij de Kanainieten wel dienstbaar ge-
maakt, maar hen geheel verdrijven, dat hebben zij niet
gekund.

14	 En eenigen tijd later spraken de lieden van Jozef

1 ) Zie Numerie 27 : 1-7.
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tot Jozua: waarom hebt gij ons 1 ) maar een lot en een ge-
biedsdeel als erfdeel gegeven, en dat, terwiji wij toch een
talrijk yolk zijn, wijl de HEERE ons tot hiertoe heeft ge-

15 zegend? Toen zeide Jozua tot hen: als gij een zoo talrijk
yolk zijt naar eigen schatting, trek dan naar het hooger ge-
legen boschgebied en ontgin dat gebied voor eigen be-
hoeften. Trek in het land van de Ferezieten en Refaleten,

16 zoo het gebergte van Efraim voor u te eng is. Maar de
lieden van Jozef zeiden: het gebergte daar, zal voor ons
nog niet genoeg zijn en al die Kanaanieten, die in de vlakke
streken wonen, welke u daar aanduidt, hebben ijzeren strijd-
wagens, bepaald die van Beth-Sean met bijbehoorende

17 plaatsen en die in de vlakte van Jisreel wonen. Wij zullen
hen niet kunnen. verdrijven. Toen sprak Jozua tot het huis
van Jozef, tot Efrain" en Manasse: gij zijt een talrijk yolk
en gij bezit groote kracht, gij zult niet slechts een lot heb-

18 ben. Ook het gebergte zal uw gebiedsdeel zijn voorzoover
het boschgrond is. Ontgin het. De uitloopers daarvan zullen
voor u zijn. Want gij moet de Kanaanieten verdrijven, al
hebben zij ijzeren wagens en al zijn zij sterk.

DE VERDEELING VAN HET LAND TE SILO.

18 1 Daarna verzamelde zich de heele vergadering van de
lieden van Israel te Silo 2 ) en zij plaatsten daar de tent der
samenkomst, aangezien het land onderworpen voor hen

2 lag 3 ). Daar waren toen onder de lieden van Israel echter nog
zeven stammen over, wier erfdeel niet onderling verdeeld

3 was. Daarom zeide Jozua tot de lieden van Israel: hoelang
zult gij zoo traag blijven en het land niet in bezit gaan

1) Er staat „mij" in het hebreeuwsch, in het enkelvoud. De scam wordt als
een eenheid opgevat.

2) Silo = rust. Na jarenlange omzwerving kreeg de tent der samenkomst
bier voor 't eerst weer rust, schaduw van de rust die Christus brengt voor de
Kerk, vgl. Gen. 49 : 10. Te Silo bleef de tent der samenkomst, totdat de ark
werd weggehaald, 1 Sam. 4 : 4 v., waarna de tent verplaatst is naar Nob,
1 Sam. 21 : 1.

3) Hetgeen niet beteekent, dat elk deel van het land gezuiverd was van
Kanaanieten! Dat was in de verste verte nog niet het geval, zooals uit deze ge-
schiedenis blijkt.
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nemen dat de HEERE, de God van uw vaderen, u gegeven
heeft? Brengt drie man nit elken stam, welke ik zal kunnen
uitzenden als onpartijdige scheidsrechters. Laten deze man-
nen zich gereedmaken om het land door te trekken en het
te beschrijven met het oog op ieders erfdeel — en laten

5 zij dan weer bij mij terugkomen. Vervolgens moeten zij het
samen in zeven deelen verdeelen. Juda zal namelijk blijven
in zijn gebied, in het zuiden, en het huis van Jozef, in zijn

6 gebied, in het noorden. Gij moet aldus door deze mannen
het land in zeven deelen doen beschrijven en deze be-
schrijving tot mij hier brengen, dan zal ik hier, voor het aan-
gezicht des HEEREN, oozes Gods, het lot voor u werpen.

7 De Levieten hebben immers geen deel onder u, omdat het
priesterschap van den HEERE hun erfdeel is. En Gad,
Ruben en de halve stam van Manasse hebben hun erfdeel
ontvangen aan den overkant van den Jordaan in het oosten,
hetgeen Mozes, de knecht van den HEERE, hun gegeven
heeft.

8 Toen maakten deze mannen zich gereed om heen te
gaan. En Jozua gaf hun, bij hun vertrek, bevel om het land
te beschrijven, in deze woorden: gaat heen, trekt rond door
het land, maakt er een beschrijving van en komt daarna
tot mij terug, dan zal ik in uw bijzijn het lot werpen voor

9 het aangezicht van den HEERE te Silo. De mannen gingen
heen, trokken het land door, stelden er een beschrijving van
te boek, van stad voor stad, in zeven deelen en kwamen terug

10 bij Jozua in het kamp te Silo. Toen heeft Jozua in hun
bijzijn het lot geworpen te Silo, voor het aangezicht van
den HEERE en Jozua heeft het land aldaar voor de lieden
van Israel verdeeld, in overeenstemming met hun af-
deelingen.

Benjamins erfdeel.
11 Het lot van den stam van de lieden van Benjamin

kwam het eerst tevoorschijn. Het gebied, dat door het lot
hun werd toegewezen, lag tusschen het gebied van de lieden
van Juda en die van Jozef in.

12 Hun noordelijke grens begon bij den Jordaan,
liep omhoog in de richting van den bergrug, ten noor-
den van Jericho en ging dan naar het westen, het
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gebergte op, om te eindigen in de woestijn van Beth-
13 Aven. Vandaar liep de grens naar Luz, in de richting

van den bergrug zuidelijk van Luz, dat is Beth-El, en
daalde vervolgens naar Athroth-Addar op het gebergte,

14 zuidelijk van Beneden-Beth-Horon. Dan liep de grens met
een bong in zuidwestelijke richting vanaf het gebergte, dat
zuidelijk tegenover Beth-Horon ligt, om te eindigen bij
Kirjath-Baal, dit is Kirjath-Jearim, een stad van de lieden
van Juda. Dit is de westelijke punt van het gebied.

15	 De zuidgrens begon bij de grens van Kirjath-Jearim, liep
westwaarts, vervolgens naar de bron van de wateren van

16 Neftoach. Dan gaat de grens dalen naar den voet van het
gebergte, dat oostelijk van het dal, van den zoon van
Hinnom ligt, in het dal der Refaieten. Verder daalt de
grens naar het dal van Hinnom, langs de zuidelijke helling
van den bergrug der Jebusieten en verder loopt zij of naar

17 de bron Rogel. Nog verder buigt zij naar het noorden en
komt bij de bron Semes en verder bij de kringen van
groote steenen tegenover den pas van Adummin. Vervolgens

18 daalt zij naar den rots van Bohan, den zoon van Ruben en
loopt verder in de richting van den bergrug, tegenover

19 Araba, noordwaarts. Dan naar beneden naar Araba. Verder
loopt de grens naar den bergrug van Beth-Hogla, noord-
waarts, om te eindigen bij de kust van den noordelijken
boezem van de Zoutzee, aan de monding van den Jordaan
in het zuiden. Dit was de zuidgrens.

20 De oostgrens werd gevormd door den Jordaan. Aldus
was het erfdeel van de onderscheiden geslachten van den
stam der lieden van Benjamin omschreven, gelijk het van
alle zij den omgrensd is.

21	 De steden van de verschillende geslachten van de lieden
van Benjamin waren: Jericho, Beth-Hogla en Emek-Kezis,

22 Beth-Araba, Zemaraim en Beth-El, Avim, Para en Ofra,
23, 24 Kefar der Ammonieten, Ofni en Gaba; twaalf steden met

25 bijbehoorende dorpen. Gibeon, Rama en Beeroth, Mizpe,
26, 27 Kefira en Moza, Rekem, Jirpeel en Tarala, Zela, Elef,

28 Jebus, dat is Jeruzalem van later dagen; Gibeath en
Kirjath: veertien steden met bijbehoorende dorpen. Dit was
het erfdeel van de onderscheiden geslachten van de lieden
van Benjamin.
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Simeons erfdeel.
19 : 1 Het tweede lot is tevoorschijn gekomen voor Simeon,

namelijk voor de onderscheiden geslachten van den stam
van de lieden van Simeon. Hun erfdeel lag midden in het

2 erfdeel van de lieden van Juda. Zij kregen in hun erfdeel
3 Beerseba, Seba en Molada, Hazar-Sual, Bala en Azem,

4, 5 Eltolad, Bethul en Horma, Ziklag, Beth-Lammarkaboth en
6 Hazar-Susa, Beth-Lebaoth en Sarithen: dertien steden met
7 bijbehoorende dorpen. Ain, Rimmon, Ether en Asan: vier
8 steden met bijbehoorende dorpen. Ook al de dorpen die

rondom deze steden lagen tot aan Baiilath-Beer, het Rama
van het zuiden. Dit was het erfdeel van de verschillende ge-
slachten van den stam van de lieden van Simeon.

9 Het erfdeel van de lieden van Simeon was genomen
uit het erfdeel van de lieden van Juda, omdat dit laatste
voor de lieden van Juda te groot was. Daarom kregen de
lieden van Simeon een erfdeel midden onder dat van Juda.

Zebulons erfdeel.
	10	 Het derde lot dat boven kwam, was voor de onder-

scheiden geslachten van de lieden van Zebulon. De grens
11 van hun gebied strekte zich uit tot bij Sarid. Westwaarts,

liep de grens omhoog naar Marala, raakte het gebied van
12 Dabbeseth en de beek, oostelijk van Jokneam. En van Sarid

liep de grens in omgekeerde richting nu, naar het oosten,
over het gebied van Kisloth-Tabor en kwam uit bij Dobrath

13 en liep omhoog naar Jafia. Vandaar liep zij verder oost-
waarts naar Gath-Hefer, naar Eth-Kazin en kwam uit bij

14 Rimmon, wat zich uitstrekt naar Nea, boog daaromheen
noordelijk, in de richting van Hamathon, om te eindigen in

15 het dal Jiftach-El. Voorts waren er de steden Kattath,
Nihalal, Simron, Jidala en Bethlehem: twaalf steden met

16 bijbehoorende dorpen 1 ). Dit was het erfdeel van de ver-
schillende geslachten van de lieden van Zebulon, namelijk
deze steden met bijbehoorende dorpen.

1 ) In den tekst worden slechts viii steden genoemd waardoor het vermoeden
wordt gewettigd, dat de namen van de zeven andere steden zijn uitgevallen door
onbekende oorzaak.
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Issaschars erfdeel.
17	 Voor Issaschar kwam het vierde lot tevoorschijn; voor

de onderscheidene geslachten van de lieden van Issaschar
18 volgens hun geslachten. Hun gebied omvatte Jizreel,
19 Kew&lloth en Sunem, Hafaraim, Sion en Anachfirat, Rabbit,

20, 21 Kison en Ebez, Remeth, En-gannim, En-hadda en Beth-
22 Pazez. De grens raakte het gebied van Tabor, Sahazima en

Beth-Semes en eindigde bij den Jordaan: zestien steden met
23 bijbehoorende dorpen. Dit was het erfdeel van de verschil-

lende geslachten van den stam van de lieden van Issaschar.
Deze steden met bijbehoorende dorpen1).

Asers erfdeel.
24	 Toen kwam het vijfde lot tevoorschijn. Dat was voor

de onderscheidene geslachten van den stam van de lieden
25 van Aser. Hun gebied omvatte Helkath, Hali, Beten en
26 Achsaf, Allarnmelech, Am'ad en Misal en reikte, in het
27 wester, tot aan den Karmel en de stroom Libnath. Dan

wendde de grens zich naar het oosten, naar Beth-Dagon en
raakte aan het gebied van Zebulon en aan het dal Jiftach-
El in het noorden, liep naar Beth-Emek en Nehiel en kwam

28 links, dat is noordelijk, van Kabul uit. Voorts behoorden
tot dit gebied Ebron 2), Rehob, Hammon en Kana tot aan

29 Groot-Sidon. Dan wendde de grens zich naar Rama en tot
aan de vesting Tyrus, keerde zich naar Hosa en eindigde

30 bij de zee, aan de kust in het gebied bij Achzib. Voorts be-
hoorden tot Asers gebied: Umma 3 ), Afek en Rehob: twee

31 en twintig steden met bijbehoorende dorpen 4). Dit was
het erfdeel van de verschillende geslachten van den stam
van de lieden van Aser. Deze steden met bijbehoorende
dorpen.

1) De grenzen van dit gebied worden niet beschreven. In de plaats daarvan
staat een stedenlijst. Het gebied van Issaschar lag ten zuiden van dat van
Zebulon en Naftali, ten noorden van dat van Manasse en ten oosten van Aser.
,,De schoone en vruchtbare vlakte van Jizregr.

2) Volgens Keil e.a. Abdon te lezen vgl. 21 : 30 en 1 Kron. 6 : 74. Vele hand-
schriften hebben Abdon.

3) Volgens Keil e.a. Akko te lezen. De Septuagint en een aantal handschriften,
heeft dit.

4) Het is niet te zeggen hoe men moet tellen om dit getal te verkiagen. Het
gebied van Aser was een strook van ± 4 K.M. breed, langs de kust van de
Middellandsche Zee, ten noorden van den Karmel.
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Naftali's erfdeel.
32	 Voor de lieden van Naftali kwam het zesde lot tevoor-

schijn; voor de onderscheidene geslachten van de lieden van.
33 Naftali. Hun grens begon bij Helef, bij den eik van Zaanfin-

nim en liep over Adimi-Nekeb en Jabneel naar Lakkoem
34 en eindigde bij den Jordaan. Dan wendde de grens zich

westwaarts naar Arnoth-Tabor, zette zich vandaar voort
naar Hoekkok en raakte aan het gebied van Zebulon in het
zuiden, aan dat van Aser in het westen en aan Juda 1 ), aan

35 den Jordaan, in het oosten. De versterkte steden waren:
36 Siddim, Zer en Hammath, Rakkath en Kinnereth, Adama,
37 Rama en Hazor, Kedes, Edrel en En-Hazor, Iron, Migdal-El,
38 Horeem, Beth-Anath en Beth-Semes: negentien 2 ) steden

met bijbehoorende dorpen. Dit was het erfdeel van de ver-
schillende geslachten van den stam der lieden van Naftali —
die steden met bijbehoorende dorpen 3).

Dan's erfdeel.
40	 Voor den stam van de lieden van Dan, voor hun ondera.

scheidene geslachten, kwam het zevende en laatste lot te-
41 voorschijn. De grens van hun erfdeel omvatte Zora, Estiol
42 en Ir-Semes, Saalfibbin, Ajalon en Jitla, Elon, Timnata

43, 44 en Ekron, Elteke, Gibbethon en Bialath. Jehud, Bene-
45, 46 Berak en Gath-Rimmon, Me-Jarkon en Rakkon met het

47 kustgebied van Jafo. Omdat de lieden van Dan later hun
gebied zijn kwijtgeraakt, zijn zij toen opgetrokken en heb-
ben gepoogd Lesem 4) to bemachtigen. Zij hebben bet inge-
nomen en het geslagen met het scherpe zwaard en namen
het tot hun bezitting, vestigden zich daar en noemden

48 Lesem, Dan, naar den naam van hun voorvader Dan. Dit was
het erfdeel van de verschillende geslachten van den stam
der lieden van Dan. Deze steden met bijbehoorende dorpen.

1) Juda is hier natuurlijk niet de stam met dien naam, wiens gebied in
het zuiden lag, maar waarschijnlijk de naam van een dorpje ergens in de buurt
van den bovenloop van den Jordaan.

2) Wat het getal steden betreft, wij tellen er slechts zestien — de lust is dus
niet volledig.

3) Het gebied van Naftali omvatte het latere opper-Galilea, ten westen van
de zee van Galllea en van den bovenloop van den Jordaan.

4) Stad in het noorden bij de bronnen van den Jordaan, zie Richt. 18.
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Jozua's erfdeel.
	49	 Toen zij gereed waren met het verdeelen van het land,

gewest voor gewest afbakenend, gaven de lieden van Israel
50 aan Jozua, den zoon van Nun, een erfdeel onder hen. Naar

het bevel van den HEERE, gaven zij hem de stad, waar hij
om verzocht, namelijk Timnath-Serach op het gebergte
van Efrain'. Hij versterkte die stad en is daar blijven woven.

51 Zoo zijn dan de erfdeelen verdeeld, welke de priester
Eleazar, Jozua, de zoon van Nun, en de hoof den van de
geslachten der stammen van de lieden Israels, door het lot
hebben toegewezen aan de onderscheidene stammen; te Silo
voor het aangezicht van den HEERE hebben zij het gedaan,
bij den ingang van de tent der samenkomst. Zoo beeindig-
den zij de verdeeling van het land.

DE VRIJSTEDEN.

	

20 : 1	 Toen sprak de HEERE met Jozua en zeide: spreek tot
2 de lieden van Israel aldus: wijst de vrijsteden voor u aan,

waarvan Ik tot u gesproken heb door Mozes 1 ), opdat daar-
3 been een ieder kan vluchten, die een doodslag heeft begaan

— wel te verstaan een ieder die per ongeluk, onopzettelijk
iemand heeft doodgeslagen — zoodat deze steden u kunnen
dienen als toevluchtsoord, om voor de handen van den bloed-

4 wreker veilig te zijn. En wanneer iemand naar een van deze
steden vlucht en bij den ingang van de stadspoort gaat
staan, om over zijn zaak te spreken voor de ooren van de
oudsten van die stad, dan moeten zij hem bij zich in. de
stad opnemen en hem een woning geven, zoodat hij bij haar

5 kan blijven. En wanneer de bloedwreker hem vervolgt en
daar komt, mogen zij den doodslager niet aan deze uit-
leveren, omdat hij zijn naaste wel heeft gedood, maar zon-
der opzet, zonder dat hij hem vijandig gezind was geweest.

6 En hij moet in die stad blijven, totdat hij voor de vergade-
ring van het yolk aldaar heeft terechtgestaan.

Maar met den dood van den hoogepriester die er in die

1) Numeri 25 : 10-28 en Deut. 19 : 1-10.

68



-21 : 4

dagen daar wezen zal, mag de onschuldige doodslager weer
naar zijn eigen stad en huis terugkeeren — namelijk naar
de stad, waaruit hij gevlucht was.

7 Den schuldige moeten zij natuurlijk uitleveren. Toen
zonderden zij of Kedes in Galilea, op het gebergte van.
Naftali, Sichem op het gebergte van Efraim en Kirjath-

8 Arba, dat is Hebron, op het gebergte van Juda. En aan den
overkant van den Jordaan, ten oosten van Jericho wezen zij
hiervoor aan Bezer in de woestijn, op de hoogvlakte, uit
den stam van Ruben en Ramoth in Gilead, uit den stam
van Gad en Golan in Basan, uit den stam van Manasse.

9 Dit waren de steden, die bestemd waren voor al de lieden
van Israel en voor de vreemdelingen, die onder hen ver-
bleven, opdat iedereen, die per ongeluk iemand gedood had,
daarheen zou kunnen vluchten en niet behoefde te sterven
door de hand van den bloedwreker, voordat hij voor de
volksvergadering had terechtgestaan.

DE LEVIETENSTEDEN.

21 : 1 Toen naderden de familiehoofden van de Levieten tot
Eleazar, den priester en Jozua, den zoon van Nun en tot de
familiehoofden van de stammen der lieden van Israel en

2 spraken te Silo, in het land Kanaan gelegen — aldus tot
hen: de HEERE heeft door Mozes indertijd bevolen, dat
aan ons steden ter woning moeten worden gegeven met de

3 bijbehoorende weidegronden voor ons vee 1 ). Wilt die ons nu
toewijzen. Dientengevolge gaven de lieden van Israel aan de
Levieten, overeenkomstig het bevel des HEEREN, uit hun
eigen erfdeel, de volgende steden met de bijbehoorende
weidegronden. Ook deze steden lieten zij aanwijzen door

4 het lot. Voor de geslachten der Kehatieten 2 ) kwam het lot
het eerst tevoorschijn en van deze Kehatieten kwamen het
eerst de nakomelingen van Aaron, den priester, aan de
beurt — zoodat dezen, als eersten der Levieten, steden
kregen toegewezen uit den stam van Juda, uit den stam

1) Zie Numeri 35 : 1-8.
2) De nakomelingen van Levi waren verdeeld in drie geslachten overeen-

komend met de drie zonen van Levi: Kehath, Gerson en Merari.
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van Simeon en uit den stam van Benjamin. In het ge-
heel dertien steden, welke door het lot, naar Gods bizondere
voorzienigheid werden aangewezen. Immers deze priesters
moesten juist het meest den dienst verrichten in de tent
der samenkomst en later in den tempel. De tent stond
eerst te Silo, later te Nob en te Jerusalem, waar de
tempel ook werd gebouwd. De priesters kwamen alzoo in

5 de buurt van het heiligdom te wonen. De overige nakome-
lingen van Kehath, die niet van zijn zoon Aaron, den priester
afstamden en dus gewone Levieten waren, ontvingen uit de
geslachten van den stam van Efraim en Dan en van den
halven stam van Manasse tiers steden door het lot.

6 De nakomelingen van Gerson ontvingen van de ge-
slachten van den stam van Issachar en van die van den
stam van Aser en Naftali en van den halven stam van
Manasse, die in Basan woonde, dertien steden door het lot.

7	 En de nakomelingen van Merari ontvingen voor hun
onderscheidene geslachten, uit de stammen van Ruben, Gad

8 en Zebulon, twaalf steden. Alzoo hebben de lieden van
Israel aan de Levieten deze steden met het bijbehoorend
weiland, door middel van het lot toegewezen, en zij hebben
dat gedaan zooals de HEERE, door Mozes het bevolen had.

9	 En zij gaven hun met name de volgende steden uit den
stam van de lieden van Juda en van Simeon om er mee in

10 te wonen, naast de andere bewoners. De nakomelingen van
Aaron, den priester, waren van de geslachten der Kehathie-
ten het eerst aan de beurt. Zij werden door het lot het eerst
aangewezen, zooals boven is gezegd.

11 En men gaf hun de „stad van Arba", genoemd naar den
bekenden geweldige onder de Enakieten, de vader van
Anok 1). De „stad van Arba" is Hebron op het gebergte van

12 Juda met bijbehoorende weidegrond rondom. Maar het
akkerland en de dorpen van deze stad had men als bezitting
gegeven aan Kaleb, de zoon van Jefunne en dat bleef uiter-
aard zijn. erfdeel. De priesters woonden er bij in.

13 Aan de nakomelingen van Aaron, den priester hebben
zij dus Hebron gegeven, de vrijstad voor den doodslager,
met bijbehoorende weidegrond en Libna met zijn weide-
grond.

1) Wellicht hetzelfde als Enak.
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14	 Voorts Jattir met zijn weidegrond en Estemcia met zijn
15 weidegrond, Hoion met zijn weidegrond en Debir met zijn
16 weidegrond, Ain, Jutta en Beth-Semes, elk met zijn weide-
17 grond, dat is negen steden uit deze twee stammers. En uit
18 den stam van Benjamin: Gibeon, Geba, Anathoth en Almon,

elk met zijn bijbehoorende weidegrond — dat is vier steden.
19 In totaal ontvingen de nakomelingen van Aaron, de

priesters, dertien steden met de bijbehoorende weide-
gronden, om er in te wonen en te leven.

20	 Wat betreft de andere nakomelingen van Kehat, welke
gewone Levieten waren, aan hen werden door het lot steden

21 toegewezen uit den stam van Efrain. Men heeft aan hen
gegeven de vrijstad voor den doodslager, Sichem, met bijbe-
hoorende weidegrond, gelegen op het gebergte van Efraim

22 en Geser, Kibzaim en Beth-Horon, elk met zijn weidegrond.
23 Tesamen vier steden. En uit den stam van Dan: Elteke,
24 Gibbethon, Ajalon en Gath-Rimmon, elk met bijbehoorende
25 weidegrond: vier steden. En van den halven stam van

Manasse Taanach met zijn weidegrond en Gath-Rimmon 1)
26 met zijn weidegrond: twee steden. Alles samengenomen, tiers

steden met bijbehoorende weidegronden voor de geslachten
van de nakomelingen van Kehat buiten het priesterlijk ge-
slacht van Aaron.

27 Aan de nakomelingen van Gerson, een van de Levieten-
geslachten, werden de volgende steden toegewezen: uit den
halven stam van Manasse, aan de oostkant van den Jordaan,
de vrijstad voor den doodslager, die aldaar lag, namelijk
Golan in Basan, met zijn weidegrond en Beesthera met zijn

28 weidegrond: twee steden. En uit den stam van Issaschar
29 Kisjon, Dobrath, Jarmoeth en En-gannin, elk met bijbe-
30 hoorende weidegrond: vier steden. En uit den stam van,
31 Aser: Miseal, Abdon, Helkath en Rehob, elk met bijbe-
32 hoorende weidegrond: vier steden. En uit den stam van

Naftali Kedes, de vrijstad voor den doodslager in Galilea
gelegen, met bijbehoorende weidegrond, Hammoth-Dor en

1 ) Algemeen wordt aangenomen, dat dit berust op een schrijffout van een
afschrijver, en dat bier gelezen moet worden Jibleam, zie 17 : 11 en, dat dit
hetzelfde is als Bileam dat in 1 Kron. 6 : 55 onder de levietensteden wordt
genoemd.
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33 Kartan, elk met zijn weidegrond. Samen drie steden. Al de
steden voor de onderscheidene geslachten der Gersonieten
met bijbehoorende weidegronden, waren dertien steden.

34 De geslachten van de nakomelingen van Merfiri, de
Levieten, die nog over waren na de bovengenoemden, ver-
kregen uit den stam van Zebulon: Jokneam met zijn weide-

35 grond, Karta met zijn weidegrond, Dimna met zijn weide-
36 grond, Nahalal met zijn weidegrond: vier steden. En uit
37 den stam van Ruben Bezer, Jachza, Kedemoth en Meffiath,
38 elk met bijbehoorende weidegrond: vier steden samen.En

uit den stam van Gath Ramoth, de vrijstad voor den dood-
slager, gelegen in Gilead, met zijn weidegrond en.

39 Mahanalm, Hesbon en Jaezer, elk met bijbehoorende weide-
40 grond: in het geheel vier steden. Al deze steden waren voor

de verschillende geslachten van de nakomelingen van
Merfiri, de rest van de geslachten der Levieten. Door het
lot ontvingen zij twaalf steden met elkaar.

41	 Al de steden van de Levieten midden in de bezitting
van de lieden van Israel, waren acht en veertig steden met

42 de bijbehoorende weidegronden. Deze steden hadden stad
voor stad, haar weidegrond er omheen. Zoo was het met al
deze steden.

43 Zoo heeft de HEERE aan Israel het gansche
land gegeven, van hetwelk Hij aan hun vaderen gezworen
had, het te zullen geven 1 ). Zij namen het in bezit, ver-

44 deelden het en gingen er in wonen. En de HEERE heeft
hun rondom rust gegeven, precies zooals Hij het hun vaderen
onder eede beloofd had. Zoodat niemand van de
Kanaanieten zich durfde roeren tegen Israel. En niet een
van al hun vijanden heeft voor hen kunnen standhouden.

45 Al hun vijanden gaf de HEERE in hun hand. Niet een van
al de goede woorden, die de HEERE tot het huis van Israel
gesproken had, is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen2).

1) Genesis 12 : 7, 15, 18.
2) Het feit, dat niet alle steden in bezit waren genomen en niet alle streken

van vijanden gezuiverd waren, lag aan de laksheid en het ongeloof van het yolk,
dat den eisch van het verbond niet volbracht op dit punt. Het lag niet aan den
HEERE, Die zijn belofte inderdaad vervulde, maar altijd in verband met den
door Hem gestelden eisch. Wanneer men bier tegenstrijdigheid tusschen belofte
en vervulling meent te moeten constateeren, heeft men geen, of niet voldoende,
oog voor het verbond en den verbondseisch.

72



-22 : 7

AFSCHEID VAN DE OOST-JORDAANSCHE STAMMEN.

22 : 1	 In dien tijd heeft Jozua de Rubenieten en Gadieten en
den halven stam van Manasse samengeroepen en tot hen

2 gezegd: Gijlieden hebt u gehouden aan alles wat Mozes, de
knecht des HEEREN, u bevolen heeft ten aanzien van de
hulp, die gijlieden bij de verovering van het land ons hier
moest bieden. En gij hebt naar mij geluisterd, in alles wat

3 ik u bevolen heb. Gij zijt to prijzen. Gij hebt uw broeders
niet in den steek gelaten — het is nu al zeer veel dagen
tot op vandaag toe, dat gij bij ons zijt gebleven en uw hulp
hebt betoond — Gij hebt het voorschrift van den HEERE,

4 uw God, getrouw volbracht 1 ). Doch nu heeft de HEERE,
uw God, uw broeders hier rust geschonken, gelijk Hij hun
beloofd had, keert dan nu naar uw tenten 2 ) terug, naar uw
erfdeel hetwelk Mozes, de knecht des HEEREN, u in het

5 overjordaansche heeft gegeven. Aileen denkt er aan, neemt
nauwlettend in acht het onderhouden van het gebod en de
wet, die Mozes, de knecht van den HEERE, u heeft voorge-
schreven, dat gijlieden den HEERE uw God liefhebt en in
al Zijn wegen gaat en let op Zijn bevelen en Hem aanhangt

6 en dient met geheel uw hart 3 ) en geheel uw ziel 4 ). Toen.
heeft Jozua hen gezegend en heeft hij hen laten gaan. En

7 zij gingen naar hun tenten in het overjordaansche. Immers
aan de eene helft van den stam van Manasse had Mozes een
erfdeel gegeven in Basan en aan de andere helft heeft Jozua
een deel gegeven, samen met hun broeders van de overige

1) Zie Numeri 32 : 20 v.v.
2) „Naar uw tenten" is een typische staande uitdrukking, uit den nomaden.

tijd van de woestijnreis afkomstig, die in gebruik bleef, langpn tijd nadat het
yolk zich in vaste woningen gevestigd had, vgl. Richt. 16 : 1 en 1 'Con.- 12 : 16.

3) „Hart" = het centrale van den inwendigen mensch dat de richting van
alle levensuitingen aanwijst.

4) „Ziel" = het leven zelf dat zich openbaart in 's menschen wilskracht,
denkkracht, werkenergie, redeneeren en overieggen enz.

De eenheid van den Bijbel en van het verbond Mat uit dezen zin, die reeds
in Dent. 6 : 5 precies zoo voorkomt en die de hoogste Profeet Jezus Christus,
in het nieuwe Testament weer precies zoo uitspreekt, wanneer hij een kort be-
grip van de wetsvolbrenging en gehoorzaamheid geeft, Matth. 22 : 37 v. Daar
is geen tegenstelling tusschen de wil des Heeren in het Oude en Nieuwe
Testament.
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stammen, aan dezen kant van den Jordaan, in het westen
van het land.

Toen Jozua hen naar hun tenten liet gaan en
8 hen gezegend had, heeft hij ook nog tot hen gesproken:

Keert terug naar uw tenten met groote schatten, en zeer
veel vee, met zilver en goud, brons en ijzer en kleeren in
grooten overvloed. Dat is uw deel van den veroverden buit.
Maar behoudt het niet voor uzelf. Het is voor uw heelen
stam. Deelt den buit van uw vijanden mee aan uw broeders,
die thuis moesten blijven.

HET ALTAAR-GEDENKTEEKEN BIJ DEN JORDAAN.

22 :9 Toen keerden de lieden van Ruben, de lieden van
Gad en de halve stam van Manasse terug; verlieten de
lieden van Israel; trokken weg van Silo dat in het
land Kanaan ligt en begaven zich op weg naar het land
Gilead, dat aan den overkant van den Jordaan ligt, hun
eigen land, waarvan zij bezitters waren geworden, volgens

10 het bevel des HEEREN door Mozes. Toen zij op hun thuis-
reis waren gekomen bij de steenkringen aan den Jordaan,
nog gelegen in het land Kanaan aan den westelijken oever,
bouwden de lieden van Ruben en de lieden van Gad en de
halve stam van Manasse daar een altaar aan den Jordaan,
een altaar van groote afmetingen, zoodat het reusachtig van

11 aanzien werd. De lieden van Israel vernamen daarvan. Zij
hoorden zeggen: zie de lieden van Ruben en Gad en de
halve stam van Manasse hebben een altaar gebouwd met
het front 1 ) naar het land Kanaan, bij de steenkringen in
de buiirt van den Jordaan nog aan den kant van de lieden

12 van Israel, westelijk van de rivier. Toen de lieden van
Israel dit vernomen hadden, is de heele vergadering van het
yolk te Silo samengekomen om tegen hen ten strijde te trek-
ken en hen met de ban voor de overtreders van de inzet-

1) De vertaling is hier onzeker. Men kan ook vertalen „tegenover het land
Kanaan"; wat dat precies beteekent is niet duidelijk. We hebben de vertaling
van Goslinga gekozen.
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13 tingen van den HEERE, zwaar te straffen. Maar eerst zon-
den de lieden van Israel naar de lieden van Ruben, Gad en
den halven stain van Manasse in het land Gilead, een depu-
tatie voor onderzoek. Deze bestond uit Pinehas, de priester,

14 de zoon van Eleazar en met hem tien oversten, voor elke
stain een familiehoofd.

Elk van deze tien was hoofd van een familie onder de
15 stammen van Israel. Toen zij bij de lieden van Ruben en

de lieden van Gad en den halven stain van Manasse ge-
komen waren, spraken zij tot dezen aldus:

16 De gansche gemeente van den HEERE spreekt aldus
tot u: wat voor trouwbreuk is dit, die gijlieden bedreven
hebt tegen den God Israels, dat gijlieden u heden van den
HEERE afkeert, door dat bouwen van een eigen altaar
voor u? Gij weet toch, dat gij daardoor in opstand gekomen
zijt tegen Hem, omdat Hij het bouwen van een eigen altaar
naast het altaar te Silo, ten strengste verboden heeft? 1)

17 Is de ongerechtigheid, in verband met de zonde bij Peor,
bedreven door ons yolk, nog niet genoeg? Tot vandaag toe
hebben wij ons er nog niet van gereinigd zooals betaamde 2).
De plaag van den HEERE is om die zonde over de heele

18 gemeente van den HEERE gekomen 3 ). En nu, wilt gijlieden
nu, heden, van den HEERE afvallig worden? Als gij heden
tegen den HEERE opstaat, zal morgen zijn toorn ontbranden
tegen de heele gemeente. Daarom komen wij u waarschuwen

19 en zoo noodig straffen voor het zoover is. Gesteld, dat uw
erfland onrein is en dat gij daarvoor een verzoeningsdaad
wildet verrichten, trekt dan liever over naar het eigen land
van den HEERE, alwaar de wooing des HEEREN is en
gaat dan liever voor goed u in ons midden vestigen. Maar
staat niet tegen den HEERE op. En staat ook niet tegen
ons op, door bier een apart altaar voor u te bouwen onder-
scheiden van het eene en eenige altaar van den HEERE
onzen God te Silo.

20	 Toen Achan de zoon van Zerach zich aan het verban-

1) Deut. 4 : 12 v.
2) Zie Num. 25 : 4-9. De nawerking van deze zonde, die zoo zwaar gestraft

is, is nog niet uitgewerkt inzooverre als velen nog met hun hart aan deze af-
goderij hangen (Keil).

8 ) 24000 Israelieten stierven.
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nene vergrepen had, is toen niet een toornuitbarsting ge-
vallen op de heele gemeente van Israel, ofschoon hij toch
maar als eenig man gezondigd had? En moest hij niet
sterven voor zijn overtreding? En hij niet alleen, maar ook
de zijnen?

21	 Hierop antwoordden de lieden van Ruben, de lieden
van Gad en de halve stam van Manasse en spraken tot de

22 stamhoofden van Israel: de God der goden, de HEERE,
weet het, en Israel mag het ook weten, dat het niet uit op-
standigheid of trouwbreuk tegen den HEERE is — als het
wel zoo is verlos ons dan heden niet meer van onze vijanden
HEERE!

23 Die altaarbouw, Gij meent, dat wij die verricht
hebben om ons of te keeren van den HEERE. Maar zoo wij
dit altaar gebouwd hebben voor den eeredienst, om er
brandoffers of spijsoffers op te offeren of dankoffers te

24 brengen — de HEERE zelf moge het aan ons wreken! Waar-
lijk, wij hadden daar een heel ander motief voor. Wij hebben
dit gedaan uit bezorgdheid over een bepaalde zaak. Wij
dachten, dat het later zou kunnen gebeuren, dat uw kinderen
met onze kinderen zouden spreken en zeggen: wat hebt gij,
overjordaanschen, eigenlijk uit te staan met den HEERE,

25 den God van Israel? De HEERE heeft toch tusschen ons
en u, gij nakomelingen van Ruben en Gad, den Jordaan als
grens gesteld. Gijlieden hebt geen deel aan den HEERE.
Door zoo te spreken zouden uw kinderen onze kinderen
er toe kunnen brengen den HEERE niet meer te vreezen.

26 Dat is de reden waarom wij gezegd hebben: laten wij iets
maken, om dat te voorkomen; laten wij voor ons dit altaar
bouwen, niet als een altaar voor den eeredienst, niet voor

27 brandoffers, noch voor slachtoffers, maar opdat dit altaar als
een getuige kan zijn tusschen u en ons, alsmede tusschen
ons beider nakomelingen na ons,als een gedenkteeken dat
bewijst, dat wij aan den eeredienst van den HEERE, voor
zijn aangezicht, deelnemen met onze brandoffers, onze
slachtoffers en onze dankoffers, zoodat uw kinderen later
niet tot de onze kunnen zeggen: gij hebt geen deel aan den
HEERE!

28	 Verder dachten wij, wanner men dit later tot ons of
ons nageslacht zou zeggen, dan zouden wij kunnen antwoor-
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den: let maar eens op den bouwstijl van het altaar van
den HEERE, hetwelk onze vaderen gebouwd hebben, niet
om er brandoffers of slachtoffers op te offeren, maar op dat
het als een getuige tusschen ons en u daar zou staan om
te bewijzen, dat wij tot de gemeente van den HEERE be-
hooren, wijl wij ook Zijn bevelen gekend en bewaard heb-

29 ben. Het is ver van ons om op te staan tegen den HEERE en
Hem heden den rug toe te keeren door een altaar voor den
eeredienst te bouwen, voor brandoffers, spijs- en slachtoffers,
naast het altaar van den HEERE, onzen God, dat voor Zijn
woning staat te Silo!

30 Toen Pinehas, de priester en de oversten van de ge-
meente, namelijk de stamhoof den van Israel, die hem be-
geleidden, de woorden vernamen, welke de lieden van Ruben,
Gad en Manasse gesproken hadden, waren zij tevreden en

31 was het goed. En Pinehas, de priester, de zoon van Eleazar,
zeide tot de lieden van Ruben, de lieden van Gad en de
lieden van Manasse: heden hebben wij gemerkt, dat de
HEERE onder ons is, wiji gij geen trouwbreuk tegen den
HEERE bedreven hebt. Daardoor hebt gij de lieden van
Israel uit de hand van den HEERE gered en voor een
oordeel behoed.

32 Toen keerden de priester Pinehas, de zoon van
Eleazar en de oversten terug van de lieden van Ruben
en de lieden van Gad uit het land Gilead, en zij kwamen
weer in het land Kanaiin bij de lieden van Israel en brach-

33 ten dezen bescheid. En de zaak was goed, naar de meening
van de lieden van Israel en de lieden van Israel prezen
God. En zijn dachten er niet meer aan om tegen hun
broeders uit te trekken om te strijden en het land, waar de

34 lieden van Ruben en Gad woonden, te verwoesten. En de
lieden van Ruben en van Gad noemden het altaar: het is
tusschen ons een getuige, dat de HEERE onze God is.

JOZUA'S DIENST DES WOORDS VOOR DE OVERSTEN VAN
HET VOLK.

	

23 : 1	 Langen tijd nadat de HEERE Israel rust gegeven had
van al zijn vijanden rondom, en toen Jam= hoogbejaard
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2 geworden was, gebeurde het, dat Jozua gansch Israel nog
eens bijeen liet roepen, namelijk de oudsten, de hoofden der
stammen, de rechters en ambtlieden 1 ) en dat hij tot hen
sprak als volgt: lk ben oud en hoogbejaard geworden, ik

3 zal u niet lang meer kunnen. leiden 2 ). Doch noodig is dat
ook niet, want gijlieden hebt zelf, met eigen oogen gezien al
wat de HEERE, uw God, aan al de volkeren die hier voor u
woonden, gedaan heeft, toen wij aankwamen. Want de

4 HEERE, uw God, heeft zelf voor u gestreden. Ziet; ik heb
deze heidenen, die hier nog wonen, die overgebleven zijn,
door het lot tot een erfdeel doen toevallen aan uw stam-
men, van den Jordaan of — en al de volkeren, die ik uitge-
roeid heb tot aan de Groote Zee, daar waar de zon onder-

5 gaat, ook hun land heb ik u toegewezen. Wat betreft, die
nog overgebleven heidenen, de HEERE uw God zelf zal
hen voor u uitstooten en uitdrijven en gij zult hun land
ongetwijfeld in bezit nemen, gelijk als de HEERE, uw God,
u heeft toegezegd. Aan de trouw van den HEERE behoeft
gij nimmer te twijfelen. Uw toekomst zal afhangen van uw

6 eigen trouw. Uw roeping is zeer standvastig te blijven in
het zorgvuldig bewaren en betrachten van alles wat ge-
schreven is in het wetbOek van Mozes, opdat gij daarvan

7 niet afwijkt, noch naar rechts, noch naar links. En gij moet
er voor waken, dat gij u niet vermengt met deze heidenen,
die nog bij u zijn overgebleven. Gij moet zorgen, dat gij
den naam hunner goden, die geen goden zijn, niet op uw
lippen neemt en nog minder daarbij uw eeden zweert en
uw beloften bekrachtigt, en vooral, dat gij u er niet voor

8 nederwerpt om ze te aanbidden. Gij moet den HEERE, uw
9 God, blijven aanhangen, zooals gijlieden tot op heden gedaan

hebt. Daar is alle reden voor. Gij weet wat Hij gedaan heeft.
Groote en sterke volken heeft de HEERE voor u uitgedreven
en wat u aangaat, Hij heeft gezorgd, dat niemand voor u kon

1) Vgl. aanteekening 1 op bladzijde 14.
2) Calvijn herinnert aan 2 Petri 1 : 13, 14 „Ik acht het mijn plicht, zoolang

ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat
het afleggen van mijne tent spoedig komt ...... " en voegt er aan toe, dat deze
„vrome ongerustheid" van Jozua aan alien, die leiding geven, ter navolging wordt
voorgehouden. Onze zorg moet zich uitstrekken tot na ons leven, over hen, die
aan onze hoede zijn toevertrouwd.
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10 standhouden tot op den huidigen dag. Een man van u vervolgt
duizend anderen. Immers de HEERE, uw God, ja Hijzelf,
heeft voor ulieden gestreden zooals Hij u beloofd had.

11 Waakt dan zeer en zorgt, dat gij den HEERE, uw God, lief-
hebt. Het gaat om uw leven, om het bestaan van ons yolk.

12 Want, wanneer gij u werkelijk zoudt omkeeren en u aan-
sluiten bij het overschot van deze heidenen, die hier nog
bij u overgebleven zijn, en wanneer gij u met hen zoudt
verzwageren en bij hen in- en uitgaan en zij bij u, bedenkt
dan wel, dat de HEERE, uw God, in dat geval deze heidenen

13 niet verder voor u uitdrijven zal. Neen erger nog. Dan zullen
zij voor u worden, wat een strik en een val voor het wild is,
tot een geesel waarmee een onwillige slaaf in de zijde wordt
geslagen, tot doornen in uw oogen; en dat zal duren, totdat
gijlieden verdwenen zult zijn van den bodem van dit goede
land, hetwelk de HEERE, uw God, u gegeven heeft. Het gaat
naar uw ondergang, wanneer gij u aansluit bij deze heidenen

14 en den HEERE verlaat. Zie, ik ben op het oogenblik gaande
op den weg der gansche aarde, naar het graf, maar als mijn
mond gesloten is, houdt het dan vast in gedachten met uw
gansche hart en gansche ziel, dat geen enkel woord van al
de goede woorden, die de HEERE, uw God, tot u gesproken
heeft, zijn vervulling heeft gemist. Alles is uitgekomen wat

15 Hij u beloofd heeft. Zijnerzijdsch is niets onvervuld ge-
bleven. Maar evenals al het goede, dat de HEERE uw God
ten aanzien van u gesproken had, gekomen is, alzoo zal de
HEERE u ook het kwade doen overkomen, wanneer gij u
van Hem en zijn inzettingen afkeert. En Hij zal het kwaad
doen komen zoolang, tot Hij u verdelgd heeft uit dit schoone
land, hetwelk de HEERE, uw God, u gegeven heeft.

16 Gewis, wanneer gij het verbond van den HEERE, uw God,
verbreekt, hetwelk Hij van zijn kant als Eerste, met u heeft
opgericht, en wanneer gij andere goden gaat dienen en u
daarvoor ter aarde gaat werpen, dan zal de toorn van den
HEERE tegen u ontbranden en het gevolg zal zijn, dat gij
snel zult verdwijnen uit het goede land, dat Hij u gegeven
heeft.
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DE VERBONDSVERNIEUWING TE SICHEM.

24 : 1 Nog een keen heeft Jozua, voor zijn dood, al de stammers
van Israel laten bijeenkomen te Sichem. Weer niet al de
leden van het yolk hoofd voor hoof d, maar de oudsten van
Israel, de stamhoof den, rechters en ambtlieden. En toen zij
alien zich voor Gods aangezicht gesteld hadden, sprak Jozua

2 voor het laatst tot het gansche yolk, dat voor hem vertegen-
woordigd was, het volgende: Aldus spreekt de HEERE, de
God van Israel. In oude tijden woonden uw vaderen aan de
overzijde van de rivier de Eufraat. Daar woonde Terach, de
vader van Abraham en Nahor en zij dienden daar andere

3 goden. Maar Ik verkoos, naar mijn vrijmachtig welbehagen,
uw vader Abraham en nam hem van de overzijde der rivier
uit zijn familie en vaderland, in Ur, en bracht hem naar hier
en Ik deed hem dit gansche land Kanaan doortrekken als
het toekomstig bezit van zijn nakomelingen. Ik vermeerder-
de ook zijn zaad. Naast Ismael gaf Ik hem Izaa. En aan

4 IzaRk. gaf Ik Jakob en Esau. Aan Esau heb Ik het gebergte
Selig gegeven om dit in bezit te nemen, terwijl Jakob en zijn
zonen, door mijn voorzienig bestel, aftrokken naar Egypte.

5 Toen zond Ik Mozes en Aaron en trof Egypte met de plagen,
waarvan gij wel weet, dat Ik ze under hen gezonden. heb.

6 En daarna heb Ik u uitgeleid. Ik deed uw vaderen uit
Egypteland gaan en gij kwaamt bij de zee en daar stondt gij
machteloos. Maar toen de Egyptenaars uw vaderen achter-
volgden met krijgswagens en ruiters tot bij het strand van

7 de Schelfzee, toen riepen uw vaders tot Mij, den HEERE
en Hij hoorde en stelde op hun geroep duisternis tusschen
ulieden en de Egyptenaars. En gij weet wel, toen baande Hij
voor u een pad door de zee. Maar, toen de Egyptenaars u
volgden op het pad door de zee, deed Hij de zee op hen
toeloopen en hen overdekken. Met eigen oogen hebt gij ge-
zien, wat Ik den Egyptenaars gedaan heb. Nadat gij vele

8 dagen in de woestijn doorgebracht hadt, bracht Ik u in het
land der Amorieten, die aan de overzijde van den Jordaan
woonden, waar nu de Rubenieten, Gadieten en de halve stam
van Manasse hun erfdeel hebben. Toen zij met u streden, gaf
Ik hen in uw hand, zoodat gij hun land in bezit hebt kun-

9 nen nemen. 1k vernietigde hen voor u. Daarop maakte
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Balak, de zoon van Zippoi, de koning van Moab zich ge-
reed om tegen Israel te vechten, niet met wapens, maar
met bezweringsformules. Hij lies Bileam, de zoon van Beor,

10 roepen om u te vervloeken. Maar Ik wilde nets van Bileams
bezweringen hooren. Daarom heeft hij tegen wil en dank u
moeten zegenen. Zoo heb Ik u uit zijn hand gered.

11 Toen gij door den Jordaan getrokken en bij Jericho ge-
komen waart, streden de burgers van Jericho tegen u van
achter hun sterke muren. En achtereenvolgens heeft toen de
rest van het land tegen u gevochten: de Amorieten, Fere-
zieten, Kanaanieten, Hethieten en Girgasieten, de Hevieten
en Jebusieten. Maar Ik heb hen alien in uw macht ge-

12 geven. Ik heb als het ware een wespenzwerm voor u uitge-
zonden, die hen voor u moesten wegjagen. Zooals de twee
koningen van de Amorieten, zoo zijn al de koningen ver-
jaagd. Door uw zwaard of uw boog is het niet geschied,

13 dat weet gij wel. Ik heb ulieden een land gegeven, waar-
voor gijzelf niet hebt gezwoegd en gezweet; steden heb Ik
u overhandigd, welke gij niet gebouwd hebt, om er in te
wonen. Wijngaarden en olijfboomen, die gij niet zelf ge-

14 plant hebt, zijn het, waarvan gij thans eet. Wanneer gij
ziet op dit alles, wat de HEERE gedaan heeft aan uw voor-
geslacht en aan u, hebt gij tallooze redenen om Hem te
vreezen. Welnu vreest den HEERE dan en dient Hem op-
recht en trOuw. Verwijdert de laatste resten van de goden,
die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de
rivier en in Egypte, en dient den HEERE.

15 Doch wanneer het u verkeerd mocht voorkomen om den
HEERE te dienen met geheel uw hart, kiest dan heden met
beslistheid, wien gij dienen wilt. Zoo gij Hem niet wilt, gij
hebt nog de keus tusschen de goden, welke uw vaderen aan
de overzijde der rivier oudtijds gediend hebben en de goden
der Amorieten, wier land gij heden bewoont. Ze doen voor
elkaar niets onder. Ze zijn tegen elkaar opgewassen, die
goden! Wat mij betreft, ik weet wel wat ik doe. Ik en mijn
huis, wij zullen den HEERE dienen!

16	 Toen viel het yolk in en antwoordde: het is ver van
ons om den HEERE te verlaten en andere goden te dienen.

17 De HEERE is toch immers onze eigen God. Hij is het toch,
Die one en onze vaderen uit Egypteland heeft opgevoerd,.
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Die ons vrijgemaakt heeft van het slavenhuis en voor onze
eigen oogen heeft Hij deze groote wonderteekens verricht,
waarvan gij gesproken hebt. Hij is het, Die ons behoed heeft
overal op den weg, dien wij gegaan zijn en onder alle vol-

18 ken, waar wij dwars doorheen moesten trekken. En de
HEERE heeft al deze volken, waar wij door moesten en
den Amoriet, die dit land bewoonde, voor ons uitgedreven
uit dit land. Wij zullen ook den HEERE dienen. Hij is
toch immers onze eigen God.

19 Maar Jozua zeide tot het yolk: gij zult den HEERE
niet kunnen dienen,. want Hij is een heilig God; Hij is een
naijverig God, Die jaloersch is op Zijn eer. Hij zal uw over-

20 treding en uw zonden niet vergeven. Denkt daaraan! Wan-
neer gij den HEERE verlaat en vreemde goden dient, dan
zal Hij precies andersom met u handelen, dan Hij nu ge-
daan heeft. Dan zal Hij kwaad over u brengen, ja u ver-
nielen in zijn gramschap. En dat, nadat Hij u eerst zoo
heeft welgedaan. In plaats van zijn guest komt dan Zijn
schrikkelijke toorn.

21	 Doch het yolk zeide tot Jozua: peen, houd ons niet op,
22 wij zullen den HEERE dienen. Daarop zeide Jozua tot het

yolk: welnu dan, gijlieden zijt voor elkaar getuigen, dat
gij allen gekozen hebt om den HEERE, uw God, te dienen.

23	 Zij vielen in: inderdaad, dat zijn wij!
Verwijdert dan nu, aldus Jozua weer, de vreemde goden,

die onder u vereerd worden en neigt uw hart geheel en vol-
komen tot den dienst van den HEERE, den God van Israel.

24	 Daarop antwoordde weer het yolk aan Jozua: den
HEERE onzen God willen wij dienen en naar Zijn stem

25 willen wij luisteren. Toen heeft Jozua namens den HEERE,
op dien dag opnieuw het verbond gesloten met het yolk. En
hij gaf hun een verbondsstatuut, hetwelk inzettingen bevat-
te, die zij te onderhouden hadden met stiptheid en nauwge-
zetheid, en dat ook hun verbondsrecht bevatte, krachtens
hetwelk zij alles wat de HEERE beloofd had, konden ver-

26 wachten en mochten vragen. Te Sichem deed hij dit. De
woorden van het verbondsstatuut liet Jozua opschrijven in
het wetboek Gods, opdat zij goed bewaard zouden worden.
Ook nam hij een grooten steep en richtte dien aldaar op
onder den eik, in het heiligdom van den HEERE, dat des-
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27 tijds te Sichem was. En tot het gansche yolk zei Jozua: zie,
deze steen zal als een stomme getuige tegen ons dienen,
wanner wij van den HEERE afvallen. Want hij heeft al de
woorden van den HEERE, die Kier zoo pas tot ons, en onze
woorden, die tot Hem gesproken zijn, mee aangehoord.
Daarom zal deze steen als een stomme getuige voor u dienen,
om u ervan terug te houden uw God te verloochenen.

28 Daarna liet Jozua het yolk gaan, een ieder naar zijn erfdeel.

10ZUA'S EN ELEAZARS DOOD.

24 : 29 Hetgeen thans volgt is het einde van het boek. Jozua,
de zoon van Nun, de knecht van den HEERE, is na deze
gebeurtenissen gestorven in den gezegenden ouderdom van

30 honderd en lien jaren. En men begroef hem in het gebied
van zijn eigen erfdeel, te Timnath-Serach op het gebergte
van Efralm, noordelijk van den berg Galls.

31 Gedurende heel het leven van Jozua bleef Israel den
HEERE dienen en ook gedurende het leven van de oudsten,
die nog lang na Jozua bleven leven. Dezen waren voor een
groot (led door eigen aanschouwing bekend met al de
daden, welke de HEERE voor Israel verricht had tijdens
hun eigen leven. Toen echter een geslacht opgroeide, dat
niet meer door eigen aanschouwing wist van de groote
daden des HEEREN, begon de afval toe te nemen.

32 Ook van het gebeente van Jozef, die in Egypte gestorven
was, is nog wat te vermelden. De lieden van Israel hadden
dit gebeente, toen zij Egypte verlieten, meegenomen en mee
opgevoerd naar Kanain 1 ). Daar hebben zij het begraven
op een historische plek, te Sichem, in het stuk land dat
Jakob van de zonen van Hemor, den vader van Sichem, ge-
kocht had voor den prijs van honderd kesita's 2). Dit stuk

1) Exodus 13 : 19, vgl. Hebreeu 11 : 22.
2) Genesis 33 : 19 v. Kesita is 'n gewicht, waarvan de zwaarte niet bekend is.

Het geld word gewogen.
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grond was aan de afstammelingen van Jozef ten erfdeel
toegewezen.

33 Ook stierf Eleazar, de priester, de zoon van Aaron.
Hem hebben zij begraven op den heuvel, die aan zijn zoon
Pinehas behoorde, op het gebergte van Efrain.
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