Leidingdeel Jozua - Schets 6
Het land verdeeld – Jozua 15-19
A) Doel
1. Betekenis benoemen
In onze tekst wordt besproken hoe het beloofde land in bezit genomen en verdeeld wordt. De
Heere vervult Zijn beloften aan Abraham, Izak en Jakob en geeft Zijn volk het land Kanaän in
erfelijk bezit.
2. Actualiteit aangeven
Zoals God Zijn beloften jegens het volk Israël nakwam, komt Hij nog steeds Zijn beloften na. Ga
tot deze trouwe God en pleit op Zijn beloften. Hij vervult niet al onze wensen, maar maakt wel
al zijn beloften waar.
3. Christus centraal stellen
Het volk Israël neemt in deze hoofdstukken het beloofde land in bezit. Door Christus’ offer is er
voor een ieder die in Hem gelooft een plaats bereid in het hemelse Kanaän.
B) Achtergrondinformatie
In de hoofdstukken 2-12 is beschreven hoe Israël het beloofde land heeft veroverd. In de
hoofdstukken 13-21 wordt beschreven hoe het land verdeeld moet worden.
In Jozua 13:1-7 krijgt Jozua de opdracht tot de verdeling van het land.
In Jozua 13:8-33 wordt de verdeling van de Overjordaanse gebieden besproken.
In Jozua 14-21 wordt de verdeling van het land Kanaän besproken, beginnend bij Juda en eindigend
met de steden van de Levieten.
Het valt op dat de verdeling van het land ontzettend nauwkeurig beschreven wordt. Dat was nodig,
omdat er anders nog jarenlange conflicten tussen de stammen konden komen over de precieze
verdeling van het land.
In Jozua 21:43-45 wordt een samenvatting gegeven van de voorgaande hoofdstukken: ten eerste
wordt besproken dat heel het land in bezit genomen is, ten tweede dat er rust is, ten derde dat de
vijanden verslagen zijn en ten vierde dat de beloften van de HEERE vervuld zijn. Dit is de
omgekeerde volgorde van hoe deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden: in Jozua 1 kwam de
belofte van de Heere tot Jozua en in de laatste hoofstukken werd het land in bezit genomen.
Suggesties voor verdieping:
- Bijbel:
Numeri 27:1-11; Numeri 32; Numeri 18, Deuteronomium 10:1-11,
- Literatuur:
Ds. P. den Butter – Jozua. Boek van Gods trouw
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C) Suggesties voor de avondinvulling
Niveau 1

Niveau 2

Alternatieve startopdracht
Alternatieve startopdracht
Scan de hoofdstukken 13-21 en probeer Scan de hoofdstukken 13-21 en probeer
ieder hoofdstuk in één zin samen te ieder hoofdstuk in één zin samen te vatten.
vatten.
Bijbel
Bijbel
Laat deze vragen altijd aan de orde komen Laat deze vragen altijd aan de orde komen
1. 1. Hoe wordt het beloofde land verdeeld?
1. Lees Jozua 21:43-45, hoe vaak komen
2. 2. Waarom krijgt Juda als eerste een
hierin woorden als ‘alles’, ‘heel’ of
gebied toebedeeld?
‘gans’ voor? Wat zal dat betekenen?
2. Waarom gaat de verdeling van het
beloofde land zo nauwkeurig?
Keuzevragen
Vraag 1, 2, 5, 7, 9

Keuzevragen
Vraag 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Overige verwerking
Lees het gedeelte over Kaleb (Jozua 14:615). Bespreek met elkaar welke les je
hieruit kunt trekken.

Overige verwerking
Pas de methode ‘Zweedse Bijbelstudie’ toe
op het gedeelte over Kaleb (Jozua 14:5-16).
Zie voor meer informatie de onderstaande
link.

www.lcj.nl/verwerkingplus16

www.lcj.nl/verwerkingplus16

D) Antwoorden en suggesties
Vraag 1
a. De stammen van Ruben en Manasse en de helft van de stam van Gad.
b. Zij hadden de opdracht om de andere stammen te helpen met het veroveren van hun erfdeel.
Dat blijkt ook uit Jozua 1:12-16.
Vraag 2
a. Praat erover door waarom de jongere tevreden of ontevreden is.
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b. Als zelfs Paulus tevreden is, terwijl hij in de gevangenis zit, wie zijn wij dan om ontevreden te
zijn, terwijl we zo veel hebben ontvangen? Maar hoe kunnen wij die tevredenheid van Paulus
leren? Misschien is de sleutel naar de tevredenheid van Paulus wel wat hij schrijft in 1 Korinthe
4:7: “En wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen.”
Vraag 3
Uithuwelijken is niet echt meer van deze tijd. Het uithuwelijken van een dochter voor de persoon
die een overwinning boekt komt in de Bijbel wel meer voor. David kreeg ook de dochter van Saul
als vrouw, doordat hij Goliath versloeg.
Achsa krijgt ook een stuk land van haar vader. Opvallend omdat het land hier aan een dochter (in
plaats van een zoon) gegeven wordt.
Vraag 4
a. Hun vader was overleden en hij had geen zoon. Dus was er niemand om zijn erfenis aan door te
geven. Daardoor zou hun vader geen grond kunnen krijgen en zou zijn naam niet blijven
voortbestaan. Dat wilden de dochters van Zelafead voorkomen en daarom gingen ze naar
Mozes.
b. De Heere zegt dat de dochters van Zelafead gelijk hebben: de naam van de vader moet blijven
voortbestaan, ondanks dat hij geen zonen heeft. Daarom moeten de dochters van Zelafead zijn
grond in bezit nemen.
c. De wet dat erfelijk bezit op een dochter kan overgaan als een man geen zonen heeft gekregen.
(Numeri 27:8).
Vraag 5
Wie is God? – God heeft de Israëlieten het land gegeven en uiteindelijk is Hij het die de verdeling
van het land bepaalt, maar Hij vraagt ook een actieve houding van Zijn volk.
Wie zijn wij? – De stammen die nog geen gebied hebben toegeschreven, moeten zelf het land
doortrekken om een eerlijke verdeling van het overige gebied te maken. Wij zijn dus als deze
stammen, we worden door God ingeschakeld.
Welke les? – De Heere vraagt om een actieve houding, maar uiteindelijk bepaalt Hij wat er gebeurt:
Hij vraagt de stammen om het land in zeven stukken te verdelen, maar het lot bepaalt wie welk
land krijgt.
Vraag 6
Wij mensen zijn voortdurend geneigd te verslappen. Op Christus zien, en op wat Hij heeft gedaan,
kan helpen om verslapping tegen te gaan.
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Vraag 7
a. Persoonlijke vraag, zie het antwoord bij vraag b voor verdere uitwerking.
b. Door de zending van Gods Zoon kunnen alle beloften vervuld worden en uit de vervulling van
Zijn beloften blijkt Gods trouw. God vervult zijn belofte om Zijn Zoon te zenden en een weg tot
verlossing te geven, ondanks alle ontrouw en zonden op de aarde.
c. Hem te geloven op Zijn Woord.
d. Denk bijvoorbeeld aan de belofte bij de doop. “Zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij
met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen
aanneemt, enz.” (doopformulier) Pleit op deze belofte en de vele andere beloften die bij de
doop gegeven zijn. Verder zijn er talloze beloften in de Bijbel te vinden die voor jou persoonlijk
bedoeld zijn. Pleit ook op deze beloften.
e. Als je naar God toegaat en pleit op Zijn beloften, dan zal Hij ze vervullen. Al Zijn beloften zijn in
Hem ja en amen!
f. Hier wordt terug verwezen naar vraag ‘b’. Dit klopt niet en moet vraag ‘d’ zijn.
Vraag 8
a. De Heere had gezegd dat de Israëlieten uit hun gebied een aantal steden aan de Levieten
moesten geven met daar omheen voldoende weidegrond (Numeri 35:1-5). Ze kregen dus geen
eigen gebied, maar een aantal steden met weidegrond, verdeeld over het land.
b. De stam van Levi had de priesterdienst als taak. Daarom was het ook handig dat ze verdeeld
over het land woonden: alle Israëlieten hadden daardoor de priesterlijke diensten binnen hun
bereik.
c. Ze kregen de tienden van de Israëlieten om te overleven en ze hadden weidegronden rondom
hun steden.
Vraag 9
Op internet zijn verschillende kaartjes te vinden waarin de gebieden van de verschillende stammen
te vinden zijn.

E) Extra voorbereiding
- Zoek op internet een kaartje met daarop de verdeling van het land Israël onder de
stammen.
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