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Jozua als Opvolger Aangewezen
God heeft Mozes al verteld dat hij het beloofde land vanwege zijn eerdere zonde niet zal mogen betreden.
Mozes realiseert zich dat het einde van zijn leven nadert en het is begrijpelijk dat hij zich zorgen maakt over
het toekomstige leiderschap van Israël. Hij vraagt om Gods leiding bij het kiezen van een opvolger. Het
moet voor Mozes wel heel bevredigend zijn dat God Jozua heeft gekozen, omdat hij al meer dan veertig
jaar lang Mozes' protegé is. De benoeming van Jozua zal in het bijzijn van heel Israël en van Eleazar de
priester plaatsvinden.
Num. 27:15-17 MOZES VRAAGT OM OPVOLGER.

Toen sprak Mozes tot den HEERE, zeggende: “Dat de
HEERE, de God der geesten van alle vlees, een man stelle over deze vergadering. Die voor
hun aangezicht uitga, en die voor hun aangezicht inga, en die hen uitleide, en die hen inleide;
opdat de vergadering des HEEREN niet zij als schapen, die geen herder hebben.”

Num. 27:18-21 JOZUA ALS TOEKOMSTIG LEIDER GENOEMD.

Toen zeide de HEERE tot Mozes: “Neem tot u
Jozua, den zoon van Nun, een man, in wien de Geest is; en leg uw hand op hem; en stel hem
voor het aangezicht van Eleázar, den priester, en voor het aangezicht der ganse vergadering;
en geef hem bevel voor hun ogen; en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat zij horen, te
weten de ganse vergadering der kinderen Israëls. En hij zal voor het aangezicht van Eleázar,
den priester, staan, die voor hem raad vragen zal, naar de wijze van Urim, voor het
aangezicht des HEEREN; naar zijn mond zullen zij uitgaan, en naar zijn mond zullen zij
ingaan, hij, en al de kinderen Israëls met hem, en de ganse vergadering.”

Num. 27:22,23 JOZUA GEINSTALLEERD.

En Mozes deed, gelijk als de HEERE hem geboden had; want hij
nam Jozua, en stelde hem voor het aangezicht van Eleázar, den priester, en voor het
aangezicht der ganse vergadering. En hij legde zijn handen op hem, en gaf hem bevel; gelijk
als de HEERE door den dienst van Mozes gesproken had.

Tweeëneenhalve Stam ten Oosten van de Jordaan
Terwijl de voorbereidingen worden getroffen voor de invasie van Kanaän, wordt Mozes benaderd door
mannen van de stammen van Gad en Ruben, die besloten hebben dat zij zich liever ten oosten van de
rivier de Jordaan willen vestigen. Het is een gebied waarvan zij denken dat het uitzonderlijk goede
weidegrond heeft voor hun grote kuddes. Mozes staat hier aanvankelijk sceptisch tegenover. Hij vermoedt
dat zij dit misschien willen om zo onder de strijd om Kanaän uit te kunnen komen. Maar wanneer men hem
verzekert dat ook deze mannen zullen helpen bij de verovering van het beloofde land, willigt Mozes hun
verzoek in. Blijkbaar vindt ook de helft van Manasses stam dit een goed plan en wordt hen toegestaan om
zich samen met de andere twee stammen aan de oostzijde van de Jordaan te vestigen. Mozes voorziet dat
er behoefte zal zijn aan steden die als vrijplaatsen kunnen dienen, zoals deze in de wetten van Israël tot in
detail worden uitgelegd, en hij wijst voor elk van de oostelijke stammen een stad aan als vrijplaats.
Num. 32:1-5

RUBEN EN GAD WILLEN LAND. De kinderen van Ruben nu hadden veel vee, en de kinderen

van Gad hadden machtig veel; en zij bezagen het land Jáëzer, en het land van Gilead, en
ziet, deze plaats was een plaats voor vee. Zo kwamen de kinderen van Gad en de kinderen
van Ruben, en spraken tot Mozes, en tot Eleázar, den priester, en tot de oversten der
vergadering, zeggende: “Atarôth, en Dibon, en Jáëzer, en Nimra, en Hesbon, en Eleále, en
Schebam, en Nebo, en Behon; dit land, hetwelk de HEERE voor het aangezicht der
vergadering van Israël geslagen heeft, is een land voor vee; en uw knechten hebben vee.”
Voorts zeiden zij: Indien wij genade in uw ogen gevonden hebben, dat ditzelve land aan uw
knechten gegeven worde tot een bezitting; en doe ons niet trekken over de Jordaan.”
Num. 32:6-15

MOZES VERMOEDT LAFHEID. Maar Mozes zeide tot de kinderen van Gad en tot de kinderen

van Ruben: “Zullen uw broeders ten strijde gaan, en zult gijlieden hier blijven? Waarom toch
zult gij het hart der kinderen Israëls breken, dat zij niet overtrekken naar het land, dat de
HEERE hun gegeven heeft? Zo deden uw vaders, als ik hen van Kades-Barnéa zond, om dit
land te bezien. Als zij opgekomen waren tot aan het dal Eskol, en dit land bezagen, zo braken
zij het hart der kinderen Israëls, dat zij niet gingen naar het land, dat de HEERE hun gegeven
had. Toen ontstak de toorn des HEEREN te dien dage, en Hij zwoer, zeggende: 'Indien deze

mannen, die uit Egypte opgetogen zijn, van twintig jaren oud en daarboven, het land zullen
zien, dat Ik Abraham, Izak en Jakob gezworen heb! Want zij hebben niet volhard Mij na te
volgen; behalve Kaleb, de zoon van Jefunne, den Keniziet, en Jozua, de zoon van Nun; want
zij hebben volhard den HEERE na te volgen.' Alzo ontstak des HEEREN toorn tegen Israël,
en Hij deed hen omzwerven in de woestijn, veertig jaren, totdat verteerd was het ganse
geslacht, hetwelk gedaan had, wat kwaad was in de ogen des HEEREN.
En ziet, gijlieden zijt opgestaan in stede van uw vaderen, een menigte van zondige mensen,
om de hittigheid van des HEEREN toorn tegen Israël te vermeerderen. Wanneer gij van
achter Hem u zult afkeren, zo zal Hij wijders voortvaren het te laten in de woestijn; en gij zult
al dit volk verderven.”
Num. 32:16-19 HULP IN STRIJD AANGEBODEN.

Toen traden zij toe tot hem, en zeiden: “Wij zullen hier
schaapskooien bouwen voor ons vee, en steden voor onze kinderen. Maar wij zelven zullen
ons toerusten, haastende voor het aangezicht der kinderen Israëls, totdat wij hen aan hun
plaats zullen gebracht hebben; en onze kinderen zullen blijven in de vaste steden, vanwege
de inwoners des lands. Wij zullen niet wederkeren tot onze huizen, totdat zich de kinderen
Israëls tot erfelijke bezitters zullen gesteld hebben, een ieder van zijn erfenis. Want wij zullen
met hen niet erven aan gene zijde van de Jordaan, en verder heen, als onze erfenis ons
toegekomen zal zijn aan deze zijde van de Jordaan, tegen den opgang.”

Num. 32:20-27 MOZES AANVAARDT VOORSTEL.

Toen zeide Mozes tot hen: “Indien gij deze zaak doen zult,
indien gij u voor het aangezicht des HEEREN zult toerusten ten strijde, en een ieder van u,
die toegerust is, over de Jordaan zal trekken voor het aangezicht des HEEREN, totdat Hij Zijn
vijanden voor Zijn aangezicht uit de bezitting zal verdreven hebben. En het land voor het
aangezicht des HEEREN ten ondergebracht zij; zo zult gij daarna wederkeren, en onschuldig
zijn voor den HEERE en voor Israël, en dit land zal u ter bezitting zijn voor het aangezicht des
HEEREN.
Indien gij daarentegen alzo niet zult doen, ziet, zo hebt gij tegen den HEERE gezondigd; doch
gij zult uw zonde gewaar worden, als zij u vinden zal! Bouwt uw steden voor uw kinderen, en
kooien voor uw schapen; en doet, wat uit uw mond uitgegaan is.”
Toen spraken de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben tot Mozes, zeggende: “Uw
knechten zullen doen, gelijk als mijn heer gebiedt. Onze kinderen, onze vrouwen, onze have
en al onze beesten zullen aldaar zijn in de steden van Gilead; maar uw knechten zullen
overtrekken, al wie ten heire toegerust is, voor het aangezicht des HEEREN tot den strijd,
gelijk als mijn heer gesproken heeft.”

Num. 32:28-32 OVEREENKOMST BEKEND GEMAAKT.

Toen gebood Mozes, hunnenthalve, den priester
Eleázar, en Jozua, den zoon van Nun, en den hoofden der vaderen van de stammen der
kinderen Israëls; en Mozes zeide tot hen: “Indien de kinderen van Gad, en de kinderen van
Ruben, met ulieden over de Jordaan zullen trekken, een ieder, die toegerust is ten oorlog,
voor het aangezicht des HEEREN, als het land voor uw aangezicht zal ten ondergebracht
zijn; zo zult gij hun het land Gilead ter bezitting geven. Maar indien zij niet toegerust met u
zullen overtrekken, zo zullen zij tot bezitters gesteld worden in het midden van ulieden in het
land Kanaän.”
En de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben antwoordden, zeggende: “Wat de HEERE
tot uw knechten gesproken heeft, zullen wij alzo doen. Wij zullen toegerust overtrekken voor
het aangezicht des HEEREN naar het land Kanaän; en de bezitting onzer erfenis zullen wij
hebben aan deze zijde van de Jordaan.”

Num. 32:33-42 MANASSE OOK IN GILEAD.

Alzo gaf Mozes hunlieden, den kinderen van Gad en den kinderen
van Ruben, en den halven stam van Manasse, den zoon van Jozef, het koninkrijk van Sihon,
koning der Amorieten, en het koninkrijk van Og, koning van Bazan; het land met de steden
van hetzelve in de landpalen, de steden des lands rondom.
En de kinderen van Gad bouwden Dibon, en Atarôth, en Aroër, en Atroth-Sofan, en Jáëzer, en
Jógbeha, en Beth-Nimra, en Beth-Háran, vaste steden en schaapskooien. En de kinderen
van Ruben bouwden Hezbon, en Eleále, en Kirjatháïm, en Nebo, en Baäl-Meon, veranderd
zijnde van naam, en Sibma; en zij noemden de namen der steden, die zij bouwden, met
andere namen.
En de kinderen van Machir, den zoon van Manasse, gingen naar Gilead, en namen dat in, en
zij verdreven de Amorieten, die daarin waren, uit de bezitting. Zo gaf Mozes Gilead aan
Machir, den zoon van Manasse; en hij woonde daarin. Jaïr nu, de zoon van Manasse, ging
heen en nam hunlieder dorpen in, en hij noemde die Havvôth-Jaïr. En Nobah ging heen, en
nam Kenath in, met haar onderhorige plaatsen, en noemde ze Nobah naar zijn naam.

Deut. 4:41-43

VRIJPLAATSEN. Toen scheidde Mozes drie steden uit, aan deze zijde van de Jordaan, tegen

den opgang der zon; opdat daarheen vlood de doodslager, die zijn naaste onwetende
doodslaat, dien hij van gisteren en eergisteren niet haatte; dat hij in een van deze steden
vlood en levend bleef; Bezer in de woestijn, in het effen land, voor de Rubenieten; en Ramoth
in Gilead, voor de Gadieten; en Golan in Bazan, voor de Manassieten.

Voorbereidingen op de Verovering en de Vestiging
God waarschuwt de Israëlieten van tevoren dat zij na hun invasie van Kanaän alle inwoners moeten
verdrijven en dat de afgoderij, die in het land bedreven wordt, volledig vernietigd moet worden. Zo zullen zij
de les niet vergeten die God hun had geleerd door middel van de gruwelijke vernietiging van de
Midianieten. In het licht van hun ervaringen uit het verleden hoeft het bijna niet eens gezegd te worden dat
de Israëlieten Gods gebod niet volledig opvolgen en dus herhaaldelijk in godsdienstige afvalligheid zullen
vervallen.
Het land dat God al eeuwenlang aan Zijn volk beloofd heeft, is het land van Kanaän, waarvan God de
grenzen duidelijk vastlegt. Van de Middellandse Zee in het westen strekt het land zich oostwaarts uit over
de vlakten en bergen, tot een lijn die getrokken kan worden ten noorden en zuiden van de oostelijke kust
van het Meer van Tiberias, via de rivier de Jordaan tot aan de Dode Zee.
De noordelijke grens bevindt zich in het noordelijke gebied van Galilea, dicht bij een berg genaamd Hor, die
overigens niet verward moet worden met de berg Hor waarop Aäron stierf (ironisch genoeg bevindt die berg
Hor zich bij de zuidelijke grens van Kanaän, vlak bij Kades-Barnéa in het noordelijke Sinaï schiereiland, ten
zuiden van de Dode Zee en ten oosten van Edom).
Num. 33:50-56 VOLLEDIGE VEROVERING BEVOLEN.

En de HEERE sprak tot Mozes, in de vlakke velden der
Moabieten, aan de Jordaan van Jericho, zeggende: “Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg
tot hen: 'Wanneer gijlieden over de Jordaan zult gegaan zijn in het land Kanaän; zo zult gij
alle inwoners des lands voor uw aangezicht uit de bezitting verdrijven, en al hun beeltenissen
verderven; ook zult gij al hun gegotene beelden verderven, en al hun hoogten verdelgen. En
gij zult het land in erfelijke bezitting nemen, en daarin wonen; want Ik heb u dat land gegeven,
om hetzelve erfelijk te bezitten. En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen door het lot,
naar uw geslachten; dengenen, die veel zijn, zult gij hun erfenis meerder maken, en dien, die
weinig zijn, zult gij hun erfenis minder maken; waarheen voor iemand het lot zal uitgaan, dat
zal hij hebben; naar de stammen uwer vaderen zult gij de erfenis nemen.
Maar indien gij de inwoners des lands niet voor uw aangezicht uit de bezitting zult verdrijven,
zo zal het geschieden, dat, die gij van hen zult laten overblijven, tot doornen zullen zijn in uw
ogen, en tot prikkelen in uw zijden, en u zullen benauwen op het land, waarin gij woont. En
het zal geschieden, dat Ik u zal doen, gelijk als Ik hun dacht te doen.'”

Deut. 25:17-19 AMALEKIETEN MOETEN VERNIETIGD WORDEN.

“Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft op den
weg, als gij uit Egypte uittoogt; hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart
al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet. Het zal dan
geschieden, als u de HEERE, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw vijanden rondom,
in het land, dat u de HEERE, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve erfelijk te bezitten, dat
gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet!”

Num. 34:1-5

ZUIDELIJKE GRENZEN. Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Gebied den kinderen

Israëls, en zeg tot hen: 'Wanneer gij in het land Kanaän ingaat, zo zal dit land zijn, dat u ter
erfenis vallen zal, het land Kanaän, naar zijn landpalen. De zuiderhoek nu zal zijn van de
woestijn Zin, aan de zijden van Edom; en de zuider landpale zal u zijn van het einde der
Zoutzee tegen het oosten; en deze landpale zal u omgaan van het zuiden naar den opgang
van Akrábbim, en doorgaan naar Zin; en haar uitgangen zullen zijn, van het zuiden naar
Kades-Barnéa; en zij zal uitgaan naar Hazar-Addar, en doorgaan naar Azmon. Voorts zal
deze landpale omgaan van Azmon naar de rivier van Egypte, en haar uitgangen zullen zijn
naar de zee.
Num. 34:6

WESTELIJKE GRENS. Aangaande de landpale van het westen, daar zal u de grote zee de

landpale zijn; dit zal uw landpale van het westen zijn.
Num. 34:7-9

NOORDELIJKE GRENZEN. Voorts zal u de landpale van het noorden deze zijn; van de grote

zee af zult gij u den berg Hor aftekenen. Van den berg Hor zult gij aftekenen tot daar men
komt te Hamath; en de uitgangen dezer landpale zullen zijn naar Zedad. En deze landpale zal
uitgaan naar Zifron, en haar uitgangen zullen zijn te Hazar-Enan; dit zal u de noorder landpale
zijn.

Num. 34:10-12

OOSTELIJKE GRENZEN. Voorts zult gij u tot een landpale tegen het oosten aftekenen van

Hazar-Enan naar Sefam. En deze landpale zal afgaan van Sefam naar Ribla, tegen het
oosten van Ain; daarna zal deze landpale afgaan en strekken langs den oever van de zee
Cinnereth oostwaarts. Voorts zal deze landpale afgaan langs de Jordaan, en haar uitgangen
zullen zijn aan de Zoutzee.
Dit zal u zijn het land naar zijn landpalen rondom.”

Num. 34:13-15 KANAAN VOOR OVERIGE STAMMEN.

En Mozes gebood den kinderen Israëls, zeggende: “Dit is
het land, dat gij door het lot ten erve innemen zult, hetwelk de HEERE aan de negen
stammen en den halven stam van Manasse te geven geboden heeft. Want de stam van de
kinderen der Rubenieten, naar het huis hunner vaderen, en de stam van de kinderen der
Gadieten, naar het huis hunner vaderen, hebben ontvangen; mitsgaders de halve stam van
Manasse heeft zijn erfenis ontvangen. Twee stammen en een halve stam hebben hun erfenis
ontvangen aan deze zijde van de Jordaan, van Jericho oostwaarts tegen den opgang.”

Num. 34:16-29 MANNEN DIE LAND VERDELEN.

Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: “Dit zijn de
namen der mannen, die ulieden het land ten erve zullen uitdelen: Eleázar, de priester, en
Jozua, de zoon van Nun. Daartoe zult gij uit elken stam een overste nemen, om het land ten
erve uit te delen. En dit zijn de namen dezer mannen:
van de stam van Juda, Kaleb, de zoon van Jefunne;
en van den stam der kinderen van Simeon, Semuël, zoon van Ammihud;
van den stam van Benjamin, Elídad, zoon van Chislon;
en van den stam der kinderen van Dan, de overste Bukki, zoon van Jogli;
van de kinderen van Jozef: van den stam der kinderen van Manasse, de overste Hanniël,
zoon van Efod;
en van den stam der kinderen van Efraïm, de overste Kemuël, zoon van Siftan;
en van den stam der kinderen van Zebulon, de overste Elízafan, zoon van Parnach;
en van den stam der kinderen van Issaschar, de overste Paltiël, zoon van Azzan;
en van den stam der kinderen van Aser, de overste Achíhud, zoon van Selómi;
en van den stam der kinderen van Nafthali, de overste Pedáël, zoon van Ammihud.”
Dit zijn ze, dien de HEERE geboden heeft, den kinderen Israëls de erfenissen uit te delen, in
het land Kanaän.

Num. 35:1-8

STEDEN VOOR LEVIETEN. En de HEERE sprak tot Mozes, in de vlakke velden der Moabieten,

aan de Jordaan van Jericho, zeggende: “Gebied den kinderen Israëls, dat zij van de erfenis
hunner bezitting aan de Levieten steden zullen geven om te bewonen; daartoe zult gijlieden
aan de Levieten voorsteden geven, aan de steden rondom dezelve. En die steden zullen zij
hebben om te bewonen; maar hun voorsteden zullen zijn voor hun beesten, en voor hun
have, en voor al hun gedierte.
En de voorsteden der steden, die gij aan de Levieten zult geven, zullen van den stadsmuur af,
en naar buiten, van duizend ellen zijn rondom. En gij zult meten van buiten de stad, aan den
hoek tegen het oosten, twee duizend ellen, en aan den hoek van het zuiden, twee duizend
ellen, en aan den hoek van het westen, twee duizend ellen, en aan den hoek van het
noorden, twee duizend ellen; dat de stad in het midden zij. Dit zullen zij hebben tot
voorsteden van de steden.
De steden nu, die gij aan de Levieten zult geven, zullen zijn zes vrijsteden, die gij geven zult,
opdat de doodslager daarheen vliede; en boven dezelve zult gij hun twee en veertig steden
geven. Al de steden, die gij aan de Levieten geven zult, zullen zijn acht en veertig steden,
deze met haar voorsteden. De steden, die gij van de bezitting der kinderen Israëls geven zult,
zult gij van dien, die vele heeft, vele nemen, en van dien, die weinige heeft, weinige nemen;
een ieder zal naar zijn erfenis, die zij zullen erven, van zijn steden aan de Levieten geven.”
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