
Josua



Kernvers

“So het die HERE dan die hele land aan Israel gegee wat Hy hulle vaders 
met ‘n eed beloof het om hulle te gee; en hulle het dit in besit geneem 
en daarin gaan woon.” Jos.21:43 



Paar interessante feite oor Josua

• Josua (Hosea) was die seun van Nun en het die stam Efraim 
verteenwoordig toe Moses hulle as spioene uitgestuur het.

• Die naam Josua beteken Jehova red.
• Die Griekse vertaling van Josua is Jesus.
• Josua was tussen 80-90 jaar oud toe Moses dood is.
• Josua was ongeveer 20 jaar leier van Israel.
• Josua het gesterf toe hy 110 jaar oud was.



I. Ooreenkoms tussen Joshua en Jesus.

• 1. Hulle het albei dieselfde naam gedra.
• 2. Hulle het albei vir die volk van God verlossing van die vyande van God gebring.
• 3. Hulle was albei gehoorsaam aan "Hom wat hulle gestuur het," en het die werk 

uitgevoer wat Hy hulle gegee het om te doen.
• 4. Hulle het albei die volk van God in die beloofde land gelei.
• 5.Onder Josua se leierskap het die mense die Jordaanrivier oorgesteek. Dit is in 

hierdie rivier dat Jesus self duisende jare later gedoop is. Hierdie rivier is 
simbolies van die dood. Deur die bloed van Jesus sal ons ook die Jordaanrivier 
oorsteek, waar ons die Beloofde Land sal bereik. 

• 6. Hulle het albei hul aardse lewe in duisternis begin, en het tot die hoogste punt 
van menslike eer opgestyg.



II. Kontraste tussen die menslike redder en die 
Goddelike redder.

1. Josua was vir (minstens) dertig jaar besig met die werk van sy lewe; die Here vir 
(hoogstens) drie.

2. Josua het met vleeslike wapens geveg, en oorwinnings behaal met 'n swaard; Christus 
het slegs met geestelike wapens geveg, en sy oorwinning is die triomf van waarheid en 
genade.

3. Josua het goeie rede gehad om te vrees dat deur sy dood sy lewenswerk ongedaan 
gemaak sou word; die Heiland het die beste rede gehad om te weet dat sy lewenswerk 
deur sy dood verseël en gekroon sou word.

4. Josua het 'n nasie na 'n land gelei wat 'n tydelike erfenis sou wees; die verlossende Here 
lei die menslike geslag na ‘n ewige woning.  



Josua begin met die woorde: 

“En ná die dood van Moses, die kneg van die HERE, het die 
HERE met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, 
gespreek en gesê...”(Jos 1:1)



Josua eindig met die woorde: 

Vrees dan nou die HERE en dien Hom in opregtheid en waarheid, en verwyder 
die gode wat julle vaders gedien het oorkant die Eufraat en in Egipte, en dien die 
HERE. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die HERE te dien, kies dan vir julle 
vandag wie julle wil dien: òf die gode wat julle vaders daar oorkant die Eufraat 
gedien het, òf die gode van die Amoriete in wie se land julle woon; maar ek en 
my huis, ons sal die HERE dien. (Jos 24:14- 15)



Die vier-en-twintig hoofstukke van die Boek Josua kan soos volg 
opgesom word:

• Hoofstukke 1-12: Toegang tot en verowering van die Beloofde Land.

• Hoofstukke 13-22: Instruksies vir die verspreiding van die gedeeltes 
van die Beloofde Land.

• Hoofstukke 23-24: Josua se afskeidstoespraak



Joshua is 'n verhaal van teenstrydighede:
• Aan die een kant het God die land gegee wat Hy aan die nasie belowe 

het.
• Aan die ander kant het die mense nie daarin geslaag om die grond 

heeltemal in te neem nie. 
• Die boek Josua bevat verslae van getrouheid: Ragab, die prostituut 

(Josua 2:1–21), die slag van Jerigo (6:1–27), en Kaleb, die vegter 
(14:6–14). 

• Die boek bevat ook ‘n verslag van ongehoorsaamheid en die gevolge 
daarvan: Agan se sonde (7:1) en die gevolglike verlies by Ai (7:5), 
mislukking van sommige stamme om die vyand te vernietig soos God 
beveel het, en selfs Josua wat sonder God se inset 'n verdrag met die 
Gibeoniete sluit (9:1–27).



Joshua se afskeidstoesprake (hoofstukke 23–24)



Afsluiting items

Die boek Josua sluit af met drie slot items (waarna in die Jerusalem Bybel verwys word as "Twee 
toevoegings"):[33]

Die dood van Josua en sy begrafnis by Timnat-Sera[34]
Die begrafnis van die beendere van Josef by Sigem[35]
Die dood van Eleasar en sy begrafnis in land wat aan Pinehas behoort in die Efraimberge.[36]
Daar was geen Levitiese stede aan die nageslag van Aäron in Efraim gegee nie, so teoloë Carl 
Friedrich Keil en Franz Delitzsch het veronderstel dat die land moontlik by Geba in die gebied van 
die Stam van Benjamin was: "die situasie, 'op die berge van Efraim' , is nie in stryd met hierdie 
siening nie, aangesien hierdie berge, volgens Rigters 4:5, ens., ver in die gebied van Benjamin 
gestrek het."[37]

In sommige manuskripte en uitgawes van die Septuagint is daar 'n bykomende vers wat verband 
hou met die afvalligheid van die Israeliete na Josua se dood.



Afsluiting items

Hier sien ons Josua se laaste opdrag aan Israel. Hy het geweet dit is sy 
laaste kans om te deel wat hy voel die belangrikste is vir Israel om te 
hoor.
Josua se afskeidstoespraak aan die Israeliete in hoofstuk 23, waarin hy 
vra vir
• Inleiding en 'n oorsig van Yahweh se beloftes (23:1-8)
• Die behandeling van heidense bure (23:9-13)
• 'n Oproep tot erkenning van God se getrouheid en gevolgtrekking 

(23:14-16)



Die laaste paar verse van Josua vertel drie 
begrafnisse:
• Josua (Josua 24:29–30), 
• Die gebeente van Josef (24:32), 
• Eleasar die hoëpriester, die seun van Aäron (24:33). 

Die boodskap – God bly getrou.

“Het Ek jou nie beveel nie: Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees 
of verskrik nie; want die HERE jou God is met jou, oral waar jy 
heengaan.” (Jos.1:9)
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