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Wie een overzicht wil krijgen van het moderne wetenschappelijke onderzoek naar het boek Jozua 
wordt op zijn/haar wenken bediend door Ed Noort, Das Buch Josua: Forschungsgeschichte und 
Problemfelder (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1998). In 343 bladzijden wordt 
grondig en systematisch weergegeven wat er de laatste eeuw allemaal is gepubliceerd over dit 
Bijbelboek. Het beperkte overzicht dat in onderstaand artikel aangeboden wordt kan heirbij 
aansluiten.  Dat betekent dat het vooral zal gaan over wat in de afgelopen tien jaar geschreven is, 
met extra aandacht voor het Nederlandse taalgebied. Er is niet naar gestreefd om een uitputtende 
opsomming te geven. Het gaat er veeleer om dat de lezer een indruk krijgt van wat er momenteel in 
het onderzoek naar het boek Jozua gaande is. Over het onderzoek naar de tekstgetuigen hoeft hier 
niets te worden gezegd. Dat wordt uitgebreid behandeld in de bijdrage van Kees den Hertog in dit 
nummer. 
 
Commentaren 
 
In het Nederlandse taalgebied hebben we al enige tijd de beschikking over een aantal degelijke 
commentaren. Het boek van J.H. Kroeze, Jozua (Commentaar op het Oude Testament; Kampen: Kok, 
1968) is vooral bruikbaar vanwege de in deze commentaarserie gebruikelijke grote aandacht voor 
filologische kwesties. Voor de meer bijbels-theologische vragen kan men nog steeds goed terecht bij 
M.A. Beek, Jozua (De prediking van het Oude Testament; Nijkerk: Callenbach, 1981) en vooral ook bij 
K.A. Deurloo, Jozua (Verklaring van een Bijbelgedeelte; Kok: Kampen, 1981). Het commentaar door 
de schrijver dezes, Jozua: Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting; Kok: Kampen, 1994) is 
een poging om de literaire structuur in kaart te brengen en op basis daarvan de theologische 
hoofdlijnen te schetsen. De laatste jaren is er in het Nederlands weinig substantieels aan deze 
commentaren toegevoegd. Als het om commentaren gaat kan er slechts gewezen worden op 
onderdelen uit  breder opgezette naslagwerken. In het Internationaal Commentaar op de Bijbel 
(Kampen: Kok, 2001) staat een bijdrage van  E. Sánchez Cetina (blz. 607-632), die Jozua leest vanuit 
de context van de bevrijdingstheologie. In de Studiebijbel Oude Testament (red. M.J. Paul e.a.) wordt 
in deel 3 (Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek, 2006) Jozua behandeld. Dat gebeurt 
uitgebreid (blz. 1-275), waarbij veel ruimte ingenomen wordt voor de weergave van de Bijbeltekst, 
woord voor woord in het Hebreeuws met een transcriptie en een vertaling. De uitleg is conservatief-
christelijk, maar gaat over het algemeen wel serieus in op de resultaten van het moderne onderzoek. 
In dit kader kan ook nog verwezen worden naar het themanummer van Schrift (226, augustus 2006); 
enkele artikelen daaruit zal hieronder nog worden genoemd. 
In het Engelse taalgebied verschenen een aantal commentaren van een zeer verschillend gehalte.  
R.D. Nelson, Joshua: A Commentary (Louisville: Westminster, 1997), biedt een degelijke behandeling 
van vooral tekstuele en literaire kwesties. 
L.D. Hawk, Joshua (Berit Olam: Studies in Hebrew Narrative & Poetry; Collegeville: The Liturgical 
Press, 2000), biedt, zoals de titel van de serie al aangeeft ,in de eerste plaats een literaire analyse van 
de tekst geeft, met veel aandacht voor verhaalstructuren. Ruim drie keer zo dik maar stukken minder 
interessant is het 938(!) bladzijden tellende commentaar door A.L. Harstad, Joshua: A Theological 
Exposition of Sacred Scripture (Concordia Commentary; Saint Louis: Concordia, 2004). Daarin wordt 
als ‘uncomplicated and certain’ (blz. 1) gepresenteerd dat het boek ons door God zelf is gegeven, 
door Jozua is geschreven en onmiskenbaar heen wijst naar Jezus Christus als ‘the new and greater 
Joshua’ (blz. 27). Over het beschreven geweld hoeft evenmin moeilijk gedaan te worden, want het is 
een verwijzing naar het laatste oordeel: ‘That final judgement is prefigured in Joshua by the 
destruction of the pagan Canaanites and the burning of their cities with fire, as God commanded’ 
(blz. 28). Enige ruimte voor een goede discussie met wie op het terrein van de historische kritiek of 



de bijbelse theologie een andere mening zijn toegedaan is er bij de zich op deze basis voortdurende 
herhalende christendommelijke stichtelijkheid niet. Veel boeiender is de benadering van A.G. Auld, 
Joshua, Jesus Son of Nauē in Codex Vaticanus (Septuagint Commentary Series; Leiden: Brill, 2005), die 
de tekst belicht vanuit de Griekse versie. 
Verder kunnen op het Engels taalgebied nog de  minder uitgebreide commentaren worden genoemd 
van R. Coote, in The New Interpreter’s Bible, Vol. II (Nashville: Abingdon, 1998); G.J. Harris e.a. , 
Joshua, Judges, Ruth (NIBC; Peabody: Hendrickson, 2000) en C. Pressler, Joshua, Judges, and Ruth 
(Westminster Bible Companion; Louisville: Westminster, 2002). 
Een evenwichtig Franstalig overzicht van de belangrijkste exegetische en hermeneutische kwesties is 
te vinden in het boekje van Ph. Abadie, Le livre de Josué: critique historique (Cahiers Évangile 134; 
Paris: Éditions du Cerf, 2005). 
 
Geschiedenis van de uitleg 
 
Het genoemde boek van Ed Noort beperkt zich tot het overzicht van de moderne uitleg. Hij heeft zelf 
ook nog wel enige studies gepubliceerd over de manier waarop het boek Jozua in vroeger tijden 
werd gelezen: ‘Joshua: The History of Reception and Hermeneutics’, in Past, Present, Future: The 
Deuteronomistic History and the Prophets (OTS 44; eds J.C. de Moor, H.F. van Rooy; Leiden: Brill, 
2000), 199-215; ‘Der Streit um den Altar. Josua 22 und seine Rezeptionsgeschichte‘, in Kult, Konflikt 
und Versöhnung. Beiträge zur kultischen Sühne in religiösen, sozialen und politischen 
Auseinandersetzungen des antiken Mittelmeerraumes (AOAT 285; ed. R. Albertz; Münster: Ugarit-
Verlag, 2001), 151-174; ‘Der reissende Wolf: Josua in Überlieferung und Geschichte’, in Congress 
Volume Leiden 2004 (VTS 109; ed. A. Lemaire; Leiden: Brill, 2006), 153-173; ‘Joshua and Copernicus : 
Josh 10:12-15 and the History of Reception’, in Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in 
Honour of Florentino García Martínez (JSJSup 122; eds. A. Hilhorst e.a.; Leiden: Brill, 2007), 387-401.. 
Andere studies naar de oudere geschiedenis van de uitleg zijn: 
S. Sipilä, ‘John Chrysostom and the Book of Joshua’, IX Congress of the International Organization for 
Septuagint and Cognate Studies, Cambridge, 1995 ( ed. B.A. Taylor; Atlanta: Scholars Press, 1997), 
329-354. 
S. Sipilä, ‘Max Leopold Margolis and Origenic Recension in Joshua’, in Origen's Hexapla and 
fragments : papers presented at the Rich seminar on the Hexapla, Oxford Centre for Hebrew and 
Jewish Studies, 25th [July]-3rd August 1994 ( ed. A. Salvesen; Tübingen: Mohr Siebeck, 1998), 16-38. 
Zoals gebruikelijk doet ook hier weer C.T. Begg een duit in het zakje met zijn als maar doorgaande 
serie artikelen over Josephus: ‘The Fall of Jericho according to Josephus’, Estudios Bíblicos 63 (2005), 
323-340; ‘The Crossing of the Jordan according to Josephus’, Acta Theologica 26 (2006), 1-16. 
 
Literair-kritische analyse 
 
De historisch-kritische benadering van de vroege profeten wordt nog steeds gedomineerd door de 
immer ingewikkelder wordende discussie rondom het deuteronomistische geschiedswerk. Een goed 
overzicht daarvan biedt Th.C. Römer, The So-Called Deuteronomistic History: A Sociological, Historical 
and Literary Introduction (London: T&T Clark, 2005). Hij wijst daarin ook nieuwe wegen. Zoveel is 
duidelijk, dat er geen sprake meer is van een consensus betreffende de door Martin Noth 
gelanceerde theorie. Een breed aanvaard alternatief is er echter evenmin. 
Veel aandacht wordt in dit kader besteed aan de slothoofdstukken: 
Th.C. Römer, ‘Das doppelte Ende des Josuabuches: einige Anmerkungen zur aktuellen Diskussion um 
„deuteronomistisches Geschichtswerk“ und „Hexateuch“ ‚, ZAW 118 (2006), 423-548. 
Heel invloedrijk, alleen al door de mooie titel van zijn studie, is het diepgravende artikel van E. Blum, 
‘Der kompositionelle Knoten am Übergang von Josua zu Richter: Ein Entflechtungsvorschlag’, in 
Deuteronomy and Deuteronomic Literature (Fs C.H.W. Brekelmans; BEThL 133; eds M. Vervenne en J. 
Lust; Leiden: Brill, 1997), 181-212. Zie ook zijn artikel ‘The Literary Connection between the Books of 
Genesis and Exodus and the End of the Book of Joshua’, in A farewell to the Yahwist?: The 



composition of the Pentateuch in recent European interpretation  (ed. Th. B. Dozeman, K. Schmid; 
Atlanta: SBL, 2006), 89-106. 
Een eigen weg, dat wil zeggen:  kritisch ten opzichte van het model van Noth zoals uitgewerkt door R. 
Smend, gaat H. N. Rösel, ‚Lässt sich eine nomistische Redaktion im Buch Josua feststellen,‘ ZAW 119 
(2007): 184-189. 
Regelrecht tegen de lange tijd gangbare opvattingen in gaat al geruime tijd A.G. Auld. Een aantal van 
zijn vaak enigszins provocerend geschreven artikelen zijn gebundeld in Joshua Retold: Synoptic 
Perspectives (Edinburgh: T&T Clark, 1998). Een recente publicatie van zijn hand is ‘Joshua and 1 
Chronicles’, in Studies in Historical Geography and Biblical Historiography: Presented to Zechariah 
Kallai (eds Z. Kalai e.a. Leiden: Brill, 2000), 132-140, waarin hij veronderstelt dat de oudste tradities 
in het boek Kronieken te vinden zijn en dat wat we in Jozua lezen daarvan is afgeleid. 
J. Strange, ‘The Book of Joshua: Origin and Dating’, SJOT 16 (2002), 44-51, stelt dat het boek Jozua is 
geschreven aan het eind van de tweede eeuw voor onze jaartelling als een verbindingsstuk tussen de 
Tetrateuch en de Deuteronomistische geschiedenis, waardoor die boeken samen (van Genesis tot en 
met 2 Koningen) tot een ‘Hasmonees manifest’ werden. 
K. Latvus, Anger and Ideology: The Anger of God in Joshua and Judges in Relation to Deuteronomy 
and the Priestly Writings (JSOTS 279; Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998), benadert de 
onderlinge verhouding van de verschillende tradities vanuit het thema van Gods toorn en probeert 
een lijn te trekken tegen de gereconstrueerde historische achtergrond. 
Een belangrijk discussiepunt is de verhouding tussen Jozua en Numeri; zie hierover H. Seebass, ‘ 
“Holy” Land in the Old Testament: Numbers and Joshua’, VT  56 (2006), 92-104. 
 
Historische achtergrond 
 
In hoeverre beschrijft het boek Jozua historische gebeurtenissen en hoe kom je daar achter? Deze 
vragen worden – het zal u niet verbazen – heel verschillend beantwoord. De discussie laait steeds 
opnieuw op. 
Z. Kallai, ‘Joshua and Judges in Biblical Historiography’, in Biblical Historiography and Historical 
Geography (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums  44; Frankfurt 
a.M.: Peter Lang, 1998), 243-260, beweert dat in de twee boeken de verovering van het land vanuit 
een verschillend perspectief zijn beschreven; ze vullen elkaar aan. 
D. Merling, ‘The Book of Joshua, Part I: Its Evaluation by Nonevidence’, Andrews University Seminary 
Studies 39 (2001), 61-72, en ‘The Book of Joshua, Part II: Expectations of Archaeology’, Andrews 
University Seminary Studies 39 (2001), 209-221, pleit voor zuivere methoden. 
M. Patella, ‘Seers’ Corner: Joshua and Jericho’, Bible Today 39 (2001), 224-229, beschrijft het 
problem van de spanning tussen de tekst en de gegevens uit de archeologie aan de hand van Jozua 6. 
D.N. Pienaar, ‘Some Observations on Conquest Reports in the Book of Joshua’, JNSL 30 (2004), 151-
164, stelt dat het boek Jozua geen accurate geschiedschrijving biedt en vooral een geloofsboek is. 
J. Briend, ‘Une epopee de fiction: Josué 2.6-12’, in Comment la Bible saisit-elle l'histoire?: XXIe 
congrès de l'Association catholique française pour l'étude de la Bible (Issy-les-Moulineaux, 2005) 
(Lectio Divina 215; ed. D. Doré; Paris: Cerf, 2007), 57-71, wil de verhalen in de hoofdstukken 2, 6-12 
lezen als fictie, waarbij de schrijver wel reageert op historische gebeurtenissen. 
Een nuchter en helder overzicht bieden E. van der Steen, ‘Archeologie en het beloofde land’, Schrift 
226 (2006), 124-128, en E. Koster, ‘Verhaal en geschiedenis’, Schrift 226 (2006), 129-132. 
 
Structuuranalyse 
 
Zoals in de bijdrage van Adri van der Wal in dit nummer van de Amsterdamse Cahiers te lezen is, zien 
veel exegeten aanwijzingen die duiden op de tekst van het boek als een samenhangende eenheid. Zie 
hierover ook de bijdrage van Piet van Midden over Jozua in De Bijbel literair (red. J. Fokkelman en W. 
Weren; Zoetermeer: Meinema, 2003, blz. 133-144). 



Een uitzonderlijke theorie, gebaseerd op neuropsychologische inzichten, biedt N.A. Soggie, ‘Proto-
Israelite Mythopoetics: A Perspective from Neuroscience on the Book of Joshua’, SJOT  19 (2005), 
267-289. Hij ziet een mythische cyclische vorm in het boek. 
M. den Braber en J.-W. Wesselius, ‘The Unity of Joshua 1-8, ist Relation tot he Story of King Keret, 
and the Literary Background to the Exodus and Conquest Stories’, SJOT 22 (2008), 253-274, wijzen op 
parallelle vertelpatronen in Ugaritische en oudtestamentische teksten. Ze stellen vast dat ‘Joshua 1-8 
in its present form is an extremely well composed literary-religious composition’ (p. 274). 
 
Theologie 
 
D. Merling, ‘The Book of Joshua: Its Structure and Meaning’, in To Understand the Scriptures: Essays 
in Honor of William H. Shea (ed. D. Merling; Berrien Springs, MI : Institute of Archaeology, 1997), 7-
27, legt er de nadruk op dat het in het boek Jozua niet gaat over de veroveringen maar in de eerste 
plaats om een bevestiging van de uniciteit van het volk. 
Er is veel discussie over de vraag of de huidige lezer nog wel een boodschap heeft aan het 
beschreven geweld als Godgegeven opdracht. 
N. Lohfink, ‘Landeroberung und Heimkehr: Hermeneutisches zum heutigen Umgang mit dem 
Josuabuch‘, Jahrbuch für Biblische Theologie 112 (1997), 3-24, geeft aan het boek niet in militaire zin 
gelezen gelezen moet worden als de belofte van het land, maar als een profetische tekst waarin het 
gaat over Gods belofte van terugkeer naar het land. 
G. Hens-Piazza, ‘Violence in Joshua and Judges’, Bible Today 39 (2001), 196-208, zoekt naar 
strategieën om het moreel onaanvaardbare geweld in deze teksten te beteugelen en stelt dat dit 
alleen kan wanneer men zich als lezer engageert met de zowel de slachtoffers als de overwinnaars. 
C.S. Cowles e.a., Show Them No Mercy: Four Views on God and Canaanite Genocide (Grand Rapids: 
Zondervan, 2003), belichten het vraagstuk vanuit een conservatief christelijk standpunt. 
W. Kim, ‘The Rhetoric of War and the Book of Joshua’, in Seeing Signals, Reading Signs: The Art of 
Exegesis (Fs A.F. Campbell; JSOTS 415; eds M. A. O'Brien, H.N. Wallace; Londen: T&T Clark, 2004), 90-
113, legt er de nadruk op dat het niet gaat om de vraag wat er ooit precies gebeurd is, maar dat het 
in de eerste plaats gaat om de lezer te overtuigen van de waarheid in naam van God en om de vraag 
in hoeverre in Gods naam geweld geoorloofd is. 
J. Douma, Van Jozua tot Salomo: Gaan in het spoor van het Oude Testament (Kampen: Kok, 2005), 
wijst in zijn behandeling van Jozua in ethisch opzicht onder meer op het unieke karakter van de 
veroveringsoorlog (blz. 33).  
D. Earl, ‘Reading the Book of Joshua Theologically: The Problem of Violence’,  Scripture Bulletin 35 
(2005), 61-72, gaat te rade bij de kerkvaders. Zij ontkenden niet wat er letterlijk staat, maar gaven 
tegelijkertijd ook aan dat met deze teksten niet de volledige waarheid was geopenbaard. Daarbij 
wezen ze ook op het belang van een spirituele betekenis van de innerlijke strijd tegen de zonde. 
E. Noort, ‘Goddelijk geweld… De legitimatie van genocide in de verhalen over de verkrijging van het 
land’, Schrift 226 (2006), 103-107, somt alle mogelijke benaderingen op en geeft zelf de voorkeur aan 
het plaatsen van de verhalen op de lijn van de ontwikkelingen in het godsbeeld. 
W.K. van der Molen, Een ban om te mijden: Bouwstenen voor een bijbels-theologische verkenning 
(diss. Groningen, 2008), bespreekt de ontwikkeling van het begrip ‘ban’, met speciale aandacht voor 
het verhaal in Jozua 7. 
 
Overige studies 
 
Een aantal interessante recente publicaties laat zich niet zo goed rubriceren in bovengenoemde 
categorieën. Ze worden hieronder op een rijtje gezet in de volgorde van de teksten die ze bespreken. 
R.S. Hess, ‘The Book of Joshua as a Land Grant’, Biblica 83 (2002), 493-506, vergelijkt het boek Jozua 
met teksten uit het oude Nabije Oosten, met name een tekst uit Alalak uit het Midden Brons tijdperk,  
over koningen die land uitdelen. Hij schreef ook meer in het algemeen over de manier waarop het 



boek Jozua gelezen kan worden in het licht van materiaal uit de oorspronkelijke omgeving in ‘West 
Semitic Texts and the Book of Joshua’, Bulletin for Biblical Research 7 (1997), 63-76. 
E. Noort,’ “En het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht van JHWH…”:Observaties bij bij het 
begin van het boek Jozua’, Schrift 201 (2002), 74-76. 
D.M. Howard, ‘”Three Days” in Joshua 1-3: Resolving a Chronological Conundrum,’ JETS 41 (1998), 
539-550. Hij lost het probleem van de niet goed passende drie maal drie dagen op te lossen met de 
veronderstelling dat het om twee maal drie dagen gaat en dat de in de hoofdstukken 1-3 beschreven 
periode zeven dagen beslaat. 
D.B. George, ‘Yahweh’s Speech at Jos 1,2-6 and Deut 11: Semantics, Intertextuality, and Meaning’, 
ZAW 112 (2000), 356-364. 
Relatief veel aandacht krijgt Rachab: 
Ph. Silverman Kramer, ‘Rahab: From Peshat to Pedagogy, or: The Many Faces of a Heroine’, in 
Culture, entertainment and the Bible (JSOTS 309; ed. G. Aichele; Sheffield: Sheffield Academic Press, 
2000), 156-172. 
L.L. Rowlett, ‘Disney’s Pocahontas and Joshua’s Rahab in Postcolonial Perspective’, in Culture, 
Entertainment and the Bible, 66-75. 
P. van Midden, ‘Het kaasmeisje van Kanaän’, in Om voor te lezen: Feestbundel voor Frits Hoogewoud 
(ACEBT Sup. 4; Maastricht: Shaker, 2001), 81-91. 
A. Brenner, ‘Wide Gaps, Narrow Escapes: I Am Known as Rahab the Broad’, in First person: Essays in 
Biblical Autobiography (The biblical seminar  81; ed. by Ph. R. Davies; London: Sheffield Academic 
Press, 2002), 47-58. 
J.H. Stek, ‘Rahab of Canaan and Israel: The Meaning of Joshua 2’, Calvin Theological Journal 37 
(2002), 28-48. 
D. Merling, ‘Rahab: The Woman who Fulfilled the Word of YHWH’, Andrews University Seminary 
Studies 41 (2003), 31-44. 
S. Ketelaar, ‘Profetes met een brede blik: Rachab’, Interpretatie 12/7 (2004), 10-12. 
A. Sherwood, ‘A Leader’s Misleading and a Prostitute’s Profession: A Reexamination of Joshua 2,’ 
JSOT 31 (2006), 43-61. 
L.D. Hawk, ‘The Problem with Pagans’, in Reading Bibles, Writing Bodies: Identity and The Book (eds  
T. K. Real, D.M. Gunn; New York: Routledge, 1996), 153-163, legt verband tussen de rol van de 
vreemdeling in 2:1-24; 6:1-25; 7:1-8:29 en 9:1-10:15. Het gaat juist in deze verhalen ook om 
sleutelbegrippen als bevrijding, verbond en het land. 
J.A. Beck, ‘Why Do Joshua’s Readers Keep Crossing the River? The Narrative-Geographical Shaping of 
Joshua 3-4’, JETS 48 (2005), 689-699. 
E. Eynikel, ‘Het ideale volk in het ideale land: Jozua 5’, Schrift 226 (2006), 112-115. 
E. Noort, ‘The disgrace of Egypt - Joshua 5:9a and Its Context’, in The Wisdom of Egypt. Jewish, Early 
Christian, and Gnostic Essays in Honour of Gerard P. Luttuikhuizen  (Ancient Judaism and Early 
Christianity: Arbeiten zur Geschichte des Antiken Judentums und des Urchristentums, Vol. 59; eds. A. 
Hilhorst, G.H.van Kooten; Leiden: Brill, 2005), 3-19. 
D.E. Fleming, ‘The Seven-Day Siege of Jericho in Holy War’, in Ki Baruch Hu: Ancient Near Eastern, 
Biblical, and Judaic Studies in Honor of Baruch A. Levine (eds R. Chazan e.a.; Winona Lake: 
Eisenbrauns, 1999), 211-228, leest Jozua 6 tegen de achtergrond van teksten uit het oude Nabije 
Oosten (met de Ugaritische legende van Keret) met speciale aandacht voor de rol van rituele 
handelingen. Over hetzelfde thema schrijft M. den Braber, ‘Jericho in Ugarit? Een veroverde stad in 
Jozua en het Keret-epos’, Interpretatie 14/1 (2006), 25-27. 
F. Gangloff, ‘Joshua 6: Holy War or Extermination by Divine Command’, Theol. Rev. 25 (2004), 3-23. 
S. Spero, ‘Why the Walls of Jericho Came Tumbling Down’, JBQ 34 (2006), 86-91, veronderstelt dat de 
verspieders de muur van de stad ter hoogte van het huis van Rachab hadden ondermijnd. 
D.L. Kasten, ‘Narrator Devices in Joshua’s Ruse: Translating Joshua 8:15’, Journal of Translation and 
Textlinguistics 13 (2000), 1-13. 
S.L. Sanders, ‘Parallel Literary Editions of Joshua and the Israelite Mythologization of Ritual’, in 
Anthropology and biblical studies : avenues of approach (ed. L.J. Lawrence, M.I. Aguilar; Leiden: Deo 



Publishing, 2004), 120-130, over de verschillen in de manier waarop in de Masoretische tekst, de 
Septuaginta en in de tekst uit Qumran wordt weergegeven hoe de opdracht uit Deuteronomium 27 
wordt uitgevoerd in Jozua 8:29. Het zegt iets over de culturen waarin deze verschillende teksten zijn 
geproduceerd. 
K. van Bekkum, ‘De belofte van het land vervuld: Goddelijk en menselijk handelen in Jozua 9-12’, 
Schrift 226 (2006), 116-119. 
J. Day, ‘Gibeon and the Gibeonites in the Old Testament’, in Reflection and Refraction: Studies in 
Biblical Historiography in Honour of A. Graeme Auld (VTS 113; Leiden: Brill, 2007), 113-137. 
H.A.J. Kruger, ‘Sun and Moon Marking Time: A Cursory Survey of Exegetical Possibilities in Joshua 
10:9-13’, JNSL 26 (2000), 137-152, ziet in de verwijzing naar zon en maan in de genoemde tekst een 
verwijzing naar het geloof in een ingrijpen van de zonnegod en de maangod. 
K. de Troyer, ‘Did Joshua Have a Chrystal Ball? The Old Greek and the MT of Joshua 10:15, 17 and 23’, 
in Emanuel: Studies in Hebrew Bible, Septuagint, and Dead Sea scrolls in honor of Emanuel Tov (VTS 
94; ed. S.M. Paul; Leiden: Brill 2003), 571-589. 
A.M. Kitz, ‘Undivided Inheritance and Lot Casting in the Book of Joshua’, JBL 119 (2000), 601-618, 
vergelijkt de verdeling van het land via het werpen van het lot met soortgelijke gebruiken in 
Mesopotamische teksten uit de zeventiende eeuw voor onze jaartelling. 
C. de Vos, Das Los Judas : über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15 (VTS 95; 
Leiden: Brill, 2003). Zie ook zijn bijdrage in Schrift 226 (2006), 108-111 over het land als gave. 
H.M. Szpek, ‘Achsah’s Story: A Metaphor for Societal Transition’, Andrews University Seminary 
Studies 40 (2002), 245-256 (over 15:13-19). 
J. Fleishman, ‘A Daughter’s Demand and a Father’s Compliance: The Legal Background of Achsah’s 
Claim and Caleb’s Agreement (Joshua 15,16-19; Judges 1,12-15)’, ZAW 118 (2006), 354-373. 
R.E. Tappy, ‘Historical and Geographical Notes on the “Lowland Districts” of Judah in Joshua xv 33-
47’, VT 58 (2008), 381-403. 
E. Assis, ‘”How Long are You Slack to Go to Possess the Land” (Jos. xviii 3): Ideal and Reality in the 
Distribution Descriptions in Joshua xiii-xix’, VT 53 (2003), 1-25. Hij veronderstelt dat Jozua na een 
eerste verdeling van het hele land met een tweede opdracht kwam, aangepast aan het feit dat met 
uitzondering van Juda, Efraïm en Manasse de stammen de eerste opdracht niet hadden vervuld. 
A. Demsky, ‘The Boundary of the Tribe of Dan (Joshua 19:41-46)’, in Sefer Moshe: the Moshe 
Weinfeld Jubilee Volume: Studies in the Bible and the Ancient Near East, Qumran, and Post-Biblical 
Judaism (Winona Lake: Eisenbrauns, 2004), 261-284. 
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