
Josva på en halvtime 
Om du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sammenhengen i Dommernes bok på en halvtime. Du vil få bokens 

høydepunkter og de viktigste avsnittene:   

• 1,1-9 

• 2,1-24 

• 3,14-4,9 

• 6,1-27 

• 7,1-26 

• 10,40-43 

• 11,12-20 

• 13,1-7 

• 24,11-28 
 

Fakta om Josva 
Handlingen i Josva foregår omtrent fra 1250 til 1210 f.Kr.  

Historien om Josva henger tett sammen med 4. Mosebok 13ff, og 

utspeidingen av Kanaan. Josva er en av de unge speiderne. 40 år senere 

kommer han tilbake til det samme området de speidet ut. Kaleb, den 

eneste andre av de tolv speiderne som får komme inn Kanaan sammen 

med Josva, spiller også en sentral rolle i Josvas bok, 85 år gammel.  

Boken tegner opp et ganske nøyaktig kart og inndeling av det gamle 

Israel i sine detaljerte beskrivelser av landfordelingen. 

 

Nøkkelord og stikkord i Josva 
Lovet land. Kriger. Vold. Landnåm. Erobring. Ufullført prosjekt.    

 

Spørsmål til samtale eller ettertanke 
Josva proklamerer foran hele folket: «Men hvis det byr dere imot å tjene 

Herren, så velg i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som fedrene 

deres dyrket bortenfor elven, eller gudene til amorittene, i det landet der 

dere nå bor. Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren.» (24,15) 

Hva tenker du at det kan bety helt praktisk i dag? 

 

Josva i Det nye testamente 
Bokens hovedperson heter Josva, det betyr Herren frelser. Dette er så å si 

det samme navnet som Josef fra Nasaret gir til sin sønn, Yeshua, i gresk 

form: Jesus. Jesus er oppkalt etter Josva. 

I Det nye testamentes første kapittel trekker Matteus opp Jesu slektslinje. 

Det er påfallende i denne listen, som går gjennom mannslinjen, med tre 

unntak. Tre kvinner nevnes. En av dem er Rahab (Matt 1,5), den 

prostituerte som hjelper israelittene inn i Jeriko i Jos 2. Hun går inn i den 

messianske slektslinjen som tippoldemor til kong David.  

 

Ord å ta med  
«Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For 

Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (1,9) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josva er tema for gudstjenesten søndag 13. november.  

Et samtaleopplegg  fra Randeund Fr ik irke 2022,  ved Unni Westl i  & Jostein  Ørum  

Det gamle testamente 17:22 

Josva 
Boken oppsummert 
Josva er en stor leder og en overgangsfigur. Som ung er han læregutt til 

Moses, og blir etter hvert arvtager som leder for hele israelsfolket. Josva 

binder mosebøkene sammen med historien som følger etterpå, da folket 

har nådd sitt faste og lovede landområde. Det er Josva som leder 

israelittene inn i Kanaan, over Jordan, inn i Jeriko, den viktige 

grensebyen. Men først har han sendt to speidere inn i Jeriko for å 

forberede invasjonen. Med hjelp fra den prostituerte Rahab legger de en 

plan.  

Først tar de Jeriko, så legger de under seg bystat etter bystat. Landet 

fordeles så mellom de tolv stammene, som får hversine områder, bortsett 

fra levittene, som får byer spredt utover hele landet.  

Josva organiserer det hele. Men selv om israelittene mot slutten av boken 

kontrollerer hele dette store landområdet som Gud og fedrene har 

utpekt, klarer de aldri å erobre det helt. Blant annet lyktes de ikke å ta 

Jerusalem fra jebusittene (15,63).  

Dette kan enten leses som at de mislyktes med oppdraget, eller at de var 

mer diplomatiske og rause enn det kan se ut som ved første øyekast. 

Bibelens forfattere tolker det i alle fall som et halvferdig prosjekt, slik at 

dette ble årsaken til fristelse og ulykke for Israel i mange år fremover. 

Til slutt taler Josva til folket og ber dem ta stilling til hvilken gud de 

egentlig vil følge. Josva og hans hus vil uansett tjene Herren.   


