
Het gebied van de twaalf stammen in het Beloofde Land 

 
Mozes had aan 2 1/2  stam een erfdeel gegeven aan de 
overzijde ( ten oosten) van de Jordaan 
 
Voor de stam van Ruben: het gebied ten oosten van de 
Jordaan, in het zuiden de beek Arnon en het land van Moab, 
ten oosten de Ammonieten en in het noorden de plek waar de 
Jordaan in de zoutzee uitmondt. ( Jozua 13) 
 
Voor de stam van Gad: alle steden van Gilead, benevens het 

halve land der Ammonieten; de Jordaan met het oeverland tot 
aan de uiteinde van het meer van Kinneret. ( Jozua 13) 
 
Voor de halve stam van Menasse: geheel Basan; verder half 
Gilead n.l. ten noord-oosten van de rivier de Jabok. ( Jozua 13) 
 
Dit zijn nu de erf-delen, die de Israëlieten in het land Kanaän 
ontvangen hebben ( Jozua 14:1) 
 
Voor de stam Juda: tot aan de woestijn Zin in het zuiden, de 
zoutzee in het oosten, in het noorden vanaf de monding van de 

Jordaan in de zoutzee door het dal van Hinnom, de zuidgrens 
van Jeruzalem, naar de grote zee in het westen. ( Jozua 15) 
 
Voor de stam Efrajim: In het oosten de Jordaan. In het 
noorden het gebergte Efrajim en in het midden der 
Efrajiemieten woonden de Kanaänieten in de stad Gezer. ( 
Jozua 16) 
  
Voor de rest van de stam Menasse: Van de grote zee in het 
westen naar de Jordaan in het oosten, Efrajiem in het zuiden en 
Asjer in het noorden. ( Jozua 16) 
 
Voor de stam Benjamin: Tussen het erfdeel van Juda en de 
kinderen van Joseef – dat zijn Efrajiem en Menasse- met de 
steden Jericho en Jebusi ( dat is Jeruzalem). (Jozua 18) 
 
Voor de stam Simeon: Hun erfdeel lag midden in het erfdeel 
van Juda en bij hun deel was Beer-Sjeva. ( Jozua 19) 
 



Voor de stam Zebulon: Over de berg Karmel naar de zee en 

dan oostwaarts naar de berg Tabor. In het noorden het erfdeel 
van Naftali en in het zuiden dat van Issachar. ( Jozua 19) 
 
Voor de stam Issachar: Het dal van Jizreel tot aan Tabor. In 
het oosten de Jordaan en in het zuiden Menasse. ( Jozua 19) 
 
Voor de stam Asjer: In het zuiden Zebulon, in het westen de 
zee en in het oosten Naftali. (Jozua 19) 
 
Voor de stam Naftali: Van de Jordaan westwaarts naar Tabor, 

tot Zebulon in het zuiden, Asjer in het westen. Vestingsteden 
waren Kinneret en Hazor. ( Jozua 19)  
 
Voor de stam Dan: Hun erfdeel omvatte Bne-Brak en het 
gebied tegenover Jafo. Juda in het zuiden, Benjamin in het 
oosten en Efrajiem in het noorden. ( Jozua 19) 
 
De stam Levi: de stam van de Levieten en Cohaniem kreeg 
geen eigen erfdeel, maar 48 steden en hun weidegrond in het 
midden van de bezittingen der Israëlieten. ( Jozua 21) 


