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Kaleb en zijn dochter Achsa
We gaan het hebben over Kaleb
en zijn dochter Achsa. Beide
hebben zij geschiedenis gemaakt.
Over het geloof van Kaleb, kunnen wij nu overal in de wereld
in de Bijbel lezen.
Niet het geloof in zijn eigen
kracht, maar zijn geloof in de
levende God,
Over zijn dochter Achsa is minder bekend, maar ook zij heeft
de Bijbel gehaald én dat niet alleen: zij heeft ook het Nederlandse liedboek Opwekking gehaald. Daar komen we straks
nog op terug.
Eerst over Kaleb. Hij behoorde
tot de 12 verspieders die het
land Kanaän gingen verspieden,
voordat Mozes er in wilde trekken.
Die 12 verspieders waren mannen van naam. Het volk Israël
had immers 12 stammen en de

hoofden van elke stam werden
aangewezen als verspieders.
Daar gingen ze dan op weg en
zij verkenden het land. Ze namen van hun verkenningstocht
ook iets mee. Dat lezen we in
Numeri 13:23 en 24 waar staat:
23 Daarna kwamen zij aan in
het dal Eskol en sneden daar
een rank af met één tros druiven, die zij met zijn tweeën aan
een draagstok moesten dragen.
Ook namen zij wat granaatappels en wat vijgen mee.
10 van de 12 verspieders gebruikten hun verstand . Zij zeiden: het kan niet; die reuzen in
dat land zijn te sterk en de muren van de steden zijn te dik.
Maar 2 verspieders, namelijk
Jozua en Kaleb steunden niet op
hun eigen kracht maar geloofden
in de kracht van God.
De straf kwam: De 10 verspieders kwamen ook om, maar Jozua en Kaleb bleven in leven.
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45 jaar later lezen we weer iets
over Kaleb. Dat staat in Jozua
14:10 en verder:

13 Toen zegende Jozua hem en
hij gaf Kaleb, de zoon van Jefunne, Hebron als erfelijk bezit.

10 En zie, nu heeft de HEERE
mij in het leven behouden, zoals
Hij gesproken heeft.

Kaleb wilde graag een gebied
veroveren waar grote versterkte
steden waren en waar reuzen
woonden.

Het is nu vijfenveertig jaar geleden dat de HEERE dit woord
tot Mozes gesproken heeft, toen
Israël door de woestijn trok, en
nu, zie, ik ben vandaag vijfentachtig jaar oud.
11 Ik ben vandaag nog even
sterk als ik was op de dag toen
Mozes mij uitstuurde.
Zoals mijn kracht toen was, zo is
mijn kracht nu, om te strijden en
om uit te gaan en om in te gaan.
12 Nu dan, geef mij dit bergland, waarover de HEERE op
die dag gesproken heeft. U hebt
zelf immers op die dag gehoord
dat daar de Enakieten waren, en
grote versterkte steden.
Misschien zal de HEERE met
mij zijn, zodat ik hen verdrijf,
zoals de HEERE gesproken
heeft.

De Heere was met Kaleb en zijn
strijders en zij hebben deze reuzen verdreven en de versterkte
steden ingenomen.
Nu iets over de dochter van Kaleb, die Achsa heet.
Daarover lezen we in Jozua
15:16/19 waar staat:
16 En Kaleb zei: Wie KirjathSefer zal verslaan en haar zal
innemen, die zal ik mijn dochter
Achsa tot vrouw geven.
17 Othniël, de zoon van Kenaz,
de broer van Kaleb, nam de stad
in en hij gaf hem Achsa, zijn
dochter, tot vrouw.
18En het gebeurde, toen zij bij
hem kwam, dat zij hem aanspoorde om een akker van haar
vader te vragen. Toen zij van de
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ezel afsprong, zei Kaleb tegen
haar: Wat is er met je?
19 Daarop zei zij: Geef mij een
zegen. Omdat u mij een dor stuk
land gegeven hebt, geef mij dan
ook waterbronnen.
Toen gaf hij haar hooggelegen
bronnen en laaggelegen bronnen.
Achsa was niet tevreden met een
stuk dor land, wat zij gekregen
had van haar vader Kaleb. Zij
wilde ook waterbronnen hebben
en ze kreeg die overvloedig.
Ook dat hebben wij nodig in ons
leven: de waterbronnen van de
Geest, zodat het dorre land
vruchtbaar zal worden.
Opwekking lied nr. 161
Heer, geef mij ook Uw waterbronnen, zodat ik overstroom en
laat de woestijn bloeien als een
roos.
Johannes 7:37/38
Als iemand dorst heeft, laat hij
komen tot Mij en drinken.

Wie in Mij gelooft zoals de
Schrift zegt: stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste
vloeien.

