Gibeon
Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de
laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Gibeon
Gibeon was de belangrijkste stad van de vier steden die de Israëlische leider Jozua verleid hadden tot het
maken van een verbond met hen (Joz. 9:3-17).
Toen de Amorieten later een aanval deden op Gibeon, haastte Jozua zich om de Gibeonieten te bevrijden.
Om het daglicht te verlengen, gebood Jozua dat zon en maan zouden stilstaan.
Joz 10:12 Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht der kinderen
Israëls overgaf, en zeide voor de ogen der Israëlieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon!
Joz 10:13 En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit
niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te
gaan omtrent een volkomen dag.
Joz 10:14 En er was geen dag aan dezen gelijk, voor hem noch na hem, dat de HEERE de stem eens mans [alzo]
verhoorde; want de HEERE streed voor Israël.
(STV)
De stad werd later geschonken aan Benjamin en tot een Levitische stad gemaakt (Joz. 18:25; 21:17).
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Kaart[1]: De stad Gibeon in het stamgebied van Benjamin
In de dagen van Salomo, vóór de tempel was gebouwd, werd de tabernakel geplaatst bij Gibeon. Daarheen
ging Salomo en bracht er duizend offers. Daarop verscheen God hem in een droom en gaf hem de wens van
zijn hart: wijsheid en begrip (1 Kon. 3:4-5; 1 Kron. 16:39; 21:29; 2 Kron. 1:3, 13).
Het was in de buurt van de grote steen in Gibeon dat Joab verraderlijk Amasa doodde. Joab vluchtte naar
dezelfde stad en greep de hoorns van het altaar om zichzelf te beschermen, maar hij werd er ter dood
gebracht (2 Sam. 20: 8-10; 1 Kon. 2: 29-34).
Gibeon wordt vereenzelvigd met de plaats el Jib (31°51' NB, 35°11' OL), een dorp op een heuvel. Aan de ene
kant van de heuvel is een overvloedige bron, en lager gelegen de overblijfselen van een groot waterbekken,
dat wordt beschouwd als “de vijver van Gibeon” of “het grote water”.
2Sa 2:13 Joab, de zoon van Zeruja, en de knechten van David, togen ook uit; en zij ontmoetten elkander bij den
vijver van Gibeon; en zij bleven, deze aan deze zijde des vijvers, en die aan gene zijde des vijvers.
(STV)
Jer 41:12 Zo namen zij al de mannen, en togen henen, om met Ismael, den zoon van Nethanja, te strijden; en zij
vonden hem aan het grote water, dat bij Gibeon is.
(STV)
In 1 Kron. 16 lezen we dat David de Filistijnen sloeg van Gibeon af tot aan Gezer.
1Kr 14:16 David nu deed, gelijk als hem God geboden had; en zij sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot
aan Gezer.
Maar in de parallelle passage in 2 Sa. 5:25 heet het dat David hen sloeg van Geba af tot Gezer.
2Sa 5:25 En David deed alzo, gelijk als de HEERE hem geboden had; en hij sloeg de Filistijnen van Geba af, totdat
gij komt te Gezer.
Geba ligt eveneens in het stamgebied van Benjamin, ten oosten van Gibeon, maar volgens Keil en anderen
is in 2 Sam. 5 Gibeon bedoeld.

Bronnen
In dit artikel is vertaalde tekst gebruikt uit A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899).

Voetnoten
1. ? Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is:
attribution, non-commercial.
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