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JOZUA 1:1-9

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren te leven als dienaren van God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Gods geboden aan Jozua te verklaren.
Te beschrijven hoe God Zijn belofte van het beloofde land aan Israël vervulde.
God bemoedigende belofte om met Jozua te zijn te herinneren.

MEMORIEVERS
Jozua 1:8

“Dat wetboek moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je leiden
door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je doel
bereiken.”

TOEPASSINGEN





Ga eens na wie jij dient.
Onthoud dat gelovigen sterk en moedig moeten zijn in het dienen van God.
Pas Gods geboden toe om moedig en gehoorzaam te zijn in een bepaald gebied van je leven.
Memoriseer en overdenk Gods Woord.

RACHAB TOONT HAAR GE LOOF IN GOD
Lees Jozua 2
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Zich er van bewust dat zijn dood naderde voeg Mozes aan God om een leider over het volk aan te stellen
(Num.27:16). Mozes was bezorgd dat het volk zou ronddolen als schapen zonder herder (27:17). God beval
dat Jozua het volk moest gaan leiden (27:18). In een publieke ceremonie, in de aanwezigheid van de
hogepriester Eleazer en al de Israëlieten, legde Mozes de handen op Jozua, een zichtbaar teken dat God Jozua
had gekozen om het volk te leiden (27:22-23). Mozes moedigde Jozua aan met de woorden “Wees sterk en
moedig, want gij zult met dit volk komen in het land, waarvan de HERE hun vaderen gezworen heeft, dat Hij het
hun geven zou, en gij zult het hen doen beërven. Want de HERE zelf zal vóór u uit trekken, Hij zelf zal met u zijn,
Hij zal u niet begeven en u niet verlaten; vrees niet en word niet verschrikt” (Deut.31:7-8). Mozes wist welke
uitdaging het was om het volk Israël te leiden maar wist uit ervaring de krachtigste bemoediging: De Here had
hem niet verlaten en zou dat ook niet doen bij Jozua!
Voor de dood van Mozes liet God hem Zijn genade nog eenmaal zien. De Heer gaf de opdracht aan Mozes om
de berg Nebo te beklimmen, gelegen aan het oosten van het noordelijke punt van de Dode Zee (Deut.32:49).
Van op de berg Nebo kon Mozes voor de eerste keer het land Kanaän zien, het land dat God aan Israël zou gaan
geven. De laatste, toch wel dramatische, woorden die God sprak tot Mozes waren: “Dit is het land, dat Ik
Abraham, Isaak en Jakob onder ede beloofd heb met deze woorden: aan uw nageslacht zal Ik het geven. Ik heb
het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken” (Deut.34:4). Na het land te hebben
gezien en nogmaals herinnerd te zijn geweest aan de trouw van God stierf Mozes. God begroef zijn lichaam
(34:5-6). Het volk Israël rouwde dertig dagen om hun leider (34:8).

Het boek Jozua begint met het roepen van de Jozua, “de dienaar van Mozes.” God had Jozua meer dan veertig
jaren lang voorbereid op het leiderschap. Jozua leidde Israël in haar eerste gevecht, na het doorkruisen van de
Rode Zee, tegen de Amakelieten (Ex.17:10). Hij vergezelde Mozes op de berg toen God de tien geboden en de
plannen voor de tabernakel aan Mozes gaf (Ex.24:13). Jozua en Kaleb waren de enige verspieders die
geloofden dat God het beloofde land aan de Israëlieten kon geven (Num.14). De Heer zei van Jozua dat hij “de
HERE volkomen” volgde (Num.32:12). Alhoewel Jozua trouw en succesvol was geweest, wist God dat hij
aangemoedigd en aangemaand worden in zijn nieuwe rol als leider van de Israëlieten.
God moedigde Jozua aan door hem succes te beloven een het leiden van de Israëlieten. De eerste belofte die
God gaf was het land zelf. God had het land aan Abraham beloofd en zou deze belofte nu gaan nakomen. Hij
bemoedigde Jozua: “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken
heb” (Joz.1:3). Eindelijk, na zeven eeuwen zou Israël het land in bezit gaan nemen (1:4). De tweede belofet
was dat Jozua zijn vijanden zou overwinnen: “Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals
Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn” (1:5). Hij zou onoverwinnelijk zijn in de strijd. De derde belofte
was dat God net als Hij dat steeds bij Mozes was geweest, ook voortdurend bij Jozua zou zijn. God zei tot hem:
“Ik zal u niet begeven en u niet verlaten” (1:5). Deze kostbare belofte wordt voor de gelovigen herhaald in
Hebreeën 13:5. Jezus beloofde Zijn discipelen gelijkaardig “Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der
wereld” (Mat. 28:20).
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Mozes wordt achttien keren “de knecht des Heren” genoemd in het O.T. (14 keren in het boek Jozua).
Alhoewel God hem gestraft had omdat hij Zijn heiligheid aan de wateren van Mariba niet voor ogen gehouden
had, was Mozes nog steeds anders dan eender welke andere profeet in Israël – “Mozes, dien de HERE gekend
heeft van aangezicht tot aangezicht” (Deut.34:10). Mozes was de grootste profeet tot Johannes de Doper
kwam en hij was een van de weinige mannen uit het O.T. die “knecht des Heren” werden genoemd.
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Alhoewel het boek Jozua begint met te verwijzen naar de dood van “Mozes, de knecht des Heren” (Joz.1:1),
moeten we toch terug gaan naar het einde van Deuteronomium om de gebeurtenissen rondom zijn dood terug
te vinden. Na 40 jaren het volk Israël geleid te hebben had Mozes de leeftijd van 120 jaar bereikt (Deut.31:2).
Zelfs op zulk een respectabele leeftijd was zijn gezichtsvermogen niet verzwakt en zijn levenskracht niet
verminderd (Deut.34:7). God had Mozes’ gezondheid in stand gehouden, maar Mozes kon “niet meer uitgaan
of ingaan”, een idioom voor de dagdagelijkse taken. De hoge leeftijd van Mozes was niet de enige reden
waarom hij het volk niet langer kon leiden. Door zijn ongehoorzaamheid had God tegen hem gezegd dat hij het
beloofde land niet mocht ingaan (Num.20:12). Terwijl God Zijn belofte van het beloofde land aan de
nakomelingen van Abraham zou gaan vervullen, zorgde Hij er voor dat Mozes het land niet kon binnengaan.

Gods tweede aanmaning was verbonden met de opdracht om niet te vrezen. In vers 7 is de zin “wees zeer
sterk en moedig” gelijkaardig aan de andere aanmaning, maar hier wordt er meer de nadruk gelegd op
vastberadenheid dan op moed.
God gebood Jozua om vastberaden te zijn: “handel nauwgezet
overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch
naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat” (1:7). Indien Jozua succesvol wou zijn in zijn
bediening moest hij strikt gehoorzaam zijn aan Gods Woord, een gehoorzaamheid tot in het kleinste detail.
Jozua mocht niet falen door onachtzaam of trots te zijn en zijn eigen weg te kiezen in plaats van Gods weg.
Absolute onderwerping was noodzakelijk. De vastberadenheid van Jozua om Gods wet uit te leven zou
gesterkt worden door zijn meditaties over Gods wet (1:8). God gebood Jozua om het wetboek dag en nacht te
overdenken. Het opgaan van Jozua in de wet zou merkbaar worden door zijn woorden. Zijn succes zou
afhangen van zijn onophoudelijk vasthouden aan Gods geboden.
Het begin van de bediening van Jozua werd gekenmerkt door een belangrijke vraag: Zou hij even trouw zijn als
Mozes? Zou hij bemoediging vinden in Gods beloften en aandacht besteden aan Gods aanmaningen? Zou
Jozua, “de dienaar van Mozes”, op een dag net als Mozes dienstknecht van de Heer worden genoemd? Na zijn
trouw leven en dood werd Jozua, net als Mozes, “de knecht des HEREN” genoemd (Joz.24:29). Ieder gelovige
moet er naar streven om sterk en moedig te zijn, Gods bemoedigingen omhelzen en aandacht schenken aan
Zijn aanmaningen zodat hij ook “knecht des HEREN” kan worden genoemd.

MOEILIJKE WOORDEN

Respectabel

Aansporen, aanzetten.
Plechtigheid, plichtpleging.
Aangrijpend, erg.
Combinatie van woorden die iets anders betekent dan de losse woorden samen,
uitdrukking.
Achtenswaardig.
JOZUA LES 1  GOD ROEPT JOZUA ALS ZIJN DIENAAR

Aanmanen
Ceremonie
Dramatisch
Idioom
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God bemoediging ging samen met een aanmaning. Zoals Mozes eerder Jozua had aangemaand (Deut.31:7),
gebood de Heer Jozua nu om “vastberaden en moedig” te zijn (Joz.1:6,9). Jozua moest geens angst hebben
want God zou hem het land in bezit laten nemen (1:6). Wanneer er twijfel of ontmoediging naar boven kwam,
kon Jozua zich richten naar het einde, waarvan hij zeker wist dat het zou gebeuren omdat de trouwe God dit
had beloofd aan hem. Hij moest zich nooit uit het veld laten slaan of schrik laten aanjagen want “de HERE,
[zijn] God, [was] met [hem], overal waar gij [ging]” (1:9). Jozua kreeg de opdracht om niet te vrezen omdat
God met hem was. Gelovigen hebben ook deze kostbare beloften van Gods aanwezigheid en Zijn tijdelijke en
eeuwige zorg.

INTERESSANTE WEETJES
De Neboberg (Arabisch:ن ي بو ج بل, Jabal Nībū; Hebreeuws:
, Har Nəvō,) - ook
wel Pisga genoemd - ligt ongeveer 817 meter boven zeeniveau en bevindt zich in het
westen van Jordanië aan de rand van de Jordaanvallei en enkele kilometers ten
zuidwesten van Madaba. Het is - volgens de Bijbel (Deuteronomium 34:1) - de plaats
waar Mozes, vóór hij stierf op de leeftijd van 120 jaar, uitkeek over het Beloofde
Land, nadat hij zijn volk veertig jaar lang door de wildernis had geleid. Deze plaats is
van betekenis zowel voor joden als christenen als moslims. Volgens de joodse en
christelijke tradities bevindt het graf van Mozes zich op de berg. De moslims menen
dat zijn lichaam aan de andere zijde van de Jordaan werd begraven.

Het gestileerd kruis met slangmotieven op de top van berg Nebo is een werk van de Italiaanse kunstenaar
Giovanni Fantoni. Het staat symbool voor de woorden in het Johannes-evangelie (Johannes 3:14): ”En deze
Mensenzoon moet omhoog worden geheven zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn”. Een
verwijzing naar Numeri 21:4-9
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Bron: Wikipedia
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Boven op de berg Nebo heeft men een prachtig uitzicht over de Jordaanvallei en het
noordelijke deel van de Dode Zee. De berg zelf roept het beeld op van een Bijbels
woestijnlandschap. De stad Jericho ligt aan de horizon; op een zeer heldere dag kan
ook Jeruzalem van hier uit gezien worden.

BIJBELLES
INLEIDING
Het boek Jozua laat een grote overgang zien in het leven en geschiedenis van de zonen van Israël. De 40 jaren
van rondzwerven in de woestijn kwam aan zijn einde en de Israëlieten gingen nu het land binnen dat God hen
beloofd had aan hun voorvader Abraham (Gen.15:1-21). Aan het begin van het boek is er ook verandering in
leiderschap van Mozes aan Jozua.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zijn een aantal belangrijke dingen die gebeurt zijn voor het verhaal uit het boek Jozua?
Abraham leefde meer dan 400 jaar hiervoor. Abraham was de vader of stamvader van alle Israëlieten.
Isaak, Jakob, Jozef, Mozes en Jozua waren allemaal aan elkaar verwant.
De Uittocht
Mozes leidde de Israëlieten uit Egypte, waar ze voor 400 jaar slaven waren geweest.
De tien geboden
God gaf de tien geboden aan Mozes en het volk.
De spionnen
Nadat de Israëlieten Egypte verlaten hadden, werden er twaalf spionnen in het land Kanaän gestuurd.
Tien van de spionnen kwamen terug en waarschuwden de Israëlieten niet te proberen het land binnen
te gaan. De twee andere verspieders kwamen terug en moedigden het volk aan om het land binnen te
gaan. Maar door de waarschuwingen werden de mensen zo bevreesd dat ze weigerden om binnen te
gaan. Dit maakte God zo woedend dat Hij hen veroordeelde en een ieder ouder dan 20 jaar (behalve
Kaleb en Jozua) zouden sterven voordat de Israëlieten uiteindelijk het land binnen konden gaan.
 Waarom was de dood van Mozes belangrijk in het leven van de Israëlieten?
Mozes is een van de meest belangrijke personen in de Bijbel, zeker in het Oude Testament. Mozes was
speciaal door God gekozen om de Hebreeërs uit de slavernij uit Egypte te leiden. Mozes schreef de
eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis tot Deuteronomium, welke de Wet genoemd worden. Na de
uittocht van de Israëlieten uit Egypte, was het Mozes die voor 40 jaar het volk door de woestijn leidde.
Mozes was een nederig man die God en het volk diende. Mozes was erg goed en gehoorzaam naar
God, maar hij was openlijk ongehoorzaam naar God tijdens het zwerven door de woestijn en als straf
verbood God hem het binnengaan van het beloofde land. Zo moest Mozes sterven voordat de
Israëlieten het beloofde land binnen konden gaan. Na de dood van Mozes moest er een nieuwe leider
gekozen worden om Gods volk te leiden. Jozua was reeds gekozen door God en Mozes had Jozua
geholpen in de voorbereiding. Dus toen Mozes stierf nam Jozua zijn plaats.
 Wat voor opdracht gaf God aan Jozua?
In vers 2 vertelt God Jozua, “Maak je nu klaar om hier met dit hele volk Israël de Jordaan over te steken
naar het land dat ik hun geven zal.” Jozua en de Israëlieten waren aan de oostkant van de rivier de
Jordaan. God wilde dat ze de rivier overstaken om het beloofde land binnen te gaan.
 Waarom zou het misschien moeilijk voor Jozua zijn om te doen wat God hem opgedragen had?
Tijdens de uittocht van Egypte, 40 jaar daarvoor, zegt de Bijbel dat er 600.000 mannen waren, de
vrouwen en kinderen niet meegerekend (Ex.12:37), die de zonen van Israël waren. Wanneer we
aannemen dat over een periode van 40 jaar, voor elk persoon dat stierf zeker een persoon geboren
werd, dan konden er wel meer dan twee miljoen mensen bij Jozua zijn. Om twee miljoen mensen over
land te verplaatsen hoeft nog niet zulk een probleem te zijn, maar om zoveel mensen over een rivier te
doen gaan zou erg moeilijk geweest kunnen zijn. En tegen de tijd dat God wilde dat Jozua de rivier over
ging, was deze wijder en dieper geworden doordat het buiten zijn oevers getreden was. De taak om
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Jozua 1:1-9.







SAMENVATTING
Terwijl het volk Israël zich voorbereidde om het beloofde land binnen te gaan, wees God Jozua aan om de
nieuwe leider van het volk te zijn. Mozes stierf voordat het volk het land binnenging, maar voor zijn dood
zegende God hem door hem het land te laten zien. God moedigde Jozua en het volk aan voor ze het land
binnengingen om vastberaden en moedig God te vertrouwen en Zijn Wet te gehoorzamen.
Gelovigen vandaag worden opgeroepen om vastberaden en moedig Gods Woord te gehoorzamen. Het heeft
sterkte en moed nodig om te doen wat goed is, terwijl anderen zeggen dat het verkeerd is. God gaf ons de
Bijbel omdat Hij van ons houdt en het beste voor ons wil. God heeft ons opgedragen om Zijn Woord te
mediteren en het doorheen de dag te gehoorzamen. We kunnen dit doen door het in onze gedachten te
houden door het uit het hoofd te leren. Wanneer we dit doen, worden we herinnerd aan de weg die we
moeten nemen, zodat we er niet van afwijken.
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iedereen aan de overkant te krijgen was erg moeilijk, maar God had al een wonder bij de Rode Zee
gedaan en Jozua wist dat als het nodig was, dat God hetzelfde kon doen voor hem op dit moment.
Wat was er zo belangrijk aan het land aan de andere kant van de Jordaan?
Meer dan 400 jaar voor Mozes en Jozua, had God een belofte (een verbond) gemaakt met hun
voorvader Abraham. In het verbond beloofde God dat Hij aan Abraham vier dingen zou geven: 1. Een
zoon, 2. Een volk, 3. Een land, en 4. Een zegen (Gen.12:1-3). We weten dat Isaak geboren werd. Al de
Israëlieten met Mozes en Jozua waren verwanten van Abraham (een volk zonder een thuisland). En nu
wilde God een ander deel van Zijn belofte vervullen, land. Dit land wordt vaak het beloofde land
genoemd, omdat God het aan Abraham beloofd had.
Waar zijn wij op deze kaart?
(Laat een kaart van Europa zien.)
Waar is het beloofde land of hedendaags Israël op de kaart?
(Laat op een kaart hedendaags Israël en het Midden Oosten zien.)
Waar is Egypte en de rivier de Jordaan?
(Laat hedendaags Egypte en de rivier de Jordaan zien op een kaart.)
Wat voor houding moest Jozua hebben van God om voorspoedig te zijn?
Drie maal in dit Bijbelgedeelte verteld God Jozua om “vastberaden en moedig” te zijn (1:6-7, 9). Een
keer zegt God om “zeer vastberaden en moedig” te zijn (1:7), God vertelde Jozua om in Hem te
vertrouwen. Als God aan onze kant is, is er geen reden om bang te hebben. We zouden op Hem moeten
vertrouwen, omdat Hij alle dingen kan doen. God vertelde Jozua dat Hij met hem zou zijn, net als dat
Hij met Mozes was geweest, welke hij nooit in de steek gelaten had (1:5). Ook zei God, “Want ik, de
Heer, je God, zal je helpen bij alles wat je onderneemt” (1:9).
Wat moest Jozua doen om voorspoedig te zijn?
Wij moeten God vertrouwen, maar God wil ook dat de mensen weten dat Hij wil dat ze doen. God gaf
de Israëlieten Zijn boodschap. Het werd de Wet genoemd. God vertelde Jozua om de Wet te
gehoorzamen (1:7-8), er over spreken (1:8), er over nadenken of mediteren (1:8). Net als dat Jozua de
Wet (zijn Bijbel) moest lezen, bestuderen, erover spreken en overdenken, wil God dat iedereen die Hem
liefheeft zijn Bijbel leest, bestudeert, erover spreekt en erover nadenkt. Voordat we dingen vergeten is
het belangrijk om herinnerd te worden aan wat God ons verteld in Zijn Woord. Op deze manier zullen
al de mensen van God weten wat de waarheid is en weten hoe gehoorzaam te zijn, net als Jozua.

CRÈCHELES

Mozes was oud geworden en kon het volk niet meer goed leiden. Daarom zei God tegen Mozes dat Jozua de
nieuwe leider van de Israëlieten moest worden. Jozua was een vriend van Mozes die hem al heel lang hielp
met al zijn taken. Hij wist daarom al een beetje wat hij als leider van Israël moest doen. Toch was Jozua wel
een beetje bang. Hij had altijd geluisterd naar Mozes, maar nu moest hij alles doen wat Mozes eerst deed als
nieuwe leider. Dat is wel een beetje spannend hé?! Weten jullie nog toen je voor het eerst naar je nieuwe
klasje moest gaan? Was je toen ook niet een beetje bang? Ja hé, Jozua was ook een beetje bang voor zijn
nieuwe taak.
Maar God beloofde om Jozua te helpen. God zei tegen Jozua dat Hij altijd bij hem zou zijn. Hij zou nooit bang
moeten zijn want de grote God die alles gemaakt heeft, de allersterkste God zou altijd bij hem zijn, overal waar
hij ging. Waauw… dat is een mooie belofte hé! Als de allersterkste van de wereld bij jou is, dan moet je echt
geen bang hebben hé!
God zei tegen Jozua dat hij sterk en dapper moest zijn. Hij moest altijd goed naar God luisteren en veel leren
over Hem. God zei dat als Jozua altijd gehoorzaam was en veel leerde over Hem, dat alles dan goed zou gaan
en hij een goede leider zou worden voor Israël.
Denken jullie dat Jozua ging luisteren naar God? Ja hoor! Jozua probeerde net als Mozes het volk goed te
leiden door naar God te luisteren en veel te leren over hem. Weet je wat God zei tegen Jozua: “Je bent een
goede hulp voor Mij”.

Dus wie wilt er als Jozua zijn? Ga eens op een rijtje staan… (Herhaal nu naar de kinderen die in de rij staan de
volgende zin in de aard van Jozua 1:9:
“Vergeet niet wat je vandaag hebt geleerd: wees sterk en moedig! Beef niet en wees niet bang. Want, de Heer,
je God, zal je helpen bij alles wat je doet”.
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Dat is nogal wat hé als de allergrootste God tegen jou zou zeggen dat je een goed hulp bent voor Hem. Wie
zou dat ook willen? Weet je… jij kan dat ook zijn hoor. Weet je hoe? God beloofd ook aan ons dat Hij altijd bij
ons zal zijn als we goed luisteren naar Hem en veel leren over Hem in de Bijbel.

7

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Wie kent Mozes nog? Welke verhalen van Mozes kennen we allemaal? (Egypte, Splitsen Rode Zee, op de berg
Sinai, de koperen slang, …) Mozes was een echte vriend van God die het volk Israël steeds leidde zoals God dat
aan hem vroeg. Mozes heeft heel veel dingen gedaan voor het volk Israël, hij had hun zelfs geleid naar het
beloofde land Kanaän. Maar omdat Mozes op een dag niet geluisterd had naar God, had God hem gestraft
door tegen hem te zeggen dat hij het beloofde land niet mocht binnengaan. Mozes vond dit goed omdat hij
wist dat hij deze straf verdiende. Wie heeft er al eens een straf gehad van zijn papa of mama? Was je toen
boos op je papa of mama? Of was je net als Mozes die de straf goed vond omdat hij ze had verdiend?

MEMORIEVERS
Jozua 1:8

“Dat wetboek moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer het dag en nacht. Laat je

leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je voorspoedig gaan, je zult je
doel bereiken.”

Dit wetboek is een referentie naar de Bijbel, specifiek naar Genesis tot en met Deuteronomium, geschreven
door Mozes (cf. Ex.17:14; Deut.31:9-11, 24). Overdenken is lezen met aandacht, om te er bij stil te staan. Het is
het richten op God zelf, Zijn werk of Zijn Wet. De Schriftgedeelten die ze hadden zijn altijd het voornaamste
geestelijk voedsel geweest voor hen die Hem dienden, bijvoorbeeld Job (Job 23:12); de Psalmist(Ps.1:1-3);
Jeremia (Jer.15:16); en Jezus (Joh.4:34). Laat je leiden is iets permanent, voortdurend en aanhoudend. Dan
spreekt van het komend resultaat van de gehoorzaamheid van Jozua. Voorspoedig…je doel bereiken spreekt
van de belofte van Gods zegen van de grote verantwoordelijkheid die God aan Jozua had gegeven. Het spreekt
niet over financieel succes, maar met het juiste streven slagen in het leven. De mens zou zich moeten
concentreren niet op welvaart en succes, maar liever op heiligheid en gehoorzaamheid. Het principe hier is
belangrijk voor alle geestelijke inspanning en onderneming, namelijk, het diepe begrip en toepassing van het
Woord te allen tijde. Jozua moest het Woord kennen, erover spreken, mediteren en gehoorzamen.
Voor ons geld ook: richt je intensief op God en in consequente getrouwheid aan Hem en Zijn geopenbaard
Woord.
Verdeel de kinderen in drie groepen. Verdeel de groepen doorheen het lokaal, een rechts, een links en een
achterin. Wijs een groep aan om de ‘luide echo’ te zijn, een de ‘gewone echo’ en de ander de ‘fluister echo’.
Lees het vers in gedeelten luid op en laat elke groep je woorden als echo weerklinken, de ‘luide’ groep eerst en
de ‘fluister’ groep laatst. Wissel daarna van groepen en maak het versgedeelte langer.

Van lesgever veranderen
Laat een lesgever beginnen met de les over Mozes. Wanneer de tijd is aangebroken voor verandering van het
leiderschap van Mozes naar Jozua, laat dan een ander de rest van de les geven. Je kunt ook bespreken wat er
gebeurde en hoe, wanneer op andere tijden andere lesgevers of leiders ook veranderden.
Gods voorschriften
Lees Psalm 27 en Jozua 1:1-9. Vraag de kinderen of ze vergelijkbare woorden/gedeelten op hebben gemerkt –
bijvoorbeeld sterk, moedig, God zal niet verlaten, wees niet bevreesd, etc. Leg uit dat in de les vandaag dat ze
meer zullen leren over Gods voorschriften voor Jozua, wat ook voorschriften zijn doorheen de Bijbel gegeven
voor alle gelovigen.
Eremedaille
Neem medailles mee uit de oorlog (of neem een boek met medailles erin afgebeeld mee) en leg uit wat deze
zijn en waarom deze gegeven worden. Bespreek over tijden wanneer kinderen vastberaden (sterk) en moedig
moeten zijn om het juiste te doen, God gehoorzamen.
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Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 13x15). Lees het vers voor en leg aan
de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein
fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het
aanleren makkelijker te maken.

Een dienaar van God
Laat enkele kinderen proberen om verschillende voorwerpen naar de andere kant van het lokaal te dragen,
zonder iets te laten vallen. Je kunt beginnen met een paar en daarna voorwerpen bij te voegen, totdat niemand
meer bij machte is om het allemaal te dragen. Taken kunnen moeilijk worden zonder hulp. Geef nu de kinderen
een tas om de voorwerpen in te steken of laat ze elkaar helpen. Dingen kunnen makkelijker worden wanneer
iemand ons helpt. Wanneer we iemand helpen met iets wat hij niet kan of niet wil doen, dienen wij hem. Om
te helpen moeten we doen wat de ander vraagt te doen. Denk je dat God een dienaar nodig heeft? Nee. Er is
niets wat God niet kan of hulp bij nodig heeft! Maar God heeft er voor gekozen om ons het voorrecht te geven
om Hem te helpen om Zijn werk te doen. Hij heeft onze hulp niet nodig, maar Hij laat ons het toe om Hem toch
te helpen. Jozua was een dienaar van God, omdat hij alle voorschriften uitvoerde die God hem gegeven had.
Jozua diende God ook door de Israëlieten te helpen bij het uitvoeren van Gods voorschriften.

Eremedaille
Geef elk kind stevig papier, waskrijtjes, stiften, scharen en lijm. Laat elk kind zijn eigen medaille maken en deze
versieren. Maak een gat bovenin en doe hier een lint doorheen, zodat ze hun medaille om hun nek kunnen
dragen. Eventueel kun je het ook vastmaken met een veiligheidsspeld en aan hun kleding bevestigen. Schrijf of
plak het vers uit Jozua 1:7 op de medaille.
De moedige soldaat
Geef elk kind een kopie van de pagina ‘Wees sterk en moedig!’. Laat hen de plaatjes inkleuren, uitknippen en
de stukken op de juiste wijze op een leeg vel papier plakken. Schrijf op plak het vers uit Jozua 1:7 bovenaan.
Bespreek het Bijbelvers en leg uit dat de soldaat van God de Bijbel als zwaard nodig heeft.

KNUTSELACTIVITEITJES





Voetafdrukken
Knip grote voetafdrukken uit gekleurd papier en plak deze verspreid door het lokaal, over de vloer en de
muur. Laat elk kind later een voetafdruk uitkiezen om te versieren met bijvoorbeeld stickers of ‘landschap’.
Zoals gras, aarde, takjes of bloemen. Laat hen het Bijbelvers opplakken.
Spring pad
Plaats voetafdrukken verspreid over de vloer en laat de kinderen op de voetafdrukken springen of het
volgen. Misschien om een schat te vinden, om naar verschillende tafels te gaan of naar activiteiten van de
dag.

Wijk niet af!
Maak een pad over de vloer dat de kinderen moeten volgen. Laat ze een voor een over het pad gaan. Wijken ze
van het pad af, zijn ze uit. Ga door totdat alle kinderen geweest zijn, begin dan opnieuw. Ga door tot de tijd om
is of dat er een kind over blijft dat niet naar links of naar rechts is afgeweken. Dit illustreert Jozua 1:7 “Alleen,
wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u
geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij
gaat”.
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Voetzolen
Kies uit een van de onderstaande ideeën om Jozua 1:3 te illustreren – “Elk stuk grond dat je betreedt, geef ik
jullie. Dat heb ik Mozes beloofd”, (NBG “Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot
Mozes gesproken heb).
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GOD ROEPT JOZUA ALS ZIJN DIENAAR
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 1:1-9

MEMORIEVERS
Jozua 1:8

“Dat wetboek moet je onophoudelijk overdenken, bestudeer
het dag en nacht. Laat je leiden door alles wat erin geschreven staat, want dan zal het je
voorspoedig gaan, je zult je doel bereiken.”

 Hoe lang had Mozes de Israëlieten geleid in de woestijn? _____________
 Wie koos Mozes als zijn hulp in Deuteronomium 34:9? _______________
 Waarom mocht Mozes het beloofde land niet binnengaan?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Wat moest Jozua doen als hij wou dat God hem veel geluk gaf?

 Schrijf Jozua 1:9 op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Wie zou er overal waar Jozua ging bij hem zijn? ____________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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___________________________________________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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