JOZUA LES 2  RACHAB TOONT HAAR GELOOF IN GOD
JOZUA 2

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren zich zowel in geloof als in daden over te geven aan de
overwinnende God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Na te vertellen waarom de verkenners naar Jericho gingen en hoe ze gered werden.
Te verklaren hoe Rachab haar geloof in God toonde.
Te verklaren waarom Rachab wel en niet een voorbeeld zou moeten zijn voor de gelovigen.
Te vertellen waarom Israël bemoedigd was door het verslag van de spionnen.

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




Besef dat God de enige God is van hemel en aarde.
Bemoedig elkaar door te vertellen over Gods werk.
Denk er aan dat het geloof van de gelovigen samen gaat met daden.

GOD OPENBAART ZIJN MACHT AAN DE JORDAAN
Lees Jozua 3:1-5:1
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Vanuit menselijk standpunt leek het ook dat het rapport van de verkenners over Jericho niet tot bij Jozua zou
geraken. Niet wetende dat God de muren van Jericho zou laten instorten, namen de verkenners de wijze
beslissing om in de stad te gaan en informatie te verzamelen over de stad en haar inwoners. Hoewel hun
schuilplaats goed was uitgekozen (omdat de buren het niet vreemd vonden dat vreemdelingen het huis van
Rachab, een prostituee, betraden), kwam de koning van Jericho erachter dat er verkenners waren in zijn stad
(Joz.2:1-2) en gaf hij Rachab de opdracht om ze naar buiten te laten komen (2:3). De verkenners hadden amper
door dat God hun tot het juiste huis had geleid! Rachab verraadde haar eigen stad en verstopte de mannen
onder de vlasstengels die ze op het dak had gelegd om te drogen (2:6). Zowel Heb.11:31 als Jac.2:25 loven haar
voor het ontvangen en verbergen van de verkenners. Voordat het boek Jozua de inhoud van Rachabs geloof
bekend maakt, laat het eerst de handelingen zien die ze uit geloof deed. Jacobus gebruikt Rachab als het
voorbeeld van iemand die haar geloof laat zien door haar daden (Jac.2:18).

De verkenners moeten geschokt zijn geweest over deze gebeurtenis. Om welke reden zou deze Kanaänitsiche
prostituee twee vreemde verkenners verbergen? Voordat de mannen in slaap vielen (Joz.2:8) liet Rachab hun
weten dat haar geloof hiervoor had gezorgd. Rachab had net als de andere Kanaänieten gehoord over de God
die veertig jaar geleden de Rode Zee drooglegde en Israël de overwinning bezorgde over de koningen Sichon en
Og aan de andere kant van de Jordaan (2:10). Rachab bekende: “Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft
en dat de schrik voor u op ons gevallen is en dat alle inwoners van het land voor u sidderen” (2:9). Het hart van
de Kanaänieten was “versmolten” in angst (2:11).
Anders dan de andere inwoners van Jericho was Rachabs angst veranderd in geloof. Ze bekende aan de
Israëlieten: “Ik weet dat de HERE u het land gegeven heeft” (2:9). Het horen van de machtige daden van God
had haar overtuigd dat Jericho Gods plan niet kon weerstaan. Maar Rachab gaf niet enkel de nederlaag toe, ze
omarmde ook de God van Israël. Ze beleed: “de HERE, uw God, is een God in de hemel boven en op de aarde
beneden’ (2:11). God had Rachab een waar geloof in Hem geschonken. Zulk een geloof is merkwaardig van een
Kanaänitsiche, die ongetwijfeld idolaat en polytheïstisch was. Ze noemde zelfs de God van Israël bij naam –
Jahweh. Het verslag van Gods machtige daden voor Israël hadden Rachab veranderd in een vrouw die geloofde
dat Jahweh de enige God was in de hemel en op aarde, niet enkel een God van Israël. God had aan de
verkenners Zijn toekomstige overwinning op de meest merkwaardige manier bekend gemaakt, door het geloof
en de daden van Rachab. Haar voorbeeld is een drijfveer voor degenen die wachten op Gods toekomstige
overwinning over deze rebellerende wereld, om Zijn machtige werken te verkondigen zodat de verlorenen
zullen gaan geloven en gehoorzamen aan Jahweh. Hij is de God daar boven in de hemel en hier beneden op
aarde!
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Rachab loog om zo de verkenners te beschermen. Ze gaf toe dat de verkenners in haar huis waren geweest,
maar beweerde dat ze uit de stad waren gevlucht voordat de poorten werden gesloten (Joz.2:4-5). Ze spoorde
de mannen aan om achter de verkenners aan te gaan (2:5). Nadat de mannen waren vertrokken om achter de
verkenners aan te gaan, waarvan ze dachten dat ze richting de Jordaan waren gegaan, werden de poorten van
de stad gesloten – met de Israëlitische mannen veilig erin opgesloten (2:7)!
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In Jozua 1:2-8 bemoedigde God de nieuwe leider Jozua, door de belofte om Israël het beloofde land te geven,
hem overwinning te garanderen in de strijd en om met hem te zijn. God vermaande Jozua ook om sterk en
moedig te zijn en op de wet te mediteren en het te gehoorzamen. Velen zouden arrogant worden met de
belofte van zulk een overwinning. Maar Jozua, een wijze en ervaren generaal, was nog steeds voorzichtig door
eerst verkenners aan te wijzen. Jozua stuurde twee verkenners om het land Kanaän te onderzoeken, vooral de
stad Jericho (2:1). Jozua zelf was ooit ook een verkenner geweest in Kanaän (Num.13). Van de twaalf
verkenners die toen waren gezonden waren, vertrouwden enkel Kaleb en Jozua op God en rapporteerden dat
Hij het land Kanaän in hun bezit zou geven (Num.14:7-9). Nu, veertig jaren later, was Jozua nog steeds aan het
wachten op Gods overwinning over de Kanaänieten. Met het sturen van de verkenners wachtte Jozua
waarschijnlijk vol spanning, maar toch zelfverzekerd op het rapport van de verkenners dat God het land aan
hen zou geven. Toen de verkenners terugkeerden waren ze niet enkel overtuigd van Gods toekomstige
overwinning, maar waren ze ook getuigen geweest van Gods overwinning in het geloof en de handelingen van
Rachab.

Rachab wist dat Gods overwinning spoedig zou komen en vroeg de verkenners om te beloven dat ze haar
familie zouden sparen wanneer Israël Jericho zou veroveren (Joz.2:12-13). De verkenners werden bemoedigd
door Gods bescherming, de angst van het volk voor Israël en Rachabs erkentenis. Ze waren ook zeker van de
nabije val van Jericho. Ze beloofden Rachab: “wanneer dan de HERE ons het land gegeven heeft, zullen wij u
dankbaarheid en trouw bewijzen” (2:14). Om Rachab te beschermen wanneer Jericho zou aangevallen worden
gaven de verkenners haar de opdracht om een scharlaken koord uit de raamopening te hangen. Wanneer Israël
Jericho zou verslaan, zou iedereen die zich in het huis van Rachab bevond gered worden – zolang dat Rachab
verzweeg waar de verkenners zich verborgen hielden (2:19-20). Rachab ging akkoord en bond het koord aan
het raam (2:21). Omdat het huis van Rachab aan de stadsmuur gelegen was konden de mannen via een touw
naar beneden klimmen en onopgemerkt buiten de stadsmuren en gesloten poorten komen.

Jozua 2 is een krachtige voorafschaduwing van het toekomstige succes dat Jozua en de Israëlieten zouden
hebben wanneer ze de Jordaan zouden oversteken om het beloofde land in te gaan. De Kanaänieten sidderden
voor God en Zijn volk Israël. Ze zouden niet de moed hebben om zich te verzetten tegen de komst van Israël in
hun land. God ging Zijn belofte nakomen en Israël zou zegevierend zijn. Maar het verstoppen van de
verkenners door Rachab was meer dan een gelegenheid voor God om de gemoedstoestand van de
Kanaänieten te laten zien. God had niet enkel het land beloofd aan Abraham, maar Hij had ook beloofd dat alle
volkeren gezegend zouden worden in hem (Gen.12:3). Rachab hoorde bij deze niet-Israëlieten die deel
mochten hebben aan die zegen. Hoewel het Oude Testament slechts enkele bekeringen van heidenen
weergeeft, toont het verhaal van Rachab hoe God de heidenen zou zegenen door het verlenen van geloof en
werken die het geloof vergezellen. Omdat Rachab tweemaal in het Nieuwe Testament gebruikt werd als
voorbeeld (Heb.11:31; Jac.2:25), werd ze een voorbeeld van de wijze waarop God geloof verleende en daden
verrichtte in talloze heidenen. God is zowel overwinnend als genadevol!

Arrogant
Drijfveer
Gretig
Idolaat
Polytheïstisch
Scharlaken

Met een te hoge dunk van zichzelf, verwaand.
Beweegreden.
Begerig, enthousiast.
Afgodisch.
Geloven in meerdere goden.
Helderrood.
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MOEILIJKE WOORDEN
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De twee verkenners volgden Rachabs advies, gingen naar de bergen en verborgen zich gedurende drie dagen
tot de mannen van Jericho waren teruggekeerd (Joz.2:16,22). Na het oversteken van de Jordaan gingen de
verkenners onmiddellijk naar Jozua en deelde alles mede wat hun overkomen was (2:23). Ze zeiden tegen
Jozua: “De HERE heeft het gehele land in onze macht gegeven, ja zelfs sidderen voor ons alle inwoners van het
land” (2:24). Het verslag bevestigde wat God reeds bekend had gemaakt. Israël zou zodra ze de Jordaan
overstaken zegevierend zijn.

BIJBELLES
INLEIDING
Jozua had de opdracht aan de verspieders gegeven om het land te verkennen. Dit was zijn eerste grote besluit
aangaande het binnengaan en het veroveren van het land. Door de genade van God waren een vrouw en haar
familie gered kort voordat hun stad verwoest werd door de Israëlieten. Gods oordeel over het volk in het land
stond op het punt te beginnen. Maar Hij koos ervoor om een aantal uit de stad te redden. De voorgaande
daden van God die Hij voor Zijn volk gedaan had, waren bekend geworden doorheen het land en had veel angst
veroorzaakt onder de mensen. Rachab liet de realiteit van de vrees onder de mensen zien en vreesde genoeg
om niet haar vertrouwen in de Kanaänitische goden te stellen, maar in de ene ware God, Jahweh, waarover ze
gehoord had.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarheen stuurde Jozua de verkenners?
Jozua stuurde de verkenners om het land binnen te gaan (aan de westzijde van de rivier de Jordaan) en
vooral naar de stad Jericho.
 Waarom stuurde Jozua de verkenners het land in?
Het was de job van Jozua om het volk het beloofde land in te leiden, om te nemen wat God aan Israël
wilde geven. Jozua was een goede generaal, die besloten had dat hij moest uitvinden hoe informatie te
verkrijgen over het land, zodat hij voorzichtig kon zijn wanneer de Israëlieten het land binnentrokken.
Jozua wilde niet verrast worden als hij dit had kunnen voorkomen. De verkenners hun taak was om
zoveel mogelijk informatie over het land te verkrijgen, zodat Jozua een wijze planning kon maken.
 Waarom was Jozua speciaal geïnteresseerd in de stad Jericho?
Jericho was aan de ander kant van de rivier de Jordaan. Als de Israëlieten uiteindelijk het beloofde land
gingen veroveren, was het belangrijk dat ze eerst Jericho veroverden. Wanneer ze Jericho niet
innamen, zou het gevaarlijk zijn om verder het land in te gaan en overal rondom hun vijanden hebben.
En sinds God toegestaan had om voor de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse om
aan de oostkant van de Jordaan te blijven, degene die in het land gingen strijden moesten de
mogelijkheid hebben om met hen in contact te blijven.
 Waar gingen de verkenners heen toen ze de stad Jericho binnen gingen?
Ze gingen naar het huis van Rachab.
 Hoe reageerde Rachab op de verkenners en wat deed ze voor hen?
Rachab was vriendelijk voor de verkenners. Op een of andere manier had ze ontdekt dat de twee
mannen die in haar huis waren in werkelijkheid Israëlitische spionnen waren. Ze wist ook waarom ze
het land en Jericho aan het verkennen waren. Rachab probeerde de verkenners te verstoppen op het
dak van haar huis en wanneer de koning mannen stuurde om de spionnen te pakken te krijgen,
vertelde Rachab dat ze niet wist wie het waren en dat ze de stad al hadden verlaten.
 Waarom was Rachab vriendelijk naar de verkenners en beschermde ze hen?
Normaal gezien zou iemand onvriendelijk zijn naar zulke verspieders, maar Rachab geloofde in de God
van Israël. Ze geloofde dat God het land aan de Israëlieten zou geven. Ze geloofde dat niemand de
Israëlieten kon stoppen, omdat God aan hun kant stond. En aangezien Rachab niet tegen God wilde
zijn, was ze vriendelijk naar de verkenners en beschermde hen. Rachab wilde niet dat de verkenners
gepakt en misschien wel gedood werden. Het is erg belangrijk te begrijpen dat Rachab in de God van
Israël geloofde en niet tegen God in wilde gaan, ze probeerde Hem te dienen. Ze diende Hem door de
verkenners in huis te nemen en hen te beschermen. Door geloof, want Rachab geloofde, hielp ze God
door de verkenners te helpen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Jozua 2.











SAMENVATTING
Jozua stuurde verspieders in het beloofde land om Jericho te verkennen. Terwijl ze het land verkenden,
verstopten ze zich in het huis van Rachab. Rachab was door God gebruikt om een bemoediging voor Israël te
zijn, want ze stonden op het punt om het land in te nemen. Ze vertelde de spionnen dat de mensen van Jericho
erg bang voor Israël waren door wat God in het verleden gedaan had. Gods aanwezigheid en macht waren
gezien door hoe Hij Israël beschermd en voorzien had. Toen mannen kwamen om de spionnen te zoeken,
handelde Rachab naar haar geloof. Ze verstopte de verkenners en vertelde de zoekende mannen dat ze
vertrokken waren. Rachab geloofde in God en wist dat niemand tegen Hem opkon. De verkenners vertelden
haar dat door haar trouw, dat God haar en haar familie zou behouden. Ze werd verteld om een rood koord uit
haar raam te hangen. De verkenners keerden veilig terug en melden wat ze gezien en gehoord hadden. Hun
boodschap was een bemoediging voor het volk.
Jakobus 2:20 en 2:26 zegt dat “geloven zonder daden waardeloos is.” Rachab is een voorbeeld van levend
geloof. Zij geloofde niet alleen in God en Zijn macht, maar ze zette haar geloof om in daden. Ons geloof zou ook
een levend geloof moeten zijn. Wanneer degene die rondom ons zijn, je daden observeren, kunnen ze dan zien
wat je gelooft door wat je doet?
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Was de leugen van Rachab een zonde?
Ja, Rachabs leugen was een zonde, want God heeft ons verteld om niet te liegen. Ook al loog Rachab,
God was vriendelijk naar haar, omdat ze vriendelijk naar Zijn volk was.
Wat is zonde?
Zonde is ongehoorzaamheid naar God. Wanneer iemand iets doet dat God zegt om niet te doen, dan
heeft deze gezondigd. En wanneer iemand iets niet doet wat God ons zegt wel te doen, dan heeft deze
gezondigd. Om niet te zondigen, moeten we gehoorzaam zijn in alles wat God ons opdraagt.
Rachab vroeg de verkenners om nog mensen te redden voordat de Israëlieten de stad zouden
aanvallen. Wie waren dat?
Rachab vroeg voor zichzelf en haar vaders huis om gered te worden van de dood. Haar vaders huis
bestond uit haar vader, moeder, broers en zussen en ieder wie tot hen of tot hun familie behoorde.
Wat waren drie dingen die de verkenners aan Rachab vertelden om te doen voor veilig te zijn
wanneer de Israëlieten de stad gingen aanvallen?
Om veilig te zijn moest Rachab een rood koord aan haar raam vastmaken, niemand vertellen dat ze
daar geweest waren en al haar familie bijeen brengen in haar huis.
Wat vertelde Rachab over hoe de mensen in het land en de stad zich voelden over de Israëlieten en
hun God?
Rachab vertelde over de inwoners van het land, “Wij werden doodsbenauwd toen we dat hoorden en
verloren alle moed” (2:11).
Waarom waren de mensen zo bang?
De mensen hadden gehoord “dat de Heer de Rietzee voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte
trokken” (2:10) en hoe ze de koningen van de Amorieten, Sichon en Og, verwoest hadden. De God van
de Israëlieten werd gevreesd omdat Hij machtig was. Deze dingen hadden Rachab overtuigd dat de
Here God de God van de hemel boven en op de aarde beneden was.
Wat voor bericht brachten de verkenners?
De verspieders zeiden (1) dat ze zeker waren dat God het land in de handen van de Israëlieten gegeven
hadden, (2) de harten van de inwoners van het land doodsbang waren (2:24).

JOZUA LES 2  RACHAB TOONT HAAR GELOOF IN GOD



CRÈCHELES
Weten jullie nog wie de nieuwe leider van het volk Israël moest worden van God? Jozua! Was Jozua een beetje
zenuwachtig voor deze grote taak? Ja hoor, maar God gaf hem een bemoediging. God zei tegen hem dat hij
niet bang moest zijn. God zou er voor zorgen dat hij het beloofde land zou krijgen (1), dat hij het gevecht zou
winnen (2) en dat God altijd bij hem zou zijn (3). Waauw, dat is nogal een bemoediging hé, wie kan de drie
dingen die God beloofde nu al opzeggen? Probeer eens… Goed zo. Jozua moest dus niet bang zijn, maar
moedig en sterk en natuurlijk altijd goed luisteren naar God.

De twee verkenners gingen héél stiekem op pad naar de stad Jericho… ze letten er goed op dat niemand hun
zou opmerken. Stilletjes gingen ze het huis van Rachab binnen om zich te verbergen. Maar wat gebeurde er?
Oei, oei… er werd op de deur geklopt door de boodschappers van de koning van Jericho. Ze zeiden: “Doe de
deur open Rachab en stuur de twee verkenners naar buiten!” De koning was toch te weten gekomen dat er
verkenners in zijn stad waren! De verkenners waren bang, ze dachten dat Rachab hun zou verraden en naar
buiten sturen. Plots hoorde ze iets heel vreemds. Rachab verraadde hun niet maar zei tegen de boodschappers
van de koning dat de verkenners niet meer bij haar waren. Ze zei dat ze waren gevlucht naar de rivier de
Jordaan en dat de soldaten van de koning snel achter de verkenners moesten gaan om ze nog te kunnen
pakken. Onmiddellijk liepen de boodschappers van de koning naar de rivier. Denk je dat de boodschappers de
verkenners zo zouden vinden? Neen hé, want Rachab had eigenlijk gelogen. De verkenners waren helemaal
niet weg, ze hadden zich verstopt op het dak.

Omdat Rachab geloofde in de God van Israël, de God van de Bijbel, ging God er voor zorgen dat Rachab en haar
familie beschermd waren wanneer de Israëlieten de stad Jericho zouden veroveren. Rachab verborg de
verkenners nog een tijdje en hielp ze daarna ontsnappen met een lang koord door het raam. Daardoor konden
de verkenners terug buiten de stad geraken en heel snel naar Jozua lopen om hem te vertellen wat ze allemaal
hadden gezien en meegemaakt. Nu wisten ze allemaal heel zeker dat God hun zou beschermen en zou helpen
om het beloofde land te veroveren.
Tjonge, dat was wel even spannend hé, even leek het dat de verkenners zouden betrapt worden! Wie van jullie
dacht dat ook? Zo zie je maar dat God echt wel een grote God is en er steeds zijn beloften nakomt. Hij is zelfs
sterker dan een groot leger! Als jij ook gelooft in die grote God, dan kan jij dat aan de andere mensen laten zien
door altijd goed naar God te luisteren. Door te doen wat Hij van je vraagt. Maar je mag ook weten dat als het
een keertje mis gaat en je toch weer een zonde doet, ook aan diezelfde grote kan God vragen of Hij je zonde
wilt vergeven.
En als God altijd bij jou is, hoef je niet bang te zijn net als Jozua en Rachab!

JOZUA LES 2  RACHAB TOONT HAAR GELOOF IN GOD

Nadat de boodschappers weg waren ging Rachab naar de verkenners toe en zei tegen hen waarom ze hun had
beschermd. Ze zei dat ze geloofde dat de grote God van Israël de enige echte God is. Daarom wist ze dat het
land waar ze in woonde eigen van de Israëlieten was omdat God dat had gezegd. Wie van jullie gelooft dat
ook? Wie gelooft dat de God van de Bijbel de enige echte God is? Als je in de God van de Bijbel geloofd ben je
veilig, luister maar eens goed…
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Jozua wilde het land Kanaän, het beloofde land, gaan veroveren. Maar voordat hij met alle soldaten het land
zou binnengaan stuurde hij eerst twee verkenners. Wie weet wat verkenners zijn? Dat zijn soldaten die stiekem
en heel stil het land binnengaan om te kijken hoe het land er uit ziet en wie daar allemaal woont. Als Jozua dat
zou weten, dan wist hij hoe hij het best het land kan binnengaan en veroveren.

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.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Jozua. Les 1).

IJSBREKERTJES
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
De lesgever begint te vragen “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is… groen.” Laat dan de kinderen om de
beurt raden wat dit bepaalt iets is wat jij in je gedachten uitgekozen hebt. In de les vandaag leren ze over
verkenners die de stad Jericho ingestuurd werden. Met wat voor bericht kwamen ze terug?














Het nummer 2 (2:1, 23)
Stadgezicht van Jericho gemaakt van blokken (2:1)
Huis met dak gemaakt van tissuedoos (2:1)
Kroon van de koning (2:2)
Poort (2:5)
Vlasstengels (2:6)
Plaatje van een rivier (2:7)
Hart geknipt uit rood vilt (2:9, 11, 24)
Touw (2:15)
Plaatje van een berg (2:16, 22)
Het nummer 3 (2:16, 22)
Rood koord (2:18, 21)

JOZUA LES 2  RACHAB TOONT HAAR GELOOF IN GOD

Spionnen
Verstop voorwerpen in het lokaal om aanwijzingen te geven over de les van vandaag. Laat de kinderen voordat
je de les begint zoeken naar de aanwijzingen. Wanneer een kind iets vind, moet het de aanwijzing bijhouden
tot de les begint. Vraag de ‘verkenners’ die aanwijzingen gevonden hebben om hun dingen aan de groep te
laten zien. Leid hen in een discussie waarover de les zou kunnen gaan. Vertel de kinderen om goed te luisteren
naar de aanwijzingen die genoemd worden in de les en dat ze dan hun hand op moeten steken wanneer ze de
betekenis hiervan horen. Wanneer ze de aanwijzing niet horen, verwijs er dan naar terwijl je les geeft. (de
referenties naar de verzen worden hier beneden gegeven.) Je kunt visuele hulpmiddelen meenemen door
huishoudelijke dingen te gebruiken of plaatjes uit tijdschriften te knippen.
Suggesties voor het gebruik van materialen:
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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.

Geloof
Wat zijn een aantal dingen dat we geloven maar niet zien? Voorbeelden kunnen zijn dat lucht overal om ons
heen is, dat zwaartekracht echt is, dat een stoel ons zal houden of dat God bestaat. Hoe noemen we iets dat
waar we in geloven, maar niet kunnen zien? Geloof (vertrouwen). In Hebreeën 11wordt Rachab geprezen voor
haar geloof voor het verstoppen van de verkenners. Ze had God of Zijn werk direct niet gezien, maar ze wist
van Hem en vertrouwde Hem in geloof.

Vluchtroute
Weet jij wat te doen bij een onverwacht gebeurtenis of een noodtoestand? Weet jij wat te doen bij brand? Laat
de kinderen een vluchtroute zien die in gebouwen hangen. Misschien hebben ze ook wel brandoefeningen op
school. Bespreek met hen het plan dat de verkenners hadden voor Rachab toen Israël de stad wilde innemen.
Spreek over de toekomst. We weten dat God ‘wint’, dus wat voor plannen hebben de kinderen gemaakt
(verlossing).

KNUTSELWERKJES
Rachabs geloof omgezet in daden
Geef elk kind een kopie van het blad “Rachabs geloof omgezet in daden”. Laat hen de afbeelding uitknippen en
langs de stippellijnen vouwen. De kinderen kunnen de muren kleuren en een stuk rood garen plakken dat uit
het raam hangt.

KNUTSELACTIVITEITJES
Verkennercollage
Hang een groot vel papier aan de muur. Bespreek met de kinderen wat er in de les voorkwam. Wat kwamen de
verkenners allemaal tegen? Laat het kind dat antwoord gegeven heeft dit op de muur tekenen. Ga zo doorheen
het verhaal en laat ieder een beurt krijgen om iets op het papier te tekenen.
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Een spel waarbij een voorwerp geraden moet worden, die een van de spelers in gedachten heeft. Het enige
kenmerk wat hij geeft is de kleur. Het aangewezen kind begint te vragen “Ik zie, ik zie wat jij niet zie en de kleur
is… groen.” Laat dan de kinderen om de beurt raden wat het zou kunnen zijn. Degene die de vraag heeft
gesteld mag alleen antwoorden met ja of nee. Wordt het voorwerp geraden, dan is de rader aan de beurt.
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Rachab verstopt de verkenners
Geef elk kind een kopie van de bladen “Rachab verstopt de verkenners”. Laat hen de twee rechthoeken
uitknippen en maak een inkeping langs de stippellijn. De kinderen kunnen nu de cirkel van het tweede blad
uitknippen en het door de inkeping van het dak van Rachabs huis insteken. Ze zouden de randen van de
rechthoeken vast moeten lijmen en de cirkel zou moeten kunnen draaien om de verkenners te kunnen
verstoppen.
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Goed nieuws
Heb jij ooit goed nieuws ontvangen? Misschien heb je gehoord dat een belangrijk iemand bij jullie op bezoek
kwam. Misschien leerde je dat een speciaal geschenk zou ontvangen. Bespreek met de kinderen dat
verschillend nieuws voor hen spannend kan zijn. Leg uit dat Israël een groot nieuws ontvangen had; ze hoorden
dat de mensen in Jericho hen erg vreesden door wat de Heer voor hen gedaan had in het verleden (Joz.2:8-11).

Verstopt
Leg een aantal voorwerpen door onder een doek te verstoppen die de kinderen van te voren bekeken hebben.
Laat de kinderen hun ogen toedoen, waarna er een voorwerp verwijdert wordt. Laten de kinderen daarna
raden welk voorwerp verdwenen is. De zoekende mannen uit het verhaal van Jozua konden de verstopte
verkenners ook niet vinden.
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Rachabtikkertje
Dit is een variant van televisietikkertje. Behalve hard wegrennen, is er nog een manier om niet getikt te
worden: in plaats van het roepen van een televisieprogramma, roepen de kinderen nu iets uit de les die ze
gehad hebben. Wie iets uit de les heeft geroepen, blijft op zijn plek staan, doet zijn benen wijd en zijn armen
over elkaar. Wanneer een ander kind onder zijn benen door kruipt, mag het kind weer vrij bewegen. Een ronde
is afgelopen wanneer er - op de tikker na - nog maar één kind in beweging is. Dit is bij de volgende ronde de
nieuwe tikker. Toen de zoekende mannen bij Rachab kwamen, moesten de verkenners op het dak ook stil zijn
en rustig houden. Toen de mannen weer weg waren, haalde Rachab ze van het dak en konden ze weer door.
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RACHABS GELOOF OMGEZET IN DADEN
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RACHAB VERSTOPT DE VERKENNERS
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RACHAB VERSTOPT DE VERKENNERS

RACHAB TOONT HAAR GELOOF IN GOD
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 2

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.



Hoeveel verkenners stuurde Jozua er op uit om het land rond Jericho te
verkennen? _________________________________________________

 In welk huis gingen de verkenners binnen? ________________________
 Wat deed Rachab toen de koning van Jericho haar vroeg om de
verkenners over te leveren aan hem? ____________________________

 Waarom verstopte Rachab de spionnen? _________________________
 Wat moest Rachab doen voor haar gezin om gespaard te blijven van de
aanval van de Israëlieten? ______________________________________
 Wat vertelden de verkenners aan Jozua toen ze terugkwamen van de
verkenning? _________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Hoe verstopte Rachab de verkenners? ___________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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