JOZUA LES 3  GOD OPENBAART ZIJN MACHT AAN DE JORDAAN
JOZUA 3:1-5:1

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen Gods macht herinneren en vrees voor God tonen door Hem te
gehoorzamen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Gods instructies aan het volk en de priesters te herhalen.
Na te vertellen wat er zou gebeuren wanneer de priesters kwamen en de Jordaan verlieten.
Te verklaren waarom Jozua stenen plaatste.
Te verklaren waarom God deze machtige daad deed voordat Israël het beloofde land in ging.

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
Wees bemoedigd dat God machtig is in moeilijke omstandigheden.
Herinner Gods machtige daden in de Bijbel en in verlossing.
Denk eens terug aan momenten waarin je Gods werk zag in een moeilijke situatie.

VOLGENDE WEEK

GOD GEEFT JERICHO AAN ISRAËL
Lees Jozua 6

JOZUA LES 3  GOD OPENBAART ZIJN MACHT AAN DE JORDAAN





1

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

Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Jozua 3:2-13 vermeldt een aantal, dat aan het volk, de priesters en Jozua werden gegeven. Het volk was
mogelijk verrast toen er opzieners kwamen en hen vertelden dat ze de rivier niet moesten oversteken maar “de
ark des verbonds van de HERE” moesten volgen (3:3). Wanneer het volk zag dat de priesters de ark droegen,
moesten ze er op letten om een afstand van ongeveer 1000 meter te houden tussen hun en de ark (3:4). De
ark, die normaal in het Heilige der Heiligen stond, symboliseerde aan Israël de aanwezigheid van God (Ex.25:22;
Num.7:8-9). Het volk moet bemoedigd zijn geweest dat God voor hen uit zou gaan in het beloofde land.
Hoewel de afstand een herinnering was van Gods heiligheid zou het ook de weg wijzen aan het volk dat
onbekend was in het gebied (Joz.3:4). Jozua gaf ook de opdracht aan het volk: “Heiligt u, want morgen zal de
HERE in uw midden wonderen doen” (3:5). Jozua vermeldt niet hoe het volk zich moest heiligen. In Exodus
19:14-15 bereidde het volk zich voor op de aanwezigheid van God door het wassen van hun kleding en zich te
onthouden van seksuele contacten. Zonder twijfel weerspiegelden deze uiterlijke voorbereidingen een innerlijk
onderzoeken en belijden van zonden. Het volk moest hun harten voorbereiden om God een ontzagwekkend en
machtig iets te zien doen, ondanks dat Jozua nog niet had bekend gemaakt wat dat zou zijn.
Voordat Jozua de opdracht gaf om te vertrekken beloofde God hem: “Op deze dag zal Ik beginnen u groot te
maken in de ogen van geheel Israël, opdat zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met Mozes geweest ben”
(Joz.3:7). Het was belangrijk dat Israël haar nieuwe leider zou vertrouwen. God stond op het punt om te tonen
dat Jozua de gevolmachtigde was om Israël te leiden zoals Mozes dat eerder deed. De Heer gebood Jozua om
de priesters te vertellen dat wanneer ze aan de Jordaan kwamen ze in het water moesten gaan staan (3:8).
Zowel de priesters als het volk kregen opdrachten, maar er was nog steeds niet gezegd hoe het volk de rivier
zou oversteken of wat er zou gebeuren met de priesters als ze in het water stonden!
Voor het vertrek riep Jozua tot het volk: “Komt naderbij en hoort de woorden van de HERE, uw God” (Joz.3:9).
God wou niet enkel het volk bemoedigen door bekend te maken dat Jozua verkozen was om hun leider te zijn,
maar Hij wilde dat het volk ook zeker wist dat ze het beloofde land met succes zouden veroveren. Jozua zei:
“Hieraan zult gij weten, dat de levende God in uw midden is en dat Hij zeker de Kanaänieten, … voor u uit
verdrijven zal” (3:10). Uiteindelijk openbaarde God Zijn plan aan het volk: “Zodra dan de voetzolen der
priesters, die de ark van de HERE, de Here der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan rusten, zal het
water van de Jordaan afgesneden worden; het water, dat van boven afkomt, zal als een dam blijven staan”
(3:13). Beeld je in wat een rust deze woorden moeten hebben gegeven aan deze tweede generatie van Israël.
De meeste van hun hadden God de Rode Zee niet zien splijten! God zou opnieuw de wateren doen splijten! De
enige ware God was niet veranderd, Hij gaf nog steeds om Zijn volk en ging Zijn macht tonen.
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Nadat de verkenners waren teruggekeerd verlieten de Israëlieten hun kampplaats in Sittem en reisden verder
tot aan de Jordaan (Joz.3:1). Gedurende drie dagen kampeerden ze aan de Jordaan, waarschijnlijk zich
afvragende hoe ze de rivier zouden oversteken. Aan de Dode Zee is de Jordaan ongeveer 30 meter breed en
varieert het in diepte van 50cm tot 3m. Hoewel de rivier niet indrukwekkend diep is, is ze snel en heeft ze vele
stroomversnellingen. Om het geheel wat erger te maken was de rivier op haar hoogste peil door de jaarlijkse
regen (3:15). Terwijl een aantal verkenners op een van de doorwaadbare plaatsen konden oversteken waren
de Israëlieten waarschijnlijk bezorgd hoe ze hun gehele families en bezittingen aan de andere kant van de rivier
konden krijgen. (Het totale aantal van Israëlieten was waarschijnlijk om en bij 2 miljoen. Hoewel de strijders uit
de stammen van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse overstaken met Israël, bleef de rest van het volk
aan de oostelijke kant van de Jordaan.)
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Het begin van Jozua geeft weer hoe God Zijn volk Israël bemoedigde voordat ze in het beloofde land gingen. In
hoofdstuk 1 beloofde God dat Hij bij de nieuwe leider Jozua zou zijn, hem de vijanden zou doen verslaan en
Israël het land bezorgen. In hoofdstuk 2 openbaarde God, door de interactie tussen de verkenners en Rachab,
dat de inwoners van het beloofde land zich doodsbenauwd voelden door de aanwezigheid van de Israëlieten
aan de Jordaan. Het volk had gehoord hoe God een weg had vrijgemaakt door de Rode Zee en Israël de
overwinning had geschonken over de heidense koningen aan het oosten van de Jordaan. Rachabs
geloofsbelijdenis over de overwinnende God van Israël moet een extra bemoediging zijn geweest. De
verkenners keerden terug zeggende: “De HERE heeft het gehele land in onze macht gegeven, ja zelfs sidderen
voor ons alle inwoners van het land” (Gen.2:24). Maar God had nog niet gedaan met het bemoedigen van Zijn
volk. In Jozua 3-5:1 liet God zien dat Hij machtig is.

Net wanneer de voeten van de priesters die de ark droegen het water raakten, rees het water op als een dam!
God dijkte het water in bij Adam, een stad die ongeveer 25km ten noorden van de plaats waar de priesters
stonden, gelegen was (3:16). Het water sijpelde niet voorbij de priesters. Het stopte automatisch van zodra hun
voeten het water raakten (3:15). Een nog groter wonder was dat de priesters op droge grond stonden (3:17)!
Het water was niet enkel op een wonderlijke manier gestopt, maar de grond was ook opgedroogd. De Heer,
wiens aanwezigheid werd gesymboliseerd door de ark, handelde werkelijk voor het volk.

De tekst geeft vier specifieke redenen weer waarom God koos voor zulk een dramatische intocht in het
beloofde land. In Jozua 3:10 zien we de eerste reden. De machtige daad zou Israël bemoedigen dat Jahweh de
enige ware God is en Hij de inwoners van het beloofde land zou uitdrijven. De tweede reden is dat de oversteek
het leiderschap van Jozua zou bevestigen voor het volk. Nadat het volk de Rode Zee had overgestoken
vertrouwden ze Mozes als hun leider (Ex.14:31). Nu ze de Jordaan hadden overgestoken zouden ze Jozua op
een gelijkaardige manier vrezen (of eer betonen) (Joz.4:14). De derde reden was “opdat alle volken der aarde
zouden weten, dat de hand des HEREN sterk is, en zij de HERE, uw God, al de dagen zouden vrezen” (Joz.4:24).
De harten van de koningen in het beloofde land versmolten van angst en “zij hadden geen moed meer
vanwege de Israëlieten” (Joz.5:1). Als laatst was de wonderlijke oversteek van de Jordaan nog een extra reden
dat “zij de HERE, … al de dagen zouden vrezen” (4:24). De gedenkstenen in Gilgal waren een zichtbare
herinnering voor de ouders om hun kinderen steeds te vertellen over de machtige daden van Israël. Gelovigen
moeten er aan denken om Gods machtige daden te vertellen, zodat zowel zijzelf als hun kinderen de Heer
zullen vrezen, Zijn barmhartige macht zullen herinneren en zich aan Zijn geboden zullen houden.

MOEILIJKE WOORDEN
Interactie
Rivierbedding

Wisselwerking.
Bodem van de rivier.
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Nadat geheel het volk (samen met de 12 mannen met de gedenkstenen) de rivier hadden overgestoken “trok
de ark des HEREN over en de priesters, voor de ogen van het volk” (Joz.4:11). Jozua gaf aan de priesters de
opdracht om de Jordaan te verlaten (4:17). De priesters hadden nauwelijks hun voeten aan de rand van de
rivier geplaatst “of de wateren van de Jordaan keerden terug naar hun plaats en stroomden als tevoren langs
zijn gehele oever” (4:18). God wist hoe vergeetachtig het volk was. Toen Israël in Gilgal aankwam, aan de
oostelijke zijde van Jericho, plaatste Jozua de 12 stenen die de mannen van uit de Jordaan hadden gedragen
(Joz.4:19-20). De stenen moesten een herinnering zijn van de ene generatie Israëlieten op de andere. Jozua
gebood het volk: “Wanneer uw kinderen later hun vaders vragen: Wat betekenen deze stenen? 22 dan zult gij
uw kinderen aldus inlichten: Op het droge is Israël hier door de Jordaan getrokken” (4:22-23). De wonderlijke
oversteek van de Jordaan was een machtige herinnering dat Gods liefde voor Israël ongewijzigd was. Een
generatie voorheen, bij het oversteken van de Rode Zee, had God op een gelijkaardige manier de wateren doen
ophopen tot een dam en Israël over droge grond laten oversteken (Ex.14:16; 15:18). Gods machtig werk voor
het volk zou een ontzagwekkende bemoediging zijn wanneer Israël zich voorbereidde om het beloofde land in
te nemen.
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De Heer had eerder aan Jozua de opdracht gegeven om uit elk van de 12 stammen een man aan te wijzen
(Joz.3:12). De Heer maakte nu bekend waar deze mannen voor waren gekozen: iedere man moest een steen
nemen van op de plaats waar de priesters stonden (4:2-3). De mannen moesten deze stenen op hun schouders
van de rivierbedding tot aan de volgende kampplaats dragen (4:8). De stenen zouden als een herinnering, aan
wat God had gedaan door de rivier te stoppen, dienen voor Israël (4:7).

BIJBELLES
INLEIDING
Toen het volk Israël op het punt stond om de rivier de Jordaan over te steken, liet God weer Zijn bescherming
en voorzienigheid aan Zijn volk zien. Zoals Hij gedaan had voor het volk toen ze Egypte verlieten, zou Hij een
manier voorzien voor Israël om iets te doen wat onmogelijk leek. Dit was een kans voor het volk om herinnerd
te worden aan God trouw in het houden van Zijn beloften.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waarom waren de kinderen van Israël aan het wachten om het beloofde land binnen te gaan?
Ze wachtten om de rivier de Jordaan over te trekken.
 Waarom wachtten de Israëlieten om de rivier de Jordaan over te trekken?
Het was het seizoen dat de rivier buiten haar oevers trad. Het water ging waarschijnlijk erg snel en was
dieper dan normaal, met vele stroomversnellingen. Jozua vertelde het volk dat de Heer een wonder zou
doen om hen te laten zien dat Hij met hen was en bij hen zou zijn. Wanneer de priester in het water zou
stappen met de ark, zou de rivier de Jordaan stoppen met stromen.
 Wat moest het volk doen?
Hen werd verteld, “Als jullie zien dat de levitische priesters de verbondskist van de Heer, jullie God,
dragen, breek dan het kamp op en trek erachteraan” (3:3).
 Waarom moesten ze ongeveer duizend meter achter de ark blijven?
De ark symboliseert de aanwezigheid van God. Ook al was het een bemoediging om te weten dat God
bij hen was, hun afstand was ook een herinnering aan de heiligheid van God.
 Wat symboliseerde de ark voor de omliggende landen, die zagen of hoorden wat er gebeurde
tijdens het overteken van de Jordaan?
De andere landen zouden weten dat de Heer met het volk was en dat ze gezegend zouden zijn. Door
het zien van het werk van de God van Israël zou hen dit bang maken.
 Wat moest het volk met zichzelf doen?
Ze moesten zich heiligen en zo voorbereiden (v.5). Ze moesten herinnerd worden door uitwendige
reiniging dat ze innerlijk schoon van zonde moesten zijn. Ze moesten klaar zijn voor wat de Heer op het
punt stond te doen.
 Hoe liet God het volk zien dat Hij Jozua ging gebruiken om hen te leiden zoals Hij Mozes had
gebruikt?
God vertelde aan Jozua dat Hij hem voor het volk verhogen zou door hen zo te laten weten dat hij
gekozen was als nieuwe leider.
 Hoe liet God het leiderschap van Jozua aan het volk zien?
God toonde het leiderschap van Jozua doordat hij instructies aan de priesters gaf om de rivier de
Jordaan over te steken. God gebruikte Jozua ook om de Israëlieten te bemoedigen dat hij trouw het
volk zou leiden.
 Hoe voorzag God een manier voor het volk om door de rivier te gaan?
“Zodra de priesters die de verbondskist dragen hun voeten in het water van de Jordaan zetten, zal het
water dat stroomafwaarts komt, afgesneden worden en als een dam blijven staan” (3:13). God deed
het water stoppen en het volk kon de rivierbedding veilig overgaan.
 Waarom liet God 12 mannen, van elke stam een, stenen uit het midden van de rivier nemen en dit
als gedenkteken maken?
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten van Jozua 3:1-5:1.

SAMENVATTING
Israël wachtte aan de oever van de rivier de Jordaan om het te kunnen oversteken en het land in bezit te
nemen. Ze wisten niet hoe God Zijn belofte zou vervullen. God toonde Zijn macht en voorzienigheid door een
geweldig wonder. Hij vertelde Jozua om de priesters te instrueren om naar het midden van de rivier te gaan.
Jozua gaf instructies aan het volk om na de ark van de Heer de rivier over te steken. Als de voeten van de
priesters het water raakten, stopte het water met stromen en was de bodem droog. Al het water dat stroomde
stopte stroomopwaarts. Het volk liep door de Jordaan op droge grond. Jozua liet 12 mannen stenen uit het
midden van de rivier oprapen. Jozua liet de mannen met de stenen een gedenkteken opbouwen. Wanneer
iemand vroeg naar dit teken, zouden de mensen het verhaal kunnen vertellen over hoe God op wonderlijke
wijze het water stopte en het volk de rivier kon oversteken.
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God heeft gelovigen beloften gegeven waarvan ze op God kunnen vertrouwen dat Hij ze houdt. Hij zegt, “Ik laat
u niet in de steek, ik zal u niet verlaten” (Heb.13:5), “Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor
wie hem liefhebben” (Rom.8:28) en “Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken” (Joh.14:2-3). De
God van Israël is dezelfde God als vandaag. Als jij een van Gods kinderen bent, kun je Hem vertrouwen dat Hij
Zijn beloften houdt.
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God wilde dat het volk een visuele herinnering had aan Zijn voorzienigheid in het stoppen van de
Jordaan. Hij wist hoe vergeetachtig het volk was en wilde dat ze iets hadden zodat ze Zijn werken
konden herinneren. Dit zou ook een bemoediging zijn voor volgende generaties (4:21-24).
Welke vier redenen koos God om een indrukwekkende intrede te doen naar het beloofde land?
1. De machtige daden zou Israël bemoedigen dat Jahweh de ene ware God was en dat Hij de
inwoners van het beloofde land kon uitdrijven (3:10).
2. Het oversteken van de rivier bevestigde Jozua als leider van het volk (4:14).
3. “Hierdoor zullen alle volken op aarde weten hoe krachtig de Heer ingrijpt” (4:24).
4. Zodat Israël “steeds ontzag [zou] hebben voor de Heer, jullie God” (4:24).

CRÈCHELES

Weet je nog waar we zitten met ons verhaal uit de Bijbel? We zitten samen met het volk Israël nog in de
woestijn, we staan op punt om het beloofde land te veroveren, we hebben een nieuwe leider Jozua, we
hebben twee verkenners gestuurd om het beloofde land te verkennen en nu… Jaja… eindelijk is het zover… de
Israëlieten gaan allemaal samen vertrekken naar het beloofde land.

Weet je, jullie hebben allemaal wel leuke ideetjes, maar die blijven allemaal moeilijk en gevaarlijk. God wou
aan alle mensen laten zien hoe machtig Hij was en Hij had ook een plan… luister maar eens goed.
Weten jullie nog dat God in de tabernakel was gaan wonen? De Israëlieten hadden een verbondsark, een grote
kist met twee engelen met grote vleugels er op moeten maken. Die moest in de tabernakel en daar ging God
wonen. Niemand mocht bij de ark komen, enkel de hogepriester mocht dat één keer in het jaar doen. Wel, God
zei tegen Jozua dat de priesters die ark moesten dragen en in de rivier moesten stappen. Vanaf het moment
dat de priesters hun voeten in het water stonden hield God al het water tegen en droogde Hij de grond. Dat is
nogal een wonder hé… God maakte een pad doorheen de Jordaan waardoor het hele volk, met hun kinderen,
dieren en andere spulletjes konden oversteken zonder nat te worden! Zou iemand van jullie dat ook hebben
gekund, zo’n wonder? Neen hé, want dit was een wonder dat alleen God kan doen omdat Hij God is.

Wie vergeet er wel eens iets? Iedereen doet dat wel eens, zo ook de Israëlieten. God wist dat de Israëlieten
snel dingen vergaten, daarom moesten ze nog iets speciaals doen. Ze moesten 12 mannen uitkiezen en die 12
mannen moesten elk een grote steen uit de rivier pakken en die op hun schouders dragen tot aan de andere
kant waar ze de tenten zouden neerzetten. Dat was een heel zwaar werk maar het had een doel… samen
zouden ze een ‘gedenkteken’ worden. Als de kinderen of ander mensen later zouden vragen waarom op die
plek 12 grote stenen lagen, zoude ze terug herinnerd worden aan het wonder dat God deed aan de rivier, de
Jordaan. Dan konden ze zeggen: “Dat zijn de stenen uit de Jordaan die we hebben meegenomen toen God er
voor zorgde dat het water stopte en opdroogde en we allen konden oversteken zonder nat te worden”.
Hij heeft uiteindelijk dit verhaal zelfs laten opschrijven in de Bijbel zodat ook jullie nog weten wat een machtige
en goede God Hij is. God is iemand die je altijd kan en zal helpen als je maar op Hem vertrouwt, net als de
Israëlieten die ook luisterden naar wat God hun zei en daardoor de rivier konden oversteken.
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God liet weer al eens zien dat Hij een goede God is die altijd voor Zijn volk zorgt. Ook al lijkt het moeilijk, Hij
zorgt altijd voor een oplossing.

6

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

Maar, er is een probleempje… er is een rivier, de Jordaan, waar we over moeten. We kunnen er niet omheen,
die er over, niet er onder… we moeten er door. Hoe moest het volk dat doen? Het water van de rivier stroomt
heel snel en was op sommige plaatsen dieper dan drie meter (dat is hoger dan het plafond). Heeft er iemand
een ideetje? Hoe kunnen we de Israëlieten met al hun kleine kindjes (ongeveer 2 miljoen mensen), hun dieren,
hun tenten enz. aan de andere kant van de rivier krijgen? (Laat de kinderen wat ideeën naar voren brengen
zoals zwemmen, een vlot bouwen, stenen in het water gooien, heel lang wachten… )

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).
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.

Oversteken
Creëer een rivier nabij de ingang van het lokaal, zodat de kinderen bij het binnenkomen het moeten
oversteken. Je kunt hiervoor blauw cellofaan papier gebruiken of een blauw laken. De oevers kunnen van bruin
papier of bruine lakens gemaakt worden. Leg aan de kinderen uit dat ze vandaag leren over hoe de Israëlieten
de rivier de Jordaan overstaken om het beloofde land binnen te gaan. Bij het geven van de les, herinner de
kinderen er nog eens aan hoe zij de rivier overgingen om het lokaal binnen te gaan. Sprongen ze over of liepen
ze door de rivier? God had een speciale manier voor de Israëlieten om de rivier door te gaan. Het zou Zijn grote
macht laten zien.
Kun jij dat doen?
Bespreek met de kinderen de ‘machtige’ dingen die mensen hebben gedaan. Ze hebben grote bouwwerken
gemaakt, zoals de Eiffeltoren en de grote muur in China. Ze hebben geleerd hoe te vliegen en zijn zelfs op de
maan geweest. Ze hebben geleerd hoe ziektes te behandelen. Vraag de kinderen of ze iets weten wat de mens
niet kan. Ze kunnen niet iets maken vanuit het niets; ze kunnen de doden niet doen opstaan; etc. Maar God
kan alles. Bespreek de machtige daden die God in het verleden gedaan heeft. Maak hiervan een lijst op het
bord. Een aantal van Gods machtige daden zijn: de schepping, de vloed, de uittocht, de Rode Zee splijten en
Jezus’ opstanding. Vraag aan het einde wat de reactie van de kinderen zou moeten zijn naar Gods macht toe.
De droge Jordaan rivier
Om te illustreren hoe het was toen de priesters met de ark in de rivier de Jordaan stapten, maak je dan je eigen
‘droog zand’ door fijn speelzand te bespuiten met siliconenspray. Schenk water over het zand en schud dan het
overige water eraf. Het zand zal helemaal droog zijn. (wees voorzichtig; elk oppervlakte gespoten met silicone
kan erg glad zijn.)
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Gedenktekens
Elk jaar op je verjaardag, heb je misschien wel een feestje met een taart en kaarsjes erop. Vele mensen vieren
ook een jubileum wanneer ze bijvoorbeeld 25 jaar getrouwd zijn. Misschien ben je wel eens in Waterloo
geweest bij de heuvel met de leeuw, dat is de plek waar de Fransen met Napoleon tegen de Engelsen
gevochten hebben. En de heuvel met de leeuw is een herinnering daaraan. Of misschien heb je wel eens
gehoord van het Vrijheidsbeeld in New York. Dit is een symbool dat vele immigranten die naar Amerika
kwamen waar het land voor staat. Een gedenkteken herinnert mensen aan een belangrijke gebeurtenis,
persoon of geloof. In de les vandaag bouwt Israël een gedenkteken dat hen eraan herinnerde dat God hen door
de rivier de Jordaan in het beloofde land bracht.
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IJSBREKERTJES

KNUTSELWERKJES
Een gedenkteken
Geef elk kind 12 steentjes en laat hen deze opplakken op een vel papier. Schrijf Jozua 4:24 eronder. Eventueel
kun je dit ook met klei doen of de kinderen propjes papier op laten plakken.

KNUTSELACTIVITEITJES
Wie moet er God volgen?
Geef elk kind een kopie van het blad ‘Wie moet er God volgen?’ en laat hen de plaatjes inkleuren. Laat hen het
uitknippen en op een ijslollystokje plakken. Moedig de kinderen tijdens de les aan om het juiste stokje omhoog
te houden dat aangeeft of God instructies geeft aan de Israëlieten, de priesters of Jozua.

Door de bruine papieren tassen binnenste buiten te keren en er verkreukelde kranten in te doen, kun je rotsen
creëren voor het gedenkteken. Je kunt de einden toemaken door het vast te nieten. De rivier de Jordaan kan
gemaakt worden van blauw (of geverfd papier), plastieken folie, crêpe papier of van ander materiaal. De rivier
moet uiteen gedaan worden voor de Israëlieten om erdoor te kunnen gaan.
Oversteekspelletje
Gebruik de rivier vermeld onder ‘ijsbrekertjes’ of andere obstakels. Speel een aantal ren spelletjes met de
kinderen. Laat hen lopen van de ene kant naar de andere kant, waarbij ze de obstakels moeten vermijden. In
de laatste race verwijder je al de obstakels, zodat de kinderen vrij over kunnen rennen. Tijdens de les kun je
over de obstakels spreken die de Israëlieten tegen kwamen bij het ingaan van het beloofde land en hoe God de
obstakels wegnam.
Volg de leider
De kinderen volgen de leider die de ‘ark’ draagt. Maar let er op dat de kinderen zeker een meter achter de
leider blijven. Bespreek Gods instructies aan de Israëlieten om achter de ark de rivier de Jordaan over te gaan.
Waarom moesten ze er ver vandaan blijven? De ark stelde de aanwezigheid van God voor te midden van de
Israëlieten.
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De rivier
Heb materialen klaarliggen, zoals bruin papieren tassen, kranten, kartonnen doos, bezemstelen of inpakpapier
kokers, verf, karton, plakband of lijm. Beeld het oversteken van de Jordaan uit met de kinderen. Om voor te
bereiden maak je een ark door een kartonnen doos te gebruiken en twee lange inpakpapier kokers of
bezemstelen. Dit kan geverfd worden, en engelen, geknipt uit karton kunnen op de bovenkant geplakt worden.
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Een machtige herinnering
Geef elk kind een kopie van het blad ‘Een machtige herinnering’. Laat hen dit uitknippen en langs de
stippellijnen vouwen om een kleine doos ervan te maken. Gebruik lijm om de onderkant en de zijden samen te
voegen. De bovenzijde moeten open en dicht kunnen. Nadat de doosjes gedroogd zijn, kunnen de kinderen er
een kleine steen in doen. Bespreek met hen de stenen die Israël moest verzamelen om een altaar te bouwen
om het oversteken van de Jordaan te blijven gedenken (Joz.3-4).
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EEN MACHTIGE HERINNERING
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WIE MOET ER GOD VOLGEN?
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GOD OPENBAART ZIJN MACHT AAN DE JORDAAN
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 3:1-5:1

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.

 Welke twee dingen zouden de Israëlieten volgens Jozua weten (Jozua
3:10)? ______________________________________________________
___________________________________________________________
 Hoe liet God Zijn macht zien aan het volk?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
 Wanneer de priesters in het water stapte, stonden ze onmiddellijk op
 Wanneer had God nog al eens zulk een wonder gedaan?
___________________________________________________________
 Wat gebruikten de Israëlieten om een gedenkteken voor de Heer te
maken? _____________________________________________________
 Schrijf Jozua 4:24 op.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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__________ grond (Jozua 3:17).
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

11

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

JOZUA LES 3  GOD OPENBAART ZIJN MACHT AAN DE JORDAAN

KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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