JOZUA LES 4  GOD GEEFT JERICHO AAN ISRAËL
JOZUA 6

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen bemoedigd worden om te gehoorzamen door Gods vermogen
om te doen wat Hij zegt.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES







Voorbeelden van Gods bemoediging te geven.
De moeilijkheid die Israël bij Jericho ondervond te beschrijven.
De instructies die aan de kinderen werden gegeven te herhalen.
Na te vertellen wat er gebeurde wanneer het volk juichte.
Samen te vatten waarom God de muur ten val bracht.

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




Denk er aan dat moeilijke omstandigheden een mogelijkheid zijn voor God om Zichzelf te
verheerlijken.
Gehoorzaam Gods instructies, ook al weet je niet waarom.
Vergeet niet dat Gods werk door Hem wordt gedaan, ondanks dat Hij ons mogelijk gebruikt.

VOLGENDE WEEK

GOD LAAT ACHANS ZOND E ZIEN
Lees Jozua 7
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Gods bemoediging was niet zonder vermaning. Terwijl Hij een krachtige belofte gaf aan Jozua, riep hij hem ook
op om sterk, moedig en vastberaden te zijn in zijn aandacht en herinnering aan Gods Wet (Joz.1:6-9). Op
dezelfde wijze was het oversteken van de Jordaan een enorme bemoediging voor de Israëlieten, maar God
gebood hun ook “zij de HERE, uw God, al de dagen zouden vrezen” (4:24). Israël nam blijkbaar de
waarschuwing ernstig. Voor de eerste keer sinds het vertrek in Egypte gehoorzaamden de Israëlieten God en
werden besneden (Gen.17:9-14; Joz.5:2-7). Hoewel het een pijnlijke procedure was die de mannen onmogelijk
maakten om te vechten, vreesden de Israëlieten God en gehoorzaamden. Het volk gehoorzaamde God nog
meer door het Pascha en het feest van de ongezuurde broden te vieren (Joz.5:10-12). Tijdens het feest van de
ongezuurde broden genoot het volk voor het eerst van “de opbrengst van het land” (5:11). God had Zijn volk
veertig jaar lang trouw gevoed met manna, maar nu Israël in het land was kwam er geen manna meer (5:12).
God was begonnen met Israël het land te geven en zij genoten van Zijn zegen door Hem te gehoorzamen en te
vrezen.

Speciale instructies: Jozua 6:1-5
Jozua 6:1 beschrijft het probleem waar Israël tegenaan liep bij het veroveren van Jericho: de poorten van
Jericho waren gesloten en niemand kon meer binnen of buiten. Israël had de moeilijke taak om de stad te
belegeren en te proberen om binnen de stad te geraken ofwel te wachten tot de inwoners van de stad zich
zouden overgeven. Maar van zodra het probleem aan de orde kwam laat de tekst Gods plan zien om de stad te
overwinnen. De Heer zei tegen Jozua: “Zie, Ik geef Jericho met zijn koning, de krachtige helden, in uw macht”
(6:2). Gods instructies benadrukten dat Hij het was die Jericho aan Israël zou geven. Israëls enige taak was
gehoorzaam te zijn aan wat God instrueerde.
Gedurende zes dagen moesten de Israëlitische soldaten elke dag eenmaal rond de stad marcheren (6:3). (De
stad had waarschijnlijk een oppervlakte van 225m x 80m.) De soldaten moesten gevolgd worden door zeven
priesters die op hoorns van een ram moesten blazen. Deze zeven priesters werden gevolgd door de ark van het
verbond, welke de aanwezigheid van God onder de Israëlieten symboliseerde (6:4). Op de zevende dag moest
dezelfde parade zeven maal worden gedaan (6:4). Bij het laatste geschal van de hoorns op de zevende dag
moesten alle Israëlieten juichen. God beloofde dat de stadsmuren zouden instorten en de Israëlitische soldaten
de stad konden binnengaan (6:5). Zulk een ongewone methode om de stad in te nemen benadrukte dat enkel
God er voor zou zorgen dat Israël de stad Jericho zou kunnen innemen. Israël zou niet kunnen terugblikken op
zichzelf en zeggen: “Wij hebben het gedaan!” In plaats daarvan zouden ze enkel kunnen zeggen: “De Heer deed
dit!”

JOZUA LES 6  GOD GEEFT JERICHO AAN ISRAËL

Jozua’s ontmoeting met de bevelhebber van het leger van de Heer in hoofdstuk 5 is een laatste voorbeeld van
bemoediging en vermaning. Niet wetende wie die man met het getrokken zwaard was (Joz.5:13) vroeg Jozua of
hij een vriend of vijand was. De man maakte bekend dat hij de bevelhebber was van het leger van de Heer.
Hoewel Jozua zich op zijn aangezicht ter aarde wierp en zich boog, had hij nog steeds niet door dat hij zich op
heilige grond bevond (5:15). Net als Mozes op de berg Sinai was Jozua in de aanwezigheid van God. Het bezoek
van de bevelhebber van het leger van de Heer was inderdaad een krachtige bemoediging. Maar tegelijkertijd is
het in de nabijheid zijn van God altijd een sterke vermaning. Deze balans van bemoediging en vermaning zet
zich voort in de twee volgende hoofdstukken van Jozua. In hoofdstuk 6, de val van Jericho, bemoedigd God Zijn
volk en onthult Hij dat Hij alleen het land aan Israël zal geven. In hoofdstuk 7, welke vertelt over de desastreuze
zonde van Achan, leert Israël het gevaar van het negeren van Gods vermaningen.
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In de eerste vijf hoofdstukken van Jozua bemoedigde God meermaals de Israëlieten door hun te zeggen dat Hij
hun het beloofde land zou geven. In Jozua 1:2-9 bemoedigde God Jozua door hem te beloven dat Hij hem nooit
zou verlaten, dat hij onoverwinnelijk zou zijn in de strijd en dat hij iedere gebied dat hij betrad met zijn voet
zou overwinnen. In hoofdstuk 2 werden de verkenners bemoedigd dat God het land zou geven aan Israël toen
ze hoorden van de angst van de Kanaänieten en Rachabs geloof zagen. De angst van de Kanaänieten werd nog
groter toen God het water van de Jordaan tegenhield en Israël op droge grond kon oversteken (Joz.5:1). Terwijl
Israël de eerste nacht doorgebracht heeft in het beloofde land, moeten de gedachten over hoe God de Jordaan
had kunnen splitsen zodat zij het land konden ingaan, voorbij geraasd zijn.

Na zes dagen Gods instructies te volgen (Joz.6:14) stond Israël op de zevende dag vroeg op en marcheerde
zeven keer rondom de stad (6:15). Jozua had het volk instructies gegeven wat ze moesten doen wanneer de
priesters voor de zevende keer op de ramshoorns bliezen. Het volk werd bevolen: “Juicht, want de HERE heeft
u de stad gegeven!” (6:16). God gebood de Israëlieten dat ze het volk en de goederen van de stad zich niet
mochten toe-eigenen. Alles was “door de ban de HERE gewijd” (6:17). Alle mensen en dieren moesten gedood
worden, behalve Rachab en haar familie. In Deuteronomium 20:16-18 had God bekend gemaakt dat iedere
persoon gedood moest worden “opdat zij u niet leren te doen naar al de gruwelen, die zij voor hun goden
doen, zodat gij tegen de HERE, uw God, zoudt zondigen.” God behoedde Israël van de slechte praktijken die de
Kanaänieten hen zouden leren. “Al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen” werden, in plaats
van vernietigd te worden, geheiligd voor de Heer en bij de tabernakelschat gevoegd (Joz.6:19). Jozua
waarschuwde het volk: “Gij echter, neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de ban
slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort”
(6:18). De ernst van het niet volgen van deze waarschuwing werd niet bekend gemaakt tot Jozua 7.
Sublieme resultaten: Jozua 6:20-28
Wanneer de priesters op de ramshoorns bliezen en het volk juichte stortte de muur ineen (6:20). De Heer had
Jericho over gegeven in de handen van de Israëlieten. De Israëlieten haastten zich de stad in en sloegen “alles
wat in de stad was, met de ban, zowel man als vrouw, zowel jong als oud, tot runderen, schapen en ezels toe,
met de scherpte des zwaards” (6:21). God had vierhonderd jaar geduldig gewacht met de Kanaänieten. In
Genesis 15:16 had God tegen Abraham gezegd: “de maat van de ongerechtigheid der Amorieten (is nog) niet
vol.” Zoals alle andere mensen verdienden de Kanaänieten Gods oordeel (Rom.6:23), maar God wachtte
genadevol met hun te straffen. Tegen de tijd van de verovering was Israël het door God gekozen instrument
om de berouwloze Kanaänieten te straffen. (Later zou God andere volkeren gebruiken om Israël te straffen.)
Zelfs na het horen van de wonderen van de God van Israël kregen de Kanaänieten geen berouw zoals Rachab
en zochten ze geen redding bij Israëls God. In plaats daarvan verhardden ze hun harten en bleven, ondanks dat
ze wisten dat ze verslaan zouden worden, strijden tegen Jahweh en Israël (Joz.11:19-20).

Conclusie
In de wonderlijke vernietiging van Jericho bevestigde God aan Israël Zijn kostbare belofte dat Hij hun het land
zou geven. Terwijl het volk verantwoordelijk was om Zijn instructies in acht te nemen werd enkel God
verheerlijkt in het verhaal van Jericho. God gebruikte opnieuw een moeilijke situatie om Zijn volk te
bemoedigen door voor hen te handelen. Omdat God almachtig en alwetend is kan Hij altijd Zijn woord
nakomen. Hij beloofde Jozua: “Zie, Ik heb Jericho in uw handen gegeven” en bevestigde op een
ontzagwekkende manier dat Hij alleen er voor zou zorgen dat Jericho aan Israël werd gegeven! Israëls moest
enkel bemoedigd zijn en Zijn vermaningen in acht nemen. Hoofdstuk 7 laat zien wat er gebeurde wanneer
iemand in Jericho kwam en Gods vermaning negeerde.
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Van alle mensen in Jericho had enkel Rachab zich onderworpen aan de God van Israël. “Omdat zij de boden
verborgen had gehouden, die Jozua uitgezonden had om Jericho te verkennen” (6:25), gaf Jozua de opdracht
aan de verkenners: “Gaat het huis van de hoer binnen en brengt de vrouw en allen, die haar toebehoren, naar
buiten, zoals gij haar gezworen hebt” (6:22). Rachab wist dat God het beloofde land aan Israël zou geven (2:9).
Anders dan bij de ander Kanaänieten veranderde haar kennis in geloof en werd ze gered. De rest van Jericho
werd verbrand, enkel het goud, zilver en brons, welke bij de schat van de Heer werden toegevoegd (6:24).
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Simpele gehoorzaamheid: Jozua 6:6-19
Jozua riep de priesters en het volk en gaf hun de instructies van de Heer (Joz.6:6-7). Het volk deed exact wat
God gebood (vs.8). Verzen 8-14 beschrijven wat er gebeurde op de eerste zes dagen. De eerste dag wordt
beschreven in verzen 8-11. Deze verzen geven extra informatie dat een achterhoede de ark volgde (6:9). Ze
geven ook weer dat Jozua het volk gebood: “Gij zult niet juichen en uw stem niet laten horen, ja, laat er geen
woord uit uw mond uitgaan tot op de dag, dat ik u zeg: Juicht! – dan moet gij juichen” (6:10). Israël keerde
terug naar het kamp tot de volgende dag (6:11) wanneer zij opnieuw Gods instructies volgden (6:12-14).

MOEILIJKE WOORDEN
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Achterste gedeelte van een leger of vloot.
Met een leger insluiten om tot overgave te dwingen.
Rampzalig.
Onderrichten, instructies geven.
Feestelijke optocht van het leger met wapens.
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Achterhoede
Belegeren
Desastreus
Instrueren
Parade

BIJBELLES
INLEIDING
God had veroorzaakt dat de rivier de Jordaan droog werd, zodat de Israëlieten het konden oversteken. De
westzijde was het land dat God beloofd had om aan Abraham, Mozes en Jozua te geven. De stad Jericho was de
eerste plaats in het beloofde land dat de Israëlieten veroveren moesten. Zonder enige training of uitrusting om
de muren van Jericho neer te halen, gaf God speciale instructies over hoe de muren van Jericho neer te halen,
zodat ze de strijd konden winnen.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat zei God over het land tegen Jozua?
God vertelde Jozua dat Hij de stad Jericho in de handen van Jozua en de Israëlieten zou geven.
 Wat zei God aan Jozua hoe Jericho te veroveren?
De Israëlieten moesten: (1) eens per dag voor zes dagen rond de stad lopen en de priesters moesten op
de hoorns blazen en alle anderen moesten stil zijn, en daarna (2) op de zevende dag zeven maal rond
de stad lopen, met de priesters op de hoorns blazende en iedereen stil tot de langgerekte toon van de
hoorns. Dan moest iedereen luid schreeuwen. En wanneer ze schreeuwden, zouden de muren omver
vallen, zodat ze de stad konden aanvallen.
 Wat zou er gebeurd zijn als de Israëlieten de instructies van God niet hadden gevolgd?
God zou geen wonder gedaan hebben en de Israëlieten zou gefaald hebben. De Israëlieten moesten
gehoorzaam zijn en precies doen wat god hen had opgedragen, zodat Hij hen kon zegenen.
 Wat moeten mensen vandaag doen zodat God ze zal zegenen?
Mensen, volwassenen en kinderen, moeten precies doen wat God hen opdraagt in de Bijbel, zodat Hij
hen kan zegenen. Bijvoorbeeld, aangezien God zegt dat kinderen gehoorzaam moeten zijn aan hun
ouder, dat als kinderen ongehoorzaam zijn, dat God hen niet kan zegenen voor het gehoorzaam zijn.
 Vielen de muren om omdat de mensen het insloegen?
Nee, niet een van de Israëlieten raakte de muur aan. Ze liepen om de stad zoals God hen opgedragen
had.
 Hoe kwamen de muren neer?
God liet hen neervallen. God zegende het volk toen ze gehoorzaam waren. Sinds Jozua en de Israëlieten
rond Jericho liepen net als Hij hen verteld had, liet God de muren ineen storten.
 Wat voor voorschriften had Jozua aan de Israëlieten gegeven over alle dingen in Jericho?
Niemand mocht iets meenemen uit Jericho. Ze mochten geen goud, potten, juwelen of iets anderen
meenemen. Wanneer iemand dit deed, zou er een vloek zijn over de Israëlieten. God zou erg boos op
hen zijn.
 Wie maakte er een belofte aan Rachab?
De verkenners maakten met Rachab een belofte, omdat ze hen had beschermd door hen te verstoppen
voor de soldaten van Jericho.
 Wat hadden de verkenners beloofd aan Rachab?
De verkenners vertelden Rachab dat als ze een rood koord aan haar raam bond, dat de Israëlieten haar
of iemand in haar huis iets zouden doen, wanneer God hen de stad Jericho zou geven en het aan zou
vallen.
 Wat gebeurde er met Rachab toen de Israëlieten de stad binnenvielen?
Rachabs huis viel niet neer, ook al was het op de muur gebouwd. God beschermde Rachab en haar
familie die met haar in haar huis waren. Nadat de muur omviel en de Israëlieten binnenvielen, stuurde
Jozua de twee verkenners om Rachab en haar familie bij de Israëlieten te laten wonen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Jozua 6.
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De val van Jericho was een grote zege voor de Israëlieten. De zege was niet groot omdat ze gewonnen hadden,
maar omdat God een wonder voor hen gedaan had en hen de stad in hun handen gegeven had. Hun
gehoorzaamheid aan God geboden, ook al leken Zijn instructies vreemd, liet zien dat ze God geloofden en
vertrouwen hadden dat Hij wist wat Hij deed. Hoewel de Israëlieten in de toekomst niet zo gehoorzaam zouden
zijn, zou deze zege de faam van Jozua vaststellen, de vrees voor God en de Israëlieten doen toenemen in de
gedachten van de Kanaänieten en bovenal bewijzen dat de God van Israël een groot God was. De God van
Israël deed de Rode Zee splitsen, de rivier de Jordaan droog worden en nu had Hij de muren van Jericho op
wonderlijke wijze verwoest. Wie zou tegen Hem bestand zijn?
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SAMENVATTING
God zei tegen Jozua dat Hij wilde dat hij Jericho veroverde. Jozua gaf daarna opdracht aan de priesters en
gewapende mannen om te doen wat er moest gebeuren. Ze moesten om de stad lopen eens per dag voor zes
dagen lang en zeven keren op de zevende dag. Er mocht niet gesproken worden, alleen de hoorns mochten
gehoord worden. Na de zevende maal op de zevende dag, gaf een lang langgerekte toon aan dat iedereen
moest schreeuwen. En wanneer de mensen schreeuwden, vielen de muren om. De mensen gingen de stad
binnen en verwoestten alles, behalve het zilver, goud, brons en ijzeren dingen die voor de schatkamer van God
waren. De Israëlieten verwoesten de stad, behalve Rachabs huis, Rachab en haar familie die uit het huis
gehaald werden en Israëlieten werden. God bevrijdde Rachab, omdat ze vriendelijk was geweest naar de
verkenners en Hij deed een wonder door de muren neer te halen, zodat de Israëlieten binnen konden gaan en
alles konden verwoesten in de stad. God had de stad in de handen van Jozua en de Israëlieten gegeven.

CRÈCHELES
Wie weet er nog wat er vorige keer in ons verhaal over Jozua gebeurde? Het was iets heel speciaals, een
wonder van God. Kan iemand mij helpen? Juist ja, God liet het hele volk Israël door de rivier de Jordaan
wandelen zonder dat ze nat werden. Heeft er iemand dat ook al eens geprobeerd om door een rivier vol met
water te stappen zonder nat te worden? Dat gaat niet, hé! Maar bij Jozua had God gezorgd voor een wonder
en had het water tegengehouden en de grond onmiddellijk droog gemaakt. Nu konden alle mensen gewoon
wandelen op de bodem van de rivier.

Maar in dat land woonden ook nog andere mensen. Die mensen geloofden niet in God en wilden ook niet
luisteren naar Hem. Deze mensen zeiden: “Neen, wij willen niet dat Israël hier komt wonen. Wij gaan niet
weg!” Oei oei oei… Wat nu? Hoe zou Israël nu in dat land kunnen wonen? De andere mensen wilden niet
luisteren naar God en ze wilden ook niet weg gaan. Israël moest dus gaan vechten… dat wordt spannend hé!
De Israëlieten marcheerden door het land en zagen opeens in de verte een grote stad omgeven met een dikke
muur. Dat was de stad waarin de andere mensen woonden. Maar wat zagen ze ook… de mensen hadden zich
allemaal verstopt in de stad en hadden de poorten van de stad op slot gedaan zodat niemand meer binnen of
buiten kon gaan. De Israëlieten konden dus niet vechten met het volk en dus konden ze ook niet zomaar het
land innemen. Denk eens even na en help de Israëlieten eens. Hoe kunnen de Israëlieten in de stad, omringd
met een dikke muur, geraken? (Laat de kinderen even hun fantasie gebruiken.) Weet je, God had een speciaal
plannetje bedacht. Een heel speciaal plannetje waardoor Israël in de stad zou kunnen geraken. Luister maar
eens goed.

Wat zou er toen gebeuren? De muren van Jericho stortten helemaal in. De stad had geen muren meer rondom
en de Israëlieten konden nu in de stad gaan en ze helemaal veroveren. God had er voor gezorgd dat de
Israëlieten de stad konden veroveren en in het beloofde land konden gaan wonen.
Zeg… als wij zes keer rond ons huis zouden lopen en de zevende keer heel hard zouden roepen, zou ons huis
dan ook zo instorten? Neen hoor, wat er gebeurde bij Jericho was een wonder van God. Hier had God voor
gezorgd om te laten zien hoe machtig Hij is en dat Hij altijd Zijn beloften nakomt. God had Israël dat land
beloofd en dat land kregen ze ook.
God gebruikte een moeilijke situatie om te laten zien hoe sterk en machtig Hij is. Niets is te moeilijk voor God!
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De soldaten moesten zes dagen lang samen met de priesters en de ark een keer rond de stad marcheren.
Terwijl ze dat deden moesten de priesters op een hoorn van een ram (mannetjes schaap) blazen. Kan iemand
dit eens voor doen? (Laat één of twee kinderen rond een tafel wandelen terwijl ze een trompetterend geluid
maken.) Dit deden ze dus zes dagen lang. Op de zevende dag moesten ze hetzelfde doen, maar dan zeven keer.
En wanneer ze dat zeven keer hadden gedaan en de priesters hadden bijna gedaan met blazen op de hoorns
moesten ze allemaal samen heel hard juichen. Zullen we dat ook eens proberen? (Laat weer enkele kinderen
dit voor doen aan de rest.)
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Waarom wilde Israël naar de andere kant van de rivier? Wat gingen ze daar doen? Aan de andere kant van de
rivier was het beloofde land. Het land dat God aan hen had gegeven. God had gezegd: “Ik geef jullie dit land,
jullie mogen er in wonen van Mij!” Daarom gingen ze naar dat land.

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.

Gehoorzaamheid – zelfs als het onlogisch lijkt
Vraag de kinderen om uit te leggen wat het betekend om te gehoorzamen. Gehoorzamen betekend om
instructies van iemand of iets te volgen. Wat voor mensen of instructies volgen wij? (Een politieman, onze papa
en mama, een voorschrift van medicijnen, de Bijbel, etc.) Bij sommige instructies kunnen we kiezen om te
gehoorzamen of niet – bijvoorbeeld de route op de wegenkaart of bij recepten. We gehoorzamen meestal
instructies omdat we denken dat de andere persoon het beter weet dan ons en ons kan helpen om te krijgen
wat we willen of ons helpt om gevaar te vermijden. We kiezen om niet te gehoorzamen wanneer we denken
dat we het beter weten dan de ander. We denken dat we weten hoe een cake te bakken en dus het recept
negeren, maar we kunnen het mis hebben en dan wordt de cake niet zoals het zou moeten. God weet alles en
weet altijd wat goed voor ons is. We moeten daarom altijd Gods instructies gehoorzamen, zelfs wanneer we
denken dat we het beter weten. We moeten ook degen die God over ons plaatst gehoorzamen. God wilde dat
Israël Hem en Jozua gehoorzaamde, ook al leken de instructies nog zo vreemd. Dat laat zien dat we op God
vertrouwen en geloven dat Hij weet wat het beste is.
Wie deed het?
Gebruik deze vraag en antwoord doorheen de les om te benadrukken dat God de bron is van alles dat gebeurt.
Elke keer dat je zegt, “Wie deed het?” zouden de kinderen moeten antwoorden, “de Here deed het!” Deze
vraag en antwoord kan gebruikt worden om de kinderen goed te laten luisteren voor het juiste tekstgedeelte,
zowel als erkenning van Gods werk in het leven van de Israëlieten.
Jericho veroveren
Gebruik materialen van de vorige week en de hoorns van deze week (zie knutselactiviteit “Ramshoorn”), laat
de kinderen de verovering van Jericho uitbeelden. De muren van Jericho kunnen gemaakt worden van
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Verrassende instructies
Geef de kinderen vreemde opdrachten, die onzinnig lijken, maar die resulteren in een kleine zegen.
Bijvoorbeeld, blinddoek een kind en vertel hem om een bepaald aantal stappen in verschillende richtingen te
nemen. Wanneer hij het correct uitvoert, zal hij gezegend worden met een kleine prijs. Israël werd ook
gezegend door hun gehoorzaamheid. Wanneer ze Gods instructies volgden, zouden ze ook Zijn zegen ervaren
in het beloofde land. Welke verrassende instructies heeft God jou gegeven? Hoewel God ons niet verteld om
rond een stad te gaan wandelen, zijn vele instructies tegengesteld aan wat we kunnen horen in de wereld
vandaag. Verblijdt u ten alle tijd – maar wat als je ziek bent of moe? Gehoorzaam je ouders – maar wat als je
iets anders wilt doen? Of wanneer je denkt dat je ouders het verkeerd hebben? Heb je naaste lief als jezelf –
Hoe en waarom?

8

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

IJSBREKERTJES

behangpapier, kartonnen dozen of karton. Nadat de kinderen rond Jericho gelopen hebben, kunnen ze op hun
hoorns blazen en schreeuwen, zodat de muren vallen.

KNUTSELWERKJES
Rachabs huis
Geef elk kind grijze vellen papier. Laat hen hier ‘stenen’ uitknippen of scheuren en zo op hun leeg vel papier
plakken dat ze de muur van Jericho maken, nadat de langgerekte hoorn heeft geblazen. Laat hen niet vergeten
dat het huis van Rachab bleef staan! Gebruik eventueel de afbeeldingen van het knutselwerkje ‘De muren van
Jericho’ om er personen bij te plaatsen.

KNUTSELACTIVITEITJES
Apart zetten
Geef elk kind een vel papier en laat de kinderen een stadsmuur hierop tekenen. Geef elk kind verschillende
figuren – kleine cirkels, vierkanten en driehoeken. Vertel hen dat de vormen op de muur van Jericho mogen
plakken, behalve de driehoeken, welke ze apart moeten zetten voor de lesgever. Herinner hen eraan dat God
de Israëlieten vertelde om “al het zilver en goud, voorwerpen van brons en ijzer” apart te zetten voor de
schatkamer van God.

De grabbelton
Heb een grabbelton klaarstaan met verschillende soorten snoep erin verborgen. Vertel de kinderen dat ze de
snoep om de beurt mogen grabbelen, maar dat alle likstokken (of eender welke soort snoep) apart gezet moet
worden en aan de lesgever gegeven moet worden. Je kunt ook aangeven hoe goed de likstokken zijn en het feit
dat God het beste zou moeten krijgen, maar herinneren de kinderen dat er voldoende ander goed snoep is
overgebleven en dat God genoeg buit in Jericho overliet voor de Israëlieten.
Duw omver
Leg aan de kinderen uit dat ze een spelletje gaan spelen genaamd “duw omver”. Geef hen opdracht om in lijn
te staan tegen de muur en na het tellen tot drie, moeten ze proberen om de muur omver te duwen. Nadat ze
zich realiseren dat het onmogelijk is om dit te doen, laat hen dan de muur omver schreeuwen. Bij drie, laat de
kinderen tegen de muur schreeuwen om te zien of de muur valt. Nadat ze geschreeuwd hebben, vraag hen of
ze denken dat het voor de muren mogelijk is om zo om te gaan. Leg uit dat in de les vandaag ze zullen leren
over hoe God de muren liet vallen toen Israël Gods verrassende instructies gehoorzaamd had.
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Ramshoorn
Laat de kinderen een hoorn maken door een vel papier in de lengte tot een kegel te maken. Maak het met
plakband vast. Ze kunnen de hoorns gebruiken tijdens de les en samen met de activiteit “Jericho veroveren”
onder de IJsbrekertjes.
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De muren van Jericho
Geef elk kind een groot vel papier en de afbeeldingen hieronder. Laat hen alles inkleuren en daarna uitknippen
en laat hen de val van Jericho namaken door de verschillende afbeeldingen op hun vel papier te plakken.
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Jantje zegt
Speel het spelletje “Jantje zegt”, waar elk kind moet doen wat de leider voordoet. Leg uit dat we, net als dat we
Jantje gehoorzamen, de Israëlieten God moesten gehoorzamen en moesten doen wat Hij zei. Spelregel: Als de
leider (Jantje) zegt: 'Jantje zegt + een handeling' dan moeten de andere kinderen de handeling die bij deze
opdracht hoort doen. Wanneer er niet “Jantje zegt” vooraan de opdracht wordt gezegd en kinderen doen toch
de opdracht, zijn die kinderen uit.
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DE MUREN VAN JERICHO
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GOD GEEFT JERICHO AAN ISRAËL
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 6

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.



De Israëlieten konden Jericho niet veroveren omdat er een grote
__________ rondom de stad was gebouwd.

 God zei tegen de Israëlieten dat ze __________ rondom de stad moesten
marcheren.
 EENMAAL GEDURENDE ZES DAGEN

 TWEEMAAL GEDURENDE ZES DAGEN

 EENMAAL GEDURENDE VIJF DAGEN

 TWEEMAAL GEDURENDE VIJF DAGEN

 Op de zevende dag moesten de Israëlieten __________ keer rond de
stad marcheren en de priesters moesten op de ramshoorns blazen (Jozua
6:4).

ze _________ (Jozua 6:5).
 Wat gebeurde er nadat de Israëlieten Gods bevelen gehoorzaamden?
___________________________________________________________
 Jozua 6:17 zegt ons dat __________ en iedereen die in haar huis was
veilig was.

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Nadat de Israëlieten de luide toon van de ramshoorns hoorden, moesten
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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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