JOZUA LES 5  GOD LAAT ACHANS ZONDE ZIEN
JOZUA 7

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren de zonde de rug toe te keren omwille van Gods heiligheid
en de verschrikkelijke gevolgen van zonde.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






Te verklaren waarom Israël de strijd in Ai verloor.
Te beschrijven hoe Achans zonde aan het licht kwam.
Te beschrijven wat er gebeurde met Achan en zijn familie.
Uit te leggen hoe Gods heiligheid in deze les naar voren komt.

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 of je ergens naar begeert.
Wees extra voorzichtig in gebieden waar je verleidt wordt tot zonde.
Vrees de beloofde gevolgen van de zonde.
Vertrouw er op dat Gods goedheid beter is dan de voldoening die zonde belooft.

HEILIG LEVEN IN HET BELOOFDE LAND
Lees Jozua 23-24
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND
Tegen het einde van Jozua 6 maakte Israël met een verrassende kracht vooruitgang in het veroveren van het
beloofde land. Jozua ontving zelfs voordat hij het beloofde land inging de belofte van succes. God bemoedigde
de harten van Zijn volk Israël door de belijdenis van Rachab en haar verslag van de vrees van de inwoners van
Kanaän. Toen God op een wonderlijke wijze de Jordaan stopte was Israël verder bemoedigd door Gods kracht
en werd vermaand om Hem te vrezen (Joz.4:24). De uitlevering van het beloofde land aan Israël werd zelfs nog
meer zeker toen de muren van Jericho instortten. Israël had Gods richtlijnen om rond de stad te wandelen en
te juichen wanneer Jozua het beval trouw gevolgd. God gaf hun een ontzagwekkende overwinning.

Gevolgen van zonde: Jozua 7:1-9
Na de dramatische vernietiging van Jericho op het einde van Jozua 6 verwachtte Israël een schitterende
toekomst en een snelle overwinning van het beloofde land. Hoofdstuk 7 verbrijzelt de hoop en vreugde van het
vorige hoofdstuk met de deprimerende aankondiging (Joz.7:1) dat Israël had gefaald in het gehoorzamen van
Gods gebod om alles te vernietigen in Jericho (met uitzondering van het zilver, goud en brons welke apart
moesten worden gezet voor de Heer [Joz.6:18-19]). Helaas ging Israël de volgende strijd aan zonder de
informatie die de lezer heeft in Jozua 1.

Hoewel Israël gewaarschuwd was dat het nemen van spullen uit Jericho “de legerplaats van Israël onder de ban
brengt en in het ongeluk stort” (Joz.6:18), kwam in Jozua niet de gedachte naar voor dat de nederlaag in Ai de
schuld van Israël was. Toen Jozua en de oudsten in verdriet om wat er gebeurd was voor de ark van de Heer
verschenen (Joz.7:6) begon Jozua te twijfelen aan God (7:7-9). Hij vroeg zich af waarom God Israël over de
Jordaan had gebracht om enkel gedood te worden door de Kanaänieten (7:7). Net zoals Israël al verschillende
keren had gewenst om terug in Egypte te leven, wenste Jozua dat Israël in het land ten oosten van de Jordaan
was gebleven. Hij was al gauw Gods bemoediging in de eerste zes hoofdstukken van het boek Jozua vergeten.
Hij was bang van wat er zou gebeuren als het nieuws zich zou verspreiden dat Israël was gevlucht voor haar
vijanden (7:8). Angstig dacht hij dat de Kanaänieten nu bemoedigd waren, Israël zouden omsingelen en
vernietigen. Terwijl het grootste deel van Jozua’s toespraak bestond uit het beschuldigen en betwijfelen van
God bevatte het einde een juiste zorg. Jozua vroeg God: “wat zult Gij dan voor uw grote naam doen?” (7:9).
Ondanks zijn angsten had Jozua een rechtvaardige zorg voor de glorie van God. Hij had zo goed als geen besef
dat Israël net om de glorie van God een nederlaag onderging. De heilige God moet zonden straffen.
Onthulling van zonde: Jozua 7:10-18
De Heer zei tegen Jozua: “ Israël heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond, dat Ik hun geboden had,
overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad:
gelegd” (Joz.7:11). Ondanks dat slechts één man, Achan, had gezondigd, werd geheel het volk schuldig geacht.
Het is moeilijk om in te beelden hoe God rechtvaardig het hele volk strafte voor de zonde van één persoon,
maar dat is net hetgeen dat God had beloofd dat zou gebeuren in Jozua 6:18. Als God niet het gehele volk had
gestraft zou Achans zonde ongemerkt voorbij gegaan zijn. Gods rechtvaardigheid zorgde er voor dat Zijn
heiligheid werd verheerlijkt. Door de nederlaag te Ai zouden de Israëlieten leren hoe verdorven zonde is en het
essentieel was dat iedere Israëliet zich onderwierp aan Gods wet.
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Ondanks dat God Jozua succes had geschonken in Jericho stuurde Jozua toch nog verkenners naar Ai, ongeveer
25km van Jericho (Joz.7:2). De verkenners wisten niet dat de Heer boos was en zagen de stad met 12000
mannen en vrouwen niet als een grote hindernis. Ze adviseerden om slechts twee- of drieduizend soldaten te
sturen (7:3). Jozua volgde hun advies, maar met rampzalige gevolgen. De soldaten werden gedwongen om te
vluchten van de mannen van Ai, die 36 Israëlische soldaten doodden (een verbijsterende nederlaag vergeleken
met het feit dat Jericho werd veroverd zonder een slachtoffer). Het verlies was ontmoedigend voor Israël. Ooit
smolten de harten van de Kanaänieten van angst (Joz.2:11), maar nu “versmolt het hart van het volk en het
werd als water” (Joz.7:5). Israël was in schok door het verlies dat ze net hadden geleden.
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Net toen de toekomstige overwinning van Israël een vaststaand feit leek geeft Jozua 7:1 ontzettend slecht
nieuws weer: “De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Achan, … iets wegnam van
het gebannene. Toen ontbrandde de toorn des HEREN tegen de Israëlieten.” Israël had God niet gehoorzaamd
door dingen te plunderen uit de vervallen stad Jericho. Jozua 7 laat Gods haat voor zonde en de verschrikkelijke
gevolgen van die zonde zien wanneer God afrekent met de zonde van Israël.

Belijden van zonde: Jozua 7:19-21
Jozua vermaande Achan om God te verheerlijken door zijn zonde te belijden (7:19). Jozua wist dat wanneer
Achan zijn zonde zou belijden de heiligheid en rechtvaardigheid van God in het straffen van Israël zou worden
bekend gemaakt. In verzen 20-21 beleed Achan zijn zonde (hoewel zonder zichtbaar berouw) en voor de eerste
keer in het verhaal wordt zijn exacte zonde onthuld. Toen hij de prachtige mantel, de tweehonderd sikkelen
(ongeveer twee kilo) zilver en de staaf goud tussen het puin in Jericho zag, begeerde hij ze en nam ze (7:21).
Achan gebruikte dezelfde werkwoorden om zijn zonde te beschrijven als Mozes deed toen hij de zonde van Eva
in de tuin van Eden beschreef: zij “zag” ook, “begeerde” en “nam” (Gen.3:6). Achan verstopte de spullen door
ze in zijn tent te begraven (Joz.7:21).
Straf op zonde: Jozua 7:22-26
Jozua stuurde mannen die de spullen opgroeven op de plaats die Achan had vermeld (Joz.7:22). Achan werd
vergaderd met zijn familie, al zijn bezittingen en de spullen die hij had gestolen. Alles wat bij Achan behoorde
werd naar het dal Achor gebracht (7:24). Achan zou gestraft worden met dezelfde rechtvaardige en zware straf
die de Kanaänieten zouden ondergaan. Door de bezittingen van Jericho te nemen werden Achan en zijn familie
gestraft als degenen die in Jericho hadden geleefd. Hij had een vloek over zichzelf gehaald. Hij en zijn familie
werden gestenigd en hun lichamen werden daarna verbrand. Terwijl een hoop stenen Gods genade
markeerden bij de Jordaan, werd een hoop stenen gestapeld in het dal om de Israëlieten Gods heiligheid en
straf te herinneren. Beide zouden ze Israël er aan moeten herinneren om God te vrezen. Zijn toorn was
bevredigd door de straf van Achan (7:26). Toen Israël terugkeerden om Ai te bevechten (Joz.8), gaf God hun de
overwinning.

Ban (de)
Bedaren
Begeren
Deprimerend
Dramatisch
Essentieel
Plunderen
Verbijsteren

Vloek.
Tot kalmte komen, rustig worden.
Sterk verlangen, hunkeren, sterk wensen.
Neerslachtig maken.
Aangrijpend, erg.
Het wezen van een zaak uitmakend, wezenlijk.
Alles weghalen, stelen.
Van streek brengen; verwarren.
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MOEILIJKE WOORDEN
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De Heer waarschuwde dat Israël nog meer nederlagen zou ondergaan omdat ze “onder de ban” lagen (7:12).
God gebood Israël om de ban uit hun midden te verwijderen (7:13). God riep stam voor stam naar voren. De
stam die Hij aanwees, moest familie voor familie naar voren komen; de familie die Hij aanwees, gezin voor
gezin, en het gezin dat Hij aanwees, man voor man (7:14). Uiteindelijk “wie aangewezen wordt als schuldig aan
de ban, zal met vuur verbrand worden, hij en al wat hem toebehoort, omdat hij het verbond des HEREN
overtreden en een schandelijke dwaasheid in Israël gedaan heeft” (7:15). God maakte bekend dat het Achan
was die spullen uit Jericho had genomen (7:18) en Jozua deed hetgeen God hem had opgedragen.

BIJBELLES
INLEIDING
De laatste keer leerden we over hoe God op wonderbaarlijke wijze Jericho verwoestte. God verwijderde de
mensen zoals Hij had beloofd dat Hij zou doen, zodat Israël in het land kon leven. God gaf het volk enige
belangrijke instructies die ze volledig moesten gehoorzamen. Alles in Jericho moest verwoest worden en alleen
het goud, zilver, brons en ijzer moest bewaard worden voor de schatkamer van de Heer. Vandaag leren we wat
er gebeurde, omdat een man ongehoorzaam was naar God.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat is zonde?
Zonde is wanneer je iets doet dat tegen Gods opdracht ingaat. Als God zegt dat we iets moeten doen,
dan zouden we het moeten doen. Als God zegt dat we iets niet moeten doen, dan moeten we het niet
doen. Wanneer we God ongehoorzaam zijn, zondigen we tegen Hem.
 Is het goed om te zondigen of ongehoorzaam te zijn aan God?
Nee. Wanneer we zondigen, maakt het dat God niet gelukkig met ons is. We zouden altijd moeten
proberen om gehoorzaam te zijn, omdat God van ons houdt. Het is altijd goed om te doen wat God
zegt. Wanneer we zondigen, kunnen we geen zegen ontvangen omdat we dingen doen die tegen God
ingaan.
 Wat was de speciale opdracht over de dingen in Jericho aan Israël toen ze Jericho veroverden?
De Israëlieten mochten niets uit Jericho nemen, behalve het goud, het zilver, het brons en de ijzeren
dingen, welke ze moesten brengen naar de schatkamer van de Heer.
 Wat zou er gebeuren als iemand dingen zou nemen die hij niet mocht nemen?
Wanneer iemand iets nam dat hij niet mocht nemen, zou hij Israël in moeilijkheden brengen. Er zou een
vloek over Israël komen.
 Was er iemand van de Israëlieten die iets uit Jericho had genomen wat niet mocht?
Ja. Achan nam dingen die hij niet mocht meenemen.
 Wat had Achan meegenomen?
Achan nam een prachtige mantel, enig goud en wat zilver. De mantel moest vernietigd worden en het
zilver en goud moest naar de schatkamer van de Heer gebracht worden.
 Aangezien Achan ongehoorzaam was en dingen nam die niet mochten, wat gebeurde er met de
Israëlieten?
God werd woedend en Israël zat in de problemen.
 Hoe kwam het dat de Israëlische soldaten de strijd bij Ai verloren hadden?
De Israëlieten hadden gehoorzaam moeten zijn. God was woedend op de Israëlieten, omdat iemand
iets uit Jericho weggenomen had wat niet mocht. Israël kon niet winnen, omdat het ongehoorzaam
was geweest naar God. Omdat Achan iets genomen had wat God toebehoorde, had God de soldaten
niet geholpen. Zonder God zouden de soldaten niet winnen. En om te winnen moest God aan hun kant
staan, net zoals Hij aan hun kant stond bij de verovering van Jericho.
 Wat gebeurde er zodat God niet langer boos was op de Israëlieten?
Jozua en de Israëlieten gehoorzaamde God en doodden Achan, omdat hij een verschrikkelijk iets
gedaan had. Achan had dingen weggenomen die recht waren voor God. En God had de Israëlieten
gezegd het niet te doen, anders zou er een vloek komen.
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees Jozua 7.



Waarom is het belangrijk om gehoorzaam aan God te zijn?
Wanneer we ongehoorzaam zijn aan God, is Hij boos over onze zonden. Maar wanneer we
gehoorzaam zijn aan God, behagen wij Hem. Wanneer we ongehoorzaam zijn, kan het voor problemen
zorgen bij andere mensen zoals ouders, onze familie en onze vrienden, maar het beschadigd vooral de
relatie met God, wie wij liefhebben.
Wat zouden we moeten doen wanneer we ongehoorzaam zijn en zondigen tegen God, zodat Hij
behagen heeft in ons?
We zouden God om vergeving moeten vragen. God weet dat we niet volmaakt zijn, Hij weet dat we
ongehoorzaam zijn. Maar wanneer we weten dat we gezondigd hebben, moeten we bidden tot God en
om vergeving vragen. Wanneer we vergeving vragen, erkennen we dat we verkeerd gedaan hebben en
zeggen we dat we goed willen doen.

SAMENVATTING
De opdrachten dat Israël niets mocht nemen uit Jericho en dat het zilver, goud, brons en ijzeren dingen in de
schatkamer van de Heer moesten waren serieuze instructies. En omdat God woedend was over de zonde van
Achan, liet Hij niet toe dat de aanval op Ai succesvol was, maar liet Hij toe dat enige van de Israëlieten gedood
werden. Terwijl God boos was op de Israëlieten konden ze niet rekenen op Gods macht. De enige manier dat
Gods woede bedaard kon worden was door gehoorzaam te zijn. Dus was Jozua gehoorzaam en door loten te
gebruiken, vond hij Achan en de dingen die hij van God weggenomen had. Om zegeningen en bezit te
ontvangen, was gehoorzaamheid vereist. En wanneer de Israëlieten ooit het beloofde land zouden ontvangen,
zouden ze gehoorzaam moeten zijn aan God.
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De mislukking van de Israëlieten om Ai te veroveren diende als een strenge herinnering dat ongehoorzaamheid
aan God een hoge tol met zich meebrengen. Zonder God zouden ze niet voorspoedig zijn. In plaats daarvan
zouden ze in de problemen geraken door God. Het volk Israël zou door God gebruikt moeten worden om de
inwoners van het land te oordelen en Jahweh, de God van Israël, te vertegenwoordigen door hun
gehoorzaamheid.
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CRÈCHELES
Wie weet er nog wat er vorige keer gebeurde met de stad Jericho? De stad met de hele dikke muren… God had
ze laten instorten zodat de Israëlische soldaten de stad in konden gaan om ze te veroveren. God had tegen hun
gezegd dat ze de stad mochten veroveren maar ze mochten NIETS meenemen. Alle spulletjes die in de stad
waren moesten ze laten liggen. Dat is eigenlijk wel moeilijk hé… stel je eens voor dat je een speelgoedwinkel
mocht gaan veroveren, maar niets ervan mag meenemen van God, dat zou nogal moeilijk zijn dan hé om toch
te luisteren naar God. Toch moesten de Israëlieten luisteren naar God want God had ook gezegd dat Hij hun
altijd zou laten winnen als ze luisterden naar wat Hij zei tegen hen.

Maar luister maar eens goed wat er nu verder gebeurde…
Jozua, de leider van het volk, wilde nu een volgende stad gaan veroveren. De stad noemde “Ai”. Hij stuurde
eerst enkele verkenners naar de stad om te zien wie er allemaal woonden. De verkenners gingen stiekem kijken
en kwamen heel blij terug. “Dit wordt makkelijk,” zeiden ze. We moeten niet alle soldaten sturen om deze stad
te veroveren, het is helemaal geen sterke stad. Wij gaan dus zeker winnen tegen hen.”
Een deel van het leger van Jozua vertrok naar de stad om ze te gaan veroveren. Moedig marcheerden de
mannen op weg naar de stad maar een tijdje later… wat gebeurd er nu… de troep soldaten komt al puffend en
zwetend terug aangehold. Hun ogen laten zien dat ze bang hebben. Ze hebben de stad niet kunnen veroveren
maar ze moesten vluchten. De stad was toch te sterk voor hen. Het volk en Jozua begrepen er niets van. God
had toch beloofd dat Hij bij hun zou zijn en hun altijd zou laten winnen?! Hoe komt het dan dat ze deze keer
niet konden winnen, maar zelfs verloren? Weet iemand het antwoord? (Geef de kinderen even tijd om het uit
te leggen.)

Wat een erge straf hè! Maar wist je dat eigenlijk alle zonden een erge straf verdienen? Geen enkele zonde kan
ongestraft blijven, ook al heeft niemand ze gezien. God ziet ze allemaal! Maar weet je… dankzij Jezus kunnen
wij vergeving vragen aan God wanneer we hebben gezondigd. We kunnen dan zeggen: “God, ik ben weer stout
geweest, ‘k heb weer niet geluisterd en heb dus gezondigd. God, ik weet dat U mij nu mag straffen, want dat
verdien ik, maar zou je me alsjeblieft willen vergeven?” Als je God om vergeving vraagt met verdriet in je hart,
zal Hij jou dat ook geven.
Wanneer je zonde weg zijn, heb je God altijd dicht bij je en is je hart blij. Toen Achans zonde bestraft werd, kon
het hele volk Israël weer samen met God in de strijd gaan. Ze gingen terug naar de stad Ai en veroverden deze
stad. Door naar God te luisteren kon Israël blijven overwinnen.
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God had Israël laten verliezen omdat Achan niet had geluisterd naar Hem. Hij had toch spullen meegenomen
uit Jericho terwijl dat niet mocht. Hij had dus gezondigd en zonde moet worden gestraft. Omdat niemand wist
wie had gezondigd maakte God bekend wie het was. Hij wees Achan aan en zei dat hij en zijn familie nu
moesten worden gedood. Achan bekende zijn schuld en Jozua deed wat God had geboden. Achan en zijn
familie werden gedood.
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Denk je dat alle Israëlieten God gehoorzaamden? Neen hoor, er was één man die Achan noemde. Hij zag een
mooie jas en veel geld liggen tussen het puin en kon het niet laten om ze toch stiekem mee te nemen. Niemand
wist het, hij had ze heel goed begraven in zijn tent. “Weet je”, dacht hij, “als niemand het weet, is het niet zo
erg wat ik heb gedaan.”

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.

Snoep
Voordat de les begint geef je elk kind een snoepje (of je kunt snoep in het lokaal verstoppen en laat elk kind
een snoepje vinden). Als elk kind een snoepje heeft, leg dan uit dat ook al is de snoep goed, dat het niet de
bedoeling is dat ze het opeten. Ga langs de kinderen en vraag ze om het snoepje in de vuilbak te gooien.
Bespreek dingen uit de les, zoals gehoorzaamheid, hebberigheid en liegen. Wilde iemand het snoepje
wegstoppen of erover liegen? Vandaag leren we over een man die werd gestraft voor het stelen en liegen in
ongehoorzaamheid aan Gods instructies.

Haat naar de zonde
Vraag de kinderen of ze ooit iets gehaat hebben. Leg uit dat je niet bedoelt dat je iets niet leuk vind, maar
eerder dat je iets zo afwijst dat je zelfs niet in de buurt van datgene wilt zijn. Vertel de kinderen om die haat te
vermenigvuldigen met een miljoen keer. God is volmaakt heilig en haat de zonde. Hij haat het op volmaakte
wijze en kan zelfs niet in de aanwezigheid zijn daarvan. In de les vandaag zien we dat God zonde haat en eist
dat het gestraft wordt. Hoeveel haat God de zonde? Hij haat het zoveel dat Hij opdracht gaf om een zondaar en
zijn familie te doden voor zijn ongehoorzaamheid in het boek Jozua.
Dump de schat
Neem de volgende dingen mee: veel speelgoed in goede conditie, een grote vuilzak, 10 blokken bespoten met
goudspray, 10 blokken bespoten met zilverspray, 10 blokken bespoten met bronsspray, 10 ijzeren voorwerpen,
een grote doos met de woorden ‘schatkamer van de Heer’. Verstop een ding van het speelgoed in het lokaal
voordat de kinderen binnenkomen. Vraag een kind om de rol van Achan te spelen. Vertel hem waar het
verstopte stuk speelgoed is en instrueer hem om zijn zonde te belijden op de juiste tijd tijdens de les. Wanneer
de kinderen binnenkomen, moeten ze de schatstapel sorteren door het speelgoed weg te gooien en het zilver,
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God verandert niet
Bespreek veranderen met de kinderen. Vraag hen of ze het prettig vinden wanneer mensen van gedachten
veranderen of besluiteloos zijn. Na gesproken te hebben over hoe vaak mensen van gedachten veranderen en
vaak verkeerde beslissingen nemen, bespreek het feit dat God nooit verandert. Na de nederlaag bij Ai, gingen
Jozua en de leiders voor de ark van het verbond en rouwden dat God hen geen overwinning had gegeven. Ze
waren voor God gekomen en twijfelden aan Hem. Wat ze vergeten waren over het karakter van God was dat
Hij niet verandert. De nederlaag was niet het resultaat dat God van gedachten was veranderd, maar eerder
door de zonde van een van de mannen van Israël. Vraag de kinderen waarom het belangrijk is dat God niet
verandert.
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IJSBREKERTJES

Smeltende harten van Israël
Bevries water in de vorm van een hart. Neem het hart voor de les en laat het aan de kinderen zien en herhaal
de les van vorige week over Jericho. Na zo een grote overwinning zou het hart van de Israëlieten sterk en vol
moed moeten zijn. Tik op het harde ijs om de sterkte te symboliseren. Lees Jozua 2:11 (NBG) om de kinderen
eraan te herinneren dat de harten van de Kanaänieten eens versmolten door angst. Leg uit dat nu de harten
van de Israëlieten versmolten en werden als water. Moedig de kinderen aan om naar de les te luisteren om uit
te vinden waarom Israël nu bevreesd moest zijn naar hun vijanden. Leg het bevroren hart in een kommetje
voor in het lokaal, zodat de kinderen het kunnen kijken naar het langzaam smelten van het ijs gedurende de
les. Lees Jozua 7:4-5 (NBG) om de les af te sluiten en de kinderen eraan te herinneren dat er ernstige
consequenties zijn aan zonde.
Consequenties
Er zijn in het leven consequenties. Bespreek enige oorzaken en gevolg relaties en leid hen in een discussie van
de oorzaak en gevolg relatie dat volgt op misdaad. Bijvoorbeeld kun je beginnen door te bespreken dat als je in
een zwembad springt dat je nat wordt. Wanneer je een auto steelt dat de consequentie is dat je in de
gevangenis beland. Bespreek daarna de consequentie van zonde in het Oude Testament (bijvoorbeeld,
kinderen die gestenigd werden voor hun rebellie). Leid de discussie dat de consequentie van zonde leidt tot
eeuwige straf in de hel. Dit kan een fantastische gelegenheid zijn om het evangelie met de kinderen te delen
door uit te leggen dat door het werk van Christus op het kruis, allen die geloven gered zijn van eeuwige straf.
Wat is belangrijker?
Vraag de kinderen zich eens een kamer vol met geld, speelgoed, snoep of wat dan ook dat ze graag hebben
voor te stellen. Vraag hen hoe graag ze deze dingen willen hebben. Wat nu als God je vertelde om al deze
dingen te nemen en het te vernietigen? Wat zou je dan doen? Zou je het vernietigen zoals God je opdroeg of
zou je het houden? Zou je het meeste vernietigen, maar overwegen om toch iets te houden? Help de kinderen
om de motieven te onderzoeken dat hun handelen beïnvloed. Zijn ze gedreven door gehoorzaamheid aan God
of door zelfzuchtigheid en trots?

De zonde van Achan ontdekt
Geef elk kind een vel stevig papier. Laat hen hier een lapje stof op plakken dat de mantel die Achan had
gestolen voorstelt. Bovenop het lapje stof kunnen de kinderen een stuk goudpapier plakken, het goud dat
Achan had gestolen, en laat hen aluminiumfolie opplakken dat het zilver voorstelt dat Achan gestolen had.
Maak een tent uit stevig papier en plak het hier overheen. Plak het vers uit Jozua 7:20-21 aan de onderkant van
het knutselwerkje.
Achans tent
Geef elk kind een kopie van ‘Achans tent’. Laat hen dit kleuren en daarna de voorzijde van de tent uitknippen
en zo op de tent van Achan plakken dat de tent open en dicht kan.

JOZUA LES 5  GOD LAAT ACHANS ZONDE ZIEN

KNUTSELWERKJES
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goud, brons en ijzer in de ‘schat van de Heer’ te doen. Eens de stapel weggegooid of opgeslagen is, laat je de
kinderen op hun stoel zitten. Tijdens de les mag de vrijwilliger de andere kinderen laten zien waar hij het
speelgoed verstopt heeft. Vraag hem en de kinderen om naar voor te komen (zijn familie voorstellende) om de
consequentie te ontvangen. Laat de kinderen doen alsof ze stenen naar hen gooien en het speelgoed
vernietigen. Gebruik dit als een illustratie om de serieusheid van het zondigen tegen God te communiceren.

KNUTSELACTIVITEITJES
Schatkaart
Geef elk kind een vel papier en laat hen hier een eenvoudige schatkaart op tekenen. Vraag hen waarom
mensen een schatkaart nodig hebben. Een schatkaart wijst naar waar de schat verborgen is. Er zijn
verschillende linken naar het verhaal van vandaag. Je kunt eventueel een schatkaart maken die de kinderen
moeten volgen om bij het voorwerp te komen die er in het lokaal verstopt is.

2.
3.

Vraag de kinderen waarom mensen schatten verbergen. Vertel dat in de les vandaag ze zullen leren
over iemand die een schat verborg.
Vertel de kinderen dat er in de les vandaag een schat verborgen ligt, maar dat het niet gevonden kon
worden met een schatkaart. Laat hen luisteren naar hoe de schat gevonden werd.
Vraag de kinderen naar wat voor dingen er met een schatkaart gevonden kunnen worden. Vertel hen
welke hiervan is de verborgen schat in het verhaal van vandaag.

Pas op voor hebzucht
Spreek met de kinderen over hebberigheid of hebzucht en verleid te worden door hetgeen wat goed lijkt.
Vergelijk dit met wat het goede is en wat God zegt. Toen Achan de dingen zag die hij niet kon hebben – de
mantel, goud en zilver – begeerde hij het en nam het. Deze drie woorden (zien, begeren en nemen) zijn
dezelfde woorden die in Gen.3:6 gebruikt worden om de zonde van Eva te beschrijven toen ze van de verboden
vrucht at. Maak gebruik van flanel figuren om te laten zien hoe Eva zag, begeerde en het fruit nam. Eva noch
Achan luisterden naar Gods geboden.
Geef elk kind een kopie van het blad “Pas op voor hebzucht”. De kinderen mogen de afbeeldingen van het oog,
het hart en de hand uitknippen en het naast de woorden “zien, begeren en nemen” plakken. Leg uit dat dit het
proces is dat plaats vind wanneer iemand iets begeerd. Wat zouden Achan en Eva hebben moeten doen? Dit
zou hen moeten leren hoe verleiding te overkomen.

Een voor allen, allen voor een
Speel tikkertje of “Jantje zegt” met de kinderen. Maak een regel dat als een kind getikt is of uit is, dat iedereen
uit is. Vermeld dat het spel zo snel eindigt. Leg uit dat God instructies aan Israël gaf dat ze allen moesten
gehoorzamen, maar door de zonde van een man alle mensen in de problemen geraakten bij God. Bespreek met
de kinderen wat er gebeurde met Israël bij Ai toen een man zondigde.
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Wegrennen
Dit spel is gelijk aan “rood licht, groen licht.” De kinderen moeten de lesgever tikken en de lesgever moet de
kinderen tikken. De lesgever staat aan de ene kant van het lokaal met de rug naar de kinderen. De kinderen
zouden moedig naar de lesgever moeten lopen. Maar wanneer de lesgever omdraait, moeten de kinderen
wegrennen om te vermijden dat ze getikt worden. Gebruik dit spel om de kinderen te leren dat de Israëlieten
wegrenden toen ze liepen naar de stad Ai. Leg uit dat God hen geen overwinning had gegeven vanwege de
zonde van Achan.
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ACHANS TENT
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ACHANS TENT
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 ..........................................................................................................

ZIEN

NEMEN
Achan antwoordde: ‘Ik beken het, ik heb gezondigd tegen de Heer, de God van Israël. Het ging zo: 21 ik
ontdekte bij de buit een prachtige Babylonische mantel, twee kilo zilver en een staaf goud van een halve kilo. Ik
kon er niet afblijven en nam het mee naar mijn tent. Daar heb ik het verstopt in de grond, het zilver onderop.’
(Jozua 7:20-21)
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BEGEREN
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PAS OP VOOR HEBZUCHT!
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GOD LAAT ACHANS ZONDE ZIEN
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 7

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.



God werd woedend omdat Achan iets wegnam van __________(Joz.7:1).

 Juist of fout: De Israëlieten veroverden de stad Ai (Joz.7:5). __________.
 Nadat de Israëlieten werden verslaan riep Jozua tot ________________.
 God zei tegen Jozua dat Israël had ______________________________.
 In vers 20 geeft Achan toe dat hij gezondigd heeft tegen ____________.

__________

__________

__________

 Wat gebeurde er met Achan en zijn familie? _______________________
 Jozua 7:26 zegt ons dat Gods __________ bedaarde.
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Welke drie voorwerpen had Achan genomen? Zie Jozua 7:21.
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD
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