JOZUA LES 6  HEILIG LEVEN IN HET BELOOFDE LAND
JOZUA 23-24

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren om God te gehoorzamen met heel hun hart terwijl ze in
een zondige en afgodische wereld leven.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES






De succesvolle verovering van Kanaän te beschrijven.
Te verklaren hoe God Zijn belofte om Israël het land te geven had vervult.
Te verklaren waarom samenleven met de Kanaänieten gevaarlijk was voor Israël.
Jozua’s opdracht aan de Israëlieten samen te vatten.

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





Begrijpt dat God trouw Zijn beloften nakomt.
Verlang er naar om God lief te hebben.
Doe wat Gods Woord zegt, eender wat anderen zeggen.
Vertrouw op God en dien Hem met heel je hart.

ISRAËL IS ONGEHOORZAAM AAN GOD
Lees Richteren 1-3
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VOLGENDE WEEK
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Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Verovering en verdeling van het beloofde land: Jozua 21:43-45
Nadat Israël afrekende met de zonde van Achan (Joz.7) konden ze verder gaan onder de zegen van de Heer in
het veroveren van het beloofde land. Israël doodde de 12.000 inwoners van Ai en brandde de stad plat
(Joz.8:25,28). De verschillende Kanaänietische volkeren beseften dat ze niet moesten wachten op de komst
Jozua en de Israëlieten om te zien hoe hun steden een voor een vernietigd werden. Terwijl de stad Gibeon
Israël verleidde om vriendschap te sluiten (Joz.9), bundelden de andere Kanaänietische steden de krachten om
Israël te kunnen verslaan. Hoofdstuk 10 laat zien hoe God overwinning schonk over de vijf koningen van het
zuiden. Israël was succesvol omdat “de HERE, de God van Israël, streed voor Israël” (Joz.10:42). Hoofdstuk 11
geeft nog een andere nederlaag van een sterk Kanaänietisch leger, verzameld door de koningen van het
noorden, weer. De Kanaänietische koningen en volkeren werden verwoest door Israël en hun God.

Uitdaging in het beloofde land: Jozua 13:1-6
Nadat het gehele land verdeeld was vat Jozua 21:43-45 Gods trouw samen als volgt: “Zo heeft de HERE aan
Israël het gehele land gegeven, dat Hij gezworen had hun vaderen te zullen geven; zij namen het in bezit en
gingen er wonen…. Niet één van alle goede beloften, die de HERE aan het huis van Israël had toegezegd, is
onvervuld gebleven; alles is uitgekomen.” Andere tekstgedeelten als 10:40-42; 11:16-23 en 23:1 beelden ook af
dat Israël de volledige vervulling van Gods beloften had ontvangen. Hoewel het boek Jozua enerzijds weergeeft
dat Israël Gods beloften heeft ontvangen, laat het anderzijds ook zien dat Israël het land nog niet volledig in
bezit had. In Jozua 13 zegt de Heer: “er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen.” De Heer ging
verder met de gebieden en de verschillende volkeren van het land op te sommen waarover Hij had beloofd
Israël overwinning te schenken (13:2-6). Jozua 14:12; 15:63; 16:10; 17:12-13; 18:2-3 en 19:47 verwijzen
allemaal naar gebieden en volkeren die nog steeds niet overwonnen waren. De aanwezigheid van de
Kanaänietische volkeren mag niet gezien worden als slechts een resultaat van Israëls ongehoorzaamheid aan
God. God had gezegd dat Hij de volkeren beetje bij beetje zou uitdrijven zodat Israël de tijd kreeg om zich te
vermenigvuldigen en het land te vullen (Ex.23:29-30; Deut.7:22). Maar God had beloofd om Israël overwinning
te geven in de strijd. Israëls onbekwaamheid om de volkeren uit te drijven in Jozua 15:63; 16:10; 17:12-13 en
Richteren 1:27-36 doet vermoeden dat Israël de ware God niet meer trouw aanbad (Joz.23:13).
De aanwezigheid van de Kanaänieten onder de Israëlieten was een stevige uitdaging voor Israël. Zou Israël
trouw zijn en Gods wet volgen terwijl ze nog steeds het beloofde land deelden met het deel van de
Kanaänieten dat nog niet uitgedreven was? Zouden ze zich richten op het feit dat God hun het land had
gegeven of zouden ze dat vergeten en de goden van Kanaän volgen?
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Toen de verovering compleet was “gaf Jozua het aan Israël ten erfdeel, volgens hun indeling in stammen”
(Joz.11:23). De verovering van het land was slechts het eerste deel van het geven van het land aan Israël; het
volgende deel was de eigenlijke verdeling van het land onder de stammen (Joz.14-19). Ondanks dat het lezen
van zulke verdelingen en landgrenzen eerder saai kunnen lijken, moet je als lezer je proberen in te beelden hoe
kostbaar dit erfdeel voor iedere stam moet zijn geweest. Iedere stam kreeg haar eigen deel van het land dat
God had beloofd aan Abraham. De rijkdom van het erfgoed sprak boekdelen over de goedheid en grootheid
van God die het erfgoed gaf. Als wij als moderne lezers nadenken over deze grenzen zouden we ons moeten
verheugen in God die de macht en het verlangen had om zo goed te zijn voor Israël.
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Nadat God op wonderlijke wijze de Jordaan had gestopt en de muren van Jericho vernietigd verwachte Israël
een gemakkelijke verovering van Kanaän. Deze hoop verdween toen Israël zich moest terugtrekken in hun strijd
tegen de stad Ai (Joz.1-5). Jozua verweet God al gauw door te vragen waarom God Israël over de Jordaan had
geholpen om vervolgens gedood te worden en door te wensen dat ze in het oostelijk gebied van de Jordaan
waren gebleven (7:7-9). God maakte bekend dat Israël onder oordeel was omdat Achan had gestolen uit het
puin van Jericho. Nadat Achan geëxecuteerd was werd het oordeel op Israël weggenomen en was Israël weer
overwinnend in de strijd. Israëls overwinning in de strijd bleef voortduren tot ze het beloofde land hadden
veroverd en onder de stammen verdeelt. Hoewel het gehele land ingenomen was, had Israël de andere
volkeren die onder hun woonden nog niet uitgeroeid. In Jozua 23-24 waarschuwde Jozua Israël om geen
compromissen te sluiten met de volkeren, maar God met heel hun hart te dienen.

Waarschuwing om trouw te zijn in het beloofde land: Jozua 23
Jozua was wel bewust van de uitdaging waar de Israëlieten tegen aankeken. Toen hij bijna 110 jaren oud was
(Joz.23:1, 24:29) waarschuwde hij het volk over het gevaar om onder de Kanaänieten te leven (Joz.23). Jozua 23
kan verdeeld worden in drie secties: verzen 3-8, 9-13 en 14-16. In iedere sectie herinnerde Jozua het volk eerst
aan wat God voor hen had gedaan. God vocht voor het volk (23:3), beloofde om de rest van de inwoners te
verdrijven uit het beloofde land (23:5), verwijderde de volken (23:9), maakte Israël onverslaanbaar (23:9-10) en
hield al Zijn beloften (23:14).

In de tweede sectie gaf Jozua weer een verslag van Gods goedheid samen met de instructies: “Neemt u
zorgvuldig in acht en hebt de HERE, uw God, lief” (23:11). Maar deze keer werden de instructies gekoppeld aan
een waarschuwing. Als Israël God niet zou liefhebben en in plaats daarvan zich zou inlaten met de
overgebleven Kanaänieten en met hun zou trouwen (23:12), zou God de Kanaänieten niet uitdrijven (23:13).
Als Israël koos voor de verdorvenheid van de Kanaänieten zou God toelaten dat de Kanaänieten “tot een strik
en een val, tot een gesel op uw zijden en dorens in uw ogen” zouden zijn voor Israël (23:13). Israëls straf zou
zijn dat de Kanaänieten hun zo corrupt zouden maken dat ze eventueel het land zouden verliezen.

Opdracht om God te dienen in het beloofde land: Jozua 24:14-15
In de tweede afscheidsrede van Jozua (Joz.24) herinnerde hij de Israëlieten nogmaals aan Gods genade (24:113). In vers 14 gebood hij het volk: “vreest dan de HERE en dient Hem oprecht en getrouw; doet weg de goden
die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der Rivier en in Egypte, en dient de HERE.” Jozua wist dat het
volk moest kiezen of ze nu God zouden dienen of de goden van de Kanaänieten. In vers 15 zei Jozua tegen het
volk: “kiest dan heden, wie gij dienen zult… Maar ik en mijn huis, wij zullen de HERE dienen!” Jozua was er van
overtuigd dat zijn familie de Heer zou volgen, ongeacht wat de rest van het volk zou doen. Voor een bepaalde
tijd was Israël toegewijd om God te volgen (24:16-18, 21, 24). Ze volgden God trouw gedurende de dagen van
Jozua (24:31). Maar geleidelijk aan nam Israëls weerstand tegen de Kanaänieten af en vergaten ze zich te
houden aan Gods wet en dienden de goden van Kanaän in de plaats. Israëls wegvallen van de Heer is een
speciale waarschuwing voor alle heiligen om met het hele hart aan de Heer toegewijd te blijven terwijl ze leven
in een afgodische en zondige wereld.

MOEILIJKE WOORDEN
Compromis
Corrupt
Executeren

Overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven.
Verdorven, omkoopbaar, vervallen, bedrieglijk.
Terechtstellen, om het leven brengen.
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In de derde sectie gaf Jozua geen instructie na het herhalen van Gods goedheid, hij gaf enkel een
waarschuwing. Jozua beloofde dat God net zo trouw in Zijn belofte van zegen bleef, als Zijn belofte van vloek
zou nakomen (23:15). Jozua beloofde het volk: “Wanneer gij het verbond schendt, dat de HERE, uw God, u
heeft opgelegd, en gij andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, dan zal de toorn des HEREN tegen u
ontbranden en gij zult welhaast vergaan uit het goede land dat Hij u gegeven heeft” 23:16). Hoe Israël
reageerde op de uitdaging van de Kanaänieten zou bepalen of ze zouden kunnen genieten van Gods
zegeningen.
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In het eerste gedeelte, na de goede dingen die God had gedaan te herhalen, vermaande Jozua het volk: “Weest
zeer standvastig in het onderhouden en volbrengen van alles wat geschreven staat in het wetboek van Mozes”
(Joz.23:6). Maar omdat Israël nog steeds onder de Kanaänieten leefden gaf Jozua de instructie om “de naam
van hun goden niet te belijden of daarbij te zweren, noch hen te dienen of voor hen neder te buigen” (23:7).
Jozua wist dat Israël speciale zuiverende vermaningen nodig had omdat ze omgeven waren door
afgodendienaars.

BIJBELLES
INLEIDING
God hield Zijn belofte aan Israël. Ze ontvingen het land en God liet Jozua het land verdelen over de stammen.
Nu de stammen hun plaats gekregen hadden, was er nog steeds een probleem. Er waren nog steeds enige
Kanaänieten die in het land leefden. Deze Kanaänieten aanbaden nog steeds hun goden. Jozua gaf het volk een
strenge waarschuwing om zorgvuldig de Here God lief te hebben en niet de afgoden van de Kanaänieten.
Wanneer ze ongehoorzaam waren zouden er ernstige gevolgen zijn voor Israël.
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Wat doet Jozua en de Israëlieten in Jozua 23 en 24?
Jozua spreekt tot het volk Israël en geeft hen een waarschuwing.
 Wat is de waarschuwing van Jozua aan het volk om te doen en niet te doen in het begin van Jozua
23?
Jozua zegt om “Houd je vastberaden aan alles wat in de wet van Mozes staat geschreven. Wijk daar
geen duimbreed vanaf,” niet hun afgoden aanbidden en “Blijf trouw aan de Heer, je God.”
 Wat waren de gebeurtenissen omtrent de toespraak van Jozua?
Jozua werd oud en zou gauw gaan sterven. Hij waarschuwde het volk om moedig te blijven, omdat ze
nog steeds bij de Kanaänieten leefden.
 Wat was het gevaar voor de Israëlieten om tussen de Kanaänieten te leven?
God wist van de neiging van de Israëlieten in het volgen van andere goden. Met de dagelijkse invloed
van de Kanaänieten zou Israël waarschijnlijk hun goden volgen.
 Waaraan herinnerde Jozua het volk dat God voor hen gedaan had?
Jozua herinnerde de Israëlieten er aan dat God gevochten had voor het volk (23:3), beloofd had om de
inwoners van het land uit te drijven (23:5), de volken verjagen (23:9), maakte dat Israël
onoverwinnelijk was (23:9-10) en hield zich aan alle beloften (23:14).
 Wat was de waarschuwing gegeven aan de Israëlieten als ze God niet lief hadden, maar in plaats
daarvan trouwden met de Kanaänieten?
Wanneer de Israëlieten ongehoorzaam waren en Kanaänieten trouwden, zouden de Kanaänieten Israël
verderven, God zou de Kanaänieten niet verdrijven en de Kanaänieten zouden zijn “tot een valstrik
worden, ze zullen je pijnigen als zweepslagen en dorens” (v.13).
 Wat betekende dit?
Als het volk niet getrouw Gods instructies gehoorzaamde, maar in plaats daarvan deden wat ze wilden,
zou God niet Zijn zegen voortzetten. De Kanaänieten zouden hun ondergang betekenen.
 In het derde gedeelte van deze tekst gaf Jozua geen instructie, maar een waarschuwing. Wat was de
waarschuwing die hij aan het volk gaf?
Jozua zei dat net zoals God getrouw was geweest in het houden van Zijn beloften, zo zou Hij ook
getrouw zijn in Zijn belofte van de vloeken (23:15).
 In Jozua’s tweede afscheid (Joz.24), gaf hij een opdracht aan het volk. Wat was de opdracht?
Jozua gaf het volk de opdracht, “Heb daarom ontzag voor de Heer, vereer hem oprecht en trouw. Doe
de goden weg die je voorouders aan de overzijde van de Eufraat en in Egypte vereerden. Vereer alleen
de Heer.” (24:14).
 Waarom was deze instructie belangrijk voor Israël om te herinneren?
Het volk moest een beslissing maken. De beslissing was of ze God gingen dienen of de goden van de
Kanaänieten. Jozua zei, “Wil je dat niet, kies dan nu wie je wilt vereren… Maar ik en mijn familie, wij
vereren de Heer!” (24:15).
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LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeelten uit Jozua 23-24.



Was het volk trouw in het gehoorzamen van de Heer?
Jozua 24:31 zegt dat het volk getrouw was in het volgen van God zolang Jozua leefde.
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God is goed en wil het beste voor Zijn volk. Wanneer mensen zondigen, mishaagt het Hem en zijn er gevolgen
voor hun zonden. Israël was gewaarschuwd wat er zou gebeuren als ze in zonde vielen en andere goden gingen
aanbidden. Als ze de Kanaänieten niet verdreven uit het land en alleen God aanbaden, zou alles waar Israël
zegen had ontvangen verloren gaan. Net zoals Israël, moeten zij ook alleen God aanbidden. Matt.6:24 zegt,
“Niemand kan twee heren dienen: of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld, of hij draagt
de een op handen en minacht de ander. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen.” Wanneer we verleid
worden om andere goden te gaan dienen moeten we standvastig zijn en net als Jozua zeggen, “Maar ik en mijn
familie, wij vereren de Heer!” (Joz.24:15).
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SAMENVATTING
Het volk Israël ging het beloofde land binnen en de stammen werd hun stuk land gegeven. Alles gebeurde net
zoals God had beloofd. God was getrouw aan het volk en ze hadden Hem gehoorzaamd. Nu werd Jozua oud.
Voordat hij stierf, daagde hij het volk uit om de Heer te gehoorzamen. Er leefden nog steeds Kanaänieten in het
land en deze aanbaden nog steeds hun goden. Israël was nog steeds gevoelig voor hun invloed en konden zich
afkeren van de ene ware en levende God. Jozua gaf een waarschuwing aan het volk. Nadat hij hen had
herinnert aan alles wat God gedaan had, vertelde hij hen om te volharden in het apart zijn van de Kanaänieten
en alleen God te aanbidden. Deze instructie kwam met een waarschuwing dat als ze God verlieten en de
Kanaänieten onder hen lieten wonen, dat de Kanaänieten op een gegeven moment tot een valstrik zouden
worden, en hen pijnigen als zweepslagen en dorens. Wanneer ze ongehoorzaam waren zou Israël het land
verliezen.

CRÈCHELES

Maar toen God had laten weten dat Achan zonde had gedaan en hem ook had gestraft was de zonde weer weg
onder de Israëlieten en beloofde God hun weer te helpen om het land te veroveren. De Israëlieten gingen op
pad en stad na stad veroverden ze. Ze waren onoverwinnelijk. Uiteindelijk hadden ze het grootste deel van het
land overwonnen, het land was van hun. Nu werd het tijd om het land te verdelen onder het volk. Hoe zouden
ze dat het best doen volgens jou? Denk eens even mee, in hoeveel stukken zouden ze het land best verdelen?
(Laat de kinderen maar even nadenken). Weet je hoe Jozua het had gedaan? Wel, het volk Israël bestond uit 12
grote families. Jozua verdeelde het land daarom in twaalf grote stukken en gaf elke familie een stuk land. Wat
waren al die families blij! Stel je eens voor dat jij en je familie een land krijgen dat helemaal voor jezelf is.

Zeg, weet je waar dit verhaal me aan doet denken? Aan slechte vrienden. Wie kent kindjes die niet willen
luisteren naar God, die altijd stoute dingen doen, niet luisteren naar hun papa en mama, die vechten op school,
enz.… ? Als jij veel met zulke kindjes speelt, is er bij jou ook een gevaar? Het zou kunnen dat jij ook stilaan niet
meer gaat luisteren naar God? Dat jij je hart ook meer en meer verdrietig gaat maken door niet meer te
luisteren naar je papa en mama. Dat jij zelf ook een stout kind wordt dat andere kindjes pijn doet. Wie wil er
een stout kind worden? Niemand hé, want dat wil God niet!
Let daarom steeds goed op met wie je speelt. Kies je vriendjes goed uit. Speel veel met kindjes die ook willen
luisteren naar God. Kindjes die willen luisteren naar hun papa en mama. Kindjes die niet graag andere kindjes
pijn doen. Zo bescherm je jezelf om ook geen stout kind te worden. En… zo blijf je een blij hart hebben dat
graag naar God luistert. Zo blijf je een dikke vriend van God en weet je dat God altijd bij jou is.
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Maar er was nog een gevaar in het land… (even stilte) … wat zou dat gevaar kunnen zijn? (Luister maar even
naar de fantastische gruwelgedachten van de kinderen  ). In het land woonden nog andere mensen die nog
niet weggejaagd waren, mensen die andere goden aanbaden. De Israëlieten moesten voor een tijd
samenwonen met andere mensen die niet wilden luisteren naar God, maar hun eigen goden hebben gemaakt.
En wat was nu het gevaar… dat de Israëlieten net als die andere mensen ook niet meer gingen luisteren naar
God, en andere goden gingen aanbidden (zoals het gouden kalf in de woestijn, herinneren jullie dat nog). Oei
oei oei… en dat zou God héél boos maken. Daarom gaf Jozua een grote waarschuwing aan het volk: “Als jullie
niet luisteren naar God, maar gaan doen zoals die andere mensen, zal God jullie niet meer helpen in jullie
gevecht om het land.” De Israëlieten wisten dat dit een grote waarschuwing was en beloofden om altijd te
luisteren naar God.
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Weten jullie nog waarom de Israëlische soldaten moesten vluchten uit Ai? God had hun toch beloofd dat ze
altijd zouden overwinnen? En toch moesten ze vluchten? Hoe kwam dit? (Laat de kinderen even nadenken.)
Zonde! Er was zonde onder de Israëlieten, Achan had zich laten verleiden door al die mooie spulletjes die
tussen het puin lagen van Jericho en had stiekem een mooie jas, wat zilver en goud meegenomen en deze
verborgen in zijn tent. Niemand wist het, maar God wel. God had het volk duidelijk gezegd dat ze niets
mochten meenemen uit Jericho en dat Hij ze anders zou straffen. En ja… dat gebeurde ook. Bij zonde hoort
straf en dus werden de Israëlieten nu allemaal gestraft omdat er zonde was onder hun.

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.

Weet je nog?
Vraag de kinderen over gebeurtenissen uit hun leven van vroeger. Vraag of ze de eerste dag van de
kleuterschool nog weten. Wat was hun favoriete plaats om naar toe te gaan? Waar gingen ze op hun eerste
vakantie naar toe? Weten ze nog wanneer hun broertje of zusje is geboren? Of weten ze nog het moment dat
ze leerden fietsen?
Moedig de kinderen aan om deze speciale momenten te delen met de groep. Deze morgen zullen we zien dat
Jozua de Israëlieten verteld dat het belangrijk is om te herinneren wat er in het verleden gebeurd is. Het
herinneren van de les van vandaag zou ons tot gehoorzaamheid aan Gods instructies moeten brengen en
dankbaarheid geven voor Gods speciale zorg voor Zijn mensen.
De test
Neem een 5 kilo zak rijst mee of iets dat gelijk hieraan is, dat moeilijk maar niet onmogelijk is om voor de
kinderen om op te tillen. Vraag enige vrijwilligers uit de groep. Vertel hen dat ze de zak rijst niet vast mogen
klemmen, maar het te allen tijde voor zich uit moeten dragen. Instrueer elk kind om de zak op te pakken en het
voor zich uit te houden. Klok elk kind met de stopwatch om te zien hoe lang hij het voorwerp zo vast kan
houden. Laat de kinderen het daarna nog proberen, maar nu mogen ze het tegen zich aanhouden met beide
armen en het dicht tegen hun lichaam aan houden. Hoe lang kunnen ze het nu vasthouden? Het zou zeker
langer zijn dan de eerste keer. Vraag de kinderen wat het betekent om iets vast te klemmen of ergens aan vast
te klampen. In de les vandaag, vertelde Jozua het volk om aan de Heer vast te houden. Als we vasthouden aan
de Heer, worden onze zorgen makkelijker om te dragen, net als het voorwerp makkelijker te dragen was toen
we het tegen ons aan hielden. God wil dat we ons vasthouden aan Hem door te vertrouwen in Zijn Woord.
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Herinner jij de dingen van afgelopen week?
Vraag de kinderen wat ze hebben gedaan de afgelopen week. Wat voor soorten keuzes hebben ze gemaakt?
Als ze de gebeurtenissen en de keuzes herinneren, vraag hen wie ze daarin hebben gediend; was het God of
zichzelf? Het kan handig zijn om verschillende voorbeelden van je eigen week te geven om de kinderen aan het
denken en praten te zetten. Sommige voorbeelden kunnen zijn: ze waren het moe om hun ouders te
gehoorzamen, ze mopperden bij het doen van hun klusjes, ze dienden niet trouw de Heer of ze zaten hun
gehele vrije tijd achter de TV. In elk van de gevallen, zouden ze zichzelf aan het dienen zijn en niet God.
Bespreek met de kinderen welke dingen ze zouden hebben moeten doen en met welke houding ze het zouden
gedaan moeten hebben.
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IJSBREKERTJES

Verover en verdeel snack
De verovering van het land was afgerond. Israël veroverde het land en daarna verdeelde Jozua het onder het
volk als hun erfenis. Illustreer dit met een snack. Instrueer de kinderen om de lekkernijen bij je te brengen,
verdeel daarna het lekkers onder de kinderen.
Wat is het verschil?
Bespreek het feit dat God Israël instrueerde om verschillend te lijken en verschillend te zijn. Vandaag lijken
Christenen praktische hetzelfde als een ieder ander. Maar wij worden opgeroepen om ook anders te zijn. Teken
of plak twee identieke afbeeldingen van een kind op het bord. Hoe weten we nu welke een Christen is? Wat
doet een Christen wat een ander niet doet? Christenen doen alle dingen omdat ze van God houden. Plak een
rood hart sticker op een van de twee kinderen om hem anders te maken. Spreek over manieren hoe we anders
kunnen zijn vanuit het hart.

Deurhanger
Geef elk kind een kopie van de “deurhanger”. Laat hen dit uitknippen en er hun huis en hun gezin op tekenen.
Israël puzzel
Geef elk kind een kopie van “Israël puzzel”. Laat hen de verschillende delen inkleuren en uitknippen. Dit
kunnen ze eventueel in hun geschenkdoosje stoppen (zie knutselwerkje “Het geschenk”). Variatie: laat hen de
delen van Israël uitknippen en inkleuren en op een ander vel papier opplakken.
Het huis van Jozua
Geef elk kind 6 ijslollystokjes en laat hen hiermee een huis maken door een vierkante basis te maken en een
driehoekig dak. Laat hen dit op een vel papier plakken en dit even laten drogen. Laat hen ondertussen het vers
van Jozua 24:15 langs de randen uitknippen. Laat hen dit ‘in het huis’ opplakken. De kinderen kunnen het
verder nog versieren met stiften, etc. Maak een lint vast aan de bovenzijde van het papier, zodat het thuis
opgehangen kan worden om de rest van de familie het doel om de Here te dienen in hun leven te herinneren.

Het geschenk
Geef elk kind materiaal wat nodig is om een geschenkdoosje of tasje te maken. Je kunt bijvoorbeeld een klein
doosje versieren met inpakpapier. Hiermee kunnen ze een geschenkdoosje maken om hun puzzelstukjes (zie
knutselwerkje “Israël puzzel”) of andere knutselwerkjes in te bewaren. Geef elk kind een kopie van het vers uit
Jozua 21:43. Wat de herinnering van Gods belofte is, om Israël het beloofde land te geven en dat Hij Zijn
beloften hield.

KNUTSELACTIVITEITJES
Het land in bezit nemen
Gebruik deze activiteit om de kinderen Israëls verovering en opdelen van het beloofde land te laten begrijpen.
Voor de les verdeel je met garen het lokaal in 12 delen van verschillende groottes. Nummer ze nog niet, zodat
de erfenis een verrassing blijft. Geef elk kind een kaart met daar op een nummer. Roep aan het begin van de
les elk van de 12 stammen van Israël bijeen en vertel hen welk deel ze van het beloofde land zullen erven. Laat
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Maak het plaatje compleet
Geef elk kind een kopie van “maak het plaatje compleet”. Hij kan de afbeelding afmaken en daarna inkleuren.
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het kind met nummer 1 opstaan en naar zijn gebied verplaatsen. Herhaal dit op deze manier totdat alle
stammen hun deel van het beloofde land hebben gekregen, en met alle kinderen in hun aangewezen positie,
lees hen Jozua 21:43-45 voor. Laat hen daarna op hun stoelen plaats nemen.
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Landje veroveren
Er wordt met krijt een groot vierkant op de straat getekend en verdeeld in vier vakken. Elk vak krijgt dan een
naam van een land, kies een van de 12 stammen. Vier kinderen gaan in het midden staan en een van de
spelers, die als eerste wordt aangewezen, zegt dan: ‘Ik verklaar de oorlog aan “…..” en noemt dan de stam die
meedoet. Op het moment dat de naam van dat land valt, springt iedereen achteruit en komt dan te staan op
een bepaalde plek in zijn eigen ‘land’. Degene aan wie de oorlog verklaard wordt mag dan vanuit zijn eigen
‘land’ proberen de anderen aan te raken en als dat dan lukt, met een krijtje aan te geven hoeveel hij/zij van dat
land had ingenomen. Het eindigt als een speler iedereen heeft ‘ingenomen’. Voor in een lokaal kan er
eventueel schilderstape gebruikt worden om de vakken te markeren.

Maar ik en mijn huis, wij
zullen de HERE dienen!

(Jozua 24:15b)
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DEURHANGER

10

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

JOZUA LES 5  HEILIG LEVEN IN HET BELOOFDE LAND

ISRAËL PUZZEL

11

“Maar indien het kwaad is in uw
ogen, de HERE te dienen, kiest dan
heden, wie gij dienen zult: òf de
goden die uw vaderen aan de
overzijde der Rivier gediend hebben,
òf de goden der Amorieten, in wier
land gij woont. Maar ik en mijn huis,
wij zullen de HERE dienen!”

“Maar indien het kwaad is in uw
ogen, de HERE te dienen, kiest dan
heden, wie gij dienen zult: òf de
goden die uw vaderen aan de
overzijde der Rivier gediend hebben,
òf de goden der Amorieten, in wier
land gij woont. Maar ik en mijn huis,
wij zullen de HERE dienen!”
(Jozua 24:15)
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(Jozua 24:15)
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HET HUIS VAN JOZUA
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MAAK HET PLAATJE COMPLEET

Wees standvastig om
de taak te vervullen!
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HEILIG LEVEN IN HET BELOOFDE LAND
(HANDREIKING KINDEREN)
JOZUA 23-24

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.

 Wat gaf God aan Israël aan Jozua 21:43? __________________________
 Wat deed God voor het volk Israël? Lees Jozua 23:23.
___________________________________________________________
 God beloofde om Israël te helpen met het __________ van andere
volkeren in het land (Jozua 23:5).
 God waarschuwde Israël om geen andere __________ te aanbidden

 Wat moest het volk van Jozua doen in Jozua 23:11? _________________
 Vul de ontbrekende woorden uit Jozua 24:15 in.
VEREER ALLEEN __________. WIL JE DAT NIET, __________ DAN __________ WIE JE WILT
VEREREN… MAAR __________ EN MIJN FAMILIE, WIJ VEREREN DE HEER!’

 Wilden de Israëlieten de Heer dienen? ____________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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(Jozua 23:7).
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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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