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Jozua 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Na de dood van Mozes wijst God Jozua aan om het leiderschap op zich te nemen. 

Het is een moeilijke taak, maar God belooft dat Hij met Jozua zal zijn. Verschillende 

keren spreekt God Jozua moed in. Altijd precies op tijd. Welke tijd? Deze tijd: Ik ben nu 

gekomen! Nu. Ook als het volk door de Jordaan moet en God een pad voor hen maakt laat 

Hij zien dat Hij in hun midden is. Nu. Want de ark gaat voorop. 

 

Niemand mag vergeten op welke wonderlijke wijze het volk Kanaän binnenkwam. Daarom 

worden er twee monumenten opgericht. Eén in het midden van de Jordaan en één aan de 

overkant. Belangrijk om over na te denken is de geschiedenis van Rachab en het grote 

wonder van het rode snoer. We lezen niet alleen over wonderlijke verlossing, maar ook 

over straf op de zonde. Ons tot voorbeeld. 

 

8 oktober Opdracht voor Jozua 

Lezen:  Jozua 1:1-9 

Zingen: Psalm 44:4 

 

• Welke opdracht krijgt Jozua? 

• Wat herhaalt de Heere en welke bemoediging krijgt hij? 

• Lees vers 6 en 9. Wat leren de verzen over Wie God is? 
 

9 oktober Jozua, de leider  

Lezen:  Jozua 1:10-18 

Zingen: Psalm 144:1 

 

• Hoe laat Jozua zien dat hij leider over het volk geworden is? 

• Waar wijst Jozua de stam van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse op? 

• Wat leer jij hiervan? 
 

10 oktober Voorzienigheid van God 

Lezen:  Jozua 2:1-13 

Zingen: Psalm 68:1 

 

• Waaraan kun je zien dat Jozua een voorzichtige leider is? 

• Wat leer je over Gods voorzienigheid? 

• Waaruit blijkt het geloof van Rachab? 
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11 oktober Het rode snoer 

Lezen:  Jozua 2:14-24 

Zingen: Psalm 111:6 

 

• Wat vraagt Rachab aan de verkenners en wat is hun antwoord? 

• Hoe ontsnappen de verkenners uit het huis van Rachab? 

• Wat betekent het rode snoer in het leven van Rachab en haar familie? 

• Op welke manier is dit een voorbeeld van de redding door de Heere Jezus? 
 

12 oktober Volg Mij 

Lezen:  Jozua 3 

Zingen: Psalm 9:11 

 

• Hoe en wanneer moet het volk de priesters volgen naar de Jordaan? 

• Waar begint de Heere deze dag mee? 

• Hoe zal het volk zien dat de levende God in hun midden is (Jozua 3:11-17)? 

• Hoe kan jij de Heere volgen? 
 

13 oktober Het monument 

Lezen:  Jozua 4:1-13 

Zingen: Psalm 78:2 

 

• Hoe ziet het monument er uit dat middenin de Jordaan opgericht wordt? 

• Wat is de bedoeling? 

• Wat betekent het voor ons? 
 

14 oktober Een goede vraag 

Lezen:  Jozua 4:14-24 

Zingen: Psalm 74:15 

 

• Waarom kun je de vraag van kinderen (uit Gods geschiedenis) aan hun ouders (en 
ouderen) een goede vraag noemen? 

• Wat was en is de taak van ouders? Waarom? 

• Wat leert vers 24 over vragen en antwoorden uit Gods geschiedenis?  
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15 oktober Ik ben nú gekomen 

Lezen:  Jozua 5 

Zingen: Psalm 2:4 

 

• Wie is de Man (Jozua 5:13-14) en hoe maakt Hij Zich bekend? 

• Welke bemoediging voor Jozua ligt er in de woorden: Ik ben nú gekomen? Waarom? 

• Lees ook Exodus 3:5-8. Vergelijk met vers 15 en spreek met elkaar erover dat de 
Heere Jozua herinnert aan een eerdere belofte. 

• Spreek er ook over dat de Heere dit nóg doet. 
 

16 oktober Een stille tocht om Jericho 

Lezen:  Jozua 6:1-13 

Zingen: Psalm 132:5 

 

• Hoe toont de Heere hier Zijn almacht ondanks de gesloten poorten van Jericho? 

• Doet de Heere dat nu nog? Noem voorbeelden uit het tijdelijke leven en het 
geestelijke leven. 

• Waarom droegen de priesters de ark tijdens het rondgaan om Jericho? 
 

17 oktober Juicht! 

Lezen:  Jozua 6:14-27 

Zingen: Psalm 32:1 

 

• Wat is het verschil tussen de zevende dag en de zes andere dagen in het gaan 
rondom Jericho? 

• Wat gebeurde toen het volk juichte? 

• Wat kunnen wij daarvan leren? 
 

18 oktober Een ban in het leger 

Lezen:  Jozua 7:1-15 

Zingen: Psalm 13:4 

 

• Wat was de oorzaak dat de Heere het volk verlaten had in de strijd tegen Ai? 

• Wat zie je in de houding van Jozua tegenover de Heere? 

• Wat leert het ons als we onze zonden bedekken voor de Heere? 
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19 oktober Achan gestraft 

Lezen:  Jozua 7:16-26 

Zingen: Psalm 21:9 

 

• Achan beleed zijn zonde, waarom wordt hij dan toch gestraft? En waarom zijn 
zoons en dochters? 

• Wat was de diepste oorzaak van Gods toorn over Achan? 
 

20 oktober Naar het Woord des Heeren 

Lezen:  Jozua 8:1-17 

Zingen: Psalm 44:2 

 

• In welke verzen lees je duidelijk dat de Heere weer ‘goed’ is voor het volk? 

• Zie je dat ook aan Jozua? Vertel erover.  
 

21 oktober De zegen en de vloek 

Lezen:  Jozua 8:18-35 

Zingen: Tien geboden:1 

 

• Waaraan zie je dat God Zijn Woord waar maakt (in vers 1 gesproken)? 

• Hoe dankten ze de Heere? 

• Wat gaat Jozua het volk voorlezen? 

• Wat houdt dat in: de zegen en de vloek? 

• Hoe is dat nu met betrekking tot Gods geboden? 
 


