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JOAS

'Kinderen
in de
Bijbel'

v e r b i n d t j o ng e r e n

Daar staat hij. Zojuist heeft de hogepriester Jojada
hem gekroond tot koning. En hij is nog maar zeven
jaar oud. Hoe zal dat toch moeten, een land regeren? Joas weet niet hoe het moet. Hogepriester
Jojada zal hem helpen.
En Jojada hééft hem geholpen. Hij leerde koning
Joas hoe hij het volk moest regeren. Zolang als hij
leefde, diende het volk de Heere.
Soms kunnen andere mensen je helpen om het
goede te doen en te leven zoals de Heere het wil.
Luister naar hen, de Heere zal je zegenen!

2

3

VUL DE GOEDE WOORDEN IN
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VAN LINKS NAAR RECHTS

VAN BOVEN NAAR BENEDEN

1. Deze vrouw redde de kleine Joas.
3. Hier werd Joas verstopt.
4. Zo heette de prins die niet gedood werd.
6. Toen deze koning gestorven was, wilde
Athalia zelf koningin worden.

1. In deze stad stond het paleis van koning Joas.
2. Deze koningin liet alle prinsen doden.
4. Zo heette de hogepriester.
5. Joas werd door Jojada tot koning …….
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STEL JE EENS VOOR…

DE VIJAND VAN GOD

Joas was zeven jaar oud toen hij tot koning

De duivel is de vijand van God. Hij probeert alles

gekroond werd. Stel je eens voor, hoe dat geweest

kapot te maken wat de Heere doet.

moet zijn. Zeven jaar... en koning van een land!
> Hoe kon het dat Joas toch een goede koning was?
> Hoe lang duurde dat?
> Wat deed Joas toen de hogepriester Jojada gestorven was?
> Welke mensen helpen jou om te doen wat de Heere wil?

> Hoe zie je dat in het Bijbelverhaal over Joas?
>	
Wil de duivel nu nog het werk van God kapot maken? Weet je een voorbeeld hoe hij
dat probeert?
>	
Hoe weet je dat het de duivel uiteindelijk niet lukt om het werk van God kapot te
maken?
>	
Wil de duivel jou ook wel eens dingen laten doen die niet goed zijn? Noem eens iets.
> Wat kun je doen als hij dat probeert?
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KLEURPLAAT:
JOAS WORDT KONING

