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JOZUA

'Wie
wil je
dienen?'

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

“Vincent, dan zijn wij even weg hè?” Vincent knikt.
Zijn ouders moeten naar een oudergesprek op
school. Gelukkig is hij niet helemaal alleen, want
Jorick, zijn buurjongen, is er ook. “Kunnen jullie gezellig een spel doen,” zegt zijn moeder. “Niet achter
een scherm gaan hoor. Dat heb je vandaag al
genoeg gedaan.” Inderdaad, zijn schermtijd is om…
Maar Jorick heeft ook al een smartphone en die
heeft hij bij zich. Ze hebben het al vaker gedaan.
Filmpje downloaden en kijken maar. Daar is toch
niets verkeerds aan? Nu moet Vincent kiezen: doet
hij wat zijn moeder zei, of waar hij zelf zin in heeft?
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Verbond

De HEERE dienen
Jozua zei: “Wij zullen den HEERE dienen!”

Lees hieronder Psalm 105: 5.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken
Maar eeuwig Zijn verbond gedenken
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht
Tot in het duizendste geslacht
’t Verbond met Abraham Zijn vrind
Bevestigt Hij van kind tot kind

Hoe doe je dat?

a.	Lees de volgende zinnen. Welke drie zinnen vind jij het best passen
bij de HEERE dienen? Schrijf ze in de drie spreekballonnen.
•

Ik dien de HEERE, want ik lees de Bijbel.

vertelling van Jozua. Schrijf ze in de slangenpuzzel. Ze passen maar op

•

Ik dien de HEERE, want ik bid elke dag.

één manier in de hokjes. De eerste letter van elk woord moet in een

•

Ik dien de HEERE, want ik dien geen afgoden.

gekleurd hokje.

•

Ik dien de HEERE, want ik vloek niet.

•

Ik dien de HEERE, want ik wil geen zonde doen.

•

Ik dien de HEERE, want ik heb Hem lief.

•

Ik dien de HEERE, want ik ga naar de kerk.

•

Ik dien de HEERE, want ik kan niet zonder Hem.

a.	Zoek acht woorden in dit psalmversje die te maken hebben met de

Heere,
Ik dien de
want ik ...

b.

Ik dien de
Heere,
want ik ...

De gegeven letters vormen ook een woord. Welk woord? 		
…………………………………………………………............................................
Dat is een ander woord voor……….………………………………………….
(zie de laatste regel van het psalmversje).

c.

Ik dien de Heere,
want ik ...

Weet je waarom Abraham in deze psalm genoemd wordt?

d.	
Wanneer wordt dit versje in de kerk vaak gezongen en waarom

b.

Waarom heb je deze zinnen gekozen?

c.	
Welke dingen kun je doen zonder de Heere écht lief te hebben, dus uit
gewoonte of omdat je ouders het zeggen?

denk je?
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Kiezen
MOEDIG?

MAAK EEN ZIN

De stenen vormen een zin. Wat staat er? Zoek in de zinnen hieronder de letters
die je nodig hebt.
Als er bijv. 1/4/3 staat, moet je in de eerste zin het vierde woord en daarvan de
derde letter hebben.
1.	“Gij zult de HEERE niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God.”
2.	“Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen!”
3.	“Zie, deze steen zal ons tot een getuigenis zijn” 			
4.	“Het zij verre van ons, dat wij de HEERE verlaten zouden, om andere
goden te dienen.”
5.
“Wij zullen ook de HEERE dienen, want Hij is onze God.”
6.	“Ja, hij zal tot een getuigenis tegen ulieden zijn, opdat gij uw God niet
liegt.”
7.
“Wij zijn getuigen.”

Zoek Jozua 24 op.
a.
b.
c.

Zet de zeven uitspraken op de bladzij hiernaast in de goede volgorde.
In welk vers staat de uitspraak?
Wie zei het? Kies uit: Jozua of de Israëlieten

		 Vul alles hieronder in.

Nummer van de uitspraak In welk vers?

Wie zei het?

Uitspraak 2

Jozua

vers 15

Uitkomst: …………………………………………………………............................................
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WIST JE DAT...
• De stad Sichem midden in het land Israël lag?
• het eigenlijk het hart van het beloofde land was?
• 	Toen Abraham uit Ur der Chaldeeën kwam hij hier voor
het eerst zijn tent opzette en een altaar bouwde?
• Die stad in een dal lag?
• En er aan twee kanten een berg lag (Ebal en Gerizim)?
• 	De HEERE al tegen Mozes had gezegd dat het volk daar
eerst heen moest toen ze in het land aankwamen?
• Jozua dat ook gedaan heeft?
• Jozef daar begraven is?
• Het rijk van Salomo daar in tweeën is gescheurd?
• 	Eeuwen later daar de Heere Jezus sprak met de
Samaritaanse vrouw?

