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JOZUA

'Wie
wil je
dienen?'

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

“Ga nog maar eens even lekker buitenspelen, Vincent,” zegt mama. “Je hebt nu genoeg spelletjes op
de computer gedaan.” Vincent zucht teleurgesteld,
pakt zijn jas en gaat naar buiten. Maar hij ziet niet
zoveel kinderen. Dan belt hij aan bij Jorick, aan
de overkant van de straat. Jorick is binnen en...
zit een spelletje op zijn spelcomputer te doen. Nu
moet Vincent kiezen. Vraagt hij of Jorick mee gaat
naar buiten, zoals mama zei? Of doet hij met Jorick
mee?

2

3

Puzzel
'verbond'
MAAK DE VOLGENDE VRAGEN

Alleen… de antwoorden staan niet helemaal goed! Kan jij de letters in de
goede volgorde zetten? De eerste letter is onderstreept en vetgedrukt.

1.

Met wie richtte God het verbond voor het eerst op? Met … mbAarha

2.

God beloofde aan zijn nakomelingen het land 		

nnKaaa

3.

Dat gebeurde vlak bij de plaats …			

hiScme

4.

Een ander woord voor bevestigen is …			

neievuenwr

5.

Telkens beloven de Israëlieten de HEERE te …		

iednne

6.

en geen … te vereren.					dogfane

7.

En jij? Wie … jij? 					

nedi

8.

Bij jouw doop is beloofd dat God jouw zonden wil …

gvreneve

9.

Ook de doop is een …					

bdreovn

Weet jij een psalmversje dat over het verbond met Abraham gaat?
Wanneer wordt dit versje vaak gezongen?

KIEZEN

Kiezen
Hieronder zie een paar namen van mensen uit de Bijbel die in hun leven een keus
moesten maken. Weet jij wat ze gekozen hebben?

Persoon:

koos voor:

Mozes			………………………………………………………………….
Ruth				………………………………………………………………….		
Judas				………………………………………………………………….
Abraham			………………………………………………………………….
Martha			………………………………………………………………….
Maria			………………………………………………………………….
rijke jongeling		

………………………………………………………………….

Onderstreep de mensen die een goede keus maakten.
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Dienen
INKLEUREN EN INVULLEN

Kies twee keurpotloden met een lichte kleur uit. Kleur het eerste hokje met de
dikgedrukte letter met kleur 1. Sla steeds één letter over. Vul de letters uit de hokjes die
je gekleurd hebt, hieronder in. Begin weer vooraan. Doe hetzelfde met de letters uit de
hokjes die nog over zijn.
(In de hokjes met een sterretje komt een hoofdletter).
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Er staat dan:
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JOZUA
Jozua heeft een naam met een mooie betekenis.
Los de puzzel op, dan zie je wat zijn naam betekent.
Begin bij de pijl en volg de lijntjes.

Jozua betekent:

De naam van de Heere Jezus lijkt op die van Jozua. Hij betekent
hetzelfde. Zoals Jozua het volk Israël in Kanaän bracht,
zo brengt de Heere Jezus Zijn kinderen in het hemelse Kanaän.

