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JOZUA

'Wees
sterk en
moedig'

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

Het is de eerste dag van het nieuwe schooljaar.
Lieke zit aan tafel. “Ik heb zo’n buikpijn! Mag ik
thuisblijven?” Moeder kijkt Lieke eens aan. Ze zegt:
“Je vindt het spannend, hè, om naar een nieuwe juf
te gaan. Ik begrijp het wel. Maar je moet toch naar
school! Maar weet je, ik fiets gezellig met je mee.
En straks om twaalf uur kom ik je ook weer halen.”
Even later stappen Lieke en haar moeder op de
fiets. De buikpijn is al een stuk minder geworden!
Iedereen heeft wel eens dingen waar hij tegenop
ziet. Dan is het heel fijn als iemand anders je helpt
of met je mee gaat. Dat was ook zo voor Jozua. Hij
moest het land Kanaän in gaan nemen. Hoe zou hij
dat alleen kunnen? Maar de Heere ging met hem
mee! Hij beloofde het: Wees sterk en heb goede
moed; wees niet bang, want Ik ga met je mee,
overal waar je heen gaat!
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Wat weet je
over Jozua
WAT WEET JE OVER JOZUA?

Lees de zin. Kies het nu het goede antwoord.
Zet er een rondje omheen.
1

Jozua was de opvolger van …

Mozes (Ik)

Aäron (Wij)

2

Hij was geboren in …

De woestijn (zullen)

Egypte (zal)

3

Hij was één van de twaalf …

Verspieders (u)

Stamhoofden (naar)

4

Zij waren naar … gegaan.

Kanaän (niet)

Jericho (u)

5

Jozua was de … van Mozes.

zoon (horen)

Knecht (begeven)

6

Hij mocht het volk van Israël
in het land … brengen.

Moab (wij)

Kanaän (en)

7

Om daar te komen, moesten
ze eerst door de …

Jordaan (zal)

Rode Zee (zullen)

8

De eerste stad die ze
moesten innemen heette …

Jeruzalem (hem)

Jericho (u)

9

Bij die stad kwam hij een …
tegen.

Koning (hoorzaam)

Soldaat (niet)

10

Hij vertelde Jozua hoe ze de
stad moesten …

Verwoesten (zijn)

Innemen (verlaten)

KIES BIJ ELKE VRAAG HET GOEDE ANTWOORD

1. Jozua werd als leider van het volk aangewezen. Dat gebeurde …
toen Jozua tegen de
Amalekieten had gevochten.

na het sterven van Mozes.

toen Mozes aan de Heere
vroeg of Hij een opvolger aan
wilde wijzen.

2. Jozua kreeg van de Heere twee opdrachten. Hij moest …
alle vijanden uit het land
de stad Jericho innemen en
verdrijven en zeven vrijsteden de stad Hebron aan Kaleb
aanwijzen.
geven.

het land veroveren en het aan
de Israëlieten uitdelen.

Ben je klaar? Achter ieder antwoord staat een woord. Schrijf die woorden eerst in
de laatste kolom. Schrijf ze daarna hieronder achter elkaar op. Je leest dan:

3. Bij de stad Jericho kwam de Heere bij Jozua. Hij kwam om …
... hem raad te geven.

... tegen hem te strijden.

... hem te bestraﬀen.

Weet je nog Wie dat zei? Tegen wie werd dat gezegd? Wanneer was dat?
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STEL JE EENS VOOR…

Wees sterk!
De Heere zei tegen Jozua: ‘Wees sterk’
• Wat bedoelde de Heere daarmee?
• Hoe kon Jozua dat zijn?
• Voel jij je altijd sterk? Wat leer jij van Jozua?

MOEDIG?

Wat vind jij moedig?
Zet daar een kruisje bij of kleur het plaatje.

Wees moedig!
De Heere zei ook: ‘Heb goede moed’.
• Wat is dat, moed?
• Noem eens mensen uit de Bijbel die moedig zijn. Waarom waren ze moedig?
• Noem eens dingen waar je moed voor nodig hebt.
• Vertel eens wat je kunt doen als je iets moet doen waar je geen moed voor hebt:
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GEHEIMSCHRIFT
Hieronder staat een zin in geheimschrift.
Zoek de tekens op en schrijf de letters in het vakje eronder.

=a

=h

=n

=t

=E

=b

=i

=o

=u

=G

=d

=k

=r

=w

=H

=e

=l

=s

= ij

=R

=g

=m

