
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Voorop gaan de priesters. (1e letter) ●  
Want God is heilig.  

En zo kan iedereen de ark zien. 
   

2. Het  volk volgt op een kilometer 
afstand. (8e+11e) ●  Midden in de Jordaan stapelt hij ze op. 

   

3. De voeten van de priesters raken het 
water. (4e+5e) ●  Het water stroomt weer. 

   

4. Het hele volk steekt  
de rivier over. (12e) ●  Zij dragen de ark. 

   

5. Twaalf mannen moeten terug  
naar de rivier. (14e+16e) ●  Ieder haalt een grote steen uit de rivier. 

   

6. Jozua neemt ook  
twaalf stenen. (3e) ●  

Ze worden opgestapeld in het 
tentenkamp. 

   

7. De twaalf mannen nemen de twaalf 
stenen mee naar Gilgal. (6e+9e) ●  Het water stopt en stroomt weg. 

   

8. De priesters komen  
uit de rivier. (2e+3e) ●  Iedereen komt droog aan de overkant. 
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Naam: …………………………… 

Het volk Israël is na een lange woestijnreis bijna in Kanaän! 

Aan de overkant van de Jordaan kunnen ze het land al zien liggen. 

Ken jij de geschiedenis van de doortocht door de Jordaan? 

 Zoek de goede zinnen bij elkaar.  

Kijk welke letter van het antwoord je nodig hebt en schrijf die onderaan op. 

Wat lees je dan? 

 

Mijn gedenkteken: elke keer dat ik …………………………………… zie, 

denk ik aan ……………………………………………………………………… 

De Bijbel open  
   bij Jozua 3 en 4 
Zingen:  
   Psalm 9:11 / 75:1 / 93:4 
   Looft de Heere, alle gij volken 
   Israël-liederen 
 
 
 

Een gedenkteken: elke keer dat je het ziet, denk je eraan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Waarom moeten de 12 stenen opgestapeld worden? 

Bedenk in kleine groepjes het antwoord.  

Schrijf het kort en duidelijk op.  
Luister naar de antwoorden van elke groep.  

Kies welk antwoord jij ook opschrijft. 

 

Lees nu met elkaar hardop Jozua 4:6 en 7 

God heeft veel gedaan aan het volk Israël en in het land Israël. 

Als je ziet wat God toen deed en nu nog steeds doet,  

geeft dat hoop en houvast voor de toekomst.  

Want de God van toen, is de God van nu! 
Welke daden van God zie jij in Israël? 

En in jouw omgeving? In jouw leven? 

Schrijf het op een steen. 

Israël          Mijn omgeving     Mijn leven 

Water wordt wijn            Op tijd nieuw werk     Gedoopt 

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid! 

Hebreeën 13:8 Bedenk minimaal vier gebaren bij deze tekst.  

Zeg de tekst met elkaar op, met de gebaren erbij.  

Na hoeveel keer ken jij de tekst uit je hoofd? 


