Jozua en Jericho
Mozes is oud en weet dat hij niet het beloofde land zal betreden. Hij heeft hier vrede
mee en beklimt de berg Nebo, waar hij door God wordt meegenomen. Jozua wordt
leider van het volk Israël. Hij leidt hen naar Kanaän, daar moeten ze de stad Jericho
veroveren. Dit doen ze door met de ark (waar de 10 geboden in zitten) op 7
opeenvolgende dagen 1 keer rond de stad te lopen. Na de zevende rondgang vallen de
muren van Jericho.
In de bijbel
In de Bijbel vindt je dit verhaal in Deuteromium 34:1-12 en Jozua 6: 1-27.
In kinderbijbels
Het verhaal van Jozua en Jericho wordt in de volgende kinderbijbels verteld:
•

Bijbel voor kinderen, Ron Schröder en Marianne Busser

•

Op weg, Baukje Offringa

•

Schat in ons hart, Els te Paske

•

Prentenbijbel

Liedjes
-

Waterlied voor Mozes

-

Muren van Jericho (door Elly en Rikkert)

-

Jericho (https://www.youtube.com/watch?v=pQitP0DmRr8)

-

Jozua loopt rond en rond (Sameneleesbijbel)

Knutsels/Activiteiten
-

Challenge 1: Bedenk een manier om een muur omver te gooien, zonder deze met
je handen of lichaam aan te raken.

-

Challenge 2: Het moet een vreemd gezicht zijn geweest voor de mensen in
Jericho: een optocht met priesters, soldaten en muzikanten. Kun jij nog meer
vreemde optochten bedenken? Optochten waardoor mensen zullen denken: wat
gebeurd hier? Waarom lopen juist deze mensen in deze optocht?

-

Tellen maar! (bron: samenleesbijbel) Los de volgende puzzel op:
1. Hoeveel keer lopen de mensen in totaal om de stad Jericho heen? (tip: lees
Jozua 6:15)
2. Hoeveel priesters lopen er voorop? (tip: lees Jozua 6:6) Stel dat zij allemaal na

elkaar drie keer een lange toon op hun trompet laten horen. Hoe vaak hoor je
dan een lange toon? Alleen dit laatste antwoord is nodig voor het raadsel.
3. Stel dat de eerste keer dat de Israëlieten gaan lopen, op zondag is. Tijdns elke
wandeling drinkt een soldaat drie bekers water: Hoeveel bekers water heeft hij
tijdens het lopen gedronken als hij op vrijdag terugkomt van de ronde om
Jericho?
4. Stel dat de kostbare metalen voorwerpen in tenten worden gelegd. Al het
goud in één tent, al het zilver in een tent, enz. Hoeveel tenten zijn er dan nodig?
(Tip: Jozua 6:24)
5. Stel dat een rondje om Jericho 2 kilometer is. Hoeveel kilometer lopen de
Israëlieten dan op de zevende dag?
Maak nu van je antwoorden letters: 1=A, 2=B, 3=C, enz. Welk woord lees je nu?
Wat heeft dat te maken met het verhaal?
-

En nog een leuke kleurplaat:

