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Door de Jordaan 

Nog een nachtje slapen. En dan? Dan gaan de 

Israëlieten naar het nieuwe land! Als ze morgenavond 

de tent weer opzetten, doen ze dat niet meer in de 

woestijn. Morgenavond zijn ze in Kanaän, in het 

nieuwe land! Vandaag heeft Jozua verteld wat er 

morgen allemaal gaat gebeuren. Het wordt een 

spannende dag hoor! 

De volgende morgen staat iedereen heel vroeg op. De 

tenten worden afgebroken. Alle spullen worden 

ingepakt. De moeders zorgen voor de kleine kinderen. 

De vaders en de grote jongens zorgen voor het vee. En 

na een paar uur is iedereen klaar om op stap te gaan. 

Wie gaat er het eerst op weg naar het nieuwe land? 

Dat zijn de priesters. De priesters die de ark dragen, 

gaan voorop. Weet je nog wat de ark is? Dat is die 

mooie gouden kist die altijd in de tabernakel staat. Er 

zit een gouden deksel op. En boven op het deksel 

staan twee engelen van goud. In de kist zitten de twee 

platte stenen waar de Here God de 10 geboden op 

heeft geschreven.  

De tabernakel is nu afgebroken. De Levieten dragen 

alle stukken van de tabernakel. Maar de priesters 

dragen de ark. Er ligt een mooi blauw kleed overheen. 

En er zitten twee lange stokken van goud aan, zodat 

de priesters de ark goed kunnen dragen.  

Alle Israëlieten komen achter de priesters aan. Maar 

als ze een eind hebben gelopen, kunnen ze niet 

verder! Ze zijn bij de rivier de Jordaan gekomen en er 

ligt geen brug over de rivier. Hoe moet dat nu? Al die 

kleine kinderen kunnen niet over de rivier zwemmen. 

En de koeien en de schapen kunnen dat ook niet!  

Toch lopen de priesters met de ark gewoon door. Ze 

doen net of er geen rivier is. Ze stappen zomaar met 

hun voeten in het water! En wat gebeurt er dan? Het 

water van de rivier blijft aan een kant stilstaan. Het 

kan niet verder stromen! De Here God houdt het 

water tegen! En waar de priesters lopen, is nu een 

pad gekomen; zomaar dwars door de rivier! De 

priesters lopen verder tot ze midden in de rivier zijn. 

Daar blijven ze staan met de ark.  

De Israëlieten stappen nu ook in het water. Ze lopen 

over het pad in de Jordaan. Ze gaan langs de priesters 

die in het midden staan. En ze klimmen aan de andere 

kant weer uit de rivier. Iedereen gaat naar de 

overkant. Ook de schapen en de koeien en de 

lammetjes! 

Op de bodem van de rivier liggen heel dikke stenen. 

Jozua kiest twaalf mannen uit. Die mannen pakken 

allemaal zo’n grote steen van de bodem van de rivier. 

En die steen brengen ze ook naar de overkant. Alle 

twaalf stenen worden op een hoop gelegd.  

Als iedereen aan de overkant van de Jordaan is, lopen 

de priesters met de ark weer verder. Zij klimmen ook 

op de kant en dan is iedereen in het nieuwe land. 

Want aan deze kant van de Jordaan ligt Kanaän.  

Het water begint weer gewoon te stromen en het pad 

verdwijnt. Je kunt er niets meer van zien dat al die 

mensen dwars door de rivier zijn gelopen. Maar je 

kunt wel die grote hoop stenen zien, daar aan de kant. 

De twaalf dikke stenen die van de bodem van de rivier 

zijn gehaald, moeten daar altijd blijven liggen. Dan 

kunnen de mensen over een hele poos nog zien dat 

de Israëlieten hier door de Jordaan zijn gegaan.  

Wat is het land Kanaän mooi! Er groeit gras voor het 

vee. En er staat koren op het land. Dat kunnen ze 

meteen maaien. En van de korrels kunnen ze brood 

bakken. Aan de bomen hangen heerlijke vruchten. 

Iedereen is blij en gelukkig. De tenten worden opgezet 

en voor het eerst slapen ze in hun eigen land!  

De volgende dag ligt er geen manna meer op de 

grond. Dat is niet meer nodig. De Israëlieten kunnen 

nu zelf wel voor eten zorgen! 

 

 

 

 

 

 



 

Wie vergeet er wel eens iets? 
Iedereen doet dat wel eens, zo ook de Israëlieten.  
God wist dat de Israëlieten snel dingen vergaten, 
daarom moesten ze nog iets speciaals doen. Ze 
moesten 12 mannen uitkiezen en die 12 mannen 
moesten elk een grote steen uit de rivier pakken en 
die op hun schouders dragen tot aan de andere kant 
waar ze de tenten zouden neerzetten. Dat was een 
heel zwaar werk maar het had een doel… samen 
zouden ze een ‘gedenkteken’ worden. Als de 
kinderen of ander mensen later zouden vragen 
waarom op die plek 12 grote stenen lagen, zouden 
ze weer herinnerd worden aan het wonder dat God 
deed aan de rivier, de Jordaan. Dan konden ze 
zeggen: “Dat zijn de stenen uit de Jordaan die we 
hebben meegenomen toen God er voor zorgde dat 
het water stopte en opdroogde en we allen konden 
oversteken zonder nat te worden”. 



 

 

 

 

 



    (Bodem)          (Water) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleur en knip de figuren en de achtergrond. Vouw de achtergrond op 

de lange lijn tussen water en bodem in een hoek. 

Plak de figuren op de bodem voor het water. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Voor de kinderen en hun ouders. Wat is overstappen eigenlijk? 

Groep 5 

Deze kinderen mochten tot nu altijd naar de kindernevendienst. Eerst een hele dienst, dat veranderde al eens in een 

halve dienst en nu is het moment aangebroken dat ze wekelijks naar de kerkdienst overstappen. Ook zijn ze vanaf 

het startweekend welkom bij de Kings Kids, club 6. Vaak ervaren kinderen het alsof er nu anders met hen wordt 

omgegaan. Ook tijdens de diensten is het van waarde om het kind te laten ervaren dat hij of zij bij Jezus mag horen. 

Het is voor deze leeftijd nog wel moeilijk om een hele dienst de aandacht erbij te houden, dus hebben deze kinderen 

een preekschrijfboek en een pen gekregen. Hierin staan wat vragen over de dienst, die ze kunnen beantwoorden. 

Ook wel eens een puzzel of ruimte voor een tekening. Er staan ook avondmaalsdiensten en doopdiensten in. Het zou 

mooi zijn als ouders thuis eens bespreken wat er is opgeschreven, zo kun je samen de dienst beleven. 

 

Groep 8 

Bijna is de tijd op de basisschool voorbij. Na de vakantie gaan de kinderen naar de brugklas. Dat is voor ouders best 

een momentje. Die beseffen dan plotseling dat de kinderen groter worden en steeds meer hun eigen ding gaan 

doen. Misschien vinden de kinderen het zelf ook best spannend, die grote stap de wijde wereld in. 

Hoe zal het gaan straks? Wat kom je tegen? Waar hoor je bij? Het leven is als een grote reis. En voor een reis neem 
je dingen mee. Geen nutteloze dingen, niets dat overbodig is. Want we vertrouwen op Jezus die zei: je krijgt 
onderweg wel wat je nodig hebt.  De kinderen uit groep 8 hebben een wereldbijbel gekregen, die ze mogen 
gebruiken als wegwijzer, als reisgids en kompas. Deze kunnen ze straks gebruiken bij de cathechese of de 
groeigroep. Wat zou het fijn zijn als ze hun reis mogen vervolgen met Jezus als reisgenoot… 

 
 

Direct voor in de Bijbel staat deze tekst: 
We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn,  

prachtig, talentvol, fantastisch? 
Maar wie ben je om dat niet te zijn? 

Je bent een kind van God. 
Je onbelangrijk voordoen bewijst  

 de wereld geen dienst. 
 
 (Nelson Mandela) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          God heeft een plan met je leven! 


