24. De oversteek van de Jordaan
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jozua 4:24.


Hoeveel bijbelverhalen ken je waar onvoorstelbare dingen in gebeuren?



Herinner jij je ‘ontdekkingsreis 4’ waar God een droog pad door de zee maakte? Dat was een
groot wonder wat God deed. Maar over veel kleine dingen die dagelijks gebeuren kun jij je ook
verwonderen. Kijk maar eens naar een zaadje dat uitgroeit tot een bloem. Wat voor andere
‘kleine wondertjes’ kun je om je heen zien?



Als je van al die wonderen er eentje wilt onthouden, hoe zou je dat dan doen? Opschrijven?
Iemand vragen het je te helpen herinneren? Een foto maken? Hoe denk jij dat God de
mensen de dingen die Hij doet laat onthouden?

Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
Jozua was Israëls nieuwe leider. Net zoals Mozes die Gods mensen door de Rietzee uit Egypte
leidde, zo moest Jozua hen door de rivier de Jordaan leiden naar het ‘Beloofde Land’. Toen de
priesters met de verbondskist in het midden van de rivier stonden, kon het volk de oversteek maken.
Toen de priesters alvast vooruit liepen, zei God tegen Jozua dat Hij onvoorstelbare dingen ging doen
voor zijn volk. Hij beloofde Jozua dat Hij bij hem zou zijn, net zoals Hij bij Mozes was geweest.
Lees nu samen Jozua 3:9-17.

Wat er daarna gebeurde…
Nadat iedereen de rivier was overgestoken, zei God dat Jozua twaalf mannen uit moest kiezen, één
uit elke stam van Israël, om een steen te pakken uit het midden van de rivier. De priesters bleven in de
rivier staan zodat het water niet terugstroomde. De stenen werden gebruikt om een monument te
bouwen. De stenen zouden een herinnering zijn aan wat God voor hen had gedaan.

Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 36 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht…
Jozua betekent: ‘God, de Redder’. Wanneer je verder komt in het boek ‘Ontdekkingsreis door de
Bijbel’ moet je maar eens uitkijken naar een andere man met een naam die ongeveer hetzelfde
betekent.
Draagstokken De verbondskist was zo heilig dat niemand hem mocht aanraken. Om hem te
verplaatsen, schoven priester lange stokken door de ringen aan de zijkant van de kist. Zo droegen ze
de kist zonder dat iemand hem aanraakte.
Jordaan rivier Om het land te bereiken dat God de mensen beloofd had, moesten ze de rivier
oversteken. God hield het water van de Jordaan tegen met stromen, zodat iedereen droog aan de
overkant kwam. Veertig jaar eerder gebeurde hetzelfde bij de Rietzee toen het volk Egypte verliet.

Probeer het uit
Het volk van God stapelde stenen op elkaar om hen eraan te herinneren dat God hen hielp om de
Jordaan over te steken. Zo konden ze het nieuwe land binnengaan dat Hij hun beloofd had.
Hoe kun jij de mooie dingen die God doet onthouden?
Zoek een lang koord en grote kralen of stukken pasta die je kunt rijgen.
Denk aan de dingen die je weet over God. Verhalen zijn over Hem, over hoe Hij is, over dingen die Hij
heeft gedaan, over gebeden die Hij verhoorde. Bij alles wat je bedenkt, doe je een kraal aan de draad.
Knoop de uiteinden van het koord aan elkaar en hang de ketting ergens waar je hem ziet zodat je
wordt herinnerd aan God.

Praten met God
Dank U, God, voor uw wonderen – groot en klein. Help me om niets te missen van alle wonderlijke
dingen die U me geeft of laat zien.

