
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. De val van Jericho 

Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jozua 6:16. 

 Wanneer vind je het fijn om aanwijzingen te volgen? Als je iets knutselt of als je koekjes bakt? 

Of een natuurkundeproefje doet? Waarom is het handig om aanwijzingen te hebben? 

 Maak een handleiding voor een vriend(in). Het kan voor alles zijn – hoe je drinken inschenkt, 

hoe je van de ene kamer naar een andere kamer in het huis gaat, hoe je een regenpak 

aantrekt. Wat gebeurt er als ze precies jouw aanwijzingen volgen? 

 Ken je bijbelverhalen waarin God de mensen aanwijzingen geeft? 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 

Aan de overkant van de Jordaan zijn de inwoners van Jericho bang voor de mensen van Israël die 

eraan komen. God zei Jozua hoe Hij van plan was hun de stad in handen te geven. Het leger van 

Israël leger moest zes dagen lang om de stad lopen, met de priesters en de ark voorop. Op de 

zevende dag moesten ze zeven keer om de stad lopen terwijl de priesters op hun hoorn bliezen en 

juichten. Op dat moment zouden de muren van de stad vallen en het leger kon de stad innemen. 

Lees nu samen Jozua 6:6-20. 

Wat er daarna gebeurde… 

De stad Jericho werd verbrand en vernietigd. Rachab, die de Israëlieten had geholpen toen zij het 

land verkenden, en haar familie bleef gespaard. Jozua werd beroemd door heel het land Kanaän en 

God hielp hem bij alles wat hij deed. 

Ontdek de Bijbel! 

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

Bijbelse woorden toegelicht… 

Jericho ligt in de woestijn. De stad heeft een drinkwaterbron waardoor het een oase is en de stad 

waardevol maakt. Meer dan 6000 jaar leefden er mensen in en rond Jericho. 

Achan God zei tegen de Israëlieten dat ze niets mochten bewaren uit de stad. Maar Achan verstopte 

een mantel, zilver en goud in zijn tent. God liet Jozua zien wat de man had gedaan. Achan werd voor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zijn ongehoorzaamheid gestenigd en gedood door de mensen van Israël. Dat was de straf die ze van 

God moesten geven. 

Tactiek Jozua was een leider met een groot talent. Hij gebruikte verschillende manieren om de steden 

van Kanaän in te nemen. Hij stuurde spionnen naar Jericho om te verkennen hoe de stad was. Pas 

daarna marcheerden de Israëlieten om de stad. Bij de plaats Ai deden zijn mannen alsof ze bang 

waren. Ze renden weg zodat de mannen van Ai hen achterna zaten. Maar Jozua had andere soldaten 

verstopt en die namen de stad in terwijl het leger achter Jozua aan holde. 

Probeer het uit 

Jozua moest luisteren naar God en zijn aanwijzingen zorgvuldig volgen. 

Volg deze aanwijzingen en ontdek wat er gebeurt. Er zal geen stadsmuur instorten, maar je kunt een 

zonnebloem zien groeien! 

Dit heb je nodig: 

 bloempotjes 

 potgrond 

 zonnebloempitten 

 water en een ondiepe bak of schaal 

 een oud potlood of een stukje hout 

 een lange bamboestok (ongeveer 2 meter) 

 touw 

en later: 

 een tuin of een grote bloempot of emmer 

Wat je moet doen: 

Vul de bloempotjes met potgrond. Stop twee of drie pitten in een pot: druk elke pit ongeveer 1 cm in 

de aarde en bedek ze voorzichtig weer met aarde. 

Geef de potjes water door ze in een schaal met water te zetten, net zolang totdat de aarde vochtig is. 

Laat de potjes staan op een warm plekje binnen en houd de aarde vochtig (niet te nat). 

Na een aantal dagen zullen er een paar kleine plantjes gaan groeien. Laat ze groeien tot ze twee 

blaadjes hebben en de volgende twee blaadjes net te zien zijn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet wat meer potten klaar. Kies de sterkste plantjes en trek ze voorzichtig uit de pot. Geef ze een 

nieuw plekje in hun eigen pot: maak een gaatje in de grond met de achterkant van je potlood. Wurm 

de wortels in het gaatje en druk de grond aan met je vingertoppen. 

Zet de potten op een zonnige, windstille plek tot de plantjes ongeveer 8 cm groot zijn en totdat het wat 

warmer wordt buiten. 

Als je een tuin hebt, kun je een klein gat graven. Haal de plant uit de pot, met de aarde aan z’n wortels 

en stop hem in het gat. Druk de losse aarde aan. Als je geen tuin hebt, gebruik dan een grote 

bloempot of een emmer. 

Steek een bamboestok in de aarde, naast de zonnebloem. 

Als de aarde te droog wordt, besproei je die met water. Je kunt de plant beschermen tegen insecten 

door de bodem en de hals van een grote plastic fles te snijden en de huls over de plant te schuiven. 

Let maar eens op hoe hoog jouw zonnebloemen groeien! 

Praten met God 

Hier volgen wat aanwijzingen die God aan ons heeft gegeven. Kies een van deze teksten en vraag 

God of Hij je helpt om je eraan te houden. 
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