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 leerjaar: Lesbundel 

Protestantse Godsdienst. 

 

 

Hieronder volgt het lesmateriaal dat we nog niet in de klas besproken 

hebben. We hebben net afscheid genomen van Mozes als leider van het 

volk Israël en nu wordt hij opgevolgd door Jozua. Mozes was altijd meer 

een herder voor het volk geweest, Jozua zal een soort militair leider zijn. 

Het volk van God gaat eindelijk, na 40 jaar door de woestijn, het 

beloofde land Kanaän binnentrekken en daarna zal het volk, onder 

leiding van Jozua (geleid door God) het land innemen. 

 

 

Les 4.3.3: Gedenken, feestvieren en een nieuwe toekomst.  

1. bl(31): werkblad: Jozua: opdracht + antwoord in de Bijbel zoeken 

2. Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=I_OAu5cMtEo: kijken +  

    luisteren 

3. bl(32,33): verhaal: De doortocht: lezen 

3. bl(33.1): schema bij verhaal: kijken/lezen 

4. bl(34): werkblad: De doortocht door de Jordaan: schrijven 

5. bl(36): verhaal: De zeven vruchten van het land: lezen 

Les 4.4.1: Een nieuw begin. 

1. bl(4.1): verhaal: De 12 stammen van Israël: lezen 

2. bl(4.2): verhaal: De stam Levi: lezen 

3. bl(5): werkblad: Zonen van Jakob – stammen van Israël: opdracht 

4. bl(6,7): werkstukje: Verdeling van het land: knippen, plakken 

 

 

Breng deze bundel ingevuld mee terug naar school, zodra de  

lessen weer starten. Dan kan de bundel in de map. 

 

Groetjes juf Chonja,  

hopelijk tot snel  

XXX 
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Vul de ontbrekende woorden in. Kies uit: 

Twaalf – midden – beloofde land – Gilgal – priesters – pad – ark – 

gedenkteken – midden – ark des verbonds – stenen – Jordaan –  

overkant - God 

 



  



  



  

Les 4.4.1: Een nieuw begin. 



  



  

 

   1. Welke stam stamt af van welke zoon? Duid de 

    namen die bij elkaar horen boven en beneden 

    telkens in eenzelfde kleur aan. 

   2. Uit één bepaalde zoon stammen twee stammen  

       af: - welke zoon? 

            - welke stammen? 



  



 


