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Voor iedereen
Op zondag 14 november a.s. is er in veel kerken in Nunspeet en Hulshorst een 

themadienst. Op school wordt er in de themaweek gewerkt rondom een thema. Er 

worden Bijbelverhalen verteld, liederen gezongen en de kinderen maken een verwer-

king. Deze keer is het thema:

 “Worden wat Ik wil”

Ik met een hoofdletter. In de Bijbelverhalen gaat het over Jozua.  

Jozua kiest niet zelf wat hij wil, maar doet wat God van hem vraagt.

God heeft  een plan met ons leven. Hij vraagt ook van ons, dat we Hem volgen en 

doen wat Hij van ons vraagt. Fijn om te weten dat we dit niet alleen hoeven te doen.  

We mogen in alles op God vertrouwen. Hij kent ons en wil onze helper zijn!

Wie in alles op de Heer vertrouwt,

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Meedoen

Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan deze themaweek en themadienst. Thuis 

kunt u elke dag het leesrooster gebruiken, samen met uw kind(eren). Doet en bidt u 

mee voor een gezegende themaweek? We ontmoeten u ook graag (digitaal) in één van 

de themadiensten. Op de achterzijde staan alle diensten vermeld.

Themalied  

onderbouw

De muren van Jericho  
Elly en Rikkert

Jericho had muren

Van metersdikke steen

Maar God zei tegen Israël

Je komt er wel doorheen

Ze bliezen op de horens

En sloegen op de trom

Ze juichten voor de Here

In Zijn heiligdom

En de muren van Jericho

De muren van Jericho

Vielen om

Misschien heb jij zo’n Jericho

Een levensgroot probleem

Het lijkt alsof het muren heeft

Je komt er niet doorheen

Dan kun je Jezus danken

Dat hij het overwon

En juichen voor de Here

In Zijn heiligdom

En de muren van Jericho

De muren van Jericho

Vallen om
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Kijk voor de meest actuele informatie omtrent de  

coronamaatregelen op de site van de desbetreffende kerk.

Hervormde kerk www.hervormdnunspeet.nl

Christelijk Gereformeerde kerk www.cgknunspeet.nl

Ichthuskerk www.cgknunspeet-ichthus.nl

Protestantse Gemeente www.driestwegkerk.nl

Samenwerkingsgemeente NGK / GKV De Brug www.debrugnunspeet.nl

Vrije Evangelische Gemeente DorpsHerberg www.vegnunspeet.nl

Evangelische Gemeente www.egnunspeet.net
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Maandag 8 november

VEERMAN

Het volk Israël staat voor de rivier de Jordaan. Eindelijk zit de tocht door de woestijn erop. Aan de 

overkant ligt het beloofde land. Maar hoe zullen ze er komen? Heb jij een idee? Er is geen brug, en 

om te zwemmen is het te gevaarlijk. Jozua zou wel veerman willen zijn, maar ja, op welke boot? 

Wacht! De HERE heeft iets tegen Jozua gezegd. Híj zal de overtocht geven. Dat wordt wel een 

wonder: ze zullen allemaal met droge voeten over komen. Het geheim? Dat is de ark, de gouden kist 

van het verbond. Eigenlijk is dat Gods voetenbankje op de aarde. Dát zal het water tegenhouden. 

Ons is zelfs een heel nieuwe wereld beloofd. Alles zal daar weer helemaal goed zijn. Maar ja, hoe kom 

je daar? Déze wereld lijkt soms wel een brede, woeste, gevaarlijke rivier! Weet je wie de Veerman is? 

Dat is Jezus! Achter Hem aan kom je er.

Om over na te denken

Hoe doe je dat: achter Jezus aangaan?

Gebed

HERE God, wilt u mij en ons gezin, onze hele school,  

en steeds meer mensen leiden op de weg van uw nieuwe wereld?

Woensdag 10 november

GENERAAL

Generaal, dan ben je een hoge pief! Die had Israël wel nodig. Ze waren nu in het beloofde land. 

Maar daar woonden al volken, en die schoven echt niet vrijwillig een eindje op. Het land Kanaän 

moest veroverd worden. De stad Jericho als eerste. Jozua is de generaal van het leger. Met het 

wordt wel een rare strijd. Zes dagen lang lopen ze alleen maar een rondje rond de muren van 

Jericho. Tot op de zevende dag. Dan lopen ze er zeven keer omheen. Bij de zevende keer zegt 

Jozua: Juich, want de HERE heeft ons Jericho gegeven! Huh? Dan juich je toch te vroeg? Niet als de 

HERE zelf voor je vecht! Hebben wij ook vijanden? Ja, de duivel, de zonde en ook zorgen die ons 

laten twijfelen. Maar als God bij je is, kun je gerust vast juichen. Zijn de muren van Jericho 

gevallen, of niet?

Om over na te denken

Van welke vijand heb jij soms last? En hoe weet je dan dat God voor je vecht?

Gebed

HERE, in de Bijbel noemt U zichzelf soms ‘God van de legermachten’.  

Wilt U dat ook zijn voor mij, iedere keer als mijn vijanden mij aanvallen?

Dinsdag 9 november

MEESTER

Misschien wil jij wel juf of meester worden. Hoe ga je de kinderen dan dingen uitleggen? Door te 

vertellen natuurlijk. Soms helpt het om er een plaatje bij te laten zien. Of een voorwerp. Meester 

Jozua laat twaalf mannen een grote steen meenemen van de bodem van de rivier. Voor elke stam 

een steen. Aan de overkant wordt dat een grote stapel. Later zullen de kinderen die stapel stenen 

zien. Dan vragen ze vast: Waarom liggen die hier? Dan kunnen hun vader en moeder zeggen: Om 

nooit te vergeten wat een groot wonder de HERE God hier heeft gedaan. En dat díe God nog altijd 

voor ons wil zorgen. Zou jij dat ook niet aan anderen willen vertellen? Of je nu juf of meester wordt, 

of heel iets anders…

Om over na te denken

Kun jij iets noemen wat de HERE God heeft gedaan en wat jij nooit wilt vergeten?

Gebed

Vader in de hemel, wilt U ons helpen niet te vergeten wat U steeds voor ons doet?  

Wilt U ons helpen om in ons hart een stapel te maken van al uw zegeningen?

Donderdag 11 november

RECHTER

Oók een mooi beroep! Als rechter help je, dat het in het land eerlijk toegaat. Jozua leek op een 

dag wel een rechter. De muren van Jericho waren gevallen, weet je nog? Er was toen een soldaat 

van Israël, Achan, die in een huis mooie spullen had gevonden: goud en zilver en dure kleren. Dat 

is voor mij! had hij gedacht. Alsof híj de stad veroverd had. Achan was een dief. Hij had gestolen 

van … God! En anders had hij het wel met de anderen moeten delen. Achan krijgt straf. Heel Israël 

moet weten dat oneerlijkheid in het beloofde land niet past. Wij zijn ook niet altijd eerlijk, hè? 

Weet wat zo mooi is? Als je het tegen de HERE zegt, vergeeft Hij je. Want Achan wordt gestraft, 

maar de Here Jezus is voor óns gestraft. Als je dat gelooft, zegt God van al onze verkeerde dingen: 

vergeven en vergeten!

Om over na te denken

Dat de Here Jezus werd gestraft voor anderen, vind je dat wel eerlijk?

Gebed

Onze Vader die in de hemel is, vergeef ons onze schulden. Om Jezus’ wil! 

 Jozua 3 : 9 - 13  Jozua 6 : 15 en 16

 Jozua 4 : 4 - 7  Jozua 7 : 19 - 21
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Vrijdag 12 november

BOUWER

Sommige kinderen kunnen heel goed werken met hun hoofd. Ze halen vaak mooie cijfers voor 

rekenen en taal. Andere kinderen zijn beter in handvaardigheid of muziek of gym. Het is allemaal 

even mooi! In dit stukje is Jozua een bouwer. Het hele land Kanaän is nu van Israël. Ook Jozua 

krijgt een stad om er met zijn familie te gaan wonen. Maar die stad moet eerst nog wel worden 

opgebouwd. Dus stak Jozua zijn handen uit de mouwen. En ze zullen hem wel geholpen hebben, 

denk je niet, met metselen en timmeren? Want één mens kan niet alles. Als je Hem en de mensen 

wilt dienen, kan de HERE God je altijd gebruiken. Of het nu is met een knappe kop, of met 

handige handen. En als we samenwerken, wordt het vast heel mooi!

Om over na te denken

Werk jij liever vooral met je hoofd, of met je handen? Ken je iemand bij wie dat precies andersom is?

Gebed

Lieve Vader, dank u wel voor wat ik goed kan. Ik wil U  

ook danken voor wat een ander beter kan dan ik.  

Helpt U ons alstublieft om fijn samen te werken. 

Zaterdag 13 november

VADER

Misschien hoop je ook wel dat je later vader of moeder mag worden. Dat wordt niet iedereen, hè? 

En ook niet alle kinderen hebben nóg een vader en een moeder. Vader en moeder zijn is geen 

betaalde baan, maar wel heel mooi. Als je samen met de kinderen een fijn gezin mag hebben. Dat 

er dichtbij je mensen zijn, die jou zien, je kennen en voor je willen zorgen. Jozua zegt hier iets heel 

belangrijks over zijn eigen vader-zijn: Ikzelf en mijn familie zullen de HEER dienen. Als je dat niet 

wilt, kun je kiezen waar je samen dan wel helemaal voor wilt gaan: rijk worden, of macht hebben 

bijvoorbeeld. Jozua leert zijn kinderen dat er geen leven zo gelukkig is, als met de HERE God. En hij 

wil als vader zelf het goede voorbeeld geven. Hopelijk is het bij jullie thuis ook zo. Dan beleef je 

samen íets van het beloofde land.

Om over na te denken

‘Wij zullen de HERE dienen’ zei Jozua. Hoe kun je dat als gezin doen?

Gebed

HERE God, dank U wel voor de lieve mensen om ons heen,  

die van ons houden en voor ons willen zorgen. We bidden U  

voor allen die zulke mensen om zich heen moeten missen.

Themalied bovenbouw

Zo stevig als wat  
Marcel en Lydia Zimmer

Wie in alles op de Heer vertrouwt,

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Wie in alles op de Heer vertrouwt,

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven

zo is de Heer altijd om je heen.

En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven?

Hij laat je nooit, nee, nooit alleen

Wie in alles op de Heer vertrouwt,

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk,

dan maak je God zo ontzettend blij.

Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk

Wie van Hem houdt, die zegent Hij

Wie in alles op de Heer vertrouwt,

is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.

Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan.

Zo stevig als wat, daar kun je van op aan. 2x

 

 Jozua 19 : 49 en 50

 Jozua 24 : 14 en 15 



Kerkdiensten 

Hervormde kerk
Dorpskerk 9.30 uur Ds. G. Herwig
Sionskerk 10.00 uur Ds. D. Rodenburg
Opstandingskerk 10.00 uur Ds. C. van Dijk
Kapel Hulshorst 9.30 uur Ds. G. de Kok

Chr. Gereformeerde kerk
Oenenburgkerk 10.00 uur Ds. P.D.J. Buijs
Ichtuskerk (loc. Driestwegkerk) 11.45 uur Ds. J.G. Schenau

Prot. Gemeente
Driestwegkerk 9.30 uur dhr. H. van der Meer

Samenwerkingsgemeente NGK/ GKV
De Brug 10.00 uur ds. C.T. de Groot

Vrije Evangelische Gemeente
DorpsHerberg 9.45 uur dhr. J. van den Berg

Evangelische gemeente Nunspeet
DorpsHerberg 15.30 uur
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