Jozua 3
Het volk Israël is het volk van God.
En Jozua is de leider.
Het volk Israël is op reis.
Het volk reist naar het land dat God hen
belooft.
Eerst reist het volk door de grote woestijn.
En nu is het bijna bij het beloofde land.
Maar er is nog een grote rivier.
De rivier de Jordaan.
Hoe kunnen al die mensen naar de overkant?
Dat kan toch niet?
Het kan wel!
God heeft een plan en Jozua vertelt hoe het
moet.
Zo zorgt God dat zijn volk in het land komt.
Luister maar.
Jozua zegt tegen de mensen:
Morgen gaan jullie de rivier over.
Morgen mogen jullie naar het beloofde land.
En God helpt, ook bij die grote rivier.
Let goed op:
De priesters van God gaan voorop.
Zij dragen de ark van God.
De ark is niet God zelf.
Maar zo kun je wel zien dat God voorop gaat.
De ark van God wijst de weg,
want op deze weg ben je nog nooit eerder
geweest.
Pak al je spullen maar vast in.
Zorg dat je klaar staat en schoon bent.
Morgen gaan we op reis.
Morgen doet God een groot wonder.
De volgende dag staat iedereen klaar.
God zegt tegen Jozua:
Nu moeten de priesters de ark pakken.
De priesters moeten met de ark naar de rivier
lopen.
Als zij het water instappen
zal Ik zorgen dat het droog wordt.
Aan de ene kant stroomt het water weg.
En aan de andere kant houd Ik het water
tegen.

Zo maak Ik een pad voor jullie.
Daar kan iedereen overheen lopen.
Zo kunnen jullie naar de overkant.
De priesters doen wat Jozua zegt.
De priesters pakken de ark.
De priesters dragen de ark naar de rivier.
Als hun voeten in het water staan houdt God
het water tegen.
Aan de ene kant komt een muur van water.
Aan de andere kant stroomt het water weg.
Zo maakt God een pad door de rivier.
Alle mensen pakken hun spullen.
Alle mensen lopen naar de overkant.
De priesters blijven staan, totdat iedereen aan
de overkant is.
Dan gaan de priesters ook naar de overkant.
En daarna stroomt het water weer door de
rivier.
Het pad door de rivier is weer weg.
Maar het volk van God is aan de overkant.
Alle mensen zijn in het beloofde land.
God heeft een groot wonder gedaan.
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