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THUISONDERIJS WEEK 3 (LIJDENSWEEK 6) 
THEMA: ZIEK LAND 

 
BIJBELMOMENT #2: HET GOEDE LAND BELOOFD 

 
 
BIJBEL: 
Het volk van Israël staat aan de grens van het beloofde land Kanaän. Mozes houdt zijn 
laatste ‘preek’. Hij kijkt terug naar de reis door de woestijn en vooruit naar het beloofde 
land.  
Lees Deuteronomium 8:1-14. 
 
BESPREKEN: 
- Het was niet altijd makkelijk voor het volk Israël in de woestijn. Waarom was dat (vers 2b)? 
- Wat wilde de Heere de Israëlieten daardoor leren (vers 3b)? 
- Wat betekenen vers 2b en 3b voor ons nu het in ons land ook niet makkelijk is? 
- In welk land brengt de Heere Israël (vers 7-9)? 
- Wat is de bedoeling daarvan (vers 10)? 
- Wat is het gevaar als je leeft in een goed land (vers 11a en 14)? Wat betekent dat voor ons? 
- Wanneer blijft een goed land goed (vers 1 en 6). Wat betekent dat voor ons? 
 
BEZIG: 
- Print vanaf de link in bio de bouwplaat van een huis. Schrijf op de witte muur Jozua 24 vers 
15b: ‘Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen’. Praat er tijdens het knutselen 
over door: hoe kunnen andere huizen in een land of straat zien en merken dat in dit huis de 
Heere gediend wordt? 
- Kijk eens in de spelletjeskast of je een landenspel of landenpuzzel hebt staan. Bijvoorbeeld: 
‘Door het land van de Bijbel’, ‘Een 10 voor topo’, ‘Risk’, ‘Expeditie in Israël’, ‘Reis naar het 
beloofde land’.  
- Heb je geen spel of puzzel die over landen gaat, maak dan zelf een (Bijbels) landenspel: 

- Maak zelf een soort ‘ganzenbord’ met vragen over de woestijnreis van de Israëlieten 
of andere Bijbelse vragen. 
- Neem de draaischijf van Pim-Pam-Pet en raad zo snel mogelijk een land die begint 
met de gedraaide letter of bijvoorbeeld de naam van een Bijbelse stad.  
- Of: print een pagina met vlaggen van landen uit, knip ze uit en plak ze op kaartjes. 
Schrijf op andere kaartjes het land dat bij de vlag hoort. Je kunt nu een landen- of 
vlaggenkwis houden of een landen- of vlaggenmemory. 
- Neem een atlas met een kaart van Europa of van de wereld. Blinddoek één van de 
kinderen nadat het goed naar de kaart heeft gekeken. Noem een land en vraag het 
kind dit geblinddoekt aan te wijzen. Doe de blinddoek af en kijk of je in de buurt zit. 
Geef zo iedereen een keer een beurt. 
- Er zijn ook buitenspellen met landen. Ken je het spel ‘landje veroveren’ (ook wel 
‘landjepik’ of ‘landkapertje’ genoemd)? Zoek maar eens op hoe dat gaat. Je hebt er 
alleen stoepkrijt voor nodig.  
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