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1. Hoeveel keer zegt God tegen Jozua: wees vastberaden en standvastig 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

 

2. Met welke mensenleeftijd wordt Israëls tijd in de woestijn vergeleken? 

a. Kinderjaren 

b. Jeugd 

c. Ouderdom 

 

3. Welke rivier is een grensrivier in Israël? 

a. Nijl 

b. Jabbok 

c. Jordaan 

 

4.  Tegen welk volk trad Jozua op als legerofficier?  

a. De Filistijnen 

b. De Moabieten 

c. De Amelekieten 

 

5. Met hoeveel mensen had Jozua het land Kanaän verkend? 

a. met nog 11 anderen  

b. met nog 12 anderen 

c. met Kaleb 

 

6. Standvastigheid heb je of je hebt het niet 

a. Waar 

b. Onwaar 

 

7. Wat belooft God aan Jozua? 

a. Het eeuwige leven 

b. Dat God altijd bij hem zal zijn 

c. Wijsheid en succes 

 

 

8. Vind je jezelf vastberaden en standvastig? 

a. Nee 

b. Ja 

c. Dat hangt af van …… 

 

 



9. Hoe vond Israël de weg in de woestijn? 

a. Door te luisteren naar Mozes 

b. Door de wolkkolom en vuurkolom 

c. Door een tomtom 

 

10. Hoe vaak was er manna in de woestijn? 

a. Iedere dag 

b. Iedere dag behalve de sabbat 

c. Iedere dag behalve de zondag 

 

11. Weet jij al of je voor God en de kerk gaat kiezen? 

a. Nee 

b. Ja 

c. Ik twijfel nog 

 

12. Waar moet Jozua standvastig en vastberaden aan vasthouden? 

a. Aan de wet 

b. Aan God 

c. Aan het evangelie 

 

13. Hoe wordt Gods plan met de wereld ook wel genoemd? 

a. De hemel 

b. Het koninkrijk van God 

c. Een renovatieplan 

 

14. Welke drie stammen zouden ten oosten van de Jordaan blijven wonen? 

a. Ruben, Gad en Aser 

b. Ruben, Gad en Issaskar 

c. Ruben, Gad en Manasse 

 

15. Standvastig zijn en vastberaden worden is … 

a. Een persoonlijk ontwikkelingsplan 

b. Een gezamenlijk project 

c. Een kerkelijke activiteit 

 

16.  Wie is het grote voorbeeld van standvastigheid? 

a. Abraham 

b. Jozua 

c. Jezus 


