
Deuteronomium 8

God doet een belofte. Hij belooft het land Kanaän. Het doel van de hele operatie is het volk uit de 

slavernij in Egypte te halen en naar het land Kanaän te brengen. De hele reis met de zaken 

daaromheen is voorbereiding voor Kanaän, dingen die nodig zijn om in het beloofde land te kunnen

leven.

God heeft een doel met ons hier op aarde gezet. Hij wil een persoonlijke relatie. Hij wil dat we 

volledig voor Hem leven. Om tot ons recht te komen moeten we voorbereid worden, er is een weg 

te gaan. God wil ons dingen leren zodat Hij ons optimaal kan gebruiken en wij tot ons recht komen. 

Het zal dan ook goed gaan met ons.

Het volk had 40 jaar nodig om de zaken goed door te krijgen, om te checken of ze de geboden 

onderhouden en om hun trots te breken. God heeft enorm veel wonderen gedaan. Maar steeds was 

het niet genoeg. Men vertrouwde niet op de wonderen (Psalm 78:32). God leert ons ook dingen. 

Hoe lang duurt het voordat wij dingen door krijgen en ernaar gaan leven?

Activiteit Betekenis

Uittocht Bekering

Rode Zee Doop

Wolk- en vuurkolom God leidt

Geen water en eten Leren vertrouwen dat God voor je zorgt

Men leeft niet van brood alleen

De wet God leren kennen en zijn heiligheid

Verspieders Pas als je God vertrouwt, mag je uit de woestijn

Afhankelijkheid van God

Met problemen naar God toegaan

Vijanden verslagen God strijd voor je tegen dingen die je zelf niet aankan

Morren, zeuren Dat mag dus niet. De omstandigheden zijn niet altijd leuk, maar 

verwijt God niets

Kleding niet versleten, Voet 

niet gezwollen

God zorgt voor ze

Alles God vermaant

Doel van de reis: Verootmoedigen (Groot Nieuws: trots breken), op de proef stellen

of ze de geboden onderhouden of niet, wèl te doen.

Overige leerpunten: God geeft de wet, God is jaloers, wil geen andere goden, God is rechtvaardig, 

je moet vertrouwen, bidden helpt, God vermaant

Aanwijzingen voor in het land:

Als je de geboden onderhoudt zul je leven en talrijk worden en zal het goed met je gaan

Als je de geboden niet onderhoudt, gaat het slecht

Als je andere goden volgt, is het einde verhaal

Als het goed met je gaat mag je hart zich niet verheffen. Vergeet niet dat je alles aan God te danken 

hebt. De woestijnreis was om te verootmoedigen. God geeft kracht om een vermogen te verwerven. 

Je materiele rijkdom dank je aan God (8:18). Zeg nooit dat het uit eigen kracht was.

Psalm 78:17-31

Het volk was weerspannig. Ze verzochten God in hun hart door spijze te vragen naar hun lust. Ze 

vroegen: “Kan God een dis aanrichten in de woestijn. Kan hij dit, kan hij dat?” Hij gaf wat ze 

vroegen, maar werd wel boos en richtte een slachting aan.

Wat houdt het nou in: niet alleen van brood leven maar van alles wat uit de mond des Heren 

uitgaat?



God wil dat je hele oude leven afsterft. Egypte is voorgoed voorbij. Hij geeft je een nieuw leven. 

Dat is niet alleen in geestelijke zin, maar ook in materiele zin. Bedenk dat. Als je jezelf met een 

computer vergelijkt, dan is bekeren niet een upgrade op windows instaleren zodat de boel er anders 

uitziet en beter gaat functioneren. Het is het formatteren van je harddisk en een heel nieuw OS erop 

zetten (Linux ofzo). Je kan nog steeds e-mailen en tekstverwerken, maar het gaat op een heel andere

manier. Van binnen is het volledig anders en veel stabieler.



Vragen voor de kring

We willen de woestijnreis vergelijken met ons leven. We hebben al gezien dat de uittocht erg veel 

overeenkomsten heeft met een bekering, de doortocht door de Rode Zee met de doop. Het volk is 

op reis vanuit Egypte waar ze slaven waren, naar Kanaän, het beloofde land. Waar zijn wij naar op 

weg? Waarmee kan je Kanaän vergelijken?

Lezen: Deuteronomium 8

Waarom was het volk in de woestijn, wat was Gods doel?

Hoe zou je dat naar ons leven kunnen vertalen?

Verootmoediging, op de proef stellen, uiteindelijk welzijn

Voorbereiding voor ‘Kanaän’. God wil ons dingen leren om die we nodig hebben om Zijn 

plan in ons leven in vervulling te zien gaan.

Wat deed het volk in de woestijn? Wat moesten ze leren en moeten wij dus leren?

Wat houdt het in “Gij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat uit de mond Gods 

uitgaat.”?

Een van de doelen was verootmoedigen. Wat betekent dat en hoe zie je dat verwezenlijkt?

Volledige afhankelijkheid van God. Niet vertrouwen op eigen kunnen, maar op God. Alles 

wat je hebt, krijg je van God. Je leeft voor God.

Wat voor goede raad geeft God voor de tijd dat ze in het land zijn?

Hoe vertaal je dat naar ons leven?

Welke houding moet je hebben?

Wat heeft dit voor gevolgen voor ons leven?

Hoe ziet het nieuwe leven ‘in het beloofde land’ eruit?

Zowel in geestelijke als materiele zin, een heel nieuw leven, helemaal gebaseerd op God.

Herken je iets hiervan in je eigen leven?


