
Hoofdstuk 13 en 14

Observatie

Vs 1-20. Mozes stuurt van elke stam een persoon om het land te verspieden.

Vs 21-27. Ze verspieden het land, nemen vruchten mee en gaan weer terug.

Ze komen terug met het verhaal dat het inderdaad een land van melk en honing is, maar het is ook 

heel erg sterk. Ze zullen het niet kunnen innemen. Ze verspreiden het gerucht dat er reuzen waren 

en dat het een land is dat zijn inwoners verslindt.

Hfdst 14

Het volk was liever in Egypte gebleven of in de woestijn gestorven. Ze willen een andere leider 

aanstellen en naar Egypte teruggaan.

Jozua en Kaleb zeggen dat God het land in hun bezit zal geven.

Het volk wil hen stenigen maar de heerlijkheid van God verschijnt. 

God is het ook zat dat het volk niet vertrouwt. Hij wil het uitroeien. Mozes neemt het voor het volk 

op, hij vraagt vergeving. God geeft vergeving. Maar als straf zal het volk niet in het land komen. 

Jozua en Kaleb mogen dat wel.

Een paar mensen proberen toch het land te veroveren, maar ze worden teruggedreven.

Interpretatie

Het volk vertrouwt er niet op dat God het land in hun handen zal geven. Ze klagen en mopperen. Ze

worden gestraft.

Jozua en Kaleb vertrouwden wel. Zij mogen in het beloofde land komen. God voorkomt ook dat ze 

gestenigd worden.

God zorgt voor je.

Het volk zeikt. God verstoot het volk niet. Er is vergeving, hoewel er wel gestraft wordt.

God wil enorm veel geven:

- Hij komt beloftes na (het land Kanaän)

- Hij zorgt voor je als je in nood zit (Mozes die de last van het volk niet meer aankan

- Hij voorziet in dingen die je graag wil (vlees)

- Hij voorkomt dat Jozua en Kaleb gestenigd worden

Wat wij moeten doen, is geloven, vertrouwen. Voor God is niets onmogelijk. We kunnen niet alles 

krijgen wat we willen, maar we moeten wel vertrouwen hebben dat God het kan. Als Hij iets 

belooft, komt Hij het zeker na. Als je niet vertrouwt, blijf je ronddwalen in de woestijn. Je komt niet

verder. Ga ook naar God, niet naar mensen. God zorgt voor je, niet de mensen. Ja, God kan door 

mensen heen voor je zorgen, maar in principe is het God.

Toepassing

Wat herken je hiervan in je eigen leven?

Welke dingen weet je dat God wil dat je doet?

Vertrouw je dat God zal helpen?

Als je het moeilijk hebt, wat doe je dan? Zeiken, of het probleem bij God brengen?

Als je in alles Gods wil zoekt, als je bereid bent alles voor God te doen, als je God dus echt volgt, 

dan zorgt Hij voor je. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je mag alles vragen. Je kan alles aan met 

God.

Wie zit wel eens ergens mee?

Lastig, er zijn ook hele grote problemen.

Voorbeeld: mijn ouders

Het wil overigens niet zeggen dat je geen moeilijkheden hebt. Mozes had het zwaar.



Doelen:

Weten:

- dat ze met alles naar God kunnen gaan

- dat ze met dingen niet tegen mensen moeten zeuren

- dat God te vertrouwen is

- dat vertrouwen ook noodzakelijk is

Voelen / doen:

- Ze vertrouwen God dat Hij alles kan

- Vanuit dat vertrouwen leven ze, het is een basis voor hun bestaan

- Ze leggen dus alles aan Hem voor



Vragen:

Hoofdstuk 13:27-14:45

Wat gebeurt er in hoofdstuk 13?

Wat gebeurt er in hoofdstuk 14?

Wat vind je hiervan?

Wat vind je van het volk?

Wat vind je van Jozua en Kaleb?

Wat blijkt hieruit over God?

Zie je een verband met je eigen leven?

1 Petrus 2 zegt dat we Gods volk zijn. Is het dus iets voor ons?

Wat doen wij als iets tegenzit? Gaan we kankeren tegen de leiding of brengen we het netjes bij 

God?

Vertrouwen we dat God ons helpen wil?

Wat heeft God allemaal gedaan voor de mensen, wat geeft Hij in deze hoofdstukken?

- Hij komt beloftes na (het land Kanaän)

- Hij zorgt voor je als je in nood zit (Mozes die de last van het volk niet meer aankan

- Hij voorziet in dingen die je graag wil (vlees)

- Hij voorkomt dat Jozua en Kaleb gestenigd worden

Wat wij moeten doen, is geloven, vertrouwen. Voor God is niets onmogelijk. We kunnen niet alles 

krijgen wat we willen, maar we moeten wel vertrouwen hebben dat God het kan. Als Hij iets 

belooft, komt Hij het zeker na. Als je niet vertrouwt, blijf je ronddwalen in de woestijn. Je komt niet

verder. Ga ook naar God, niet naar mensen. God zorgt voor je, niet de mensen. Ja, God kan door 

mensen heen voor je zorgen, maar in principe is het God.

Wat herken je hiervan in je eigen leven?

Welke dingen weet je dat God wil dat je doet?

Vertrouw je dat God zal helpen?

Als je het moeilijk hebt, wat doe je dan? Zeiken, of het probleem bij God brengen?

Als je in alles Gods wil zoekt, als je bereid bent alles voor God te doen, als je God dus echt volgt, 

dan zorgt Hij voor je. Je hoeft je geen zorgen te maken. Je mag alles vragen. Je kan alles aan met 

God.

Wie zit wel eens ergens mee?

Lastig, er zijn ook hele grote problemen.

Het wil overigens niet zeggen dat je geen moeilijkheden hebt. Mozes had het zwaar.


