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Ik ben de HEERE, uw God  

Samenstelling: mw. H.J. de Jongste-Huisman en mw. M. Quist 

 

 

God, Die deze woorden sprak, reist met de Israëlieten mee. ‘Ik ben de HEERE, uw God. 

Ik, Die alleen waarachtig ben. Ik, Die boven alles sta. Ik geef Mij tot jullie God met alles 

wat Ik ben en heb. Ik maak met jullie een verbond.’ 

Luther vraagt: ‘Wat betekent het een God te hebben? Het betekent dat je alleen van Hem 

alles goeds kunt verwachten. Dat je op Hem moet vertrouwen en in nood tot Hem moet 

vluchten.’ 

Deze God is het waard om naar te luisteren, om gehoorzaam te leven naar Zijn geboden. 

‘Ik ben de HEERE, uw God.’ 

Wat de Israëlieten doen met deze woorden kun je in het Bijbelrooster lezen. De woorden 

die boven het stukje staan, hoor jij elke zondag in de kerk. Wat doe jij er mee? 

 

20 augustus God spreekt tot Mozes 

Lezen:  Exodus 33:1-11 

Zingen: Psalm 40:8 

 

• Welke boodschap krijgt Mozes van de Heere? 

• Wat was de reactie van het volk? 

• Wat kun jij daarvan leren? 
 

21 augustus Veilig in de rots 

Lezen:  Exodus 33:12-23 

Zingen:  Psalm 71:2 

 

• Welk verlangen spreekt Mozes uit? 

• Wat is het antwoord van de Heere? 

• Hoe kan Mozes alleen voor God bestaan? 

• Wie is die steenrots? Lees 1 Korinthe 10:4. 
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22 augustus Heere, vergeef 

Lezen:  Exodus 34:1-9 

Zingen:  Psalm 103:4 

 

• Welke opdracht krijgt Mozes van de Heere? 

• Hoe verschijnt de Heere aan Mozes? 

• Wat zegt Hij over Zichzelf? 

• Wat doet Mozes? 
 

23 augustus  Het verbond wordt vernieuwd 

Lezen:  Exodus 34:10-22 

Zingen:  Psalm 103:9 

 

• Waaruit zie je de verhoring van Mozes’ gebed uit vers 9? 

• Hoe vernieuwt de Heere het verbond? 

• En waar moet het volk steeds aan denken? 
 

24 augustus Mozes bedekt zijn gezicht 

Lezen:  Exodus 34:23-35 

Zingen:  Psalm 31:5 

 

• Waarom bedekt Mozes zijn gezicht voor het volk? 

• Wanneer kon hij die bedekking weer van zijn gezicht afdoen? 

• Wat zegt het jou/ons? 
 

25 augustus Tabéra 

Lezen:  Numeri 11:1-15 

Zingen:  Psalm 18:3 

 

• Wat betekent Tabéra? 

• Wat voor mensen waren ‘het gemene volk’? (vers 4) 

• Waarom waren deze mensen met het volk van Israël meegereisd? 

• Hoe beïnvloedden zij ook nog het volk Israël? 

• Welke waarschuwing ligt hierin voor ons? 
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26 augustus Mozes krijgt hulp 

Lezen:  Numeri 11:16-25 

Zingen:  Psalm 78:14 

 

• Hoe gaat de Heere Mozes verlichting van zijn lasten geven? 

• Op welke manier stelt de Heere deze mannen aan? 

• Wat gaat de Heere aan het volk te eten geven? 

• Waar twijfelen ze aan? 
 

27 augustus God alleen de eer! 

Lezen:  Numeri 11:26-35 

Zingen:  Psalm 138:1 

 

• Was het goed dat Eldad en Medad profeteerden? 

• Wat was voor Mozes het belangrijkste hierin? 

• Wat deed het volk toen de Heere kwakkels gaf? 

• Wat was hun zonde in deze zaak? 
 

28 augustus O God, genees haar! 

Lezen:  Numeri 12 

Zingen:  Psalm 6:2 

 

• Waarom werd Mirjam gestraft? Hoe? 

• Wat was het gebed van Mozes voor haar? 

• Wanneer gaat het volk pas weer verder? 

• Wat was de les voor allen? 
 

29 augustus Kanaän wordt verkend 

Lezen:  Numeri 13:1-16 

Zingen:  Psalm 136:21 

 

• Hoeveel verspieders (verkenners van het land) worden uitgezonden? 

• Waarom dit aantal? 

• Wie krijgt een nieuwe naam van Mozes? 
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30 augustus Verkennen 

Lezen:  Numeri 13:17-25 

Zingen:  Psalm 105:3 

 

• Welke opdracht geeft Mozes aan de twaalf verspieders (verkenners)? 

• In hoeveel dagen reizen ze het land door? 

• Wat zien ze in Hebron? 

• Wat vinden ze in het dal Eskol? 
 

31 augustus Ongeloof en geloof 

Lezen:  Numeri 13:26-33 

Zingen:  Psalm 145:7 

 

• Wat lees je in dit gedeelte over ongeloof en geloof? 

• Wat denk je van deze zin: Ongeloof maakt vijanden groot en God klein? 

• Wat is de les voor jou? 
 

1 september Opstand 

Lezen:  Numeri 14:1-9 

Zingen:  Psalm 81:15 

 

• Tegen wie komen de Israëlieten in opstand? 

• Wat wil het volk? 

• Wat doen Jozua en Kaleb? 

• Wat lees je over hun geloof in God in vers 9? 
 

2 september Vergeving en straf 

Lezen:  Numeri 14:10-23 

Zingen:  Psalm 32:5 

 

• Hoe leert de Heere in deze geschiedenis dat Hij ongeloof haat en straft? 

• Wat doet Mozes als voorbidder? 

• Wat is het antwoord van de Heere? (denk aan de woorden: vergeving en straf) 
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3 september De HEERE spreekt 

Lezen:  Numeri 14:24-35 

Zingen:  Psalm 106:13 

 

• Waarom zullen alle mensen vanaf 20 jaar sterven in de woestijn? 

• Wat zal er met de kinderen gebeuren? 

• Waarom moeten ze 40 jaar in de woestijn ronddwalen?  
 

4 september Eigenwijs 

Lezen:  Numeri 14:36-45 

Zingen:  Psalm 95:7 

 

• Wat gebeurt er met de 10 verkenners die niet op God vertrouwden? 

• Wat doet het eigenwijze volk? 

• Wat is de uitkomst? 

• Welke woorden vergeet het volk elke keer?  
 

5 september Oproermakers 

Lezen:  Numeri 16:1-14 

Zingen:  Psalm 21:8 

 

• Waarom komen Korach, Dathan en Abiram in opstand? 

• Wat doet Mozes eerst en wat zegt hij daarna tegen de opstandelingen? 

• Wat zeggen Dathan en Abiram? 

• Welke les zit er in voor ons als het gaat over onze houding tot ambtsdragers? 
 

6 september Door God aangesteld 

Lezen:  Numeri 16:15-30 

Zingen:  Psalm 119:60 

 

• Waarom wordt Mozes boos? 

• Hoe zal duidelijk worden dat Mozes door God aangesteld is als leider over het volk? 

• Wat wil de Heere in dit stukje tot jou zeggen? 
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7 september Een waarschuwing 

Lezen:  Numeri 16:31-40 

Zingen:  Psalm 119:69 

 

• Welke vreselijke dingen gebeuren er na de zonde van opstand tegen God? 

• Wat is een blijvende herinnering aan de straf van God? 

• Is het goed om dingen uit de Bijbelse Geschiedenis te onthouden? 

• Waarom?  
 

8 september Een nieuwe opstand 

Lezen:  Numeri 16:41-50 

Zingen:  Psalm 141:2 

 

• Wat gebeurt er in de nieuwe opstand onder het volk? 

• Hoe neemt de Heere het op voor Mozes en Aäron? 

• Waaraan kun je zien dat Aäron liefde had tot het volk? 

• Kun je uitleggen op Wie Aäron hier lijkt? 
 

9 september God kiest 

Lezen:  Numeri 17 

Zingen:  Psalm 65:2 

 

• Hoe maakt de Heere bekend wie door Hem gekozen is om hogepriester te zijn? 

• Wat is de bedoeling van God? 

• Hoe zou het komen dat de schrik er goed in zit bij het volk? 

• Hoe maakt God bekend Wie er een eeuwige Hogepriester is? 
 


