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Reizen met Mozes 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste en mevr. M. Quist 

 

Eigenlijk zou er moeten staan: reizen met God. God had de route uitgestippeld van Egypte 

naar Kanaän, het beloofde land. Mozes mocht reisleider zijn. 

En boven Mozes en het volk Israël liet God zien dat Hij hun Gids was. Hoe God dat liet zien 

staat in een gedicht van R.M. McCheyne: 

 Toen Isrel niet wist waar te gaan, 

 stak God Zijn vuurkolom hun aan. 

 Bij nacht en dag stond boven ‘t kamp 

 hun gids, hun Goddelijke lamp. 

In dit Bijbelrooster kunnen we een gedeelte van de reis lezen. De weg door de woestijn 

werd niet altijd begrepen door de Israëlieten. Wat moesten ze onthouden? Deze woorden: 

Ik ben de HEERE, uw God. Laat Gods Woord een lamp en licht voor je zijn op jouw reizen. 

 

30 juli  Langs een omweg 

Lezen:  Exodus 13:17-22 

Zingen: Psalm 105:21 

 

• Welke onbegrijpelijke weg gaat God met het volk? 

• Begeleidt Hij hen? Ja/nee 

• Wat heeft Mozes meegenomen? Waarom? 
 

31 juli  Stil, het is Gods strijd! 

Lezen:  Exodus 14:1-14 

Zingen: Psalm 18: voorzang en :1 

 

• Welke grote tegenslag komt er nu? 

• Welke reactie komt er bij het volk? 

• Aan welke woorden zie je Mozes’ geloofszekerheid? 
 

1 augustus Voorwaarts! 

Lezen:  Exodus 14:15-31 

Zingen: Psalm 68:11 

 

• Vertel over de tekenen van Gods almacht in deze geschiedenis. 

• Hoe kwam het dat de Egyptenaren de weg niet zagen? 

• Bewaarde de Heere jou ook weleens op reis? Hoe? 
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2 augustus Mozes zingt 

Lezen:  Exodus 15:1-10 

Zingen: Psalm 27:1 

 

• Hoe zou je Mozes’  lied kunnen noemen? 

• Welke namen geeft Mozes aan de Heere? 

• Zing jij ook weleens een lied voor de Heere? Wanneer? 
 

3 augustus De Heere regeert 

Lezen:  Exodus 15:11-21 

Zingen: Psalm 96:9 

 

• Wat zal het wonder uitwerken bij de omringende volken? 

• Wie gaat meezingen met Mozes? Wie volgen? 

• Hoe noem je zulk gezang? 
 

4 augustus Bitter en zoet 

Lezen:  Exodus 15:22-27 

Zingen: Psalm 107:10 

 

• Welk wonder doet de Heere hier? 

• Wat wilde de Heere hiermee zeggen? 

• Wie zal Hij voor hen zijn als ze Hem gehoorzamen? 
 

5 augustus De goedheid van de Heere 

Lezen:  Psalm 16:1-10 

Zingen: Psalm 81:11 

 

• Vertel over het steeds terugkerende gedrag van het volk. 

• Zeg ook Wie steeds de Heere voor hen is. 

• Trek deze lijn door op je/ons zelf. 
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6 augustus Brood uit de hemel 

Lezen:  Exodus 16:11-21  

Zingen: Psalm 105:22 

 

• Hoe gaf de Heere het volk te eten in de woestijn? 

• Waarom staat Man met een hoofdletter? 

• Wat gebeurde er als ze het manna bewaarden? 

• Hoe kwam dat? 
 

7 augustus Nooit vergeten 

Lezen:  Exodus 16:22-36 

Zingen: De tien Geboden:5 

 

• Hoe zag het manna eruit? 

• Welke regel was er op de sabbat? 

• Hoe moest men later nog worden herinnerd dat God Zijn volk voedde in de 
woestijn? 

• Hoe kunnen wij hier iets uit leren? 
 

8 augustus Drinken uit de steenrots 

Lezen:  Exodus 17:1-7, 1 Korinthe 10:4 

Zingen: Psalm 81:12 

 

• Wie gaf het volk ten diepste de schuld van hun dorst? 

• Vertel de geestelijke les uit het slaan op de steenrots. 

• Wie is die Rotssteen? (lees ook 1 Korinthe 10:4) 
 

9 augustus Overwinning 

Lezen:  Exodus 17:8-16 

Zingen: Psalm 68:1 

 

• Wat leren deze verzen over Wie God is? 

• Wat lees je in dit stukje over de kracht van het gebed? 

• Wat wil de Heere door deze geschiedenis tot jou zeggen? 
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10 augustus Mozes krijgt bezoek 

Lezen:  Exodus 18:1-12 

Zingen: Psalm 105:1 

 

• Van wie krijgt Mozes bezoek? 

• Wat vertelt Mozes allemaal? 

• Wie krijgt de hoogste plaats in het gesprek? 

• Kun je hier iets van leren? 
 

11 augustus Goede raad 

Lezen:  Exodus 18:13-27 

Zingen: Psalm 34:6 

 

• Welke goede raad geeft Jethro aan Mozes? 

• In welke verzen lees je dat Mozes deze goede raad opvolgt? 

• Wat is belangrijk als iemand jou goede raad geeft voor iets? 
 

12 augustus Vijftig dagen op reis  

Lezen:  Exodus 19:1-15 

Zingen: Psalm 81:9 

 

• Vanaf welke plaats krijgt Mozes een boodschap van God? 

• Aan wie geeft Mozes Gods boodschap door? 

• Wat is het antwoord van het volk als ze deze woorden horen? 

• Wat staat er verder in dit gedeelte en wat betekent het?  
 

13 augustus Gods macht en majesteit 

Lezen:  Exodus 19:16-25 

Zingen: Psalm 68:4 

 

• Hoe laat God Zijn macht en majesteit zien? 

• Welke waarschuwing lees je in dit gedeelte? 

• Wie mogen er samen de berg Sinaï beklimmen? 

• Welke gedachten komen er bij jou naar boven als je deze 10 verzen leest? 
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14 augustus Ik ben de HEERE, uw God 

Lezen:  Exodus 20:1-17 

Zingen: De tien Geboden:1 

 

• Wat maakt God bekend in het uitspreken van de woorden: Ik ben de HEERE, uw 
God? 

• Wanneer en waar horen wij dezelfde woorden? 

• Wat eist de Wet van God van ons? 

• Is het goed om ons voor te bereiden op het luisteren naar Gods Wet? 

• Hoe kun je dat doen? 
 

15 augustus Een grote schrik 

Zingen: Lezen:  Exodus 20:18-26 

Zingen: Psalm 97:4 

 

• Waar schrikken de Israëlieten van? 

• Welke les zit er voor hen in? 

• Wat is het werk van Mozes als middelaar van het Oude Testament? 

• Wie is de Middelaar van het Nieuwe Testament? 

• Doet Hij Zijn werk nog? 
 

16 augustus Bij de berg Sinaï  

Lezen:  Exodus 24 

Zingen: Psalm 103:9 

 

• Wat belooft God aan het volk bij de berg Sinaï? 

• Hoe noem je dat? 

• Probeer met eigen woorden duidelijk te maken welke taak Mozes hierbij krijgt. 

• Onderstreep een woord dat wijst naar de Heere Jezus. 
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17 augustus Het gouden kalf 

Lezen:  Exodus 32:1-13 

Zingen: Psalm 81:13 

 

• Tegen welk gebod zondigen de Israëlieten als Mozes 40 dagen met God op de berg 
is? 

• Wat gebeurt er precies? 

• Welke opdracht krijgt Mozes van God? 

• Wat hebben de Israëlieten verbroken door hun zonde? 

• Wat doet Mozes als middelaar tussen God en het volk? 
 

18 augustus  Wég met het gouden kalf 

Lezen:  Exodus 32:14-24 

Zingen: Psalm 94:5 

 

• Hoe en wanneer ontdekt Mozes wat het volk gedaan heeft? 

• Wat maakt Mozes zichtbaar in het verbreken van de twee stenen Tafels waar de 
Wet op geschreven staat? 

• Wat doet hij met het gouden kalf? 

• Wat kan er nu voor jou een gouden kalf zijn? 
 

19 augustus Mozes bidt voor het volk 

Lezen:  Exodus 32:25-35 

Zingen: Psalm 81:15 

 

• Hoe worden de Israëlieten gestraft om hun zonden? 

• Wat doet Mozes voor het volk? 

• Op Wie lijkt hij hier? 

• Mozes wil wel gestraft worden in de plaats van het volk. Gebeurt dat? Ja/nee. 

• Vertel wat de uitkomst van het gebed is. 

 

 

   

 


