
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

HANDLEIDING VAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze serie is in eerste instantie geschreven als dagelijkse Bijbelstudie voor de GO KIDS zendingsreis met kinderen naar 
Roemenië in de zomer van 2004 
In 2007 aangepast voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente 
Gebruikte Bijbelvertaling: Het Boek 
Geschreven en bedacht door: Beryl Voorhoeve 
Bewerking, lay-out enz.: Judith Maarsen! 
Leeftijdsgroep 8-12 jaar  groep 4-8 van de basisschool 



ONDER ZIJN WOLK 
IN DE VOETSTAPPEN VAN MOZES 

HANDLEIDING 
 

INHOUD 
INLEIDING            
LES 1: GOD MAAKT LEIDERS KLAAR : TOEN EN NU (1)    
LES 2: GOD MAAKT LEIDERS KLAAR: TOEN EN NU (2)    
LES 3: KRACHT OM ZIJN OPDRACHT TE VERVULLEN    
LES 4: GOD HOUDT ZIJN BELOFTEN       
LES 5: GODS WEG IS DE BESTE – ALTIJD.      
LES 6: GEHOORZAAMHEID        
LES 7: JEHOVAH NISSI: DE HEER IS MIJN BANIER..   
LES 8: LEVEN ONDER GODS BESCHERMING (1)    
LES 9: LEVEN ONDER GODS BESCHERMING (2)    
LES 10: DE KEUZE IS AAN JOU       
LES 11: GOD ZOEKT AANBIDDERS – DE TABERNAKEL (1)   
LES 12: GOD ZOEKT AANBIDDERS – DE TABERNAKEL (2)   
LES 13: GELOOF GENEEST        
LES 14: REUZEN, SPRINKHANEN EN DRUIVEN TROSSEN  
LES 15 : 24 X 60 X 60.           
Antwoorden bij les 5 en 12          



LES 5: GODS WEG IS DE BESTE - ALTIJD 
Tekst: Exodus 15: 22- 27 Exodus 16 en 17. 
God ging voor de Israëlieten uit zoals Hij had beloofd en voorzag in alles wat ze nodig hadden. 
 
DORST: 
Mozes had - gedurende de tijd dat hij in de woestijn geleefd had – geleerd hoe onmisbaar water 
is in de woestijn.  
Het is onmogelijk om langer dan 3 dagen zonder water te overleven in de woestijn. En de 
Israëlieten hadden al 3 dagen door de woestijn getrokken en hun watervoorraad was op.  
Ondanks Gods beloften dat Hij ze zou brengen naar een land vloeiend van melk en honing, waren 
ze al snel alle beloftes vergeten. Het is vaak ook moeilijk om te blijven vertrouwen op Gods 
beloftes terwijl je in een moeilijk situatie bent. 
Exodus 15:23: ‘Mara’ betekent ‘bitter’.  
Er zijn meer van zulke bronnen in de woestijn : door het hoge gehalte van magnesium en kalk 
smaakt het water bitter. 
Van één theelepel krijg je al maagkrampen. 
Naast de bron was een struik. Mozes wist uit ervaring dat als hij daar een tak van in het bittere 
water zou gooien er een chemisch reactie zou plaatsvinden: de mineralen zouden naar de bodem 
zakken en het water werd drinkbaar. 
Naast gif is tegengif. 
Naast elke pijn is genezing. 
Naast elke verzoeking is er een manier om daaraan te ontkomen. 
God geeft het zoete om de smaak van de bittere weg te halen. 
Wij zien het niet altijd. Vaak zijn wij meer bezig met klagen en mopperen. 
Een interessant gegeven: 
Magnesium is één van de krachtigste laxeermiddelen. Kalk en magnesium samen vormen de basis 
voor een chemisch preparaat dat dolomiet heet. Dolomietpillen worden gebruikt door atleten die 
in de zon hun prestaties moeten leveren. Ook wordt het gebruikt voor mensen met hartkwalen – 
om de hartspier te beheersen. 
De Egyptenaren waren een smerig volk en de Israëlieten hadden ook inwendig veel van Egypte 
meegenomen. Ziektes die veel voorkwamen waren: dysenterie, bilharzia  - een ziekte die 
overgebracht wordt vanuit de irrigatie kanalen (nog steeds lijdt 80% van de Egyptenaren 
hieraan) 
Ik denk dat het juist Gods bedoeling was dat het volk het bittere water gingen drinken: al zou 
het een tijdje erg pijnlijk en lastig geweest zijn – maar dan waren ze wel de parasieten kwijt 
geweest. In Exodus 15:26 geeft God ze een aantal regels en eindigt met ‘Ik, de Here ben uw 
Heelmeester’.  
In Gethsemané had Jezus het ook over een ‘bittere beker’. Hij koos er voor om die te drinken. 
Hij wist dat het in Gods plan was voor de wereld. 
Door hun gemopper hadden de Israëlieten Gods eerste plan afgewezen. Toch wilde God niet 
alleen Zijn volk uit Egypte halen maar ook Egypte uit het volk. 
God wilde het volk klaar maken voor hun reis. Mara was geen plaats van wanhoop maar een plaats 
waar God geneeskrachtig water wilde geven. 
De woestijn is bedoeld voor zuivering en voorbereiding. 
God wil dat wij niet allen maar leven, maar leven in overvloed. 
“Daarna kwamen ze in Elim”….. Levend water: de 12 waterbronnen en 70 palmbomen. 
Daar konden ze volop drinken en uitrusten – Gods volledige zorg. 
Joh. 7: 38-39: Jezus zegt dat als wij bij Hem komen dan zullen wij nooit meer dorsten. Hij is 
geen put maar de bron. 
Naast elk Mara is een Elim. God is geweldig. 



WEER DORST 
Exodus 17. 
Eén van de dingen wat Mozes ongetwijfeld had geleerd in de woestijn was hoe je water kan 
opsporen. 
Als het regent in de woestijn dan lijkt het op een wolkbreuk. Dan kan het zijn dat er een muur 
van water – soms tot 10 meter hoog – daar de wadi’s raast. Dit water oefent zo’n druk uit dat op 
de plaatsen waar de zwavelhoudende steenlagen elkaar in de bergwanden ontmoeten er een holte 
ontstaat in het binnenste van de berg. Dit worden dan waterreservoirs die soms tienduizenden 
liters water opvangen. Na de regen periode begint dit berg reservoir te ‘lekken’ waardoor er 
kalkafzetting komt. Daardoor wordt de rots hermetisch afgesloten. De woestijn bewoners leren 
hoe zij deze verborgen reservoirs kunnen ‘tappen’.   
Ook Mozes kende waarschijnlijk deze techniek en met zijn staf wist hij hoe de reservoir konden 
worden geopend. Later had God een keer gezegd dat hij tegen de rots moest ‘spreken’. Helaas 
gebruikte Mozes opnieuw zijn eigen kennis en gebruikte zijn staf in plaats van God te 
gehoorzamen. Daardoor mocht hij het Beloofde Land niet binnen. God laat niet met Zich spotten. 
Als Hij ons autoriteit geeft dan hebben wij de verantwoordelijkheid om nauwkeurig Zijn leiding 
te volgen. De leiders die boven ons staan hebben hun verantwoordelijkheid tegenover God hoe zij 
omgaan met de autoriteit die zij hebben. Daarom is het zo belangrijk dat wij niet op ze gaan 
klagen of mopperen maar ze telkens opheffen in gebed en voorbede. 



LES 5 GODS WEG IS DE BESTE – ALTIJD. 
 



Exodus 15: 1-21. 
Het eerste wat Mozes en de Israëlieten deden toen zij veilig aan de overkant van de Schelf Zee 
waren was een lied zingen om God te prijzen en Hem te danken. 
 
Moeten wij God alleen prijzen als het goed met ons gaat? 

 
 

 
Handelingen 16: 23-26 
 

Waar zaten Paulus en Silas?  
 ____________________________________ 

 

Hadden zij ‘reden’ om God te prijzen denk je? 

 ____________________________________ 

Waarom niet? 

 ____________________________________ 

Wat gebeurde er omdat zij het toch deden ondanks de omstandigheden? 

 ____________________________________ 

 
Praat daarover met je Leider. 

 
 
 
God prijzen heeft niets te maken met hoe je je voelt. Het is een opdracht. 
 
1 Thessalonicenzen 5:16,17 en 18 
 
Wat er ook gebeurt, dank altijd God, want Hij wil dat u als christenen zo leeft. 

JA NEE 



Toen begonnen de Israëlieten aan hun tocht door de woestijn. 
Het was een hele stoet: 600.000 mensen en dan nog alle kinderen erbij!  
Plus hun kuddes. Maak er een tekening van: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN OVER HET LEVEN IN DE 
WOESTIJN 
 

Het aller belangrijkste in de woestijn is water. Daarom zijn kamelen zo 
geschikt om te gebruiken in de woestijn. Omcirkel het goede antwoord. 
 
1.  Hoe veel dagen kan een kameel in de woestijn lopen zonder dat hij drinkt? 

10 
35 
21 
40 

2. Hoe veel kilometer kan een kameel in de woestijn lopen zonder te drinken? 
66 
520 
2500 
900 
425 

3. Als een kameel ‘leeg’ is en weer gaat drinken – hoeveel liter kan hij in één keer drinken? 
60 
95 
350 
240 
575 



4. Waar slaat de kameel al dat water op?  
• In zijn buik 
• In zijn bult 
• In zijn rode bloedlichaampjes 
• In zijn blaas 
• In zijn staart 

 
Wist je dat???:  

 Een mens die in de schaduw uitrust in de woestijn 2 liter vocht per uur verliest. 
 Je het beste zwarte kleren aan kunt trekken als je in de woestijn bent – dan verlies 

je het minste vocht. 
 Als je op een hete dag aan het lopen bent in de woestijn, je 4 liter vocht per uur 

verliest. 
 Als je bijna uitgedroogd bent, je geen dorst meer hebt. Daarom is het zo gevaarlijk. 

 
Na drie dagen lopen was het water dat de Israëlieten meegenomen hadden op. 
Zij begonnen te mopperen tegen Mozes. 
 
Had God beloofd dat het een makkelijke reis zou zijn? 
 
Had God beloofd dat Hij bij ze zou zijn? 
 
Toch begonnen ze te klagen/mopperen. 
 
 
 
Mopper jij wel eens? 
Waarover? 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

 ___________________________________________ 

Mozes bracht ze naar een plas water – maar ze konden het water niet drinken. 
Waarom niet? (Exodus 15:23) 
 
____________________________________________________ 
 
 
Wat deed Mozes? 

 Hij zei dat zij terug moesten gaan naar Egypte  
 Hij zei dat ze niet moesten zeuren 
 Hij vroeg aan God wat hij moest doen. 

 
 
 
Wat gebeurde er? 

 ______________________________________________ 
 
 

JA NEE 

JA NEE 



Nadenkertje:Waarom zou God hen naar water brengen dat zij niet 
konden drinken? 

 
Vraag je Leider om je te vertellen over Gods bedoeling met dat ‘bittere’ 
water. 

 
 
 
Bitter water is niet lekker. Maar als de Israëlieten het wel gedronken hadden zouden ze 
schoongemaakt zijn van binnen van alle ziektes die ze opgelopen hadden door het vieze water in 
Egypte. 
 

Later zei Jezus daar ook iets over: 
 
 
 

Lukas 22:39-44. 
 

De beker die Hij moest drinken was ook ‘bitter’ – maar Hij wist dat het voor jou en mij het beste 
was. Omdat het de enige weg was voor onze redding. 
 
God wil jou ook helemaal schoonmaken van binnen. Soms is dat niet makkelijk omdat je gewend 
bent om bepaalde dingen te doen, te denken of te zeggen. 
God weet wat het beste voor je is. Maar jij moet kiezen wat je ermee doet. 

 Kies jij om zo te blijven leven zoals je nu doet 
 Kies jij voor je eigen weg 
 Kies je voor Gods weg – die niet altijd makkelijk is 

 
God gaf de Israëlieten toen wat regels zodat het goed zou gaan met ze. 

 
 

Wat waren die regels? (Exodus 15: 26) 
 
 

God zei: "Als u naar de stem van de HERE, uw God, luistert, Hem gehoorzaamt en doet 
wat recht is in Zijn ogen, zal Ik u niet laten lijden onder de straffen die Ik de 
Egyptenaren heb gegeven. Want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester." 
 

• Als je naar de  s _ _ _  van God  l _ _ _ _ _ _ _ 

• Als je hem  ge _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

• Als jij  d _ _ _  wat   r _ _ _ _  is in Zijn ogen 

• dan zal Ik u niet laten  l _ _ _ _ 

• want God zegt:  

“WANT IK DE HERE BEN JE HEELMEESTER’ 
 
Als jij ziek bent wil jij graag dat God je geneest. God wil het ook – maar er zijn voorwaarden. 



In het Nieuwe Testament gaf God ook voorwaarden voor in de gemeente: 
 
 
 

Jakobus 5: 14 – 16 
God zal genezing geven als: 

 Je de  v _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  vraagt om te komen 

 Dat zij voor je  b _ _ _ _ _ 

 Dat zij je met o _ _ _  zalven 

 Dat zij met  g _ _ _ _ _  bidden 

 Dat jij je z _ _ _ _  belijdt aan elkaar 

Zonde belijden – schoonmaken van binnen - is één van de voorwaarden voor genezing. 
 
Heb jij genezing nodig vandaag? God zegt dat Hij jouw heelmeester (dokter) wil zijn. 

Begin elkaar in je groep je zonden te belijden. 
Daarna kunnen jullie in geloof voor elkaar bidden. 

 
 
 
 
Daarna bracht God hen naar Elim, een plaats met  (Exodus 15:27) 

 ___________________________________   

 ___________________________________ 

 
 
Later krijgen de Israëlieten te drinken uit een rots. 
God had aan Mozes de opdracht gegeven om op een rots te slaan met zijn staf. 

Toen kwam er water uit. 
Vraag aan je Leider om je daar iets over te vertellen. 
In Psalm 18:3 noemde David God zijn ‘rots’ waar hij veilig was. 

 
 
 
In Johannes 7: 38 – 39 kan je lezen wat Jezus zegt over water en over dorst: 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is het ‘water’ dat Jezus geeft? 

  
Hoe kan jij daar van ‘drinken’? 
Dank God met elkaar dat Hij Zijn Heilige Geest aan ons heeft gegeven. 

"Als u dorst hebt, kom dan bij Mij om te drinken. Er staat geschreven dat 
stromen van levend water uit uw binnenste zullen komen als u in Mij 
gelooft." Hij sprak hier over de Geest Die gegeven zou worden aan de 
mensen die in Hem geloofden. 


