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Als de Israëlieten door God 
uit Egypte geleid zijn, gaat
Mozes hen 
voor in 

aanbidding.  Hij
maakt voor de 
speciale gelegenheid een lied.



"Ik wil een lied voor de 
HEER zingen, want  Hij 
heeft een machtige
overwinning behaald".  

Mozes  zingt over alle grote 
wonderen die   God voor 
Israël  heeft gedaan.



Na drie dagen in de 
woestijn vinden de
dorstige mensen
eindelijk water.



Maar het is niet te
drinken, zo bitter als
het is.  In plaats
te gaan bidden,

beklagen ze
zich erover. 



Gelukkig is God   
behulpzaam, Hij 
verandert

het in goed
drinkwater.



Het is  alsof
het volk zich over alles beklaagt.  

"Waarom  heeft de HEER ons niet 
gewoon in Egypte laten sterven!



Daar hadden we in 
elk geval genoeg te eten, maar in 
deze woestijn zullen we allemaal 
verhongeren," mopperen ze.



Die avond stuurt
God een grote zwerm

kwartels.  De Israëlieten kunnen 
hen gemakkelijk vangen.



De volgende morgen ligt
er een laag manna
rond het kamp.
Het smaakt naar

honingwafels.



Iedere morgen ligt er nieuwe manna    
klaar om verzameld  
te worden. Op deze

manier houdt
God zijn
volk in de
woestijn
in leven.



Ze mogen alleen manna rapen, die ze 
dezelfde dag nog kunnen eten.



Sommige mensen verzamelen extra 
manna, ook al heeft God gezegd dat 
het 's nachts zal wegrotten.



De volgende dag zit het manna van 
de vorige dag, vol met wormen en 
het stinkt ook nog.



Alleen de sabbat is een rustdag 
voor het volk en dan eten ze van het 
manna wat ze vrijdags  extra hebben 
ingezameld.



God zorgt         voor de Israëlieten 
tijdens hun         tocht door de  
woestijn.  Hij          geeft hen te  
eten, te drinken          en beschermt 

hen tegen 
vijanden. 



Als ze         worden aangevallen 
door de          Amalekieten, 

wint Israël          de veldslagen 
zolang Mozes de         staf van God 

omhoog 
houdt.



Op een dag zegt de HEER tot de 
Israëlieten: "Als u Mij gehoorzaamt 
en uw deel van ons verbond naleeft, 
zult u mijn eigendom zijn tussen 
alle andere volken". 



"Alles wat de HEER ons 
opdraagt, zullen wij doen," verklaren 
zij eenstemmig. Bij de voet van de 
berg Sinaï wachten ze op Mozes die 
een ontmoeting met God heeft.



Mozes is
veertig 

dagen bij 
God op de 
berg.  De 
HEER heft 
de tien  
geboden …



…
geschreven
op twee 
stenen 
tafelen.



Hij 
vertelt
Mozes
hoe de 
mensen 
moeten 
leven.



1. "U mag 
geen 
andere 
goden 
aanbidden 
dan Mij." 

2. "Maak geen 
gesneden 
beelden en 
buig niet voor 
afbeeldingen."



4."Onderhoud   
de sabbat van 
de HEER als 
een heilige 
dag."

5."Heb eerbied  
voor uw vader 
en moeder."

3. "Gebruik 
de naam van 
God niet 
zomaar."



6. "U mag niet 
doodslaan."

7. "U mag niet 
echtbreken." 

8. "U mag 
niet stelen." 

9. "U mag 
geen leugens 
vertellen aan 
andere 
mensen."

10. "U zult 
niet begeren."



Terwijl Mozes
bij God is op de 
berg Sinaï, doen de 
Israëlieten iets 
verschrikkelijks.



Ze geven Aäron
de opdracht een 
gouden kalf te
maken -- en dan
gaan ze dit beeld 
aanbidden.  God
is heel erg boos.  
Mozes is ook
erg boos.



Als Mozes de 
mensen rond het 
gouden kalf ziet 
dansen, is hij 
woedend.  Hij 
gooit de twee 
stenen tafelen
op de grond.



Mozes haalt
het beeld 
omver.  De 
goddeloze 
mannen die
voor het
beeld knielen
doodt hij.



God zorgt ervoor 
dat er twee nieuwe 
stenen tafelen komen.  
Hij geeft Mozes de 
opdracht om een tabernakel 
te bouwen.  Een 
tabernakel is 
een grote 
tent 
met een 
omheining.



De HEER wil daar 
gaan wonen bij de 
mensen.  De mensen 
prijzen daar zijn 
Naam.  De vurige 
wolkkolom laat 
steeds zien 
dat God 
daar is.



Als ze dichtbij Kanaän komen, 
stuurt Mozes twaalf verspieders 
om het beloofde land te bekijken.



De verspieders vinden het 
een heel mooi land.



Twee van hen, Jozua en Kaleb, 
geloven dat ze dit land kunnen 
innemen met Gods hulp.



De tien andere 
verspieders zijn 
bang voor de 
sterke 
steden en 
de reuzen
in het
land.



"We kunnen dit land 
nooit innemen," 
klagen ze.  Ze 
vergeten 
dat God 

hen uit 
Egypte 
heeft geleid.



De mensen luisteren naar de 
ongelovige verspieders. De mensen 
huilen en verwachten dat ze terug 
moeten gaan naar 
Egypte.  



Ze proberen Mozes zelfs te doden!
God bewaart Mozes.  Hij zegt tegen 
de mensen: "Jullie zullen nog veertig  
jaren in de …



… woestijn  doorbrengen. Alleen 
Kaleb, Jozua en jullie kinderen zullen 
het beloofde land 
binnengaan."



"Veertig Jaren Lang" 

is een verhaal uit de Bijbel, 

het staat in

Exodus 15 - Numeri 14 

"Door te luisteren naar Uw woord, komt er 
licht en duidelijkheid in mijn leven." Psalm 

119:130



EINDE



Dit verhaal uit de bijbel vertelt ons over 
onze God, die ons geschapen heeft en die wil 

dat wij Hem kennen. God weet dat wij 
verkeerde dingen hebben gedaan.  Hij noemt 

dat zonde.  Het gevolg van de zonde is de 
dood, maar God houdt zoveel van ons dat Hij 

zijn Zoon Jezus gezonden heeft, om te 
sterven aan het kruis en zo de gevolgen van 
onze zonden te dragen.  Jezus werd weer 

levend en ging naar de hemel!  Als je in 
Jezus gelooft en aan Hem vraagt je zonden 
te vergeven, dan zal Hij dit doen.  Hij zal 

komen en voortaan in jouw hart leven en jij 
zult voortaan met Hem leven.



Als je je zonden de rug toe wilt keren, zeg 
dan het volgende tot God: Lieve God, ik 

geloof dat Jezus voor mij gestorven is en 
nu weer leeft.  Kom alstublieft in mijn 
leven en vergeef mijn zonden, zodat ik 
nieuw leven ontvang en op een dag voor 

altijd met U samen kan zijn.  Help mij te 
leven voor U als uw kind.  Amen.

Lees de bijbel en spreek met God iedere 
dag! Joh. 3 vs 16
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