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Hoogten en diepten 

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

 

 

We lezen in het Bijbelrooster over hoogten en diepten in de geschiedenis van het volk 

Israël. Het is ook de moeite waard om over het belangrijke uit het boek Deuteronomium te 

denken: Je leest bijvoorbeeld het volgende: De eis om te horen komt ongeveer 20 keer in 

dit Bijbelboek voor (Deut.5:1, 6:4, 9:1, etc.) 

De oproep om te gedenken wordt ongeveer 15 keer herhaald (Deut.5:15; 8:2., etc.). Om de 

zeven jaar moest dit boek voorgelezen worden aan het hele volk (Deut.31:9-13). Het boek 

moest naast de ark bewaard worden (Deut.31:24-26). 

Jezus Zelf heeft het gebruikt. Toen satan Hem verzocht in de woestijn was het steeds een 

woord uit dit boek waarmee Hij de satan antwoord gaf (Deut.8:3; 6:13,16; Mattheüs 

4:4,7,10). Er staat geschreven! 

Dat is ook het onderwijs dat tot ons komt in hoogte- en dieptepunten van ons leven. 

 

 

24 september De Messias voorzegd 

Lezen:   Numeri 24:10-25 

Zingen:  Lofzang van Zacharias:4 

 

• Wat eist Balak nu van Bileam? 

• Wat zegt Bileam over zijn misgelopen beloning? 

• Wie wordt er met de ster en scepter (vers 17) bedoeld? 
 

25 september Verzoening voor het volk 

Lezen:   Numeri 25 

Zingen:  Psalm 106:17 

 

• Welke grote zonde deed het volk in Sittim? 

• Wat zegt de Heere van het optreden van Pinehas? 

• Welke waarschuwing ligt er in voor ons? 
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26 september Tóch een erfenis 

Lezen:   Numeri 27:1-11 

Zingen:  Psalm 16:3 

 

• Met welk probleem kwamen de dochters van Zelafead bij Mozes? 

• Wat zie je in de houding van de meisjes? 

• Wat kan jij er uit leren? 

• Welke eigenschap van de Heere komt hier naar voren? 
 

27 september Jozua aangesteld 

Lezen:   Numeri 27:12-23 

Zingen:  Psalm 95:4 

 

• Wie stelt de Heere aan als opvolger van Mozes? 

• Mag Jozua ook (net als Mozes) voortaan rechtstreeks tot de Heere spreken? 

• Zo nee, hoe dan wel? 
 

28 september Het niet-verhoorde gebed 

Lezen:   Deuteronomium 3:23-29 

Zingen:  Psalm 54:1 

 

• Waarom mag Mozes het beloofde land niet in? 

• Wat had de Heere geantwoord op Mozes’ gebed of hij tóch het land in mocht? 
 

29 september Gods oogappel 

Lezen:   Deuteronomium 32:1-17 

Zingen:  Psalm 17:4 

 

• In welke verzen zingt Mozes over: 
o de grootheid van de Heere? 
o de zorg van de Heere over Zijn volk? 
o de zonden van het volk? 
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30 september Gods toorn verdiend 

Lezen:   Deuteronomium 32:18-27 

Zingen:  Psalm 85:2 

 

• Waarom is de Heere zo toornig op het volk? 

• Welke rampen worden aangekondigd? 

• Wat zou Zijn toorn nog kunnen inhouden? Waarom? 
 

1 oktober  Israël, keer toch om! 

Lezen:   Deuteronomium 32:28-38 

Zingen:  Psalm 81:15 

 

• Waarom moet het volk Israël zich omkeren? 

• Op wie vertrouwen ze? 

• Zit hier een les in voor ons? 
 

2 oktober  Een lied om te leren 

Lezen:   Deuteronomium 32:39-52 

Zingen:  Psalm 135:8 

 

• Waarom moest Mozes het lied uit Deuteronomium 32 leren aan het volk? 

• Welke opdracht gaf hij er bij? 

• Wat betekent deze opdracht voor ons? 
 

3 oktober  Zegen 

Lezen:   Deuteronomium 33:1-11 

Zingen:  Psalm 28:6 

 

• Wat is het laatste werk van Mozes? 

• Wat was het laatste werk van de Heere Jezus? Waar was hij toen? 

• In welke volgorde zegent Mozes de stammen van Israël? 

• Probeer iets te vertellen over hun zegen. 
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4 oktober  Afzonderlijke zegen 

Lezen:   Deuteronomium 33:12-21 

Zingen:  Psalm 134:3 

 

• Welke zegen krijgt de stam van Benjamin? 

• Welke goede dingen wenst Mozes de stam van Jozef toe? 

• Wat staat er van de stammen Zebulon, Issaschar en Gad geschreven? Herformuleer 
met eigen woorden. 

 

5 oktober  Gods eeuwige armen 

Lezen:   Deuteronomium 33:22-29 

Zingen:  Psalm 4:4 

 

• Waar wijst Mozes heen in zijn laatste zegen? 

• Waarom prijst Mozes het volk Israël gelukkig? 

• Wanneer ben jij, zijn wij pas echt gelukkig? 
 

6 oktober  Mozes sterft 

Lezen:   Deuteronomium 34 

Zingen:  Psalm 89:1 

 

• Waar en hoe is Mozes gestorven en begraven? 

• Hoe lang rouwden de mensen om de dood van Mozes? 

• Hoe heeft Mozes Jozua als opvolger aangewezen? 
 

7 oktober  Een gebed 

Lezen:   Psalm 90 

Zingen:  Psalm 90:1 

 

• Wie heeft Psalm 90 geschreven? 

• Op twee dingen legt de dichter sterk de nadruk ik deze psalm. Welke dingen zijn 
dat? 

• Wat betekent vers 12 voor jou? 

• Op welke dag wordt Psalm 90 vaak gelezen? Waarom? 
 


