


▪ Numeri 13 & 14

Terwijl de Israëlieten in de Paranwoestijn verbleven, zei de Here tegen 
Mozes: ‘Zend spionnen naar het land Kanaän, het land dat Ik aan Israël 
ga geven, stuur van elke stam één leider.’ 

Dit was hun verslag: ‘Wij kwamen in het land dat wij moesten 
verkennen. Het is inderdaad een land waar melk en honing vloeit, het 
is prachtig. Kijk maar eens naar dit fruit dat wij als bewijs hebben 
meegenomen. Maar de mensen die daar wonen, zijn sterk en hun 
steden zijn goed versterkt en groot. We hebben zelfs reuzen, kinderen 
van Enak, gezien!

Toen begon het hele volk luid te klagen en ging daar de hele nacht 
mee door. De stemmen vormden één grote klaagzang aan het adres 
van Mozes en Aäron. ‘Waren we maar in Egypte gestorven,’ 
beklaagden zij zichzelf, ‘of hier in de woestijn. Dat nog liever dan het 
land binnentrekken dat voor ons ligt. De Here zal ons daar laten 
omkomen en onze vrouwen en kinderen zullen slaven worden. Laten 
we hier vandaan gaan en terugkeren naar Egypte!’



Zeg tegen hen: “De Here zweert dat Hij zal doen waarvoor u zo bang 
was: u zult allen sterven in de woestijn! Niemand van u die twintig jaar 
en ouder is en die tegen Mij in opstand is gekomen, zal het beloofde 
land binnengaan. Alleen Kaleb en Jozua mogen het land binnengaan. 
U zei dat uw kinderen slaven zouden worden van de inwoners van het 
land. Welnu, in plaats daarvan zal Ik hen veilig het land 
binnenbrengen en zij zullen erven wat u te min was. En wat u betreft: 
uw lijken zullen in deze woestijn achterblijven. Veertig jaar zult u als 
nomaden in deze woestijn rondtrekken. Op die manier zult u boeten 
voor uw ontrouw, net zo lang tot de laatste van u in de woestijn 
gestorven is. 



▪Niet ingaan van de strijd / Verantwoordelijkheid ontlopen

▪Angst

▪Uitstelgedrag

▪Weglopen

▪A+U+W = AUW!



▪David

▪Jona

▪Niet-barmhartige niet-Samaritaan

▪Dienaar met 1 talent

▪80%, 20%, 5%

▪Jij en ik



▪ Instinct & emotie  vs.  Ratio

▪Confrontatie

▪Beeldvorming/ego



▪ Dagtaken?

▪ Studie?

▪ Gezonder leven?

▪ Verslaving?

▪ Relatieproblemen?

▪ Doktersbezoek?

▪ Iets goed te maken?

▪ Geheim openbaren?

▪ Iedereen: verkondigen & bidden



▪Zonde: aan God

▪Zonde: middels jezelf 
▪ Romeinen 14:23

Maar wie twijfelt of iets gegeten mag worden, moet het laten staan. 
Als u het dan toch eet, doet u verkeerd, omdat het tegen uw eigen 
overtuiging in gaat. Want alles wat niet uit overtuigd geloof gedaan 
wordt, is zonde! 

▪ Jakobus 4:17

Als u weet dat u iets moet doen maar het nalaat, zondigt u.



▪Emotioneel gewicht zwaarder

▪Stelt ander teleur

▪Hindert groei

▪Dingen gaan fout

▪Gewicht valt af

▪Maakt ander (uiteindelijk) beter af

▪Kans op doorgroeien

▪Dingen gaan (hopelijk) goed

▪De eeuwige overwinning behalen







God is fighting for us

God is on our side

He has overcome

Yes, He has overcome

We will not be shaken

We will not be moved

Jesus you are here





▪Tips & tricks

▪Betrek God
▪ Jezus in Gethsemané

▪Betrek de gemeente

▪Falen is een optie



Hebreeën 12:1-3

Nu zoʼn grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten 
wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die 
zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons 
ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, 
die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon Zich aan 
het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat Hij wist welke 
blijdschap Hem te wachten stond. En nu zit Hij aan de rechterzijde van 
de troon van God. Denk aan Hem die zoveel heeft doorstaan, zodat je 
niet verzwakt of onverschillig wordt. Hij heeft verdragen dat slechte 
mensen vreselijke dingen van Hem zeiden.  


