
Een les uit de geschiedenis 
10 Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan 
wat onze voorouders hebben meegemaakt. Zij werden 
allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door 
de Rode Zee. 2 Die ervaring was hun doop als het volk van 
Mozes. 3 God zorgde ervoor dat zij allemaal geestelijk eten 4 
en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. 
Dat drinken kregen zij uit de geestelijke rots die met hen 
meeging, en die rots was Christus. 5 Toch was God niet 
tevreden over de meesten van hen, Hij sloeg hen neer in de 
woestijn. 6 Die gebeurtenissen zijn een les voor ons, wij 
moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. 7 Loop 
ook niet achter andere goden aan, zoals sommigen van hen 
deden. In de Boeken staat: ‘Zij gingen zitten om te eten en te 
drinken en ze stonden op om losbandig te dansen.’ 



Een les uit de geschiedenis 
8 Pas daarvoor op. Laten wij ook geen ontucht plegen, zoals 
sommigen van hen, want daarom stierven er op één dag 
drieëntwintigduizend van hen. 9 Wij moeten het geduld van 
de Here niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen 
deden, want daarom stierven zij aan slangenbeten. 10 En 
mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen, want 
daarom trof hun de dood. 11 Dat is allemaal met hen gebeurd 
om een voorbeeld te stellen. En het is opgeschreven als een 
waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. 12 
Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om 
niet te zondigen. 13 De beproevingen die u hebt ondergaan, 
zijn niet ongewoon. God is trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de 
beproevingen u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit 
de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. 



Een les uit de 
geschiedenis 

Voordat we het beloofde land in bezit 
nemen 



Les uit de geschiedenis 

• Van Egypte naar Kanaän…. 
• Wolkkolom  Gods aanwezigheid 

• Door de zee  Geloofsdoop 

• Gedoopt in “Mozes” Doop met de Heilige Geest 

• Manna & Water  Woord van God 

• Water   Vervulling met Heilige Geest 

 



Les uit de geschiedenis 

• Van Egypte naar Kanaän…. 

 
• Ongeloof, 12 verspieders  Nm 13 

 

• Begeerte , ondankbaarheid  Nm 11   

• Afgoderij     Ex 32  

• Ontucht     Nm 25   

• Ongeduld, ontevredenheid, slangen Nm 21 

• Morren, klagen, rebellie,   Nm 16 



Les uit de geschiedenis 

• Van Egypte naar Kanaän…. 

• In bezit nemen van het beloofde land 
• 3x Nieuwe Testament 

• 1 Korinthe 10    

• Hebreeën 3 / 4,  ongeloof aansporing! 

• Judas,   ongeloof strijden voor het geloof! 



Overwinnend leven 

• Jozua, ….om het land in bezit te nemen, de reuzen 
te verslaan. 
• Dt 34:9  Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van 

de geest van wijsheid;  



Overwinnend leven 

• Jezus, ….om de duivel te onttronen, De Reus te 
verslaan 
• Hd 10:38  God heeft Jezus van Nazareth gezalfd 

met de Heilige Geest (in Hem) en met kracht (op Hem) 
en Hij is het land doorgegaan, terwijl Hij goeddeed en 
allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want 
God was met Hem. 

 

 

 



Overwinnend leven 

• Discipelen 
• Ef 1:13 In uw verbondenheid met Christus bent ook u 

tot geloof gekomen, toen u de boodschap van de 
waarheid gehoord had, het grote nieuws van uw 
redding. En daarom bent u gemerkt als eigendom van 
God met het stempel van de heilige Geest die hij beloofd 
had.  

• Lk 24:48 En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; 
maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht 
uit de hoogte bekleed zult worden. 

 

 



Beloofde land innemen 

• Toekomst:  Heersen met Hem 

• Vandaag:  Heersen met Hem 

 

Met Hem gezeten in de Hemelse Gewesten   Ef 2 

Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse 
gewesten in Christus …opdat wij heilig en onberispelijk 
zouden zijn…       Ef 1 

  



Beloofde land innemen 

• Toekomst:  Heersen met Hem 

• Vandaag:  Heersen met Hem 

 

Reuzen verslaan. 

 discipelschap, doen wat Jezus deed! 

  


