
Voorwoord

Ik denk dat deze teksten niet goed tot hun recht komen als je ze gewoon doorleest. Het waagt een poging om weer te geven 
wat we met de kring uit een bijbeltekst gehaald hebben. Om echt iets te leren, om echt te weten wat God in zijn bijbel bedoelt 
en om het echt ten volle tot je door te laten dringen, moet je de bijbelteksten zelf lezen. Laat dit maar een paar suggesties zijn in
welke richting je het zou kunnen zoeken en bestudeer de bijbelteksten. Lees ze en lees ze over, denk erover na en bid God om 
wijsheid. Ik hoop dat het dan een enorme zegen voor je zal zijn.

Deuteronomium 8

We willen de woestijnreis vergelijken met ons leven. We hebben al gezien dat de uittocht erg veel overeenkomsten heeft met 
een bekering, de doortocht door de Rode Zee met de doop. Wat is het doel van de woestijnreis naar Kanaän? Wat zijn de 
overeenkomsten met ons leven?

God heeft het volk een belofte gedaan. Hij heeft het land Kanaän beloofd. Het doel van de hele operatie, van de uittocht en de 
woestijnreis is het volk uit de slavernij in Egypte te halen en naar het land Kanaän te brengen. De hele reis met de zaken 
daaromheen is voorbereiding voor Kanaän. Het volk moet dingen leren die nodig zijn om in het beloofde land te kunnen leven. 

Waar zijn wij naar op weg? Waarmee kan je Kanaän vergelijken?

God heeft ons hier op aarde gezet met een doel. Hij wil een persoonlijke relatie met ons. Hij wil dat we volledig voor Hem en 
met Hem leven. Om dit te verwezenlijken, om volledig tot ons recht te komen moeten we voorbereid worden; er is een weg te 
gaan. God wil ons dingen leren zodat Hij ons optimaal kan gebruiken en wij tot ons recht komen. Het zal dan ook goed gaan 
met ons. We zullen leven in een land van melk en honing.

Het volk had 40 jaar nodig om de zaken goed door te krijgen, om alles te leren. Al veel eerder hebben ze de kans gehad om het
beloofde land binnen te gaan, maar toen waren ze er niet klaar voor. God liet ze vervolgens nog 40 jaar in de woestijn zwerven. 
In Deuteronomium 8 wordt uitgelegd wat het doel van de woestijnreis was, wat ze nu eigenlijk moesten leren, hoe ze moesten 
veranderen om het beloofde land in te kunnen trekken. Wat waren deze dingen en wat kunnen wij ervan leren voor ons eigen 
leven?

Verootmoedigen

Het eerste doel van de lange reis was het volk verootmoedigen (vers 2). De Groot Nieuws Bijbel vertaalt dit met ‘je trots breken’.
Het volk moest leren dat ze in afhankelijkheid van God moeten leven. Als ze op zichzelf aangewezen zijn, zouden ze dood 
gaan, dan zouden ze geen eten hebben en zouden ze de vijanden nooit kunnen verslaan. Het volk moest dit leren beseffen. Ze 
moesten af van die trotse houding dat ze het zelf wel zouden kunnen. Ze moesten leren beseffen dat ze God nodig hebben. Zo 
is het ook voor ons. Wij moeten weten dat we het niet redden zonder God. Vaak denken we dat we zelf ook heel wat kunnen, 
maar vergeet het maar. Je hebt God nodig en je bent afhankelijk van Hem. Maar je moet dit goed beseffen voordat je kan leven 
zoals God het bedoeld heeft.

Op de proef stellen

In vers 2 wordt ook genoemd dat God het volk op de proef wilde stellen om te weten wat er in hun hart was, of ze de geboden 
van God zouden onderhouden of niet. Het is eigenlijk heel simpel, je moet wel doen wat God van je vraagt wil je in het ‘beloofde
land’ komen. Vers 6: onderhoudt de geboden door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.

God zorgt voor je

In vers 3 en 4 wordt herinnerd aan het feit dat God voor zijn volk zorgt. Hij heeft het manna gegeven toen het volk honger had. 
De kleren die ze droegen zijn niet versleten in 40 jaar. De voeten van de mensen zijn niet gezwollen. God wil op een bijzondere 
manier voor je zorgen. Weet je dat? Herken je dat in je eigen leven? Als wij het niet geloven en heel hard proberen om voor ons
zelf te zorgen, dan merken wij het misschien niet zo. Maar als we het weten en het geloven, dan geven we God de gelegenheid 
om voor ons te zorgen, dan aanvaarden we zijn zorg en zullen we het merken. Ook Jezus heeft vaak gezegd dat de mensen 
zich geen zorgen hoeven maken, dat God voor je zorgt. Vertel God waar je je zorgen om maakt, wat je nodig hebt en je zult 
zien dat Hij voor je zorgt.

En verder….

God wil ons leiden, zoals Hij zijn volk geleid heeft met de wolkkolom. God wil dat wij zijn regels leren kennen en zijn heiligheid, 
zoals hij de wetten gegeven heeft aan het volk. God strijdt voor je tegen dingen die je zelf niet aankan zoals God de vijandige 
volken verslagen heeft. Ze moeten niet morren en zeuren. De omstandigheden zijn misschien niet altijd leuk, maar dat geeft je 
nog niet het recht om God iets te verwijten. God is rechtvaardig. Uit het verhaal van het gouden kalf hebben we onder andere 
geleerd dat bidden helpt. Als Mozes voor het volk pleit, dan helpt dat.

In vers 5 wordt gezegd dat ze moeten erkennen dat God vermaant zoals een vader zijn zoon vermaant. 

Vertrouwen

Een ander heel belangrijk aspect is vertrouwen. Bij het verhaal van de twaalf verspieders was God zover om het volk het land in
te laten gaan. Maar wat gebeurde er? Het volk vertrouwde niet dat God in staat was om het land in bezit te geven. Ze zagen op 
tegen de reuzen, ze durfden niet. Ze konden het beloofde land niet ingaan. God heeft enorm veel wonderen gedaan. Maar 
steeds was het niet genoeg. Men vertrouwde niet op de wonderen (Psalm 78:32). Het vertrouwen was cruciaal om het beloofde 
land in te komen. Wij moeten God ook vertrouwen. We moeten vertrouwen dat Hij voor ons zorgt, dat hij de moeilijkheden kan 
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overwinnen hoe groot ze ons ook lijken. God wil ons ook deze dingen leren. Hoe lang duurt het voordat wij dingen door krijgen 
en ernaar gaan leven?

Voor je eigen bestwil

Al die leerpunten leiden er uiteindelijk toe dat het beter met je gaat. In vers 16 zegt God dat het er uiteindelijk allemaal is om ‘u 
wèl te doen’. God brengt je in een land van melk en honing. Deuteronomium 8 dat gaat over het doel van de reis, over de 
achterliggende gedachte, beschrijft uitgebreid hoe gaaf het wel niet is in het beloofde land (vers 7-10). “Gij zult eten en 
verzadigd worden en de Here uw God prijzen om het goede land dat Hij u gaf.”

Straks in het beloofde land

En als ze dit allemaal geleerd hebben, geeft God nog een stel aanwijzingen voor als ze straks in het beloofde land zijn.
In vers 1 begint het er al mee dat als je de geboden van God onderhoudt, het goed met je zal gaan. Aan het einde van het 
hoofdstuk wordt ervoor gewaarschuwd dat als het volk andere goden achterna loopt, als ze God vergeten dat het dan snel 
afgelopen is met ze.

Maar het moeilijkste van alles is misschien wel wat er in vers 11 tot 18 uitgelegd wordt. Straks gaat het goed met je, je woont in 
mooie huizen en je bent rijk. Zorg dan dat ‘je hart zich niet verheft’. Je moet God niet vergeten. Je moet niet vergeten dat God 
het is geweest die je dit alles gegeven heeft. God heeft het volk naar Kanaän gebracht, God heeft ze door de woestijn geleid en 
alle vijanden verslagen, God heeft ze de rijkdom gegeven. Vers 17 zegt: “Zeg dan niet bij uzelf: mijn kracht en de sterkte mijner 
hand heeft mij dit vermogen verworven.” Denk niet dat je je rijkdom aan jezelf te danken hebt, ook al lijkt het soms zo. Vergeet 
niet dat alles wat je hebt, dat je dat aan God te danken hebt. God is het ook die je je materiële rijkdom heeft gegeven. Dit kan 
gebeuren als je langzaamaan God vergeet en Hem en zijn geboden verwaarloost.

Men leeft niet van brood alleen

“Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kendet en dat ook uw vaderen niet 
gekend hadden, om u te doen weten dat een mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond
des Heren uitgaat.” (vers 3)

Wat houdt het nou in: niet alleen van brood leven maar van alles wat uit de mond des Heren uitgaat?

Het leven in Egypte is het leven voor je bekering. Voordat je het beloofde land in trekt, moet je Egypte voor goed achter je laten.
Het is helemaal voorbij, je hebt er weinig uit meegenomen. Voordat je kan worden zoals God je bedoeld heeft, moet je je leven 
voor je bekering achter je laten. Alle zekerheid die je hebt laat je achter. Het leven dat je krijgt, is helemaal nieuw. Het is ook 
helemaal gebaseerd op God. Je leeft niet van brood alleen. Je leeft van wat uit de mond van God uitgaat. De basis, het 
fundament van je leven is God geworden. Niet alleen in geestelijke, maar ook in materiele zin, is je hele leven nu gebaseerd op 
God en afhankelijk van God. Alles wat je had, alles wat je kon, alles wat je deed heb je in Egypte achter gelaten. God heeft je 
alles opnieuw gegeven zoals Hij het wil. Bedenk dat je alles wat je hebt, aan God te danken hebt.

Voor de nerds onder jullie is er nog een mooie vergelijking. Als je jezelf met een computer vergelijkt, dan is bekeren niet een 
upgrade op windows instaleren zodat de boel er anders uitziet en beter gaat functioneren. Het is het formatteren van je harddisk
en een heel nieuw besturingssysteem erop zetten, Linux bijvoorbeeld. Je kan nog steeds e-mailen en tekstverwerken, maar het 
gaat op een heel andere manier. Van binnen is het volledig anders en veel stabieler. Dat is volledige afhankelijkheid van God. 
Je moet leren vertrouwen dat God voor je zorgt. Je moet niet meer vertrouwen op je eigen kunnen, je oude besturingssysteem 
is helemaal weg. Alles wat je kon heb je in Egypte achter gelaten. Verwacht ook niets meer van jezelf, verwacht alles van God. 
Ik kan niet genoeg uitleggen en benadrukken hoe je leven op God gebaseerd is. Het hele fundament, alles wat je hebt, alles wat
je kan, alles waaruit je je kracht put, alles waarop je vertrouwt, alles waarvoor je leeft en alles waarvan je afhankelijk bent is God
en God alleen. Je leeft van alles wat uit de mond Gods uitgaat. 

Het kostte het volk veertig jaar om dit te leren. Pas toen ze dit geleerd hadden, waren ze klaar om het beloofde land binnen te 
trekken. Ik hoop dat wij dit in minder dan veertig jaar leren. Want pas als wij dit geleerd hebben en toepassen kunnen wij een 
leven hebben zoals God het bedoeld heeft. Dan zullen we leven in het beloofde land, dan zullen we eten en verzadigd worden 
en de Here, onze God, prijzen om het goede land dat Hij ons gegeven heeft.
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