NUMERI LES 2  ISRAËL VERWERPT GODS PLAN
NUMERI 13-14

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen leren hoe zich te gedragen naar een trouwe God.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES





Het verbond met Abraham te verklaren.
De verslagen van de verspieders te beschrijven en te vergelijken.
De reactie van het volk op het nieuws van de verspieders te evalueren.

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft.

TOEPASSINGEN




Dank God voor de beloften die Hij ons heeft gegeven.
Gehoorzaam de geboden die Hij heeft gegeven in Zijn Woord.
Vertrouw er op dat Gods plannen altijd het best zijn.

VOLGENDE WEEK

NUMERI LES 2  ISRAËL VERWERPT GODS PLAN

ISRAËL VERWERPT GODS PROFEET EN PRIESTER
Lees Numeri 16

1

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Kinderen zullen in staat zijn om:

ACHTERGROND

Onderwerping aan Gods plan: Numeri 13:1-29
Ondanks de onstuimige reis van de berg Sinai naar de woestijn van Paran kwam Israël veilig aan bij de zuidelijke
grens van het beloofde land. Het boek Deuteronomium geeft weer dat Mozes sterk verlangde dat het volk het
land zou innemen. Mozes zei: “Zie, de HERE, uw God, heeft het land tot uw beschikking gesteld, trek op, neem
het in bezit, zoals de HERE, de God uwer vaderen, tot u gesproken heeft; vrees niet en wees niet verschrikt”
(Deut.1:21). Het volk vroeg om eerst enkele mannen in het land te sturen die verslag konden uitbrengen over
de weg die de Israëlieten zouden moeten nemen en naar welke steden ze gingen tegenkomen. Mozes kon zich
vinden in het plan (1:23) en God gebood dat er verspieders naar Kanaän moesten worden gestuurd (Num.13:2).
Omdat God gebood dat de verspieders werden gestuurd is er geen reden om te vermoeden dat het volk
verkeerd was in haar verlangen.

Na 40 dagen keerden de verspieders terug met druiven, granaatappelen en vijgen (Num.13:23-25). Ze zeiden
tegen Mozes: “Wij kwamen in het land, waarheen gij ons gezonden had, en ja, het vloeit van melk en honig, en
dit is zijn vrucht”(13:27). Maar niet al hun bevindingen waren rustgevend. Ze zeiden ook: “het volk echter, dat
in het land woont, is sterk en de steden zijn ommuurd en zeer groot, en ook de kinderen van Enak zagen wij
daar” (13:28). De afstammelingen van Anak waren “een groot en rijzig volk,” van wie werd gezegd, “wie kan
voor de Enakieten stand houden?” (Deut.9:2). God was trouw geweest in Zijn omschrijving van het land; het
was net zo goed als Hij had gezegd. Maar zou God ook zo trouw zijn om Israël het land te geven te midden van
zulk een oppositie?
Verwerping van Gods plan: Numeri 13:30-14:10
Kaleb probeerde om de groeiende zorg van het volk te bedaren. Hij zei: “Laat ons gerust optrekken en het in
bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren” (Num.13:30). Kaleb, die vrij van blaam bleef in
dit incident (Num.14:24), was er van overtuigd dat de God die ze dienden hun tot een overwinning zou leiden.
Maar de andere verspieders argumenteerden tegen het gehoorzamen van God. Ze zeiden: “Wij zullen tegen
dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij” (Num.13:31). Hun verslag over het land was
donker gekleurd; ze beweerden dat het land was “dat zijn inwoners verslindt” en dat de verspieders “als
sprinkhanen” waren in de ogen van de in het land wonende reuzen (13:32-33). Ze dramatiseerden de grootte
van de inwoners en negeerden de weelde van het land.
De Israëlieten kozen om Gods plan om hun in het beloofde land te laten wonen te verwerpen. “Toen verhief de
gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht” (Num.14:1). Opnieuw klaagden ze tegen Mozes
en Aäron. Ze oordeelden dat het beter voor hen was geweest als ze als slaven waren gestorven in Egypte, of
zelfs in de woestijn, dan dat ze zouden sterven in het land dat God hun geven zou. Ze kwamen overeen om een
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Twaalf leiders werden gekozen om het land te verkennen, telkens een uit elke stam (Num.13:3-16). Jozua en
Kaleb waren onder deze mannen. De mannen moesten het land binnengaan vanuit het uiterste zuiden en zo
noordwaarts trekken. Ze volgden waarschijnlijk de bergketen op het westelijk gedeelte van de Dode Zee,
vervolgden zo de weg naar de vallei van de Jordaan, gingen langs de rand van het meer van Galilea en gingen
verder naar de zuidelijke grens met het hedendaagse Libanon. Mozes gebood de verspieders om tactische
informatie over het volk en hun steden te verzamelen, maar vroeg hun ook “of het land, waarin het woont,
goed is of slecht, … en of het land vet is of schraal” (13:19-20). Mozes wist dat God had beloofd om het volk te
brengen naar een land dat rijk was aan natuurlijke rijkdommen, “een goed en wijd land, een land vloeiende van
melk en honig” (Ex.3:8). Mozes wilde dat de verspieders zeker en vast het volk zouden bemoedigen door
details over de weelde van het land te delen.
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De drie weerspannige gebeurtenissen in Numeri 11-12 gaven de hardheid van Israëls hart weer wanneer ze het
beloofde land naderden. Ze kwamen fysiek dichter bij het land dat God hun had beloofd, maar hun hart was
ver weg van de God die de belofte had gemaakt. Zowel het volk als de leiders dachten trots dat ze iets beter
verdienden van God. Het volk rebelleerde tegen Gods voorziening van het manna. Mirjam en Aäron
rebelleerden tegen Gods voorziening van Mozes als leider. Israëls verwerping van Gods voorzienigheid maakte
hun rebelse en trotse harten kenbaar. In de volgende weerspannige gebeurtenis (Num.13-14) ging Israël voort
met hun eigen wil te verheffen boven de wil van God door Zijn plan en mogelijkheid om dat plan te
verwezenlijken te verwerpen.

leider aan te stellen en terug te keren naar Egypte (14:4)! Op dat ogenblik versmaadde Israël alles wat God
voor hen had gedaan en alles wat Hij voor hen had gepland in de toekomst. De Israëlieten geloofden dat ze een
beter plaats wisten om te verblijven, een betere manier om er te geraken en een beter persoon om hun te
leiden.

God straft de rebellerende: Numeri 14:11-38
God wist wat er zich afspeelde en kwam op tijd tussen beide om Zijn dienaren te beschermen. Terwijl de
Israëlieten zich voorbereidden om Mozes, Aäron; Jozua en Kaleb te stenigen, verscheen de heerlijkheid van
God in de tabernakel voor de Israëlieten (Num.14:10). De tijd van Israëls verwerping en ongeloof kwam tot een
einde. God kondigde aan dat Hij de Israëlieten ging vernietigen en de belofte aan Abraham zou nakomen door
het beloofde land aan de nakomelingen van Mozes te schenken (14:11-12).
Net zoals Mozes deed toen God eerder aankondigde Israël te vernietigen nadat ze het gouden kalf aanbaden
(Ex.32), pleitte hij nu opnieuw met de Heer op basis van Zijn reputatie bij de omliggende volkeren. God had
Zich genadevol op één lijn gebracht met de Israëlieten. Mozes zei tegen de Heer: “dat Gij, HERE, in het midden
van dit volk zijt, dat Gij, HERE, oog in oog U hebt laten zien, terwijl uw wolk boven hen staat en Gij in de
wolkkolom vóór hen henen gaat des daags en in de vuurkolom des nachts” (Num.14:14). De volkeren wisten
dat de Heer de God van Israël was en wanneer de Heer Israël zou vernietigen zouden de volkeren denken dat
Hij niet machtig genoeg was om het volk in het land te leiden (14:16). Gevuld door een passie voor Gods
heerlijkheid deed Mozes beroep op Gods lankmoedigheid, Zijn overvloedige barmhartigheid en Zijn
vergevingsgezindheid en vroeg God om het volk te vergeven (14:18-19). Dit verzoek kwam van een man die op
punt stond om gestenigd te worden!

Verwerping van Gods plan gaat voort: Numeri 14:38-45
Het volk treurde toen ze hun straf ontdekten, maar het was geen godgerichte droefheid die hun tot berouw
bracht (Num.14:39). Ze maakten trots nog steeds hun eigen plannen en verwierpen Gods plannen. Ze beslisten
om toch het beloofde land binnen te gaan en Gods straf te negeren (14:40). Mozes zei hun dat ze verslagen
zouden worden door de volkeren in het beloofde land, de Amakelieten en de Kanaänieten, omdat de Heer niet
met hun zou zijn. Maar “toch waagden zij het de bergtop te beklimmen” en lieten de verbondsark en hun leider
Mozes achter in het kamp (14:44). Ze werden verslagen en teruggedreven.
Israël had een hart dat Gods plannen verwierp. Hun manier leek steeds beter dan Gods manier. Ze twijfelden
aan Gods macht om te doen wat Hij hun had gezegd. Zonder vertrouwen in de beloften van de Heer lieten ze
zichzelf achter zonder hoop buiten de oppervlakkige verbeelding van hun harten. Israël moest de zegen van het
hebben van God als soeverein gezag nog leren kennen. Ze zouden 40 jaren in de woestijn krijgen om de
goedheid van Gods plannen en de reikwijdte van Zijn macht te leren kennen.
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De Heer hoorde het gebed van Mozes en vergaf het volk. Maar God zou nog steeds de Israëlieten, die hadden
gerebelleerd, straffen door hun de toegang tot het beloofde land te weigeren (Num.14:23). De gehele
generatie die in het begin van Numeri geteld was, al degenen die 20 jaar en ouder waren, zouden in de
woestijn sterven (14:29). Kaleb en Jozua zouden de enige Israëlieten uit die generatie zijn die het beloofde land
zouden toetreden. Israël zou 40 jaren lang ronddolen, een jaar voor iedere dag dat de verspieders in het land
verbleven (14:34). Terwijl de eerste generatie stilaan uitstierf, moest de tweede generatie samen met hun
ouders lijden door te leven als herders in de woestijn terwijl ze konden gehuisvest zijn geweest in het land
(14:31-33). God verwierp Israël niet, maar Hij strafte hun rechtvaardig omdat ze Zijn plan verwierpen.
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Mozes en Aäron wisten hoe hevig Gods woede zou zijn. Ze vielen met hun aangezicht naar de grond voor de
Israëlieten, mogelijk al bemiddelend naar God in naam van het volk (14:5). Jozua en Kaleb scheurden hun
kleren; hun harten waren diep verschrokt over Israëls verwerping. Zij getuigden de weelde van het land dat
God had beloofd en Gods mogelijkheid om de Israëlieten er naar toe te brengen. Ze pleitten bij het volk om
zowel niet te rebelleren tegen God als de inwoners van het land te vrezen (14:8-9). Deze boosaardige generatie
openbaarde hun donkere harten door deze vier mannen te willen stenigen (14:10).

MOEILIJKE WOORDEN
Bergketen
Lankmoedigheid
Onstuimig
Versmaden
Weelde
Weerspannig

Reeks bergen.
In staat veel te verdragen vóór boos te worden.
Woest, buiig, stormig, heftig.
Beneden zijn stand achten en daarom afslaan.
Grote overvloed; overdaad, luxe.
Ongehoorzaam, zich verzettend.

INTERESSANTE WEETJES

De Bijbel (ca. 600 v.Chr.) identificeert Kanaän met Libanon voornamelijk de kuststad Sidon - maar laat het "Land van
Kanaän" zuidwaarts doorlopen over Gaza naar de "Beek van
Egypte" en oostwaarts naar de Jordaanvallei, inclusief het huidige
Israël en de Palestijnse gebieden. Het is dan een gebied, gelegen
ten westen van de rivier Jordaan (Genesis 28:1), dat bij
benadering overeenkwam met het hedendaagse Israël en
Palestina plus aangrenzend kustland en delen van Libanon en
Syrië. Voor die tijd bestreek het Oude Kanaän een nog groter gebied, maar exacte beschrijving is lastig, omdat
het geen politieke eenheid of staatsvorm kende. In het gebied lag een aantal goed georganiseerde, maar
onafhankelijke steden. Voor zover bekend heeft geen van de Kanaänitische steden een dominante positie
ingenomen. In dit zuidelijk gedeelte waren veel etnische groepen.
Archeologen hebben verschillende opgravingen verricht in het gebied. De stad Ugarit in het noorden van het
huidige Syrië werd in 1928 ontdekt. Hoewel haar cultuur en religie overeenkwam met die in Kanaaän,
beschouwden de inwoners van Ugarit de Kanaänieten op den duur als buitenlanders. Veel van wat men thans
weet over de regio komt van de opgravingen aldaar. Andere bronnen zijn Oude Egyptische, Mesopotamische
en Hebreeuwse teksten (de Bijbel). De Kanaänieten zijn altijd beschouwd als een etnische groep die zich vanuit
Libanon uitbreidde. Recente bronnen suggereren ook een tweede origine, namelijk vanuit het Arabisch
Schiereiland, zonder echter bewijzen hiervoor aan te voeren.
(Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie)
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Kanaän was in de Oudheid een gebied overspannen door een
intens handelsnetwerk van Syrië tot Egypte en de Middellandse
Zee, via Anatolië tot aan de Zwarte Zee en rond 2000 v.Chr., zelfs
over zee met de Harrapaanse beschaving van de Indusvallei.
De naam Kanaän komt reeds voor in Egyptische teksten, in de
16e eeuw v.Chr.. De Amarna-brieven die er zijn gevonden
noemen het (Akkadisch Ki-na-ah-num) in verband met steden
langs de Fenicische kust en tot in Boven-Galilea. Egyptische
bronnen maken eveneens melding van enkele veldtochten die in
Ka-na-na, net binnen Azië, uitgevochten werden (met name de
Slag bij Megiddo). De Hettieten waren vaak in conflict met de
Egyptenaren, die hen de heerschappij over Kanaän betwistten. Af
en toe werden Hettietische, Hoerrietische en Kassietische
prinsessen naar Egypte gestuurd als echtgenoten van farao's van
de Achttiende Dynastie (1570-1300 v.Chr.) teneinde de goede
betrekkingen te garanderen.
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KANAÄN (GEBIED)

BIJBELLES
INLEIDING
Het volk Israël was meer dan een jaar in de woestijn geweest (Num.10:11), toen God hen voorbereidde om het
beloofde land in te nemen. Deze mensen hadden het land nooit gezien en wisten dus niet hoe het eruit zag.
God vertelde Mozes om 12 mannen uit te kiezen om het land te verkennen en te zien wat er was. Ze vonden
interessante dingen en angstaanjagende dingen. Ben jij ook benieuwd wat ze tegen kwamen? Laten we gauw
kijken in Numeri 13.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
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BEGELEIDENDE VRAGEN
 Waar leidde God de Israëlieten heen?
Naar het land dat Hij beloofd had aan Abraham. Zeshonderd jaar voor Mozes, beloofde God Abraham
dat zijn nakomelingen een dag zouden wonen in het land Kanaän.
 Wat zei God tegen Mozes dat hij moest doen in Num.13?
God zei tegen Mozes om van elke stam van Israël een man te kiezen om het land Kanaän te verkennen.
 Wat zei Mozes aan de mannen waar ze op moesten letten wanneer ze het land gingen verspieden?
De mannen moesten nagaan hoe het land was en kijken of er veel of weinig mensen woonden en of ze
sterk of zwak waren. En ze moesten vruchten mee terug nemen.
 Met wat voor bericht kwamen de spionnen terug?
Toen de mannen terugkeerden, lieten ze de mensen de vruchten zien die ze uit het land hadden
meegenomen. Ze vertelden dat het land rijk en goed was. Echter, de mannen zeiden dat de mensen die
er leefden te sterk waren om te overwinnen.
 Was dit de juiste houding die de mannen behoorden te hebben?
Nee. Mozes zei tegen de mannen in Numeri 13:20 “Weest moedig” (NBG). De mannen lieten een
gebrek aan moed zien toen ze faalden om te geloven dat God hen het land zou geven die Hij beloofd
had.
 Wat was de reactie van de Israëlieten toen ze dit negatief bericht hoorden?
Ze weenden (NBG) en klaagden. Ze zeiden dat ze liever in Egypte waren gestorven en vroegen waarom
God hen daar weg gebracht had. Ze waren zelfs bereidt om een nieuwe leider te kiezen en hen terug
naar Egypte te brengen. In wezen waren ze Gods plan aan het verwerpen.
 Hoe reageerden Mozes en Aäron toen ze de zondige reactie van Israël zagen?
Ze wierpen zich op de grond voor het volk, misschien om bij God te komen voor het volk.
 Welke twee verkenners moedigden het volk aan om God te vertrouwen en om het land in te
nemen?
Kaleb en Jozua. Ze moedigden de Israëlieten aan om God te vertrouwen en dat Hij hen ging helpen om
het land te veroveren. Ze wisten dat als God hen goedgezind was dat Hij hen helpen om de inwoners
van het beloofde land te verslaan, ongeacht hun sterkte en grootte.
 Luisterden de Israëlieten naar Kaleb en Jozua?
Nee. Toen Kaleb en Jozua het opnamen voor het goede, werden de mensen zo boos dat ze hen wilden
stenigen tezamen met Mozes en Aäron. Niet alleen verwierpen de Israëlieten het plan van God, maar
keurden ook de leiders af die God geplaatst had.
 Wat deed de Israëlieten stoppen om de vier mannen te stenigen?
De Heer stopte hen. Hij verscheen in de tabernakel aan de Israëlieten.
 Hoe ging God de Israëlieten straffen voor het verwerpen van Gods plan?
Hij wilde hen allen verwoesten en een nieuw volk starten door Mozes.
 Wat was de reactie van Mozes na dit alles?
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Lees gedeelten uit Numeri 13 – 14.







Het volk Israël had een kans gekregen om het land in bezit te nemen dat God beloofd had. In plaats daarvan,
keken ze naar zichzelf voor kracht. Zijn er situaties in je leven geweest die moeilijk leken en misschien wel
onmogelijk, maar dat je op God moest vertrouwen om er door te komen. Wanneer we naar onszelf kijken voor
kracht zullen we falen, maar als we God vertrouwen om elke situatie uit te werken voor ons goed en voor Zijn
glorie, zal het duidelijk worden dat Hij altijd getrouw is. Onze taak in moeilijke omstandigheden is om
gehoorzaam te zijn aan wat God opgedragen heeft en te vertrouwen dat Zijn manieren altijd de beste zijn.
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SAMENVATTING
God liet Israël 12 verkenners naar het land Kanaän sturen, van elke stam één. Ze hadden specifieke opdrachten
gekregen om het land te verkennen. Toen de verspieders terugkeerden, vertelden 10 van hen dat het land
bijzonder mooi was, maar dat ze niet bij machte waren om het te veroveren. Het mishaagde God dat Israël
ongehoorzaam was. Hij wilde hen het land geven dat Hij hun voorouders beloofd had, maar zij vreesden de
mensen meer dan dat ze Hem vertrouwden. Hun ogen waren niet gericht op Gods macht, maar op hun eigen
kracht. Nadat ze Gods plan om het land te veroveren verworpen hadden, realiseerden ze hun zonden en gingen
gehoorzamen. Gods straf voor hun ongehoorzaamheid zou de dood zijn, maar Mozes kwam tussen beide en
God spaarde hun leven. De verkenners die een negatief verslag brachten werden gedood en de straf voor het
volk was dat ze 40 jaar in de woestijn moesten rondzwerven – een jaar voor elke dag dat ze het land hadden
verkend.
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Mozes pleitte tot God voor de Israëlieten. Hen vernietigen zou Gods faam onder de Egyptenaren te
gronde richten en veroorzaken dat zij Gods macht ontkenden. Mozes pleitte met God om Israël te
bewaren omdat Hij barmhartig was en hen in het verleden ook had vergeven.
Vergaf God de Israëlieten?
De Heer vergaf de Israëlieten, maar strafte hen nog steeds voor hun zonden. Iedereen van 20 jaar en
ouder zou sterven in de woestijn en mocht niet het beloofde land in gaan. De enige twee mensen in die
groep die het land wel mochten binnengaan waren Kaleb en Jozua. Geheel Israël moest nu voor 40 jaar
in de woestijn rondzwerven, voordat de jongere generatie het beloofde land in kon trekken.
Hoe strafte God de 10 verspieders die negatief nieuws brachten?
Hij trof hen met een dodelijk ziekte (met een plaag).
Accepteerde het volk de straf die God hen gaf?
Nee; ze probeerden het land in te trekken, ook al was de Heer niet met hen. Maar de inwoners van het
land vielen hen aan en joegen hen op de vlucht (Num.14:44-45).
Zijn er momenten dat jij niet op Gods instructies of wijsheid vertrouwd?
(Gehoorzamen van de ouders, de waarheid vertellen, anderen liefhebben, etc.)
Zij de opdrachten en voorschriften van God altijd de beste?
Ja, God heeft altijd het beste plan. Ook al zijn ze niet altijd de makkelijkste, ze zijn altijd de beste.

CRÈCHELES
Eindelijk waren de Israëlieten heel dicht bij Kanaän. Vanaf de heuvels konden ze er een klein stukje van zien.
“Kijk”, zeiden ze tegen hun kinderen, “dáár gaan we wonen. Voor altijd.” Maar in dat land woonden al
mensen. Die wilden niet dat de Israëlieten in hun land kwamen. “Als ze het toch doen, jagen we hen er weer
uit”, gromden ze. De God van Israël kenden ze niet. Ze bogen zich voor de beelden en deden veel kwaad. Hun
huizen en tuinen wilde Here aan de Israëlieten geven. De Here had het hun beloofd. Waarom trokken ze dan
het land niet binnen? Ze durfden niet. Mozes en nog een paar mannen wilden wel. De Here ging toch mee!
Maar de meesten wilden eerst weten hoe het land er uit zag en wie er woonden. Daarom koos Mozes twaalf
mannen. Die moesten het land verspieden. Stilletjes natuurlijk.
Pas na veertig dagen kwamen ze terug. “Daar komen ze!” juichten de kinderen. Ze liepen niet zo vlug. Aan
nieuwsgierig wat de mannen te vertellen hadden. Tien van hen vertelden het eerst. “Het is een goed land”,
zeiden ze, “voor de koeien en geiten is er genoeg gras. Je kunt er bijen houden en er groeit veel tarwe en gerst.
En kijk maar eens wat een mooie druiven er groeien.” Ja, dat zagen ze wel. “Maar”, zeiden de mannen, “de
mensen die er wonen zijn héél sterk. We hebben er zelfs reuzen gezien. Wij leken er wel sprinkhanen bij. Daar
schrokken de Israëlieten van. Ze begonnen dadelijk te klagen: “Och waren wij maar nooit uit Egypte gegaan.”
Het werd een groot rumoer. “Van die reuzen winnen we het toch nooit!”, riepen ze bang.
Maar toen kwamen de twee andere verspieders naar voren. Dat waren Jozua en Kaleb. “Houd toch eens op
met jullie gekibbel”, riepen ze luid. “Het is waar dat er grote mannen en sterke steden zijn, maar wat geeft
dat? De Here, onze God, is toch veel sterker? Hij zal toch voor en met ons strijden?” Maar het volk wilde niet
tegengesproken worden. Ze namen stenen op om Jozua en Kaleb mee dood te gooien, te stenigen. “God zal
ons het land geven!”, riepen de twee mannen. Zij zwegen niet en spraken goed van God. De anderen niet, die
geloofden niet in wat de Here beloofd had.
Toen sprak de Here en moest iedereen zwijgen. De Here prees Jozua en Kaleb omdat zij op Hem vertrouwden.
“Die anderen”, zei de Here, “zullen voor straf nooit in het land Kanaän komen. Ze moeten nog veertig jaar in
de woestijn blijven en zullen allemaal sterven. Alleen hun kinderen zullen er gaan wonen later.” Dat was nu de
Here ging niet mee. Ze werden door de mensen uit Kanaän teruggejaagd. Het was hun eigen schuld.
Ben jij iemand die veel zeurt en niet op God wilt vertrouwen? God wilt dat we op Jezus vertouwen en met een
blij hart naar Hem luisteren.
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straf om hun ongeloof en gemopper. Ze kregen er spijt van en gingen toch het land Kanaän binnen, maar de
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een stok tussen zich in droegen ze een zware druiventros. Het leken wel pruimen, zo groot. Allen waren

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en misdaden. Toch laat ik niets
ongestraft.
Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Numeri les 1)? Weten ze de handbewegingen nog? Herhaal daarna het vers samen. Maak hierbij
handbewegingen: Ik, de Heer – wijs met je wijsvinger omhoog; ben geduldig – wachtend staan; en liefdevol –
maak met de wijsvingers een hart in de lucht; ik vergeef zonden en misdaden – maak een kruis met de armen;
toch laat ik niets ongestraft – met de wijsvinger heen en weer.

Bestand zijn tegen de druk van je makkers
Ben jij ooit bang geweest over wat anderen over je denken? Of heb je ooit iets gedaan alleen omdat anderen
erbij waren? Dat is wat we noemen “bang zijn voor mensen” (ontzag voor mensen) of “onder druk gezet door
je vrienden.” Vele mensen vinden het belangrijker wat anderen van ze denken dan wat God van hen denkt en
over het gehoorzamen naar Hem. Sommige mensen rijden een leuke auto, maken grapjes om mensen aan het
lachen te maken of doen verkeerde dingen om alleen maar aandacht te krijgen. Al deze dingen hebben te
maken met ontzag voor mensen (bang zijn voor anderen). Wanneer je niet iemand verteld over de liefde van
God en Zijn goed nieuws omdat je bang bent wat ze van je denken, heb je meer ontzag voor mensen dan voor
God. Of wanneer je ook maar een klein leugentje verteld zodat anderen je populair gaan vinden, is dat ontzag
voor mensen.

Gods beloften zijn goed
Soms vraagt God ons dingen te doen die moeilijk lijken. Vraag de kinderen of ze ooit iets moesten doen wat ze
moeilijk vonden of waar ze bang voor waren. Een van de dingen die hun ouders kunnen vragen is om vergeving
te vragen aan iemand die ze pijn hebben gedaan of iets gemeens tegen gezegd hebben. God vraagt ook dat we
vriendelijk zijn naar mensen die onvriendelijk naar ons zijn. Denk aan andere situaties waarin God dingen
vraagt die moeilijk voor een kind zijn om te doen. Hij belooft degene te zegenen die Hem gehoorzaam zijn.
Gods opdrachten voelen niet altijd goed, maar ze zijn wel goed. Alles wat God vraagt is goed, ook als het
moeilijk is of wanneer we schrik hebben. In de les van vandaag wordt er iets moeilijks van de Israëlieten
gevraagd. God beloofde hen een speciaal land om in te wonen en ze kregen de opdracht om het in te nemen.
Laten we zien of ze Gods Woord gehoorzaamden en op Zijn goede beloften vertrouwden.
Mega ballonnen
Blaas paarse ballonnen op en maak ze vast aan een (bezem)steel, zoals een tros druiven. Laat twee leiders
(eventueel twee kinderen) dit het lokaal indragen en vertellen wat er gebeurd is.
Zien zoals God het ziet
Neem twee (speel)brillen mee. Vertel de kinderen dat in de les van vandaag de Israëlieten het moeilijk hebben
om de dingen te zien zoals God ze ziet. De Israëlieten moesten vechten tegen de Kanaänieten en het land

NUMERI LES 2  ISRAËL VERWERPT GODS PLAN

Het volk Israël had ook vrees voor mensen. Ze maakten zich zorgen dat de mensen in het beloofde land hen
zou willen doodden. Ze vertrouwden niet op Gods belofte dat Hij hen overwinning en het land zou geven. Maar
twee dappere mannen stonden op tegen de rest van het volk. Ze waren niet bang van wat de mensen dachten,
maar wilden gehoorzaam zijn aan God. Hoewel Kaleb en Jozua tegen de andere tien spionnen waren,
verlangden ze gehoorzaamheid aan God boven de goedkeuring van de andere mannen. Laten we eens kijken
wat Kaleb en Jozua deden.
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IJSBREKERTJES

Afkeren van het goede
Deze bespreking over zonde kan voor het Bijbelverhaal gedaan worden. de kinderen kunnen luisteren naar
voorbeelden in het verhaal en zien hoe Israël tegen God zondigde. In dit verhaal zullen we zien hoe het
ongeloof van Israël in werkelijkheid een afwijzing is van Gods geboden, voorzienigheid en beloften. Zonde is
weten wat juist is, maar er voor kiest om het niet te doen of het verkeerde doen. Gehoorzaamheid is doen wat
God ons opgedragen heeft in de Bijbel (voorbeeld:Ef.6:1). We hebben altijd een keus of we zondigen of niet.
Wanneer we zondigen, keren we ons af van het goede dat God voor ons heeft en doen we wat wij graag willen.
Kinderen kunnen dit uitwerken door iets goeds te benaderen (een lesgever die een omhelzing wil geven), dan
te stoppen en weg te lopen. Spreek over het feit hoe dwaas het is om weg te lopen van iets goeds. In het
verhaal zien we dat Israël de beloften van God kende, maar er voor koos om Hem niet te gehoorzamen, maar
hun eigen ding te doen. Wij hebben ieder een zondig hart. Wat wij nodig hebben is een nieuw hart, welke
alleen God ons kan geven door verlossing. Met een nieuw hart, zullen we Gods geboden liefhebben en een
verlangen hebben om deze te gehoorzamen. Een Johannes 2:5 zegt, “Maar ieder die Zijn woord in acht neemt,
in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden.”

KNUTSELWERKJES

Vergrootglas
Geef elk kind twee kleine papieren bordjes en laat hen het midden eruit knippen. Geef elk kind een stuk
cellofaan en laat hen dit tussen de bordjes plakken (of niet dit vast). Bevestig hieraan een ijslollystokje dat dient
als handvat. De 12 mannen gingen als spionnen het beloofde land binnen. Ze gebruikten wel geen vergrootglas,
maar de dingen die ze tegen kwamen waren wel groot!
Een druivenverslag
Geef elk kind een kopie van de bladen “Een druivenverslag.” Laat de kinderen de druiven uitknippen en op de
juiste druiventros plakken. Laat hen de druiven inkleuren of print de druiven op paars papier voordat ze deze
uitknippen.
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Vrucht uit het land
Geef elk kind een blauw (of paars), groen en bruin vel papier en laat hen uit het blauwe papier cirkels knippen.
Laat hen dit zo op een leeg vel papier plakken dat er een tros druiven ontstaat. Laat hen uit het groene papier
blaadjes en uit het bruine papier een stok knippen en bovenaan de tros plakken. Print Num.13:23 “Toen zij in
het dal bij Hebron kwamen, sneden ze daar een wijnrank met één druiventros af die zo zwaar was, dat ze hem
met z’n tweeën aan een stok moesten dragen” uit en plak dit onderaan het blad. Heb eventueel en voorbeeld
klaar.
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innemen dat God beloofd had. Kies een kind uit dat de ‘mens’ bril op doet. Voordat je de bril opdoet, laat het
kind de ogen sluiten. Laat een kind op een stoel staan (of neem een volwassene) en doen alsof hij een gemene
Kanaäniet is. Laat het kind met de bril de ogen openen. Vraag of hij mogelijk bang zou zijn om tegen deze
Kanaäniet te vechten. De meeste Israëlieten waren bang voor de Kanaänieten. Laat het kind weer de ogen
sluiten en laat hem op de stoel staan. Terwijl zijn ogen gesloten zijn gaat de gemene Kanaaniet van de stoel af
en op de vloer zitten. Laat het kind de ogen openen en op de Kanaäniet zien. Vraag of de gemene Kanaäniet
nog eng eruit ziet. Vanuit God perspectief zijn alle mensen klein. Hij kan de Israëlieten helpen om de
Kanaänieten te verslaan. De Israëlieten zouden de dingen moeten zien niet zoals de mens het ziet, maar zoals
God het ziet. Laten we kijken of de Israëlieten dapper genoeg of bang waren voor de Kanaänieten.

KNUTSELACTIVITEITJES

Op Gods tijd
Vraag de kinderen te gaan staan. Leg uit dat de kinderen getest worden hoe snel ze kunnen gehoorzamen.
Neem een stopwatch met alarm en vraag de kinderen te gaan zitten. Vertel de kinderen hoelang ze er over
gedaan hebben om te gehoorzamen. Daag hen uit om direct te gehoorzamen en dan voor een aantal keren ze
te laten zitten en te laten staan. Leg uit dat God directe gehoorzaamheid verlangt. Wanneer God ons instructies
of opdrachten geeft, moeten wij direct reageren met “Ja, Heer”. Vandaag leren we over Israël die probeerde
om God te gehoorzamen op hun tijd en op hun manier, niet op Gods tijd en Gods manier.
Neem iets weg
Neem een dienblad met verschillende voorwerpen hierop. Laat de kinderen hier een minuut naar kijken en de
voorwerpen proberen te herinneren. Leg hier dan een doek overheen en laat ieder kind zoveel mogelijk
voorwerpen opschrijven doe ze zich kunnen herinneren. Laat jongere kinderen de voorwerpen benoemen.
Variatie: haal een voorwerp weg en laat de kinderen raden wat er weggenomen is. Er kunnen ook meerdere
voorwerpen weggehaald worden. Ieder kind herinnert zich iets anders dan de ander. Mozes stuurde 12
mannen in het beloofde land om het te verkennen. De 12 mannen zagen elk net iets anders en herinnerden
verschillende dingen op verschillende manieren.
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Herhaling beloften: Abraham tot Mozes
Vraag de kinderen welke beloften God in het verleden aan Zijn volk had gegeven. Herhaal de belofte aan
Abraham in Gen.12:1-3 en 22:18-19; aan Isaak in 26:2-4; aan Jakob in 28:13-14; en aan Mozes in Ex.3:8-10. Laat
de kinderen eventueel afbeeldingen zien terwijl je de beloften herhaalt. Je kunt ook eventueel een spel doen
waarbij de kinderen hun Bijbel in de hand hebben en wanneer je de verzen verteld hebt, mogen ze de verzen
opzoeken. De eerste die het juiste vers gevonden heeft mag gaan staan en het voorlezen. In de les vandaag
zullen we zien of de Israëlieten Gods belofte geloofden.
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Het land verkennen
Neem verschillende voorwerpen of afbeeldingen mee die je in een land kan tegen komen (huizen, mensen,
bomen, etc.). Verstop dit op verschillende plekken in het lokaal en laat de kinderen individueel of in kleine
groepjes het land verkennen. Laat hen de gevonden voorwerpen en afbeeldingen verzamelen. Bespreek wat ze
gevonden hebben. Wat kwamen de 12 spionnen tegen in het land? Laat elk kind raden wat het zal zijn en kom
hier na de les gegeven te hebben op terug om het te evalueren. Je kunt het spannender maken door een
vergrootglas te geven of een kind uit het groepje te blinddoeken en andere kinderen aanwijzingen te laten
geven en zo door het lokaal te leiden en de voorwerpen en afbeeldingen te verzamelen.
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EEN DRUIVENVERSLAG

11

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

NUMERI LES 2  ISRAËL VERWERPT GODS PLAN

EEN DRUIVENVERSLAG
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ISRAËL VERWERPT GODS PLAN
(HANDREIKING KINDEREN)
NUMERI 13-14

MEMORIEVERS
Numeri 14:18a

Ik, de Heer, ben geduldig en liefdevol. Ik vergeef zonden en
misdaden. Toch laat ik niets ongestraft.

 God zei tegen Mozes dat hij 12 verspieders naar het land ____________
moest sturen (Numeri 13:2).
 De verspieders moesten gaan zien of het land _________ of __________
was (Numeri 13:19).
 Noem drie dingen die de verspieders zagen toen ze in het land waren.
1.__________________________________________________________
2.__________________________________________________________
3.__________________________________________________________
 Wat waren de namen van de twee verspieders die het land wilden
innemen?
 Vertrouwde het volk er op dat God hun veilig in het land zou brengen?
___________________________________________________________
 Wat verscheen er toen het volk Mozes, Aäron, Jozua en Kaleb wilde
stenigen (Numeri 14:10)? ______________________________________
 Hoe strafte God het ongeloof van de Israëlieten?
___________________________________________________________
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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____________________________ en ____________________________
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Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD

13

©2013 KINDER- EN JEUGDWERK EBENHOUT. MET TOESTEMMING VERTAALD EN AANGEPAST UIT GENERATIONS OF GRACE, © 2011 GRACE COMMUNITY CHURCH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

NUMERI LES 2  ISRAËL VERWERPT GODS PLAN

KLEURPLAAT 1
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KLEURPLAAT 2
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