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WEEK 9 

Kyk terug, kyk vorentoe, kyk op 
 

ONS KAART 

In die boek van Deuteronomium kyk ons terug, vorentoe en op. Ons kyk terug na alles wat God 
vir Israel gedoen het. Hy het hulle uit Egipte verlos, vir hulle wette gegee en hulle deur die 
woestyn gelei vir 40 jaar. Dan kyk ons vorentoe na die land Kanaän, wat God belowe het om 
aan Israel te gee. Uiteindelik kyk ons ook op soos ons Moses berg op volg en saam met hom 
Kanaän aanskou voor God hom hemel toe neem. Die boek eindig met Israel se nuwe leier, 
Josua.  
 
VERS VIR DIE WEEK: Deut. 33: 27a: “Die ewige God is ’n woning, en onder—ewige arms.” 
 

MAANDAG 

Deut. 8: 1-6: Moses kyk terug na die Woestyn 

 1. Wat moes die Israeliete onthou (v.2)? 

  Dat die Here hulle God hulle deur die woestyn gelei het vir 40 jaar.  

 2. Hoekom bring God moeilikhede in ons lewe in (v.2)?  

  Om ons te verootmoedig en te beproef.  

 God lei ons deur die lewe op ’n manier wat ons nederig sal maak en ons 
gehoorsaamheid toets.  

 Vra God om ons die nederigheid en gehoorsaamheid te gee wat Hy van ons vra.  

DINSDAG 

Deut. 8: 7-11: Moses kyk vorentoe na die Beloofde land 

 1. Wat moes die Israeliete doen as hulle versadig is (v10)?  

  Die Here prys vir al Sy goeie gawes.  

 2.  Wat is ’n teken daarvan dat mens God vergeet (v.11)? 

  Deur ongehoorsaam te wees aan Sy gebooie.  
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 Wanneer die lewe goed gaan neig ons om van God te vergeet en dit lei altyd tot 
ongehoorsaamheid.  

 Bely die kere wanneer ons van God vergeet het en ongehoorsaam was en prys 
dan God vir Sy goeie gawes.  

WOENSDAG 

Deut. 8: 12-18: Moses kyk op na God.  

 1. Wat gebeur met ons harte wanneer ons van God vergeet (v. 14)? 

  Dit word verhef (opgelig) 

 2. Wat gebeur wanneer ons harte verhef word (v.17)?  

  Ons word trots en maak net op onsself staat.  

 ’n hart wat verhef is, is ’n trotse hart wat net die self eerder as God aanbid.  
 Vra God om ons harte nederig te hou.  

DONDERDAG 

Deut. 33: 26-29: Moses kyk na Israel se geluk 

 1. Hoekom was Israel so gelukkig (v.29)? 

  Hulle is deur die Here gered.  

 2. Hoekom maak verlossing ons bly?  

  Want dit is ’n perfekte en kragtige verlossing waartoe ons niks bydrae nie.  

 God se verlossing moet ons die gelukkigste mense op aarde maak.  
 Vra God om ons geluk te gee deur ons te red sonder ons hulp.  

   

VRYDAG 

Deut. 34: 1-6: Moses gaan hemel toe 

 1. Watter beloftes het God gehou (v.4)?  

  Die belofte van land wat Hy aan Abraham, Isak en Jakob gemaak het.  

 2.  Wat sê dit vir ons oor God (2 Kor. 1:20)?  

  God hou Sy beloftes 

 Omdat God altyd Sy beloftes hou kan ons ons vertroue in Hom plaas.  
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 Vra God vir geloof om Sy beloftes te glo, veral Sy beloftes oor verlossing (Joh. 
3:16, Rom. 10:13) 

SATERDAG 

Deut. 34: 7-12: Moses word deur Josua vervang 

 1. Beskryf Josua, Israel se volgende leier (v.9).  

  Hy was vol van die Gees en wysheid.  

 2.  Moses was die grootste profeet tot op daardie stadium, maar wie was selfs ’n groter 
profeet (Heb. 3:1-6)?  

  Jesus is die grootste profeet.  

 Hoe groot ook al Moses en Josua was, Jesus is beter.  
 Bid vir ore wat luister na God se grootste profeet, Jesus.  

SONDAG 

Lees die teksvers van die prediking vanoggend.  

 Wat het jy geleer oor God?  
 

Wat het jy geleer oor sonde?  
 

Wat het jy geleer oor Jesus?  
 

Wat het jy geleer oor die lewe?  
 

Wat was die groot les vir jou uit die preek?  
 

Waartoe lei die preek ons om voor te bid?  


