
 
 

 
“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

De woede van God 
 

Vraag; Wanneer wordt de woede van Jahweh voor het eerst genoemd in de Schrift? 

 

Was het toen Adam en Eva zondigden? 

 

Was het toen Kaïn Abel doodde? 

 

Was het toen de mensen slecht werden en Hij ze moest vernietigen door middel van de 

zondvloed? 

 

Was het toen de mensen de toren van Babel bouwden en God de mensen scheidde door 

hun spraak te verwarren? 

 

Was het toen hij Sodom en Gomorra moest vernietigen? 

 

Het zal je misschien verbazen, maar het antwoord op al deze vragen is “Nee”. Dat wil 

niet zeggen dat Jahweh niet boos was in die situaties. Maar, Zijn woede wordt in GEEN 

van deze omstandigheden genoemd. Dus, op welk moment wordt de woede van Jahweh 

voor het eerst genoemd, en waarom? Zijn woede wordt voor het eerst genoemd als Hij 

aan Mozes verschijnt in de brandende struik. Lees maar eens… 

 
Exodus 4:10-14  

10 Maar Mozes antwoordde: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat 

is altijd al zo geweest, en daar is geen verandering in gekomen nu u tegen mij, uw dienaar, 

gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste woorden vinden.’ 11 De HEER zei: ‘Wie heeft de mens een 

mond gegeven? Wie maakt iemand stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan Ik, 

de HEER? 12 Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet spreken en je de woorden in de mond leggen.’ 
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13 Maar Mozes hield vol: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u maar 

wilt.’ 14 Nu werd de HEER kwaad op Mozes.  

 

Is dat niet bijzonder? Niet in bovengenoemde situaties waarin we het zouden verwachten, maar de eerste 

keer dat er melding wordt gemaakt van de woede van de Vader is als iemand weigert om te doen wat Hij 

zegt. 

 

In feite komen we het pas in het tweede boek van de Schrift tegen. Een kleine 2000 jaar geschreven 

geschiedenis gaat voorbij totdat we uit de eerste hand vernemen wat er voor nodig is om Zijn woede op 

te wekken. En het komt doordat één man weigert om te doen wat de Vader hem vraagt.  

 

Dus wij willen je de vraag meegeven wat de Vader van jou vraagt… 

  

Zomaar een gedachte… 
 

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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