
 
 
 

“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.” 

 

Eitje 
 
Heb je weleens te maken gehad met iets groots? Ik bedoel iets dat nog veel groter leek te zijn dan het 

leven – iets dat gewoon absoluut onmogelijk leek om mee om te gaan? Ik wil graag een klein verhaal met 

jullie delen met een GROTE boodschap. Het begint in Numeri 13. Hier staat het verhaal dat Mozes de 12 

verspieders naar het land stuurt dat ze in bezit zouden nemen. Dat was een gebod van Jahweh. 

 

Numeri 13:1-2   
(JHWH) De HEERE sprak tot Mozes: Stuur mannen voor u uit om het land Kanaän te verkennen, 

dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider 

onder hen. 

 

Laat het tot je doordringen dat Jahweh hier het land aan hen gaf. Ze hoefden alleen maar naar binnen te 

gaan om het in bezit te nemen. In Numeri 13, stuurde Hij ze om het te doorkruisen. Het was een soort 

verkenningsmissie. Je weet wel; ga naar binnen, bekijk het goed, en breng daarna verslag uit. Vanaf dat 

punt gaan we verder. We beginnen in vers 25. 

 

Numeri 13:25-31 

Daarna keerden zij terug van het verkennen van het land, na verloop van veertig dagen. Zij gingen 

op weg en kwamen bij Mozes en bij Aäron, en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten, in de 

woestijn Paran, bij Kades. En zij brachten aan hen en heel de gemeenschap verslag uit en toonden 

hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden: Wij zijn in dat land gekomen 

waarheen u ons gestuurd hebt, en werkelijk, het vloeit over van melk en honing, en dit is zijn 

vrucht. Het volk echter dat in dat land woont, is sterk, de steden zijn versterkt en heel groot, en ook 

hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het Zuiderland woont Amalek, in het 

bergland wonen de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten, aan de zee en aan de oever van de 

Jordaan wonen de Kanaänieten. Toen bracht Kaleb het volk tegenover Mozes tot bedaren, en zei: 

Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker 

overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij kunnen tegen dat 

volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. 

 

Laten we hier even stoppen. Net nadat het slechte verslag is gedaan, stapt Kaleb naar voren om de situatie 

een nieuwe draai te geven. Hij probeert om de troepen te motiveren, zodat ze zich zullen focussen op de 

belofte die er ligt. Daarna spreken de andere mannen en zeggen eigenlijk “Ben je gek geworden? Dat 



kunnen wij niet! Zij zijn sterker dan wij” Dat was waarschijnlijk ook zo, maar hun zin “want zij zijn sterker 

dan wij” laat volledig zien waar zij naar hadden gekeken – naar zichzelf en niet naar de Vader.  

 

We gaan verder…vers 32 

 

Numeri 13:32-33 

En zij lieten een kwaad gerucht uitgaan bij de Israëlieten over het land dat zij verkend hadden, door 

te zeggen: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners 

verslindt, en heel het volk dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van 

grote lengte. Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. 

Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen. 

 

Numeri 14:1-4 

Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. 

Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren 

wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom 

brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze 

kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug 

te keren? En zij zeiden tegen elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren! 

 

Wow.  Ze wilden letterlijk omkeren en teruggaan naar het land van gevangenschap in plaats van vooruit 

gaan in de beloften van Jahweh. Die conclusie trokken ze uit het verslag. Laten we eerlijk zijn, we 

begrijpen hen wel. Ze stonden voor het punt waarop ze reuzen moesten overwinnen. Mensen in wiens 

ogen ze als sprinkhanen waren, dus laten we hen niet te hard afvallen. MAAR, kijk dan nog eens naar 

alles wat ze de hand van God hadden zien doen aan de Egyptenaren. Als Hij de Rode Zee kon splijten – 

ik bedoel maar… Dachten ze nu echt dat deze reuzen te veel waren voor God? Nogmaals, het probleem 

hier is dat ze niet naar God keken. Ze keken naar de reuzen. Ze keken naar het probleem, niet naar de 

Oplosser van problemen. 

 

Hoe makkelijk gaat het niet zo met ons. We richten ons ZO op de kwestie die voor ons ligt, dat we vergeten 

hoe geweldig God eigenlijk is. En hoe meer we ons richten op het probleem, hoe groter het lijkt te worden 

– en het lijkt er steeds meer op dat we het nooit zullen overwinnen. Laten we nu nog een aantal verzen 

verder lezen. 

 

Numeri 14:5-9 

Toen wierpen Mozes en Aäron zich met hun gezicht ter aarde, voor heel de verzamelde 

gemeenschap van de Israëlieten. En Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van 

Jefunne, twee van hen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren, en zeiden tegen heel de 

gemeenschap van de Israëlieten: Het land waar wij doorgetrokken zijn om het te verkennen, is een 

bijzonder goed land. Als (JHWH) de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal 

Hij het ons geven, een land dat overvloeit van melk en honing. Alleen, kom tegen de HEERE niet 

in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking van het land, want zij zijn ons tot voedsel, 

hun schaduw is van hen geweken, en (JHWH) de HEERE is met ons. Wees niet bevreesd voor hen! 

  

We zien hier dat Jozua en Kaleb proberen om de gemeenschap te bemoedigen. Ze zeggen niet veel, maar 

zijn heel duidelijk. Lees vers 8 nog maar een keer. 

 

Numeri 14:8 

Als (JHWH) de HEERE ons genegen is, zal Hij ons in dat land brengen en zal Hij het ons geven, 



een land dat overvloeit van melk en honing.  

 

“Als Jahweh ons genegen is...” een zin die vaak over het hoofd wordt gezien. Jozua en Kaleb wisten dat 

zegeningen hand in hand gaan met gehoorzaamheid.  “Als Hij ons genegen is” betekent, als Hij behagen 

in ons schept.   

 

Lees maar… 

 

Hebreeën 11:6 

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat 

Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.  

 

“Hij beloont wie Hem zoeken.” Ze moedigden de mensen aan om niet tegen God in opstand te komen en 

het volk van het land NIET te vrezen.  

 

Numeri 14:9 

Alleen, kom tegen (JHWH) de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking 

van het land;  

 

Rebellie en angst zijn steeds de twee belangrijkste bedreigingen voor Gods volk, ook nu nog. Rebellie en 

angst voeden elkaar. Als we bang zijn, dan komen we in de verleiding om ons over te geven aan degene 

die we vrezen, waarmee we rebelleren tegen God. Als we rebelleren, dan worden we bang. De volgende 

zin is misschien wel mijn favoriete deel van deze tekst, “want zij zijn ons tot voedsel.”   

 

Numeri 14:9 

Alleen, kom tegen (JHWH) de HEERE niet in opstand, en u, wees niet bevreesd voor de bevolking 

van het land, want zij zijn ons tot voedsel, hun schaduw is van hen geweken, en de HEERE is met 

ons. Wees niet bevreesd voor hen! 

 

Met andere woorden, “Eitje,” “We hebben het binnen,” “In the pocket” “Deze lui zijn slechts manna dat 

in de zon smelt.” Jozua en Kaleb WISTEN dat niets hen kon stoppen als ze de Vader gehoorzaamden. 

Daarom staan er soortgelijke woorden van Paulus in het Nieuwe Testament. 

 

Romeinen 8:31 
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? 

  

Jozua en Kaleb WISTEN dat niet ZIJ het volk van het land zouden verslaan, maar dat de Vader dat zou 

doen door hen heen. We moeten beseffen dat God ons soms roept om dingen te doen die WIJ zelf 

gewoonweg niet kunnen doen; dingen waarvoor ons geloof in Hem soms tot een nieuwe hoogte moet 

worden opgerekt; dingen waardoor er geen enkele twijfel is wie de eer daarvoor verdient. En als we verder 

gaan in gehoorzaamheid, dan zien we de wonderen van Zijn hand. Maar, wat gebeurde er? Gaven ze Jozua 

en Kaleb een positieve reactie? Niet echt–vers 10. 

 

Numeri 14:10 

Toen zei heel de gemeenschap dat men hen met stenen moest stenigen. Maar de heerlijkheid van 

(JHWH) de HEERE verscheen in de tent van ontmoeting, voor al de Israëlieten. 

 

Ze maakten zich op om hen te stenigen tot het moment dat de Vader opeens ten tonele verschijnt om een 

eind te maken aan de opstand. 



Overweeg nu de woorden die Jahweh spreekt over dit volk, vers 11. 

 

Numeri 14:11 

En (JHWH) de HEERE zei tegen Mozes: Hoelang zal dit volk Mij nog verwerpen? En hoelang 

zullen zij niet in Mij geloven, ondanks al de tekenen die Ik in het midden van hen gedaan heb? 

 

In de ogen van Jahweh veracht je Hem als je Hem niet vertrouwt. Als je Hem niet vertrouwt dan ga je in 

feite minachtend om met Zijn woorden. In essentie haal je je neus voor Hem op. En zeg je: “Ik denk niet 

dat u dit kunt doen God, dus ik ga het nu op mijn eigen manier doen.” 

 

En dat is eigenlijk precies wat er gebeurt in het boek Numeri. We weten dat deze generatie het beloofde 

land niet is binnengegaan – met uitzondering van Jozua en Kaleb. Met dat in gedachten gaan we verder 

naar het boek Jozua.  In Jozua hoofdstuk 2, zien we dat Jozua verspieders stuurt om het land te verkennen. 

Laten we kijken waar ze naar toen gaan en verslag uitbrengen aan Jozua.  

 

Jozua 2:23-24    
Toen keerden die twee mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij 

Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was, en zeiden tegen Jozua: 

Zeker, de HEERE heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land 

zijn voor ons weggesmolten van angst. 

 

Dit verslag is een dag en een nacht anders van het eerste verslag, dat aan Mozes werd uitgebracht. Behalve 

het feit dat het hier gaat om de volgende generatie Israëlieten, is er fysiek niets veranderd. Hetzelfde volk 

is in hetzelfde land. Alleen het hart van het volk is veranderd – aan beide kanten. Het verschil? In plaats 

van rebellie en angst was er nu gehoorzaamheid en vertrouwen. Als wij in gehoorzaamheid wandelen, dan 

zien we Zijn hand aan het werk in ons leven. Begrijp alsjeblieft dat dat niet betekent dat er geen moeilijke 

tijden zullen komen. Job is daar een heel goed voorbeeld van. Maar het betekent wel dat we beter met die 

situatie om kunnen gaan dan zonder die gehoorzaamheid en dat vertrouwen. Elk obstakel dat we 

tegenkomen is een mogelijkheid voor ons om te groeien en te leren. En omdat we weten dat God vandaag 

dezelfde is als Hij toen was, moeten we begrijpen dat we alles kunnen overkomen wat op onze weg komt. 

We moeten alleen vertrouwen en gehoorzamen.  

 

Dat klinkt erg simplistisch, of niet? Maar zo is het wel. Om de een of andere vage reden, willen wij van 

nature de dingen heel ingewikkeld maken, en als we dat doen, maken we het alleen maar moeilijker voor 

onszelf. We hopen dat we altijd mogen leren van de fouten van anderen, in dit geval van degenen die niet 

wilden luisteren naar Jozua en Kaleb in het boek Numeri. 

 

Naar wie kijk jij? Naar het probleem of naar de Oplosser van de problemen? Vergeet niet dat als er weer 

eens iemand bij jou komt met een negatief verslag, dat je dan alleen maar hoeft te zeggen: “Eitje”! 

 

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken. 

 

Sjalom 

 

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

(Engelstalig onderwijs) 

 

 

  

http://www.testeverything.net/


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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