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THUISONDERWIJS WEEK 3 (LIJDENSWEEK 6) 
THEMA: ZIEK LAND 

 
BIJBELMOMENT #1: OP REIS NAAR EEN GOED LAND 

 
 
BIJBEL: 
Lees Exodus 15:22-27 
 
BESPREKEN: 
- Uit welk land komen de Israëlieten (Exodus 3:17)? 
- Naar welk land zijn ze op weg? Wat zegt de Heere over dat land (Exodus 3:17)? 
- Wat is er aan de hand bij Mara (vers 23)? 
- Wat doet het volk (vers 24)? Wat is dat (kanttekening 34)? 
- Wat doet Mozes (vers 25)? 
- Waarom laat de Heere deze tegenslag bij het volk gebeuren (vers 25b)? (Om de Israëlieten 
iets te leren. Hij verzoekt hen. Dat betekent: Hij beproeft hen, Hij stelt hen op de proef, Hij 
test hen, Hij toetst hen, Hij onderzoekt hen: ‘…om te weten wat in uw hart was…’ (Deut.8:2)) 
- Wat beproeft de Heere dan (vers 26a)? (Hun geloof, liefde, gehoorzaamheid: gaan ze met 
de moeilijkheden naar Hem toe of bij Hem vandaan? Deut.13 zegt: om te weten of ze de 
HEERE liefhebben met heel hun hart, Hem dienen en gehoorzamen) 
- Wat wil de Heere hen hierdoor leren (vers 26b)? (Wie ze zelf zijn en Wie Hij is – 
Heelmeester van ziekten en zonden) 
- In Nederland zijn nu ook moeilijke dingen. Wat moeten we niet doen (vers 24)? Wat 
moeten we wel doen (vers 25)? Wat wil de Heere ons hierdoor leren (vers 26)? 
 
BEZIG: 
Jonge kinderen: 
Zoek een kaart (Bijbel met uitleg bijvoorbeeld) waar het land Egypte op staat en het land 
Kanaän. Laat de reis van het volk Israël door de woestijn zien en wijs aan waar Mara en Elim 
liggen. Laat ook zien waar Nederland ligt en leg uit hoe ver dat weg is en dat je een vliegtuig 
nodig hebt om daar te komen. Misschien heb je een prentenboek over de woestijnreis die je 
met ze kunt lezen (bijvoorbeeld: van Egypte naar Kanaän van Willeke Brouwer). 
 
Oudere kinderen: 
Verzoeken is beproeven. De betekenis van het woord ‘beproeven’ kun je onthouden met het 
woord ‘proefjes’ dat je daarin hoort. Als je een proefje doet, dan test je of iets klopt. Doe 
maar eens een paar proefjes: 

1. Water en olie vermengen niet. Klopt dit? Doe de proef: 
- Neem een glas. Doe er een laagje olie in. Doe er daarna een laagje water bij. Roer 

door elkaar en laat even staan. Wat zie je? (Het water zakt naar onder. De olie 
gaat naar boven. Water en olie vermengen niet) 

2. Water is bol van vorm. Klopt dit? Doe de proef: 
- Neem een munt. Doe er een druppel water op (bijvoorbeeld met een spuitje, een 

advocaatlepeltje of door een rietje in een glas water te steken, je duim erop te 
houden, uit het water te halen en boven de munt je duim los te laten. Doe er nog 
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een druppel bij en misschien nog één, net zo lang tot de munt helemaal vol is. Kijk 
nu goed vanaf de zijkant. Zie je dat water bol is?) 

3. Wil je meer proefjes doen? Kijk dan eens op www.proefjes.nl 
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