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DAG 1: Veranderingen 
 

Lees Deuteronomium 1:1-8 
Soms zijn er veranderingen in je leven. Grote veranderingen: als er iemand 
sterft. Of als je verhuist. Of als je naar een andere school gaat en afscheid 
neemt van de basisschool. Maar ook kleine veranderingen: als je naar een 
andere groep gaat bijvoorbeeld. Of als het schooljaar voorbij is en de 
zomervakantie eraan komt. Bij veranderingen doe je twee dingen: je kijkt terug 
naar wat geweest is en je kijkt vooruit naar wat komen gaat.  
Mozes staat ook voor een belangrijke verandering in zijn leven. Het volk Israël 
ook. Veertig jaar hebben ze in de woestijn gewoond. En nu staan ze bij de 
grens van het land Kanaän. Ze gaan bijna het beloofde land in. Mozes gaat 
niet mee. Hij gaat sterven. Daarom wil hij zijn volk nog één keer alles goed 
vertellen. Wat hij nog wil vertellen, staat in het Bijbelboek Deuteronomium. Dit 
Bijbelboek is eigenlijk één lange afscheidspreek van Mozes. Hij kijkt met de 
Israëlieten terug naar alles wat er is gebeurd. Maar hij kijkt met hen ook vooruit 
naar wat komen zal. 
Nu het schooljaar bijna afgelopen is, kijken wij met Mozes mee. We kijken 
terug naar wat is geweest en we kijken vooruit naar wat komen gaat. Let 
Mozes alleen op de gebeurtenissen en op de mensen? Nee, Mozes let vooral 
op de HEERE. De HEERE vertelt hem wat hij in deze afscheidspreek moet 
zeggen omdat het de bedoeling is dat het volk ervan leert. Leer je mee? 

Om te bespreken 
Voor welke verandering sta jij? Wat vind je daarbij moeilijk? Wat vind je daarbij mooi? Wat kun 
je daarbij zeggen over jezelf? Wat kun je daarbij zeggen over de Heere?   
 

  DAG 2: Terug kijken 
 

Lees Deuteronomium 1:20-32 
Mozes kijkt met de Israëlieten terug naar hun reis door de woestijn. Wat ziet 
hij? Twee dingen. Mozes ziet heel veel verkeerde dingen van het volk en heel 
veel goede dingen van de Heere. De HEERE leidde door de woestijn. Hij wees 
niet alleen de weg, maar Hij baande de weg (vers 33). Hij nam niet alleen bij 
de hand, maar Hij droeg het volk zoals een vader zijn zoon draagt (vers 31). 
Hij zal het nieuwe land Kanaän geven. Hij zal voor hen strijden en de vijanden 
wegjagen. Maar het volk gelooft het niet. Dat is het tweede wat opvalt: de 
zonden van de Israëlieten. Hun ongehoorzaamheid (vers 26)… Het mopperen 
(vers 27) op de Heere… Het ongeloof (vers 32)… Wat is dat erg. De HEERE is 
zo goed voor het volk. En het volk doet zo lelijk tegen de HEERE.  
Hoe is dat met jou? Kijk eens terug naar het achterliggende schooljaar. Kijk 
eens terug naar je achterliggende schoolperiode. Wie is de HEERE voor jou 
geweest? Wat heeft de HEERE voor jou gedaan? Ook jij zult moeten zeggen: 
wat heeft de HEERE goed gezorgd! Je kon naar school. Je hebt veel geleerd. 
Je hebt fijn gespeeld. Je hebt elke dag uit de Bijbel gehoord. Al die goede 
dingen zijn de goedertierenheden van de HEERE. Waarom geeft de HEERE 
die? Heb je dat verdiend? Nee, helemaal niet. Je was niet altijd eerbiedig 
onder het bidden. Je hebt niet altijd goed geluisterd naar het Bijbelverhaal. Je 
was niet altijd eerlijk. Je hebt weleens anderen geplaagd. Je hebt … En toch 
zorgde de HEERE. Wat is de HEERE goed!     

Om te bespreken 
Wat zie jij als je terugkijkt? Wie is de HEERE geweest? Wie ben jij geweest? Wat wil je nu 
bidden? 
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DAG 3: Herinnering 

 
Lees Deuteronomium 3:1-8 

Als je terugkijkt naar het achterliggende schooljaar, komen er allerlei 
herinneringen bij je boven. Als je erover gaat vertellen, zeg je misschien: ‘Ik 
weet nog dat …’ en dan komt er een verhaal over iets wat je in de klas 
meegemaakt hebt. Dat kan een mooie en fijne herinnering zijn of misschien 
juist een verdrietige of vervelende gebeurtenis. 
Als Mozes terugkijkt op de woestijnreis heeft hij ook allerlei herinneringen. Hij 
vertelt er een paar aan de Israëlieten en schrijft ze op in het Bijbelboek 
Deuteronomium. In de verzen die je hebt gelezen vertelt hij hoe Og, de koning 
van Basan, is verslagen. Waarom vertelt Mozes deze herinnering? Doet hij dat 
om de Israëlieten een compliment te geven omdat ze zo goed gevochten 
hebben? Nee, het winnen komt niet door de Israëlieten. Luister maar: ‘En de 
HEERE onze God gaf Og en al zijn volk in onze hand’ (vers 3). Elke keer als 
Mozes een herinnering ophaalt over de woestijnreis krijgt God de eer. Mozes 
spreekt goed van de HEERE. Hij noemt deze herinneringen om het volk te 
leren Wie de HEERE is. Als Hij in de achterliggende jaren zo goed heeft 
gezorgd, zal Hij dat ook in de toekomst doen. Zo leert Mozes de Israëlieten om 
het van de Heere te verwachten en om op Hem alleen te vertrouwen.  

Om te bespreken en te doen 
Welke herinnering van het achterliggende schooljaar (of de achterliggende schoolperiode) wil 
jij vertellen? Wat leert je dit over mensen? Wat leert je dit over God?  
Maak een herinnering (kleurplaat, schilderij, kijktafel, map of doos met spullen) van het 
achterliggende schooljaar of van de achterliggende basisschooltijd (bij overgang naar VO).  

DAG 4: Niet mee 
 

Lees Deuteronomium 3:23-28 
De Israëlieten zijn in de woestijn. Veertig jaar hebben ze daar gewoond. Nu 
staan ze voor de rivier de Jordaan. Als ze de Jordaan overgaan, zijn ze in het 
beloofde land Kanaän. Niet iedereen gaat mee. Mozes blijft achter. Hij zal hier 
in de woestijn sterven. Jozua zal het volk over de Jordaan leiden en het nieuwe 
land binnenbrengen. Mozes vindt dit moeilijk. Hij vraagt aan de Heere of hij ook 
mee mag gaan het land Kanaän in. Hij bidt erom. Maar de HEERE zegt dat 
Mozes dit niet meer moet vragen. ‘Gij zult daar niet inkomen’ (Deuteronomium 
1:37). ‘Spreek niet meer tot Mij van deze zaak’ (vers 26). Mozes luistert. Hij 
geeft zich over in de handen van de HEERE. God weet wat goed voor hem is. 
Aan het einde van een schooljaar sta jij ook voor een overgang. Je gaat over 
naar de volgende groep of je gaat over naar een andere school. Gaat iedereen 
mee? Misschien zijn er kinderen die blijven zitten en niet overgaan. Dat kan 
heel moeilijk zijn. Misschien hebben zij ook gebeden of ze mee mogen gaan 
naar de volgende groep. De Heere heeft hun gebed niet verhoord. De Heere 
weet waarom dit nodig is. Als jij niet meegaat met de groep, geef je dan maar 
over in de handen van de Heere. Hij weet wat goed voor je is. En als jij wel 
overgaat, denk dan aan die jongen of dat meisje in de klas die blijft zitten. Bid 
ook voor hem of haar!     

Om te doen 
Als je wel overgaat: Wat kun je doen voor kinderen uit je groep die niet overgaan? Hoe kun je 
hen helpen?  
Als je niet overgaat: Wat kun je bidden nu duidelijk is dat je blijft zitten en je niet meer kunt 
bidden of je over mag gaan naar de volgende groep? 
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DAG 6: De HEERE niet vergeten 
 

Lees Deuteronomium 6:1-9 
Wie heeft de Israëlieten uit Egypte geleid? Wie heeft er voor ze gezorgd deze 
veertig jaar in de woestijn? Wie heeft ze aan de grens van het beloofde land 
Kanaän gebracht? De HEERE! Daarom moet de HEERE de Belangrijkste zijn 
in het leven van de Israëlieten. De HEERE is de enige God (vers 4). Hij alleen 
heeft macht over alles en Hij heeft alle macht. Daarom moeten de Israëlieten 
Hem vrezen en voor Hem leven (vers 2). Daarom moeten ze Hem alleen 
dienen en Hem alleen liefhebben (vers 5). Daarom moeten ze over Hem 
spreken met hun kinderen (vers 7). Daarom moeten er in hun leven dingen zijn 
waardoor ze aan de HEERE denken (vers 8-9).  
Wie heeft er voor jou gezorgd? Wie heeft jou het achterliggende jaar op school 
geholpen? Wie heeft jou de hele periode op de basisschool gespaard? Wie 
heeft jou kracht gegeven om je schoolwerk te doen? De HEERE! Laat Hem 
daarom de Belangrijkste zijn in je leven. Vrees God en houd Zijn geboden. 
Dien Hem alleen! Heb Hem lief met heel je hart, heel je ziel en alles wat in je 
is. Kun je dat niet? De Heere Jezus wil het je leren! Laat Zijn Woorden in je 
hart zijn en praat thuis veel over de Bijbel. Opdat je leeft en dat het je wel 
[=goed] ga (Deuteronomium 5:33). 

Om te bespreken en te doen 
Waaraan kun je merken dat de HEERE de Belangrijkste is in iemands leven? Wat betekent ‘de 
HEERE vrezen’ en ‘de HEERE dienen’?  
In de vakantie heb je veel vrije tijd. Hoe kun je dan thuis met Gods Woord bezig zijn? Hoe kun 
je zorgen voor dingen in je huis en je leven die je aan de HEERE doen denken (vers 8-9)?  

DAG 5: Het geleerde niet vergeten 
 

Lees Deuteronomium 4:1-9 
Je hebt de achterliggende tijd veel geleerd op school en nu is het bijna 
zomervakantie. Als het goed is, zul je in de vakantie het geleerde niet 
vergeten. Na de zomervakantie kun je dan weer verder waar je gebleven was. 
Als de Israëlieten op het punt staan om vanuit de woestijn over te gaan naar 
het beloofde land, zegt Mozes ook tegen hen dat ze het geleerde niet moeten 
vergeten. Wat heeft Mozes hun geleerd? De inzettingen en rechten van de 
Heere (vers 5). De wet van God. Bijna veertig jaar geleden is de HEERE aan 
het volk verschenen bij de berg Sinaï. Toen sloot Hij een verbond met het volk. 
Zo dichtbij is de HEERE (vers 7). Toen gaf Hij hun ook Zijn geboden, met de 
bedoeling dat ze zouden leven zoals de HEERE wil. Die wetten gaf God voor 
hun bestwil. Als de Israëlieten doen wat de wet zegt, zullen ze een wijs en 
verstandig volk zijn (vers 6). Dan zal het goed gaan in het nieuwe land.  
En zo is het nog steeds. De HEERE is ook dicht bij jou. Hij schreef Zijn Naam 
op je voorhoofd toen je gedoopt werd. Hij gaf je Zijn Woord. Jij hoort Zijn stem 
in de Bijbel en Hij hoort jouw stem als je bidt. Jij kent Zijn wet ook. Je hebt daar 
thuis en op school meer over geleerd (vers 10). Vergeet het geleerde niet! 
Vergeet Gods wet niet! Leef zoals de HEERE wil en doe wat Hij zegt! Niet 
alleen in schooltijd, maar ook in vakantietijd. 

Om te bespreken en te doen 
Hoe komt het dat het voor de Israëlieten toen en voor ons nu niet mogelijk is om te leven zoals 
de HEERE wil? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kun je jezelf en elkaar helpen om Gods 
wet niet te vergeten? Kun je misschien iets maken waardoor je er elke dag aan herinnerd 
wordt? Ideeën vind je op www.bijbelsopvoeden.nl onder ‘Tien Geboden’. 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
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 DAG 8: Gods ogen 
 

Lees Deuteronomium 11:10-17 
Als je op vakantie gaat naar het buitenland, merk je verschil tussen Nederland 
en het land waar je op vakantie bent. Als je bijvoorbeeld in Oostenrijk of 
Zwitserland bent, zie je bergen die er in Nederland niet zijn. Mozes vertelt aan 
de Israëlieten wat het verschil is tussen Egypte waar ze altijd hebben gewoond 
en tussen het land Kanaän. In Egypte moesten ze water uit de rivier de Nijl 
halen en dat naar hun akkers brengen. Maar in Kanaän krijgt het land water 
door de regen. Het is een land waar de HEERE voor zorgt (vers 12). Zijn ogen 
letten heel goed op dat land. Niet zomaar een keertje, maar van het begin van 
het jaar tot het einde van het jaar. Elke dag dus. Als de HEERE ziet dat het 
land water nodig heeft, zal Hij regen geven. Wat is de HEERE goed voor de 
Israëlieten! De HEERE waarschuwt de Israëlieten ook. Als ze Hem niet 
liefhebben en dienen, als ze Zijn geboden vergeten en andere goden gaan 
dienen, geeft de HEERE geen regen. Dan gaat het niet goed met het land. 
Dan groeit er niets. Dan is er geen eten. Dan komt er honger.  
Zoals het toen was, zo is het nog steeds. Gods ogen kijken ook naar 
Nederland. Gods ogen zien ook jou: in de laatste weken van deze groep… in 
de vakantie… straks in de nieuwe groep of klas… Wat ziet Hij als Hij naar jou 
kijkt? Iemand die Hem nodig heeft en Hem dient? Of iemand die Hem vergeet 
en doet wat hij zelf wil?  Om te bespreken en te doen 

Lees vers 26. Wat is de zegen? Wat is de vloek? Maak een poster over de zegen en de vloek 
in deze tijd. Wat hoort bij wat?   

 

DAG 7: Vooruit kijken 
 

Lees Deuteronomium 7:1-9 
Mozes heeft met de Israëlieten terug gekeken: naar de uittocht uit Egypte en 
naar de reis door de woestijn. Nu kijkt hij ook vooruit: naar het wonen in het 
land Kanaän. Mozes weet zeker dat het volk daar zal gaan wonen. Er moeten 
nog veel vijanden gedood en verjaagd worden. Maar de HEERE zal voor het 
volk strijden. Hoe weet Mozes dat? Omdat Mozes God kent. De HEERE heeft 
een verbond met de Israëlieten gesloten. Omdat het zulke goede mensen 
waren? Nee, er was niets in het volk (vers 7). De HEERE koos dit volk uit tot 
Zijn volk omdat Hij hen lief had. De HEERE is getrouw: Hij doet wat Hij zegt. 
Als Hij belooft om voor het volk te zorgen, doet Hij dat ook. Als Hij het land 
Kanaän belooft, geeft Hij dat ook. 
Bij het sluiten van het verbond hebben de Israëlieten beloofd dat ze zullen 
leven zoals de HEERE wil. Als Mozes met de Israëlieten vooruit kijkt, herinnert 
hij hen daaraan. Hij zegt: de HEERE heeft jullie uit liefde apart gezet en 
daarom moeten jullie Hem ook liefhebben. Dat kunnen jullie laten zien door 
Zijn geboden te doen en Hem gehoorzaam te zijn. Doe niet mee met de 
wereld. Trouw niet met meisjes of jongens uit de wereld (vers 3). Dien niet hun 
afgoden, maar de HEERE alleen!  
Het is voor jou ook goed om vooruit te kijken. Na de zomervakantie bij leven 
en welzijn ga je naar een andere groep of een andere school. Zul jij dan ook 
de HEERE alleen dienen en doen wat Hij wil? Zul je niet meedoen met dingen 
die de HEERE niet wil?   

Om te bespreken 
Hoe reageer je als er aan jou gevraagd wordt om dingen te doen die de Heere niet wil? 
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DAG 9: Verrekijker 
 

Lees Deuteronomium 31:14-22  
We hebben een grote sprong in het Bijbelboek Deuteronomium gemaakt. In de 
tussenliggende hoofdstukken keek Mozes met het volk vooruit. Hij heeft 
verteld hoe de HEERE wil dat zij leven als ze in het beloofde land gekomen 
zijn. Hij heeft de wetten herhaald die de HEERE gegeven had. Hij heeft de 
Israëlieten aangespoord om de HEERE te dienen en te leven zoals Hij wil. 
Alleen dan zal het goed gaan. Luisteren de Israëlieten naar de HEERE? Gaan 
ze leven zoals Hij wil? Je hebt het gelezen. De HEERE weet alle dingen. En 
Hij maakt het aan Mozes bekend. In dit hoofdstuk laat de HEERE Mozes als 
het ware door een verrekijker kijken. Daardoor ziet hij dingen uit de verte heel 
dichtbij. Hij ziet de toekomst van het volk Israël in het nieuwe land Kanaän. Hij 
ziet dat de Israëlieten de HEERE zullen verlaten. Ze zullen niet doen wat ze in 
het verbond met God beloofd hebben. Ze zullen niet leven zoals de HEERE 
wil. Ze zullen andere goden gaan dienen. We weten dat het inderdaad zo 
gegaan is. Toen is de ballingschap gekomen. Was het toen afgelopen met de 
Israëlieten? Dat hadden ze wel verdiend. Maar de HEERE had voor een nieuw 
verbond gezorgd (Jeremia 31). De Heere Jezus zal naar de aarde komen. De 
Heilige Geest zal naar de aarde komen. Zij maken van zondaren kinderen van 
God. Zij geven een nieuw hart. Zij schrijven Gods wet in het hart, zodat de 
HEERE wel gediend wordt. Om te leven zoals de HEERE wil, heb je de Heere 
Jezus en de Heilige Geest nodig!  

Om te bespreken en doen 
Maak een verrekijker. Wij kunnen niet in de toekomst kijken. Maar stel je voor dat de HEERE 
jou door een verrekijker naar je leven in de volgende groep of op de nieuwe school zou laten 
kijken. Wat zou je dan zien? Doe je het beter dan de Israëlieten? Wat betekent dat? Hoe kan 
dat anders worden? 

DAG 10: Afscheidslied 
 

Lees Deuteronomium 32:1-12 
Als je afscheid neemt van groep 8 van de basisschool maak je soms met je 
klas een afscheidslied die je op de afscheidsavond met elkaar zingt. Nu Mozes 
afscheid neemt van het volk maakt hij ook een afscheidslied. De HEERE Zelf 
heeft hem de opdracht gegeven om zo’n lied te maken (Deuteronomium 31)? 
Waarom? ‘Opdat dit lied Mij ten getuige zij tegen de kinderen Israëls’ (vers 19). 
Dit lied zal een bewijs zijn. Waarvan? Van de goedheid van de HEERE en van 
de zonden van de Israëlieten. Bij elk vers van dit lange lied (43 verzen) kun je 
twee vragen stellen: wat zegt dit over de HEERE en wat zegt dit over de 
Israëlieten? Op de eerste vraag is het antwoord: de HEERE is groot, waar, 
rechtvaardig, goed, heilig. Hij zorgt, Hij leidt, Hij regeert, Hij geeft… En op de 
tweede vraag is het antwoord: de Israëlieten zijn dwaas, onwijs, zondig, 
ongehoorzaam…  
Ging het daar in het afscheidslied van groep 8 ook over? Denk er eens over na 
wie de Heere geweest is en wie jij geweest bent in het achterliggende jaar. 
Ontdek je dan niet dezelfde dingen als in het lied van Mozes. Ja toch? Wat is 
het een wonder dat de HEERE verder gaat met het volk… met ons… met jou. 
Waarom doet Hij dat? Omdat Hij wil dat je je bekeert en dat je leeft (Ezechiël 
18:32)!   

Om te bespreken en doen 
Maak een lied over de afronding van het schooljaar! 

 


