
Het Koninkrijk 
der Hemelen

Les 3 – De eerste stappen in het  Koninkrijk

Schutse kerk



U hebt zelf gezien 
wat Ik met de 
Egyptenaren gedaan 
heb en hoe Ik u op 
arendsvleugels 
gedragen en u bij Mij 
gebracht heb.

Exodus 14:3



De Sinaï woestijn



Een 
verzengende 
hitte



Geen eten en geen
drinken



Gevaarlijke dieren



Een zeer
dodelijke
omgeving



Feiten

• Aantal mensen: 
1.800.000
(= 2,5 x inwoners 
Rotterdam)

• Proviand: 2 – 3 dagen

• Reisduur: onbekend

• Reisleider: Moses

• Overlevingskans: 0%



Waarom de 
woestijn?





…opdat Hij u zou
verootmoedigen en u op de
proef zou stellen, om u
uiteindelijk wel te doen; en
dat u dan niet in uw hart
zegt: Mijn eigen kracht en
de macht van míjn hand
heeft dit vermogen voor mij
verworven.

Deuteronomium 8:16b-17



HOE LEREN WE IN 
AFHANKELIJKHEID TE 

LEVEN?



• In een uitzichtloze situatie
Gods tegenwoordigheid te
ervaren

•Geloof te ontwikkelen dat God 
het voor je doet

•Zien van Gods grootheid door 
wonderen en tekenen



In een uitzichtloze 
situatie Gods 
tegenwoordigheid te 
ervaren



Hij leidde hen uit met zilver en goud,
onder hun stammen was niemand die 
struikelde

He brought them forth also with silver and 
gold: and there was not one fleeble
person among their tribes.

Psalm 105:37



De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet 
raakte niet opgezwollen in deze veertig jaar.

Deuteronomium 8:4

Die u geleid heeft in die grote en vreselijke woestijn, 
met gifslangen, schorpioenen en droogte, waar geen 
water was; Die uit hard gesteente water voor u liet 
komen, Die u in de woestijn het manna liet eten, dat 
uw vaderen niet gekend hadden…

Deuteronomium 8:15-16a



Vragen?



Geloof



De 
waarneembare 
wereld



De niet
waarneembare
wereld



…in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het 
zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, 

alles is door hem en voor hem geschapen.

Kol. 1:16

Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare.

Hebr. 1:3

Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want 
de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig

1 Cor. 4:18



…wat zullen we doen?

Heer, open z’n ogen en 

laat hem het zien



We zijn gered om in de niet waarneembare wereld te leven
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