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Opdrachtenblad  Geestelijk herstel Dag 15 - deel 2.  

Gelovig volgen onder de wolk  

 

A. Denk samen na over de wolkenserie.  

1. In welk van de volgende plaatjes herken jij jezelf het meest? Waarom? 

2. Hoe wil je geestelijk (gaan) volgen onder de wolk? 
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B. Lees samen de volgende zegeningen en voordelen van het volgen onder 

de wolk. Welke nummers spreken je aan? Waarom? 

 
1. Leiding van God.  2. Volgen van Jezus in het licht  3. Bescherming van de HEERE.    
4. Onderhouding door God.  5. Meemaken van de wonderen van God.  6. Training als 
commando voor de geestelijke strijd. 7. Vorming van een geschikt karakter in 
beproevingen. 8. Overwinning over het kwaad en de persoonlijke zonde.                      
9. Overwinning op de geestelijke vijanden. 10. De toekomst in het beloofde land (het 
hemelse Kanaän). 

C. Lees samen de volgende nadelen van het niet gehoorzaam volgen 

onder de wolk. Welke nummers wil je niet meemaken? Waarom? 

1. Je staat er alleen voor in de belangrijkste zaken van het leven. 2. Je blijft in de 

geestelijke duisternis buiten Jezus (zie Joh.8:12). 3. Er kan bitterheid in je hart 

komen door teleurstellingen. 4. Je kunt een geest van rebellie en opstandigheid 

krijgen tegen het gezag en de weg van God in je leven.  5. Je kunt met twijfel en 

ongeloof bezet raken, zoals Israël bij de verspieders (zie dat in Num.13 en 14). Door 

gebrek aan vertrouwen en volharding mis je dan het overwinnend geloof en blijf je 

verliezer. 

Lees samen 1 Korinthe 10:1:11 over nog meer nadelen die we van de 

ontevreden Israëlieten leren. Hoe kun je de nrs. 6 t/m 8 voorkomen? 

6. Je kunt door ongehoorzaamheid aan God afvallig worden en  niet behouden 

aankomen in het hemelse Kanaän (zie 1 Kor.10:1-5).   
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7. Je kunt zoals de Israëlieten begerig worden naar ‘brood en spelen’, onmatigheid en 

lust (zie 1 Kor.10:6-8).   

8. Je kunt ontevreden, mopperend en ondankbaar worden (zie 1 Kor.10:9-11). 

9. Wat gebeurt er als iemand blijvend ongehoorzaam, dubbelhartig, 

bitter, opstandig en ongelovig blijft? (Zie Hebr. 3:7-4:2.) Hebr. 3:19 geeft aan 

dat de ongehoorzame Israëlieten niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.  

 

D. Geloven en volgen 

1. Wat kunnen we leren van het geloof van Jozua en Kaleb? 

Kaleb sprak in het geloof tot het volk: ‘Laten wij vrijmoedig optrekken, wij zullen het 

land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren’ (Num.13:30).  Kaleb 

en Jozua beoefenden door de genade van God het overwinnend geloof. In Num.14:24 

lezen we de woorden van de HEERE over hem: ‘Maar Mijn dienaar Kaleb, omdat in 

hem een andere geest was en hij erin volhard heeft Mij na te volgen, Hem zal Ik 

brengen in het land waar hij geweest is, en zijn nageslacht zal het in bezit nemen.’ 

 

2. Hoe kun je op Jezus zien en Hem volgen in het geloof? Kun je er iets 

over vertellen uit je eigen leven? 

 

Jezus kan ons helpen in onze zonden, gebreken en tekortkomingen. Hij kan dat als de 

getrouwe Hogepriester, waardoor wij vergeving van zonden en verzoening ontvangen. 

Hij heeft een onverdeeld en liefdevol hart, Die Zijn volgelingen te hulp kan komen. 

Hij noemt Zijn discipelen vrienden en broeders. Hij kent ons en komt ons tegemoet. 

(Zie hierbij: Hebr. 2:17-18.)  

3. Wat spreekt je aan in de twee liederen van Sela op het  andere blad? 

Kies voor jezelf enkele zinnen uit bij de volgende liederen: 

Heer, Wijs mij Uw weg + Wij gaan niet zonder U. 

- Waarom vind je dat mooi?  

- Wat heeft dat met je eigen geloof te maken? 

- Wat wil je graag meer van God ontvangen 

 

Samen bidden in de groepjes: 

- Waar wil je voor danken? - Waar wil je voor bidden? 

 
Zie de uitgebreide tekst op internet door bij Google zoeken in te toetsen: 

Geestelijk herstel Dag 15 deel 2 


