


46. De VORMING
in de 

WOESTIJN



1. Verdrukking brengt je vaak in de woestijn

2. De woestijn is een plek waar je beproefd wordt 
(gebrek aan dingen, eenzaamheid)

3. De woestijn is een plek waar je God ontmoet en 
hij voor je zorgt (vorming)

4. Vanuit de woestijn ben je klaar voor je roeping 
om de wil van God te volbrengen

De woestijn:



Ik zal haar de dagen van de Baäls vergelden, waarop zij 
reukoffers aan hen bracht. Zij tooide zich met haar ring en 
haar halssieraad en ging achter haar minnaars aan, maar 
Mij vergeet zij, spreekt de HEERE . Daarom, zie, Ikzelf ga 

haar lokken, haar de woestijn in leiden, en naar haar hart 
spreken. 

Ik zal haar daarvandaan haar wijngaarden geven, en het 
Dal van Achor tot een deur van hoop. Daar zal zij zingen als 

in de dagen van haar jeugd, als op de dag dat zij wegtrok 
uit het land Egypte. Op die dag zal het gebeuren, spreekt 
de HEERE , dat u Mij zult noemen: mijn Man, en Mij niet 

meer zult noemen: mijn Baäl! 
Hosea 2:12-15 HSV



1. Verdrukking brengt je vaak in de woestijn

- Mozes vluchtte voor de farao naar Midian (Exodus 2)

- David vluchte voor Saul en verbleef in de woestijnen 
van Zif, Maon en Engedi (1 Samuel 23 en 24)

- Elia vluchte voor Izebel naar de woestijn richting de 
berg Horeb (1 Koningen 19)

- Jezus ging door de steeds heftigere vervolging vanuit 
de farizeeën met zijn discipelen naar het land bij de 
woestijn (Efraïm) (Johannes 11:53-54)



2. De woestijn is een plek waar je beproefd wordt (gebrek aan dingen, 
eenzaamheid)

Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd 
dat God hen niet leidde langs de weg door het land van 

de Filistijnen, hoewel dat korter was. Want God zei: 
Anders zal het het volk berouwen bij het zien van 

oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. 

Daarom leidde God het volk om, langs de weg door de 
woestijn naar de Schelfzee. In slagorde trokken de 

Israëlieten uit het land Egypte.
Exodus 13:17 - 18 HSV



Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat 
ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? 
Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen 

dan in de woestijn te sterven. 

Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, 
houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij 

vandaag nog voor u zal bewerken! Want de 
Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in 

eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor 
u strijden, en ú moet stil zijn.

Exodus 14:10 - 14 HSV



Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en 
zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie dagen gingen 

zij door de woestijn en vonden geen water. Toen 
kwamen zij bij Mara. Zij konden echter het water uit 

Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men 
het de naam Mara.  Toen morde het volk tegen Mozes, 

en zei: Wat moeten wij nu drinken?

Vers 27 Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf 
waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar 

hun kamp op aan het water.
Exodus 15:22 - 24 ,  27 HSV



U moet alle geboden die ik u heden gebied, 
nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk 

wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder 
ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. 

Ook moet u heel de weg in gedachten houden 
waarop de HEERE , uw God, u deze veertig jaar in 

de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou 
verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te 

weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in 
acht zou nemen of niet.

God vernederde de Israëlieten in de woestijn zodat ze afhankelijk werden van 
God



Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden 
en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende 
en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u 

te laten weten dat de mens niet alleen van 
brood leeft, maar dat de mens leeft van alles 

wat uit de mond van de HEERE komt. 

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

jaar.
Deuteronomium 8:1- 4 HSV



- De 3 verleidingen waren begeerte 
(brood) , macht (koninkrijken) en 
eer/aanbidding (tempel)

- Jezus vaste om de duivel te overwinnen

- Jezus streed met het Woord om de 
duivel te overwinnen



3. De woestijn is een plek waar je God ontmoet en hij voor je zorgt

Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God tot 
hem uit het midden van de doornstruik en zei: Mozes, 
Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! En Hij zei: Kom hier 

niet dichterbij. 

Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats 
waarop u staat, is heilige grond. Hij zei verder: Ik ben 

de God van uw vader, de God van Abraham, de God van 
Izak en de God van Jakob. En Mozes bedekte zijn 
gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. 

Exodus 3:4 - 6 HSV



Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een 
bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is 
genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE , want ik ben niet beter 

dan mijn vaderen. 

Hij ging onder een bremstruik liggen slapen, en zie, een engel 
raakte hem aan en zei tegen hem: Sta op, eet. Hij keek op, en 
zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek, op kolen gebakken, en 

een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer 
liggen. De engel van de HEERE kwam voor de tweede maal, 

raakte hem aan en zei: Sta op, eet, want de weg zou te zwaar 
voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de 

kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot 
aan de berg van God, de Horeb. 

1 Koningen 19:4-8 HSV



Een psalm van David, toen hij in de 
woestijn van Juda was. O God, U bent mijn 
God! U zoek ik vroeg in de morgen ; mijn 
ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt 

naar U in een land, dor en dorstig, zonder 
water. 

Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, 
Uw macht en Uw heerlijkheid gezien.

Psalm 63:1-3 HSV



4. Vanuit de woestijn ben je klaar voor je roeping om de wil van God te 
volbrengen

En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij 
meteen op uit het water; en zie, de hemelen 

werden voor Hem geopend, en Hij zag de 
Geest van God als een duif neerdalen en op 

Zich komen. 

En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is 
Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn 

welbehagen heb!
Mattheüs 3:16-17 HSV



Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de 
Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn 

geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de 
duivel. En Hij at niets in die dagen en ten slotte, toen 

die voorbij waren, kreeg Hij honger. 
Lukas 4:1-2 HSV

En toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, 
verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde 

door de kracht van de Geest terug naar Galilea, en het 
gerucht over Hem verspreidde zich door heel de 

omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en 
werd door allen geprezen. 

Lukas 4:13-15 HSV



- Mozes was na 40 jaar in de woestijn klaar voor zijn 
roeping om het Joodse volk uit Egypte te halen, 
vervolgens bleef hij met het joodse volk ook 40 jaar in de 
woestijn (Handelingen 7:29-38)

- God zorgde ervoor dat Saul omkwam en David 
uiteindelijk koning van heel Israël werd

- Johannes de doper werd in de woestijn opgevoed om de 
weg van de Heere te bereiden als zijn bediening (Jesaja 
40:3-5, Mattheus 3:1-4)

- Paulus vertrok na zijn bekering naar de woestijn van  
Arabië (Galaten 1:13-20)
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