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Groeien in het Woord: Deuteronomium | Mark-Jan Zwart 

 

  
Als voorbereiding op over Deuteronomium kan onderstaand leesrooster gebruikt worden. De bijbehorende 
opmerkingen en verwerkingsvragen zijn als een gids die wil wijzen op slechts enkele ‘bezienswaardigheden’. Er is 
natuurlijk veel meer te zien! Lees deze vragen voorafgaand aan het groepje dagen en maak ze daarna. De A-vragen 
zijn vooral bedoeld om een beter begrip te krijgen en de B-vragen vooral om de boodschap persoonlijk toe te passen. 
    
Mozes herinnert het volk Israël aan de grote daden van de Here God. 
1 hst 1 

2 hst 2-3 

In deze hoofdstukken herinnert Mozes niet alleen het volk Israël aan de grote daden van de Here 
God, maar hij houdt hun ook een spiegel voor. 
A. Lees Dt 1:29-33. Waarmee vergelijkt Mozes de relatie tussen de Here God en Zijn volk Israël?  
B. Lees 1Korinthe 10:1-13. Wat zegt de geschiedenis van het volk Israël over jouw hart, over Wie 

de Here God is en over onze relatie met Hem?  
 

Mozes houdt het volk Israël het hart van de wet voor. 
3 hst 4 

4 hst 5-6 

5 hst 7-8 

6 hst 9-10 

7 hst 11 

Mozes houdt in Deuteronomium het volk Israël opnieuw de wet voor.  
A. Lees Dt 4:5-10; 32-40. Wat deed de Here God eerst voordat Hij de wet gaf (vs 34)? Wat is het 

kenmerk van de wet (vs 8)? Welk getuigenis had van het volk Israël moeten uitgaan door het 
houden van de wet (vs 6)? 

B. Wij leven niet onder de wet, maar wel naar Gods Woord. Wat kunnen wij leren van Gods 
handelen met Israël, van de wet en van het getuigenis dat van Israël had moeten uitgaan? 

 
In de ‘geloofsbelijdenis’ van Dt 6:4-9 klinkt het hart van de wet. Het hele leven van het volk Israël 
moest hiermee doortrokken zijn. 
A. Welke verantwoordelijkheid hadden de Israëlieten naar hun kinderen toe (vgl. Dt 6:20-24)? 
B. Hoe geef jij hier invulling aan in jouw leven? 
 
In Deuteronomium wordt Israël voortdurend herinnert aan Wie de Here God is. 
A. Lees Dt 7:7-9; 8:17-18; 9:5-6. Wat zeggen deze verzen over de Here God? 
B. Wat kunnen wij, als gemeente, hiervan leren?  
 Mozes geeft het volk Israël voorschriften voor een leven in het beloofde land. 

8 hst 12-13 

9 hst 14-15 

10 hst 16-17 

11 hst 18-19 

12 hst 20-21 

13 hst 22-23 

14 hst 24-25 

15 hst 26-27 

In Deuteronomium wordt zegen na gehoorzaamheid beloofd. Wegens de ongehoorzaamheid van het 
volk Israël ging dit in de praktijk anders. Toch voorziet ook de wet in genade. 
A. Vergelijk Dt 15:4 met 15:7-11. Hoe wordt aan het principe van zegen toch vorm gegeven in de 

praktijk van de gebroken wereld? 
B. Wat kunnen wij hiervan leren? 
 

De voorschriften bepalen dat er recht moet zijn en gerechtigheid gedaan moet worden.  
A. Lees Dt 17:14-20. Op welke manieren moest de koning ervoor zorgen dat hij een rechtvaardige 

heerser zou zijn? 
B. Kunnen wij deze principes toepassen in onze gemeente, ons gezin, onze samenleving? Zo ja, 

hoe? 
 

Mozes waarschuwt het volk voor valse profeten en waarzeggers. Te midden van deze 
waarschuwingen doet de Here God een prachtige belofte. 
A. Lees Dt 18:15-19. Wie is deze Profeet? Door wie wordt dit in het Nieuwe Testament bevestigd 

(zie Mattheüs 17:5 en Handelingen 3:19-23; 7:37)? 
B. Wat betekent dit voor jou, voor het volk Israël en voor de hele wereld? 
 

De wet is goed (1Timotheüs 1:8), maar zij is wel gekomen vanwege onze zonden (Romeinen 5:20, 
Galaten 3:19).  
A. Vergelijk Dt 24:1-4 met de woorden van de Heer Jezus in Mattheüs 19:1-12. Wat zegt het 

bestaan van de wet over het hart van de mens? 
B. Wat is Gods oorspronkelijke bedoeling met het huwelijk? Wat betekent dit voor ons (ook op 

andere levensgebieden) als wij verlost zijn van de hardheid van ons hart? 

Mozes profeteert over de toekomst van het volk Israël: zegen en vloek. 
16 hst 28 

17 hst 29-30 

18 hst 31 

19 hst 32 

20 hst 33-34 

Deuteronomium is een profetisch boek en spreekt over zegen bij gehoorzaamheid en over vloek bij 
ongehoorzaamheid. 
A. Houd Dt 4:30-35 in gedachten bij het lezen van Dt 28. Welke uitweg en welke troost klinkt 

hierin door? Lees ook Galaten 3 (met name vs 10-14 en vs 21-29). Welke wonderbaarlijke ‘ruil’ 
heeft de Here God zelf mogelijk gemaakt? 

B. Wat is de laatste keer dat je Hem daarvoor hebt gedankt? 
 

Deuteronomium 30 gaat over bekeren en kiezen. Een oproep die niet alleen voor Israël geldt, maar 
voor alle mensen. In Romeinen 10:1-13 past Paulus Dt 30:11-14 toe op de Heer Jezus.  
A. Hoe verschilt gerechtigheid op grond van de wet en gerechtigheid op grond van geloof? 
B. Wat betekent dit voor onze relatie met de Here God? 
 

Deuteronomium 32 is een profetisch lied. 
A. Welke vier fasen (vanaf vs 7, vanaf vs 15, vanaf vs 19 en vanaf vs 36) ontdek je hierin over het 

handelen van de Here God met Zijn volk Israël? 
B. Waarom kunnen wij (als deel van de natiën in vs 43) meejubelen? Doen wij dat ook? 
  


