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5. God spreekt en handelt in Stille tijd 

onze menselijke geschiedenis 

Dag 1BS Genesis 6:5-14; 7:17-24. 

God verdelgt de mensen met een watervloed 

5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot 
was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar 
slecht waren. 6 Toen kreeg de HEERE er berouw over dat Hij de 
mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn hart. 
7 En de HEERE zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de 
aardbodem verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende 
dieren en tot de vogels in de lucht toe, want Ik heb er berouw over 
dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach vond genade in de ogen van 
de HEERE. 
9 Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaar-
dig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. 
10 En Noach verwekte drie zonen: Sem, Cham en Jafeth.  
11 Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde 
was vol met geweld. 12 Toen zag God de aarde, en zie, zij was ver-
dorven; want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. 
13 Daarom zei God tegen Noach: Het einde van alle vlees is voor 
Mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met 
geweld; en zie, Ik ga hen met de aarde te gronde richten. 14 Maak 
voor uzelf een ark van goferhout. In vakken ingedeeld moet u deze 
ark maken en hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. 
17 En de vloed was veertig dagen op de aarde, en het water nam toe 
en hief de ark omhoog, zodat hij van de aarde oprees. 18 En het 
water steeg en nam sterk toe op de aarde; en de ark dreef op het 
water. 19 Het water steeg meer en meer op de aarde, zodat alle hoge 
bergen die onder heel de hemel zijn, bedekt werden. 20 Nog vijftien 
el daarboven steeg het water, en de bergen werden bedekt. 21 En alle 
vlees dat zich op de aarde bewoog, gaf de geest: de vogels, het vee, de 
wilde dieren en alle kruipende dieren, die over de aarde kropen, en 
alle mensen. 22 Alles met levensadem in zijn neusgaten van alles wat 
op het droge leefde, stierf. 23 Zo verdelgde Hij alles wat bestond, wat 
op de aardbodem was, van mens tot dier, tot kruipende dieren en 
vogels in de lucht; verdelgd werden zij van de aarde. Alleen Noach 
bleef over, en wat met hem in de ark was. 24 En het water had 
honderdvijftig dagen lang de overhand op de aarde.  
 
Dag 2BS Genesis 9:8-17. 

God geeft de regenboog als teken 

8 En God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: 9 En Ik, zie, Ik 
maak Mijn verbond met u, met uw nageslacht na u, 10 en met alle 
levende wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de 
aarde met u; van alles wat uit de ark is gegaan, tot alle dieren van de 
aarde toe. 11 Ik maak Mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees 
door het water van een vloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen 
vloed meer zal zijn om de aarde te gronde te richten. 12 En God zei: 
Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle 
levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid: 
13 Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken 
van het verbond tussen Mij en de aarde. 14 Het zal gebeuren, als Ik 
wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt, 
15 dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en 
alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een 
vloed worden om alle vlees te gronde te richten. 16 Als deze boog in 
de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond 
tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. 
17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik 
gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is. 
 

Dag 3BS Genesis 11:1-9. 

God verstrooit de volken over de hele aarde 

1 Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2 En het gebeurde, 
toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear 
vonden. Daar gingen zij wonen. 3 En zij zeiden allen tegen elkaar: 
Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de klei-
blokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 
4 En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een 
toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een 
naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 5 Toen 
daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de 
mensenkinderen aan het bouwen waren, 6 en de HEERE zei: Zie, zij 
vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij 
gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor 
hen onmogelijk zijn. 7 Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun 
taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen 
begrijpen. 8 Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de 
aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9 Daarom gaf 
men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van 
heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de 
aarde  
 
Dag 4 Psalm 33:4-19. 

God maakt geschiedenis in de menselijke geschie-

denis 

4 Want het woord van de HEERE is recht  
en al Zijn werk betrouwbaar.  
5 Hij heeft gerechtigheid en gericht lief,  
de aarde is vol van de goedertierenheid van de HEERE.  
6 Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,  
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.  
7 Hij verzamelt het water van de zee als een dam,  
Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers.  
8 Laat heel de aarde voor de HEERE vrezen,  
laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor Hem.  
9 Want Híj spreekt en het is er,  
Híj gebiedt en het staat er.  
10 De HEERE vernietigt de raad van de heidenvolken,  
Hij verbreekt de gedachten van de volken.  
11 Maar de raad van de HEERE bestaat voor eeuwig,  
de gedachten van Zijn hart bestaan van generatie op generatie.  
12 Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft,  
het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.  
13 De HEERE schouwt uit de hemel  
en ziet alle mensenkinderen.  
14 Vanuit Zijn verheven woonplaats aanschouwt Hij  
alle bewoners van de aarde.  
15 Hij vormt hun aller hart;  
Hij let op al hun daden.  
16 Een koning wordt niet verlost door een groot leger,  
een held wordt niet gered door grote kracht.  
17 Het paard geeft valse hoop op de overwinning  
en bevrijdt niet door zijn grote kracht.  
18 Zie, het oog van de HEERE is over wie Hem vrezen,  
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,  
19 om hun ziel te redden van de dood  
en hen in het leven te behouden, wanneer er honger is. 
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Dag 5 Genesis 12:1-3. 

God richt zijn verbond op met Abraham 

1 De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw 
familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u 
wijzen zal. 2 Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw 
naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. 3 Ik zal zegenen wie 
u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden. 
 
Dag 6 Genesis 15:1-21. 

God openbaart aan Abraham wat er gaat gebeuren 

1 Na deze dingen kwam het woord van de HEERE tot Abram in een 
visioen: Wees niet bevreesd, Abram, Ik ben voor u een schild, uw 
loon zeer groot. 2 Toen zei Abram: Heere HEERE, wat zult U mij 
dan geven, aangezien ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn 
huis deze Eliëzer uit Damascus zal zijn? 3 Verder zei Abram: Zie, mij 
hebt U geen nageslacht gegeven, en zie, iemand die in mijn huis 
geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. 4 Maar zie, het woord van de 
HEERE kwam tot hem: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar 
iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam 
zijn. 5 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de 
hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo 
talrijk zal uw nageslacht zijn. 6 En hij geloofde in de HEERE, en Die 
rekende hem dat tot gerechtigheid.  
7 Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de 
Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven om het in bezit te 
hebben. 8 Hij zei: Heere HEERE, waardoor zal ik weten dat ik het in 
bezit zal krijgen? 9 Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige 
jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een 
jonge duif. 10 Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze 
doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde 
hij echter niet. 11 Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar 
Abram joeg die weg.  
12 En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een diepe 
slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel 
op hem.  
13 Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen 
vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen 
hen dienen en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. 14 Maar 
ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen, rechtspreken en daarna 
zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. 15 Maar ú zult in vrede 
tot uw vaderen heengaan; u zult in goede ouderdom begraven 
worden. 16 De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van 
de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol.  
17 En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, 
er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die 
stukken doorging. 18 Op die dag sloot de HEERE een verbond met 
Abram, en zei: Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de 
rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat: 19 de 
Kenieten, de Kenezieten, de Kadmonieten, 20 de Hethieten, de 
Ferezieten, de Refaïeten, 21 de Amorieten, de Kanaänieten, de 
Girgasieten en de Jebusieten. 
 

Dag 7 Exodus 3:1-15. 

God spreekt vanuit een brandende doornstruik 

1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de 
priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en 
hij kwam bij de berg van God, de Horeb. 2 En de Engel van de 
HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een 
doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het 
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 3 Mozes zei: Laat ik nu 
naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doorn-
struik niet verbrandt. 4 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! 5 En Hij zei: Kom hier niet dichter-
bij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, 
is heilige grond. 6 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.  
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, 
dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege 
hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 8 Daarom 
ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de 
Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim 
land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het 
gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, de 
Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. 9 Nu dan, zie, het 
geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb 
ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen 
onderdrukken. 10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden, 
en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden.  
11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik naar de farao zou 
gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? 12 En Hij zei: Voorze-
ker, Ik zal met u zijn, en dit zal voor u het teken zijn dat Ík u gezon-
den heb: Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op 
deze berg.  
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom 
en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij naar u toe 
gezonden, en zij mij zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan 
tegen hen zeggen? 14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK 
BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN 
heeft mij naar u toe gezonden.  
15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten 
zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, 
de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezon-
den. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachte-
nis, van generatie op generatie.  
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Dag 8 Exodus 12:29-42. 

God verlost Israël uit de macht van Egypte 

29 En het gebeurde te middernacht dat de HEERE alle eerstge-
borenen in het land Egypte trof, vanaf de eerstgeborene van de farao, 
die op zijn troon zou zitten, tot aan de eerstgeborene van de gevan-
gene, die zich in de gevangenis bevond, en alle eerstgeborenen van 
het vee. 30 Toen stond de farao 's nachts op, hij en al zijn dienaren 
en alle Egyptenaren. En er was een luid geschreeuw in Egypte, want 
er was geen huis waarin geen dode was.  
31 En hij riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit 
het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien 
de HEERE, zoals u gesproken hebt. 32 Neem zowel uw kleinvee als 
uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen 
ook mij! 33 De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk, om het 
snel uit het land te laten gaan, want zij zeiden: Wij gaan anders alle-
maal sterven! 34 Toen pakte het volk zijn deeg op nog vóór het 
gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders 
gebonden. 35 De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het 
woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voor-
werpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. 36 Bovendien had 
de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, 
zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren.  
37 Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkoth, ongeveer 
zeshonderdduizend man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine 
kinderen niet meegerekend. 38 Ook trok een grote groep van mensen 
van allerlei herkomst met hen mee, en kleinvee en runderen, zeer veel 
vee. 39 Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte 
meegebracht hadden, want het was niet gezuurd, omdat zij uit 
Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten, en ook 
geen proviand voor zich hadden klaargemaakt.  
40 De verblijfsduur van de Israëlieten, de tijd die zij in Egypte 
gewoond hadden, was vierhonderddertig jaar. 41 En het gebeurde na 
verloop van vierhonderddertig jaar, op deze zelfde dag gebeurde het: 
alle legers van de HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken. 42 Een 
nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit het land Egypte 
te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere van de HEERE: een waken 
voor alle Israëlieten, al hun generaties door. 
 
Dag 9 Exodus 16:1-20. 

God zorgt voor zijn mensen in de woestijn 

1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten 
kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op 
de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte 
waren vertrokken. 2 En heel de gemeenschap van de Israëlieten 
morde tegen Mozes en tegen Aäron in de woestijn. 3 De Israëlieten 
zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de HEERE 
gestorven in het land Egypte, toen wij bij de vleespotten zaten en 
brood aten tot verzadiging toe! Want u hebt ons uitgeleid naar deze 
woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven.  

4 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Zie, Ik zal voor u brood uit de 
hemel laten regenen. Het volk moet eropuit gaan en de per dag 
benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat Ik het op de proef kan 
stellen of het naar Mijn wet wandelt of niet. 5 En op de zesde dag 
moet het zó zijn dat zij bereiden wat zij binnenbrengen, en dat zal het 
dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. 6 Toen zeiden Mozes 
en Aäron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de 
HEERE u uit het land Egypte geleid heeft, 7 en morgenochtend zult 
u de heerlijkheid van de HEERE zien, want Hij heeft uw gemor 
tegen de HEERE gehoord. Want wie zijn wij, dat u tegen óns mort? 
8 Verder zei Mozes: Als de HEERE u in de avond vlees te eten geeft 
en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de 
HEERE het gemor heeft gehoord waarmee u tegen Hem mort. Want 
wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de 
HEERE.  
9 Daarna zei Mozes tegen Aäron: Zeg tegen heel de gemeenschap van 
de Israëlieten: Kom naar voren, voor het aangezicht van de HEERE, 
want Hij heeft uw gemor gehoord. 10 Terwijl Aäron tot heel de 
gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn 
keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de HEERE in de 
wolk verscheen. 11 En de HEERE sprak tot Mozes: 12 Ik heb het 
gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: Tegen het 
vallen van de avond zult u vlees eten, en in de morgen zult u met 
brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat Ik de HEERE, uw 
God, ben.  
13 En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aan-
vliegen, die het kamp overdekten, en in de ochtend was er een laag 
dauw rondom het kamp. 14 Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, 
over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de 
aarde. 15 Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden zij tegen elkaar: Wat 
is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen hen: Dit is 
het brood dat de HEERE u te eten gegeven heeft. 16 Dit is het 
woord dat de HEERE geboden heeft: Ieder moet ervan verzamelen 
naar wat hij eten kan, een gomer per hoofd, naar het aantal van uw 
personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. 17 En 
zo deden de Israëlieten, zij verzamelden, de een veel en de ander 
weinig. 18 Zij maten het met de gomer. Wie veel had verzameld, had 
niets over, en hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had 
zóveel verzameld als hij eten kon. 19 En Mozes zei tegen hen: 
Niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. 20 Maar zij 
luisterden niet naar Mozes en sommige mannen lieten ervan over tot 
de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom 
was Mozes erg kwaad op hen.   
 
Dag 10 Exodus 31:1-5. 

God geeft talenten voor creativiteit 

1 Daarna sprak de HEERE tot Mozes: 2 Zie, Ik heb Bezaleël, de 
zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam Juda, bij zijn naam 
geroepen. 3 Ik heb hem vervuld met de Geest van God, met wijsheid, 
inzicht, kennis en allerlei vakmanschap, 4 om ontwerpen te bedenken 
en om die uit te voeren in goud, zilver en koper; 5 en om edelstenen 
te bewerken en in te zetten, en om hout te bewerken, dus om allerlei 
werk te verrichten. 

 


