
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.6 Vertelschets – Het sterven van Mozes.  
 
Beginzin:  
Wel eens gehoord van iemand die naar zijn eigen begrafenis gaat? Dat is wel heel erg vreemd. 
Toch vertel ik jullie vandaag over iemand die helemaal alleen naar zijn eigen graf is gelopen. 
 
Mozes gaat de berg op 

 Het is Mozes. Hij moet van de Heere de berg Nebo beklimmen.  

 Heb jij ook wel eens een berg beklommen? Dat is best vermoeiend! Je snapt gewoon niet dat 
Mozes dit nog kan. Hij is 120 jaar en in die tijd werden de mensen ongeveer 80 jaar. Toch loopt 
hij moeiteloos omhoog!  

 Er staat in de Bijbel dat Mozes zijn kracht niet vergaan was. Wat is dat een wonder! De Heere 
kan echt alles. Hij zorgt er voor dat de oude Mozes de berg op kan klimmen.  

 
De reden waarom Mozes niet mag binnengaan in Kanaän 

 Mozes vindt het heel erg dat hij het land niet mag binnengaan. Weet je hoe dat komt?  

 Beschrijf de situatie in Numeri 20: 
o Het volk klaagt over gebrek aan water.  
o God beveelt Mozes tot de rots te spreken om water te krijgen. 
o Mozes wantrouwt de belofte van God. Dit is een grote zonde. Mozes gelooft de Heere 

niet meer. Hij geeft de Heere de eer niet. Hoe is dat bij jou? Vertrouw jij de Heere op 
Zijn Woord?  

o Denk jij wel eens eraan hoe je de Heere kunt eren? Met je woorden en je daden? 
Kunnen de mensen aan je zien dat je de Heere liefhebt? Of laat je juist zien dat je Hem 
niet liefhebt?  

o Mozes moet aan het volk laten zien hoe barmhartig de Heere is, maar dat doet hij niet. 
Hij spreekt het volk bestraffend toe.  

o Driftig slaat hij tweemaal op de rots die water geeft. 

 De Heere straft Mozes daarvoor. Hij mag het land niet binnengaan.  

 Hij vraagt het de Heere wel, maar de Heere zegt: ”Spreek Mij niet meer over deze zaak”. De 
Heere hoort ons wel altijd, maar dat betekent niet dat we altijd krijgen waar we om vragen. 
Heb jij ook weleens gemerkt dat de Heere het anders deed dan je zou willen? Moeilijk is dat hè?  

 De Heere heeft juist een veel mooier plan met Mozes. Mozes mag naar het hemelse Kanaän.  
 
Het sterven van Mozes 

 Als Mozes bij de top is, laat de Heere hem het hele land zien. Van Gilead tot Dan, het land van 
Nafthali, Efraim en Manasse. Zijn ogen moeten door de Heere gesterkt zijn, op dat moment. 
Anders had hij dat nooit helemaal kunnen zien.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het land is prachtig. Witte huisjes, groene palmbomen, heuvels met beekjes ertussen, bergen 
en de Jordaan. Wat een wonder, dat de Heere het hem wijst en hem zulke goede ogen geeft. 
De Heere laat hem niet alleen. Zou jij ook wel zo dicht bij de Heere willen leven? 

 Dan sterft Mozes en de Heere zorgt voor zijn begrafenis. De engel Michael heeft hem 
begraven. Dat lezen we in het Bijbelboek Judas.  

 Het volk rouwt wel 30 dagen om hem. Ze weten niet waar zijn graf is en dat is maar goed ook. 
Anders hadden ze er een afgod van gemaakt.  

 Denk jij wel eens aan je sterven? Mozes mag naar het hemelse Kanaän. Maar ga jij daar ook 
naar toe? De Heere Jezus wil zo graag kinderen zalig maken. Zalig maken is Zijn liefste werk. 
Vlucht naar Hem en blijf niet expres de verkeerde kant op lopen. Hij is de Middelaar. Dat 
betekent dat Hij het weer helemaal goed kan maken tussen de Heere en jou.  

 
Slotzin:  
Mozes komt in het hemelse Kanaän. Daar kan hij de Heere eeuwig loven. Wat zal hij dat fijn 
vinden. Geen woestijnreis meer, maar voor altijd bij de Heere!  
 
 
 
 
 
 


