dag

8

thema
God leidt ons

symbool
brandende struik

persoon
Mozes, die onder Gods leiding tot
leider van het volk werd geroepen

lezen
Exodus 3: 1 - 22

dagtekst
Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de
farao zenden, en u zult Mijn volk, de
Israëlieten, uit Egypte leiden.
(Exodus 3: 10)
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9

dag

dag

10

thema

thema

plaatsvervanging

regels

symbool

symbool

lammetje

tien geboden

persoon

persoon

volk Israël, dat de instelling van het
Pascha kreeg

God, Die de tien geboden geeft

lezen

lezen

Deuteronomium 5: 1 – 22

Exodus 12: 1 - 28

dagtekst
En het bloed zal u tot een teken zijn
aan de huizen waarin u verblijft. Als
ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan
en er zal geen plaag onder u zijn die
verderf teweeg brengt. (Exodus 12: 13)

dag

11

dagtekst
Ik heb Uw belofte in mijn hart
opgeborgen, opdat ik tegen U niet
zondig. (Psalm 119: 11)

dag

12

thema

thema

overwinning

moed

symbool

symbool

ramshoorn

kruik

persoon

persoon

Jozua, die de opdracht kreeg om de stad
Jericho in te nemen

Gideon, die moedig streed omdat hij
wist dat God met hem was

lezen

lezen

Jozua 6: 1 - 20

Richteren 7: 1 - 25

dagtekst

dagtekst

En het gebeurde, zodra het volk het
bazuingeschal hoorde, dat het volk een
luid gejuich aanhief. En de muur
stortte in [..] en zij namen de stad
in. (Jozua 6: 20)
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Zo bliezen de drie groepen
bazuinen en braken de kruiken
zij riepen: Het zwaard van de
van Gideon! (Richteren 7:

op de
[..] En
HEERE en
20)
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dag

13

dag

14

thema

thema

God zorgt voor ons

koningschap

symbool

symbool

graan

kroon

persoon

persoon

Ruth, die ervaart dat God voor haar
zorgt als ze Hem volgt

Samuël, die opdracht krijgt om koningen
te zalven

lezen

lezen

Ruth 1: 15 – 2: 13

1 Samuël 16: 1 - 13

dagtekst

dagtekst

Moge de HEERE uw daad vergelden, en moge
uw loon volkomen zijn van de HEERE, de
God van Israël, onder Wiens vleugels u
gekomen bent om toevlucht te nemen.
(Ruth 2: 12)

Toen stuurde hij een bode en bracht
hem. Hij was rossig, had mooie ogen en
was knap om te zien. De HEERE zei: Sta
op, zalf hem, want deze is het.
(1 Samuël 16: 12)
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