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‘Als een arend...’ 
Schriftlezing(en): Deuteronomium 31:30-32:18, Tekst: Deut. 32:10-14 
Zingen: Ps.90:1 en 8, Ps.103:4, Herd. Overl. Ps.103:8 en 9,  
                                                                    Ps. 91: 1 en 7 Ps.68:10, Ps.17:3 en 4 
 

Hoofdpunten van de preek 
Mozes maakt bij de overgang van oud naar nieuw God groot.  

1 Gevonden (Dt.32:10) 
Hoe begon het? Hij vond hem. Hiermee is alles gezegd. Het begint met Gods verkiezende 
liefde. Israël werd gevonden in de verschrikkelijke woestijn: het slavenbestaan in Egypte.  

Maak van verleden/heden nooit het paradijs! Zie terug op wat er wel was/is: God omringt, 
onderwijst en beschermt. Hij doet alles om Zijn volk naar het beloofde land te brengen.  

2 Gedragen (Dt. 32:11) 
Hoe gaat God met Zijn volk om? Als een arend... Hij wekt het broednest op tot leven. Hij 
overziet de arendskuikens, de weg die ze moeten gaan én alles wat hun bedreigt. 

Hij draagt hem. Het enkelvoud vertelt dat de vergelijking stopt: geen arend draagt zijn 
jongen. God wel, als een Vader (Dt.1:31). Onder Zijn vleugels vindt je ziel toevlucht. 

3 Geleid (Dt.32:12) 
Hoe vindt je de weg? Hoe hou je het vol in hoogten, diepten, verzoekingen? In de levens-
woestijn, met Egypte achter je, zijn we op Hem aangewezen: de HEERE. Ik ben zal er zijn. 

Hij leidt Zijn volk doelgericht naar het beloofde land. Door Hem geleid kom je er echt. Dat 
vertrouwen is Hij waard, ook als Hij een omweg neemt of je op grenzen laat stuiten.  

4 Gevoed (Dt.32:13-14) 
Hoe hou je de woestijnreis met zijn verzoekingen, ontberingen en aanvallen vol? Mozes 
gebruikt strijdtaal. Hij liet hem rijden op de hoogte, dan ben je meer dan overwinnaar... 

In de woestijn voorziet de HEERE Zijn volk: manna, water en vlees. De basics die je van Hem 
ontvangt, proeven naar de overvloedige opbrengst van het beloofde land: hemelse gaven.  

 


