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Protest in de Bijbel 
Samenstelling: Mw. H.J. de Jongste en Mw. M. Quist 
 
Protest in de Bijbel. Kunnen we daarover lezen in het Woord van God? 
Ja. Daarom volgt er de eerste week een Bijbelrooster over protest uit 
de geschiedenis van de Israëlieten. Voorbeelden genoeg. Het begint al 
op 12 maart. In dit Bijbelgedeelte gaat het over angstig protest. Dan 
volgen er nog 6 voorbeelden. O, o, wat een gemopper ondanks de 
trouwe zorg van hun God. Hoe is die trouw van God mogelijk? 
Dat is alleen mogelijk door het werk van Jezus, waar je in de tweede 
week over leest. 
 
Protest rondom Jezus, staat er boven de tweede week. Twee woorden 
springen eruit als je over protest rondom Jezus leest. Het zijn de 
woorden: haat en liefde. Je leest er elke dag over. Grote haat van de 
Joodse leiders en van die hen volgen. Maar grote liefde van Jezus, Die 
als een gehoorzame Knecht van Zijn Vader, Zijn verzoenend werk 
doet, zonder te protesteren. De Joodse leiders zijn in een kromme weg 
bezig. Maar Jezus in een rechte weg. Laten we daar elke dag bij 
stilstaan in de lijdenstijd. Hij zweeg toen er een protesterende menigte 
op Hem afkwam. 
 Geen woord heeft Christus ooit teveel gezegd. 
 Hij sprak én zweeg als Borg voor doemelingen, 
 opdat zij door genade zouden zingen. 
   (Christien de Priester) 
 
Het volk Israël in protest 
 
12 maart Angstig protest 
Lezen:  Exodus 14:1-11 
Zingen:  Psalm 78:7 

➢ Hoe komt het dat het volk zo gaat protesteren? 
➢ Durven ze het rechtstreeks tegen de Heere te zeggen? (vers 10) 
➢ Wie krijgt de schuld? 
➢ Is dat eerlijk tegenover de Heere? Doe jij dat ook weleens op die manier? 

 
13 maart Bemoei je niet met ons 
Lezen:  Exodus 14:12-22 
Zingen:  Psalm 106:5 

➢ Waarom is vers 12 zo grievend voor Mozes? 
➢ Op Wie lijkt Mozes hier als hij toch het volk wil leiden? 
➢ Wat kunnen wij ervan leren? 
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14 maart Ondankbaar protest 
Lezen:  Exodus 16:1-11 
Zingen:  Psalm 78:6 

➢ Waarover gaan de Israëlieten nu weer mopperen? 
➢ Hoe toont de Heere nu weer dat Hij Zijn volk liefheeft? 
➢ Welke les krijgen wij uit dit Bijbelgedeelte als we het met Gods leiding niet eens zijn? 

 
15 maart De  Heere luistert naar protest 
Lezen:  Exodus 16:12-22 
Zingen:  Psalm 105:22 

➢ Er staat boven dit stukje: De Heere luistert naar protest. Hoe is dat mogelijk? Kies: 
o De Heere geeft het volk gelijk. 
o De Heere toont dat het volk Zijn volk is. 

➢ Geef voorbeelden uit je eigen leven of uit dat van anderen waaruit blijkt dat de Heere altijd de 
Getrouwe is. 

 
16 maart Twist 
Lezen:  Exodus 17:1-7 
Zingen:  Psalm 81:18 

➢ Het volk gaat nu niet alleen protesteren, het gaat twisten met Mozes. Wat is het verschil? 
➢ Wat moet Mozes doen van de Heere ondanks die twist? 
➢ Lees 1 Korinthe 10:4. Wie wordt daar de Rotssteen genoemd? 
➢ Praat over dit grote wonder ondanks de zonde van twist. (ruzie)  

 
17 maart De Heere tergen 
Lezen:  Numeri 14:1-12 
Zingen:  Psalm 106:18 

➢ Nu staat er boven: de Heere tergen. Waarom noemt de Heere het nu tergen i.p.v. murmureren? 
(protesteren) 

➢ Welke les ligt hierin voor ons als de Heere ons in vroeger tijden zo hielp?  
 
18 maart Vergeving voor protesteerders 
Lezen:  Numeri 14:13-24 
Zingen:  Psalm 106:13 

➢ Wie is de voorspraak voor de protesteerders in dit Bijbelgedeelte? 
➢ Wat vraagt Mozes aan de Heere( vers 19) 
➢ Van Wie is Mozes hier een type?  
➢ Praat over het grote wonder van voorspraak en vergeving, ook voor protesteerders.  

 
Protest rondom Jezus 
 
19 maart Hij protesteert niet 
Lezen:  Lukas 22:47-53 
Zingen:  Psalm 91:7 

➢ Wie protesteert er niet in dit Bijbelgedeelte? 
➢ Wie is Hij en wat doet Hij dan wel? 
➢ Welke les kunnen we eruit leren? 

 
20 maart In verzet 
Lezen:  Lukas 22:63-71 
Zingen:  Psalm 71:7 

➢ Wie verzetten zich tegen de waarheid? 
➢ Betekent dat: in protest tegen Jezus? 
➢ Maak het duidelijk met tekstverzen uit het Bijbelgedeelte dat je moet lezen.  
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21 maart In protest over Jezus 
Lezen:  Lukas 23:1-7 
Zingen:  Psalm 2:1 

➢ Wie gaan er in dit gedeelte van hoofdstuk 23 in protest rondom het lijden van Jezus? 
➢ Wie maakten er bezwaar tegen Jezus? Waarover? 
➢ Hoe was de houding van Jezus? 

 
22 maart Liefde tegenover haat 
Lezen:  Lukas 23:8-12 
Zingen:  Psalm 58:1 

➢ Wat is grote liefde van Jezus? 
➢ Wat is grote haat van de Joodse leiders? 
➢ Wanneer en hoe kan haat in liefde veranderen? 
➢ Wat leer je dan over het werk van Jezus? 

 
23 maart Verwerping 
Lezen:  Lukas 23:13-23 
Zingen:  Psalm 119:17 

➢ Een ander woord voor protest is verwerping. Hoe wordt Jezus verworpen in dit Bijbelgedeelte? 
➢ Hoe kunnen wij Jezus verwerpen in ons leven? 
➢ Hoe kunnen wij Jezus leren kennen als onze Redder? 
➢ Lees: Johannes 3:3 en Johannes 3:16 

 
24 maart Gedwongen 
Lezen:  Lukas 23:24-32 
Zingen:  Psalm 103:6 

➢ Wie werd er gedwongen om mee te lopen achter Jezus met de protesterende groep? 
➢ Wat moest hij doen? 
➢ Waar ging de weg heen? 
➢ Was de weg van Jezus ook gedwongen of… vul maar in. 

 
25 maart Vrede in Christus 
Lezen:  Johannes 16:29-33 
Zingen:  Psalm 3:4 

➢ Wat maakt de Heere Jezus duidelijk aan Zijn discipelen? 
➢ Waarom is deze les ook nodig voor ons in dagen van verzet? (innerlijk protest) 
➢ Hoe is deze les te leren?  

 

 

  


