Mijn gebed voor vandaag
Lieve God, wilt U alle gevoelens van afgunst en jaloezie uit mijn leven wegjagen.
Sterk mijn geloof als ik U dien. Help me om
de talenten en vaardigheden van anderen
te waarderen. Mag ik niet kritisch, maar
juist bemoedigend voor anderen zijn.
Delen
Nodig de heilige Geest uit om afgunst uit
je hart te verwijderen. Ontwikkel een niet
kritische, niet veroordelende houding.
Bemoedig anderen door jouw ervaringen
te delen.
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Mirjam

Haar naam betekent ‘Bitterheid’

Vrouwen in de Bijbel: Mirjam & ik
Introductie
Mirjam’s verhaal geeft een
buitengewoon voorbeeld van Gods
bereidheid om vergeving te schenken
aan hen die zondigen. Mirjam hield van
de Heer. Toch liet ze toe dat ze slecht
gedrag ontwikkelde en dit bracht haar
in moeilijkheden. God strafte haar
maar herstelde haar later weer in ere.
Deze bevrijdende vergeving is, net als
voor Mirjam, ook voor ons beschikbaar.
Ontdek
* Haar plichtsgetrouwheid
* Haar leiderschapskwaliteiten
* Haar verlangen naar vergeving
Verdieping
1. Farao is bang dat de Hebreeuwse
slaven te talrijk worden en zo
sterk dat ze in opstand komen.
Wat doet hij om er zeker van
te zijn dat dit niet gebeurt?
(Exodus 1:22)
2. Mirjam wordt gevraagd om iets te
doen dat niet gebruikelijk is voor een
jong meisje. Wat is dat?
(Exodus 2:1-4)

Bijbelgedeelte: Exodus 2:1-10; Exodus 15:20; Numeri 12; Numeri 26:59
3. Wat ziet de dochter van Farao toen
zij komt baden in de rivier? Welke
opdracht geeft zij haar bedienden?
(Vers 5)
4. Welk voorstel doet Mirjam aan
Farao’s dochter? Met welk resultaat?
(Vers 6-8)
5. Welke specifieke instructies geeft
Farao’s dochter de moeder over hoe
zij het kind moet verzorgen?
(Verzen 9-10)
6. De volgende keer dat Mirjam
genoemd wordt, dit keer bij naam,
kun je vinden in Exodus 15:20-21.
Hoe wordt zij genoemd in het eerste
deel van vers 20?
7. Welke gevoelens ontwikkelen zich
tussen de broers en zus? Welke
oorzaken worden genoemd?
(Numeri 12:1-3)
8. Hoe gaat God met deze situatie om?
(Verzen 4-10)
9. Hoe roepen de broers God aan en
smeken om Zijn hulp voor hun
zuster? Met welk resultaat?
(Verzen 11-15)

Woorden voor Vandaag
10. We krijgen een fantastische les in
trouw als Mirjam het mandje
met haar babybroertje in de gaten
houdt. Is het mogelijk voor een
ieder van ons om net zo trouw te
zijn om onze taken te doen,
ongeacht hoe vervelend en klein ze
ook mogen lijken? Wat is een
routine taak die ik niet echt leuk
vind? Op welke manier kan het
verhaal van de jonge Mirjam mij
helpen?
11. Als we jaloers en kritisch zijn, wie
wordt er dan het meest geschaad de persoon waarop we kritiek
hebben of wij zelf? Leg uit.
Discussievragen
1. Hoe kunnen we letterlijk
‘de bewaarder van onze broer’ zijn
in onze familie? En in de
geloofsgemeenschap?
2. Wat was de zonde van Mirjam?

Hoe gewoon is deze zonde vandaag de
dag? Wat zijn de effecten op degenen
die deze zonde begaan? En op anderen
die ermee te maken hebben?
Woorden van Wijsheid
Het verhaal van Mirjam is een mooi
portret van een liefhebbende zus en
een gehoorzame dochter die bereid is
om in de hitte van de zon gedurende
lange eenzame uren op haar
babybroertje te passen. Toen ze als
volwassene profetes werd, diende ze
God als een trouwe dienares. De
tragedie van haar leven is dat zij
afgunst in haar hoofd toeliet, totdat de
jaloezie haar hart overnam. Toen zij
lepra kreeg, kwam het liefdevolle medeleven van haar broers en hun verlangen om haar te redden naar voren.
Afgunst & jaloersheid zijn een van de
meest nare trekjes die in het hart van
mensen kunnen bestaan. Waar afgunst
is, is strijd; en waar strijd aanwezig is,
zijn verwarring en andere kwade
krachten aan het werk.

