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Jongens en meisjes,  
 
Bij de nieuwsbrief heeft de KidzKlup ook twee papieren voor jullie meegestuurd. Een 
kleurplaat bij het Bijbelverhaal vandaag. En een wegstreeppuzzel met woorden die ook 
in de preek voorkomen. Als je het leuk vindt, mag je wel proberen bij te houden hoe vaak 
ik die woorden in de preek gebruik. Ze zitten er allemaal in. Ik verklap je alvast dat som-
mige woorden maar één keer in de preek voorkomen. Ik ben benieuwd of je ze kunt vin-
den.  
 
Wat kan er allemaal uit de lucht vallen? Regen, hagel, sneeuw. Dat weten we.  
Vogelpoep, Bij een grote brand: asdeeltjes. Takken of bladeren. Dode vogels.  
Een raket of een vliegtuig die neerstorten.  
Veel verder kom ik niet. 
 
Dat je maaltijd uit de lucht komt vallen? Dat verzin je niet.  
Ik zag een filmpje dat een slimme restauranthouder een glas bier serveerde met een 
drone. Om op afstand iemand te kunnen bedienen.  
 
Het volk Israël maakte het mee. Toen ze honger hadden in de woestijn. Ze mopperden. 
Mozes zei het: vanavond krijgen jullie vlees. En morgenochtend brood.  
’s Avonds kwam het vlees aanvliegen. Vogels, grote zwermen kwakkels die neerstreken 
bij het kamp. De mensen konden ze zo vangen en lekker klaar maken. 
En ’s ochtends lagen er witte schilfertjes op de grond. ‘Manna’ zeiden ze. ‘Wat is dat’, be-
tekent dat. Ze konden het zo oprapen en brood van bakken.  
 
Zo zorgde God voor zijn volk in de woestijn. Veertig jaar trokken ze door de woestijn. En 
al die jaren hadden ze genoeg te eten. Ze hoefden er niets voor te doen. Niet te werken, 
niet te betalen, niet te reizen. Alsof je elke dag gratis boodschappen kunt doen in de win-
kel op de hoek. Oké, er was niet veel keuze: kwakkels en manna. Maar er was voor ieder-
een genoeg te eten. Niemand had honger. En dat is in de woestijn toch het belangrijkste.  
 
Het eten komt uit de lucht vallen. Je zult het maar meemaken. Het laat zien dat God alles 
kan. Vlees, brood. Water, genezing, overwinning. Het is voor God geen enkel probleem 
om dat aan alle mensen te geven. 
 
En toch doet God dat niet altijd. Mensen krijgen wel honger, krijgen dorst, worden ziek, 
maken een ramp mee, raken hun werk en geld kwijt, moeten afscheid nemen van gelief-
den. Waarom doet God dan niet wat Hij in de woestijn wel deed voor Israël? Alle proble-
men oplossen? 
 
Nou, omdat God honger niet het grootste probleem vindt. Of dorst, of ziekte, of zelfs 
doodgaan. Wij vinden dat als mensen misschien wel snel het grootste probleem. Maar is 
een andere vraag die God veel belangrijker vindt: of de mensen Hem vertrouwen! Of ze 
naar Hem luisteren. Of ze zijn vriendschap aannemen en met Hem willen leven. Dat 
maakt je gelukkig. Niet alleen voor de tijd dat je op aarde leeft. Maar voor eeuwig! 
 
Het eten komt uit de lucht vallen in de woestijn. Dat laat zien dat God elke dag voor ons 
zorgt. Maar belangrijker nog: met dat manna laat God leert God ons dat we Hem kunnen 
vertrouwen. Elke dag.  



** 
 
Gemeente,  
 
We lezen in deze weken uit Exodus. De gebeurtenissen met Israël in de eerste twee 
maanden na de uittocht. Het is de kleutertijd voor Gods volk. Ze moeten hun God leren 
kennen. Wie is die HERE God, waar Mozes het steeds over heeft? Ze moeten zichzelf le-
ren kennen als volk van God. Wat betekent het eigenlijk dat God zich aan je verbonden 
heeft? Dat de Heer je gered en bevrijd heeft? Ze doorlopen in twee maanden de basis-
school van het geloof om klaargestoomd te worden voor de ontmoeting met God zelf. 
Voor de verbondssluiting op de Sinaï. En het leven daarna als volk van God. 
 
Ze leren belangrijke lessen. Krijgen onderwijs van God zelf. Midden in de praktijk van 
het leven. In de woestijn van het leven worden ze getraind in het geloof. De kernvraag is 
de vraag die God heeft: Zouden jullie mensen kunnen worden die anders in het leven 
staan dan iedereen? Zouden jullie een groep mensen kunnen worden, die anders met el-
kaar omgaat dat iedereen? Kunnen jullie ‘mijn volk’ worden? Met wie Ik kan omgaan? 
Door wie Ik de wereld kan redden?  
 
Het lijkt mij dat deze kernvraag voor ons niet minder belangrijk is. De vraag: Zijn wij 
mensen die anders in het leven staan dan anderen? Die anders omgaan met wat er ge-
beurd? Die anders omgaan met elkaar? Zijn wij mensen door wie God zichzelf in de we-
reld kan laten zien? Met wie God vriendschappelijk kan omgaan? Door wie Hij de wereld 
kan redden?  
 
Die vraag stijgt uit boven de behoeften van elke dag. Want honger en dorst, die kun je 
oplossen. Ziekten kun je bestrijden. Maar het is slechts tijdelijk. Vroeg of laat komt het 
weer terug: honger, dorst, ziekte. Tot je het niet meer kunt oplossen. Maar leven met 
God, verlost worden van de boze, een nieuwe levenshouding van vertrouwen vinden, dat 
is blijvend. Dat is eeuwig. 
 
Dat is het doel van God. Om mensen echt te redden van het kwaad, de zonde en de dood. 
De vraag is: zullen er mensen zijn die zich laten redden? Die het geheim van het leven 
met God kennen? Die in hun leven – hoe de omstandigheden ook zijn – de rust in hun 
hart niet kwijtraken, de blijdschap in hun ogen niet verliezen, hun mentale vrijheid niet 
laten afpakken? Want zo wordt het leven als je naar de Heer luistert. Als je in vertrou-
wen op Hem leeft. Als je met God je door het leven heenslaat, ook als het een woestijn is. 
 
** 
 
Ik moet eerlijk zeggen, het duurde wel even voor ik doorhad dat het hierover ging in het 
wonderlijke verhaal van het manna in de woestijn. Ik kwam het op het spoor door de bij-
zondere ontmoeting die de Heer had met het volk. Voordat de dagelijkse maaltijden be-
gonnen, moesten ze zich eerst opstellen met het gezicht naar de woestijn. Dus niet terug-
kijken, maar vooruit kijken. Daar zagen ze de glorie van de Heer in een wolk. Hoe dat er 
precies uitgezien heeft, weet ik niet. Het zal indrukwekkend geweest zijn. En het laat iets 
zien wat groter is en mooier dan wat je als mens zelf kunt verzinnen. Iets waar je als 
mens pas echt mens van wordt: als je leeft in de liefde en vriendschap van de Eeuwige. 
 



Die bijzondere ontmoeting laat zien waar het God om gaat: de ontmoeting met het volk. 
Hij verlangt ernaar met hen een verbond te sluiten: Hij als hun God, zij als zijn volk. God 
hield van dat slavenvolkje in Egypte. Dat ene specifieke volk dat was voortgekomen uit 
Abraham, Isaak en Jakob aan wie Hij zich verbonden had. In de loop van de eeuwen was 
het uitgegroeid tot een volk. Maar ze kennen de Heer niet. Ze moeten hem leren kennen. 
En dat gaat met vallen en opstaan. Je ziet het in deze geschiedenis steeds terug. Dat de 
Heer zegt: ik wil zien dat ze zich aan mijn aanwijzingen houden. Dat ze mijn woorden 
vertrouwen. Dat ze mij eren. Dat ze mijn volk willen zijn. 
 
Er is nog een tweede aanwijzing waarom niet de eerste levensbehoeften het belangrijk-
ste zijn, maar de relatie met God. Als de mensen klagen vanwege de honger, zegt God: ‘Ik 
zal brood uit de hemel laten regenen. Daarmee stel ik hen op de proef.’ Niet de honger is 
de proef, maar het manna. God traint zijn volk niet met het tekort aan eten en drinken en 
de problemen van de woestijn. Hij traint zijn volk met de overvloed. Want dat God hen 
op de proef stelt betekent hier niet dat ze examen moeten doen. Met als einduitslag ‘ge-
zakt of geslaagd’. Dat de Heer hen hier op de proef stelt, betekent dat Hij ze traint. Dat 
Hij ze een oefening geeft, waar ze van leren. Een oefening in geloofsvertrouwen. Lessen 
in het leven met de Heer. Geestelijk onderwijs in de woestijn. Het manna vormt het les-
materiaal. Je zou bijna zeggen: de trainingssnoepjes. Voor het grotere doel: leren wat be-
tekent het om als volk van God te leven. Leren leven in het vertrouwen dat God zich aan 
je verbonden heeft. En dat je daarom het geheim van het leven hebt leren kennen. 
 
**  
 
Dat geheim leer je misschien wel beter in de woestijn dan daarbuiten. Als er druk op het 
leven ligt, wordt immers duidelijk wat er in je hart leeft. Wat dat betreft maken de om-
standigheden vandaag meer duidelijk van de mensen, dan als alles goed gaat en we alles 
denken te kunnen. Is de coronatijd ook niet een soort woestijn, waarin duidelijk wordt 
hoe je in het leven staat? Wat je geloof voor je betekent? Nu we moeten leven met beper-
kingen, met zorg, met omstandigheden die ons in onze portemonnee en in onze gezond-
heid raken?  
 
Het volk Israël had kort kunnen genieten van het heerlijke leven bij Elim. Water en scha-
duw in de woestijn. Maar daarna begon het gezeul door de woestijn weer. Dag in dag uit. 
Ze beginnen te klagen. Het duurt zo eindeloos lang. De voorraden raken op, de rantsoe-
nen worden kleiner. Wat zijn ze eigenlijk aan het doen? In Egypte was het leven hard. 
Maar ze hadden wel te eten. De vleespotten van Egypte, daar dromen ze ’s nachts van. Zo 
wordt het verleden geïdealiseerd. Die goede oude tijd! Ze toveren het slavenleven om in 
een paradijs. De vleespotten van Egypte! Met de gebakken visjes, de meloenen en de 
komkommers! En moet je nu kijken! Wie is hier verantwoordelijk voor? Mozes en 
Aäron? Nee, de HERE God! Had de Heer ons maar in Egypte laten sterven. Beter dan hier 
in de woestijn. Dan hadden we tenminste een beetje goed leven gehad.  
 
Als er druk op het leven ligt, dan wordt duidelijk wat er in je hart leeft. Ga je mopperen? 
Op wie dan eigenlijk? Op de regering, dat is altijd het gemakkelijkst. Ga je kort door de 
bocht: liever een goed welvarend leven voor mezelf dan een fijn leven met elkaar waarin 
niet alles kan. Wat leeft er in je hart? Daarom zal juist in een crisis blijken of je Godsge-
loof verschil maakt. Wie zich toevertrouwt aan de Heer. En wie niet.  
 



** 
 
God vat het gemopper persoonlijk op. Hij hoort de aanklacht achter de klacht. De afwij-
zing, het wantrouwen naar Hem. Maar Hij ontsteekt niet in woede. En gaat ook niet in 
discussie. Hij pakt de onvrede op als een kans om zijn volk te trainen. Om aan de relatie 
te werken. Om ze te oefenen om als zijn volk te leven. Om hen te leren wat leven in ver-
trouwen is. Om hen duidelijk te maken dat Hij werkelijk hun God is. Bij wie ze nooit be-
schaamd uitkomen.  
 
De honger is niet het probleem, maar het wantrouwen. Voor God is het probleem nooit 
om mensen van voedsel te voorzien. Zijn punt is: ‘Hoe leren de mensen mij vertrouwen? 
Hoe gaan ze hun hart voor mij openen, zodat Ik hen werkelijk kan redden van de boze? 
Zodat die vervloekte Egyptische schema’s uit hun hoofd en hart verdwijnen? Zodat ze 
zich echt laten verlossen en laten bevrijden? Zodat ze zingen en spelen, blij zijn en het 
goed hebben met elkaar? Zodat ze het leven leven zoals Ik dat bedoeld heb? Met Mij?’ 
 
De Heer gaat het ze leren met manna! ‘Ik geef ze elke dag genoeg te eten. Om ze naar mij 
te leren luisteren. Om ze te leren mij te vertrouwen.’ En het worden bijzondere lessen. 
Met humor beschreven. Ontdekkend en leerzaam. 
 
Het regent manna.  ‘Huh, wat is dat?’ zeiden ze ’s morgens. Verrast door het witte spul op 
de grond. Even uit hun gemopper getrokken. Uit hun beperkte horizon. Uit hun Egypte. 
Dat zou de naam van het spul worden. ‘Manna, wat is dat?’ ‘Heb jij het ‘wat is dat’ al op-
geraapt?’ zou een vrouw tegen haar man zeggen. ‘Hebben we nog iets ‘wat is dat’ in 
huis?’, zouden de kinderen aan hun moeder vragen. En elke keer klinkt er iets vrolijks en 
verrassends in de tenten van het volk. ‘Manna’, God verrast, doorbreekt het cirkeltje. 
Dank u voor het eten! Hij zorgt. Les 1. 
 
Dan lezen we: de Israelieten verzamelden het manna. En het zijn net mensen… De een 
graait wat hij pakken kan, zand en stof er nog doorheen, de ander schept het heel voor-
zichtig van de grond. De een blaft iemand af die te dicht in de buurt komt. De ander helpt 
juist de buurvrouw om haar emmertje vol te krijgen. De een verzamelde veel, de ander 
verzamelde weinig. Dachten ze. Maar toen ze het namaten, bleek iedereen precies even 
veel te hebben. Allemaal hadden ze één omer in hun emmer: ruim twee liter, zo veel als 
een dubbelpak melk. Dat is bizar: de een is gulzig, de ander voorzichtig. Maar ze hebben 
uiteindelijk precies net zoveel! Een grote emmer of een kleine emmer: er zit gewoon één 
omer in. Hebberigheid loont niet, gemakzucht wordt niet bestraft. Maak je niet druk: je 
krijgt bij God gewoon genoeg. Les 2. 
 
Wat je opraapt, moet je vandaag opeten. Je mag het niet bewaren tot morgen. Verboden 
te hamsteren. Maar ja, het zijn mensen… Altijd zijn er wel die het toch niet vertrouwen. 
Ze denken het zekere voor het onzekere te nemen. En bewaren wat voor de dag erna. 
Maar ’s morgens wordt het duidelijk. Je stinkt de tent uit! Niet naar de Heer geluisterd! 
Dat levert altijd bederf op. God niet vertrouwen, daar komt rottigheid van. In je relatie 
met God. En ook met mensen. Hou je nu aan zijn aanwijzingen en zet die eigengereidheid 
aan de kant. Je hoeft het niet beter te weten. Beter van niet, want het geeft ellende. Les 3. 
 
Op de morgen van de zesde dag blijkt er nog iets bizars: Iedereen heeft het manna verza-
melt. En ineens blijkt er twee omer in hun emmer te zitten. Een beetje ongerust 



komende leiders het bij Mozes melden. Is dit wel oké? ‘Geen zorgen’, zegt Mozes, ‘dit is 
ook de bedoeling. Want morgen komt er geen manna. Morgen is een dag van rust, een 
heilige dag. Sjabbat. Een dag van onderbreking. Zoals God op de zevende dag rustte, mo-
gen jullie ook rusten. Om God te eren. De zevende dag is de sjabbat. Het is voor het eerst 
dat Israël ervan hoort. Sjabbat. Omdat het leven meer is dan het voedsel. Omdat niet het 
dagelijks bestaan je geluk bepaalt. Maar je omgang met de Heer. Les 4. 
 
O ja, en dan zijn er natuurlijk toch mensen die ook dat willen uittesten. Ze gaan op de ze-
vende dag toch kijken. Misschien ligt er toch wat. Ze durven de rust niet aan, maken geen 
ruimte om hun God te eren. Hebben ze geen besef van de rustdag? Kunnen ze dan echt 
niet meer stoppen met jagen en rennen? Is hun dagritme zo vastgeroest, dat ze niet meer 
omhoog kijken? Is er niets meer heilig? God verzucht: ‘Hoe lang nog weigeren jullie naar 
mij te luisteren?’ Maar Hij verbreekt de relatie niet. Hij legt het nog eens uit: ‘Het is sjab-
bat, weet je nog! Daar gaat het mij juist om! Om het te vieren. De ontmoeting met jullie! 
Dat jullie bij mij op adem komen.’ Les 5. 
 
** 
 
In de woestijn stelt de HEER zijn volk op de proef. Het is de strijd om hun hart. Hij leert 
ze wat het is om zijn volk te zijn. De honger is niet de test. Maar het brood. De woestijn is 
niet het probleem. Maar hun vertrouwen. Honger, dorst, ziekte: de woestijn is nooit ver 
weg in een mensenleven. Soms voel je daar meer van dan een andere keer. Hier op aarde 
houdt dat niet op. Maar de belangrijkste vraag is niet hoe je in leven blijft. Maar of je het 
eeuwige leven ontvangt. Of je met de Heer leeft. Of je het geheim van een leven in 
vreugde, vrede en vrijheid kent. En ja, de woestijn geeft goede oefenmogelijkheden. Daar 
zie je het verschil. Als het leven onder druk komt. Leef je in vertrouwen op de Heer? Op 
zijn aanwezigheid, zijn liefde, zijn zorg? Of sluipt er wantrouwen in je hart? En ga je het 
zelf doen? Met alle miskleunen en rottigheid die dat tot gevolg heeft? 
 
Met manna leert de Heer zijn volk om te leven in vertrouwen. Dat ze naar zijn aanwijzin-
gen leven. Dat ze zijn aanwezigheid kennen. Voedsel is voor God niet het probleem. Maar 
het vertrouwen en het leven met Hem! ‘Maak je niet bezorgd over eten en drinken, kle-
ding en gezondheid’, zei Jezus. ‘Ga daar niet tobberig mee om. Laat dat niet alles beheer-
sen. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Voor die andere din-
gen zal de Vader wel zorgen. Genoeg voor jou op jouw moment. Laat dat het punt niet 
zijn. Leef jij met de Heer! Laat merkbaar zijn dat Jezus je koning is. Dat maakt verschil, 
juist als het leven onder druk staat. Als je hongert naar nieuwe opdrachten, dorst naar 
echt contact met anderen, verlangt naar het zingen van de kerk op zondag, de strijd aan-
bindt met de angst, met de beperkingen en met je ongeduld.  
 
God zorgt per dag! Is er geen manna om je heen? Wat leer je daarvan? Heeft de Heer zich 
niet aan je bekend gemaakt? Wat zegt dat je? Ken je zijn beloften niet? Wat doe je er-
mee? 
Geniet van zijn liefde. Geef je over aan zijn genade. Maak tijd om zijn wonderlijke en eeu-
wige vriendschap te vieren. Leef van wat Hij geeft. En vertrouw op Hem. Hij maakt het 
waar. Want Hij is de Heer. 
 
Amen 


