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Hoofdstuk 43          
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘Wie niet horen wil moet voelen,’ leerde mijn moeder ons. 

Nee, ik heb nooit een klap van haar gehad, maar streng was ze wel. Wij als 

kinderen moesten naar haar luisteren en doen, wat zij goed voor ons vond.  

Zij stuurde ons met haar ogen. 

‘Wees toch niet zo dom en eigenwijs! Denk niet dat jij het beter weet. Jij bent 

een kind dat nog veel moet leren!’ waren een paar uitspraken van haar. 

 

Maar wat had zij een liefde voor haar negen kinderen. Wanneer haar kinderen 

het goed hadden, dan was zij blij, gelukkig en tevreden. En gezellig dat het bij 

mijn moeder in huis was…. 

Vooral de zondagen. Die waren bijzonder, in de meest positieve zin van het 

woord. Mijn moeder had dan aandacht voor je. Doordeweeks ook wel, maar 

zondags werkte zij niet en wij mochten op die dag geen huiswerk voor school 

maken. De zondag was een rustdag. Geen verboden van wat niet mocht, maar 

wel tijd voor elkaar hebben. Vooral van elkaar genieten. Veel spelletjes heb ik 

met mijn moeder, broers en zussen gespeeld. Wat was mijn moeder fanatiek, 

wanneer de sjoelbak op tafel stond. Ja, zij speelde met hart en ziel…. 

 

 

Hoofdstuk 43         -        Vlees en brood        -         Exodus  16   

 

Ze waren nu al langer dan een maand op reis. Het paasbrood dat zij nog in  

Egypte gebakken en meegenomen hadden was op. Van hun dieren konden ze 

niet meer slachten, want dan zouden er te weinig overblijven voor het offerfeest 

bij de berg. Geen wonder dat de mensen zich zorgen maakten over hun dagelijks 

brood. Maar in plaats dat ze dit met Mozes gingen bespreken en hem vroegen of 

hij God wilde vragen om brood, werden ze boos en opstandig. Nee, ze hadden 

van Mara niets geleerd. En alle goede woorden die Mozes daar in Naam van de 

Heer gesproken had, waren ze vergeten. Als zij nu toch nog moesten sterven, 

dan was het beter geweest dat dat maar in Egypte was gebeurd, tijdens die nacht 

van de tiende plaag. Beter in één keer dood dan hier in de woestijn een langzame 

hongerdood sterven. 

 

Dreigend stonden ze voor Mozes en Aäron en bitter zeiden ze: ‘Had de Heer ons 

maar laten sterven in Egypte! Daar hadden we meer dan genoeg vlees en brood 

te eten. Waarom hebben jullie ons naar deze woestijn gebracht? Hier zullen we 

allemaal sterven van de honger!’ 
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En weer bracht Mozes de vragen van het volk bij de Heer. Hij wist dat dit volk 

Gods goedheid niet verdiende. Hij wist ondertussen dat dit een opstandig en 

ondankbaar volk was.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte!’ 
 

Maar toch bad Mozes om eten voor deze mensen. Mozes wist dat de Heer dit 

zelfs met een eed beloofd had: God zou hen brengen in een land overvloeiende 

van melk en honing.  

Nee, niet om deze opstandige mensen durfde Mozes meer te bidden, maar hij 

pleitte op des Heren trouw, op Zijn liefde en Zijn beloften. 

 

Ook deze keer verhoorde God Mozes’ gebed. De Heer zei tegen Mozes: ‘Ik zal 

ervoor zorgen dat jullie weer brood krijgen. Morgenvroeg al en voortaan alle 

dagen, zolang als jullie reis duurt. En vanavond nog krijgen jullie vlees. Opdat 

jullie zullen weten dat Ik de Heer jullie God ben.’ 

 

Direct na deze woorden van de Heer liet Mozes alle oudsten van het volk bij 

zich komen. Stil luisterden ze naar wat Mozes te zeggen had. Ze schaamden zich 

voor hun ongeloof en ongeduld. 

Mozes sprak: ‘Vanavond zullen jullie begrijpen dat het de Heer was die jullie uit 

Egypte verlost heeft. Vanavond zullen jullie vlees eten en morgenvroeg krijgen 

jullie brood. Brood dat als regen uit de hemel zal komen. 

De Heer heeft jullie klagen gehoord. Ja, jullie dachten dat jullie klaagden tegen 

Aäron en mij, maar in werkelijkheid klaagden jullie tegen de Heer. Daarom, 
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roep het volk bij elkaar. Zij zullen nu Gods Heerlijkheid zien, zodat ze weten dat 

ze met God te doen hebben en niet met ons!’ 

 

Bevend van angst gingen de oudsten terug naar het tentenkamp en riepen de 

mensen op om zich bij Mozes en Aäron te verzamelen. Niet veel later stonden 

ze daar. Datzelfde volk dat die ochtend nog zo’n heimwee had naar de 

vleespotten van Egypte. Nu zagen zij hoe de toorn van de Heer in Zijn 

wolkkolom steeds dichterbij kwam. Bang sloegen ze hun handen voor hun ogen 

om die verschrikkelijke glans maar niet te hoeven zien. Niemand durfde nog iets 

te zeggen. Niemand durfde zelfs de naam Egypte meer uit te spreken. Door hun 

grote angst voelden ze zelfs hun honger en dorst niet meer. 

Er ging een zucht van verlichting door de menigte toen eindelijk de Lichtglans  

in de wolkkolom langzaam minder fel werd en de mensen terug naar hun tenten 

mochten gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wolkkolom. 
 

En toen begon het lange wachten op het wonder dat deze avond nog zou gaan 

gebeuren. Langzaam kropen de uren voorbij en al groter werd de spanning. Hoe 

was mogelijk dat er deze avond voor zoveel mensen nog vlees in overvloed zou 

zijn? Maar komen zou het! Daar durfden ze nu niet meer aan te twijfelen sinds 

ze de Heerlijkheid van God in de wolkkolom hadden gezien…. 

  

En het kwam! Het vlees voor duizenden mensen op het moment dat de zon bijna 

onderging. Van over de woestijn, laag bij de grond, kwamen grote, ja erg grote 

zwermen vogels aanvliegen. Ze leken op patrijzen, maar het waren kwakkels. 

Met vermoeide wiekslag vlogen ze het noorden in. Maar juist toen ze boven het 

tentenklamp van de Israëlieten waren konden ze niet meer. Bij duizenden en 

duizenden lieten ze zich op de grond vallen. De hele woestijn om de tenten heen 
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lag bezaaid met vogels. Ja zelfs op de daken van de tenten lagen ze. De mensen 

hoefden ze alleen maar te pakken en te doden. 

Die avond aten ze in het maanlicht van het heerlijke vlees tot ze niet meer 

konden. Er bleef genoeg vlees over voor de eerstvolgende dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote zwermen vogels kwamen aanvliegen. 
 

Het was laat in de avond toen de mensen met een volle maag en zeer voldaan 

gingen slapen. Ze waren erg benieuwd naar het brood dat ze morgenvroeg 

zouden krijgen. Deze kwartels vlogen wel eens vaker door de woestijn. 

Maar morgenvroeg brood? Dat kon toch niet?  

Erg vroeg in de ochtend waren al veel mensen buiten, maar ze waren te laat om 

het wonder te zien gebeuren. Alsof het gesneeuwd had, zo lag overal een dun 

wit laagje. Niemand had het zien vallen. Het was gekomen tegelijk met de 

ochtenddauw.  

‘Wat is dit?’ zeiden de mensen tegen elkaar. ‘Man hoe?’ 

Later noemden de mensen het manna, brood uit de hemel en het was zo zoet als 

honing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manna, brood uit  de hemel. 
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Mozes riep de oudsten weer bij elkaar en zei tegen hen: ‘Wat jullie vanmorgen 

hebben zien liggen op de grond dat is manna, het brood dat de Heer jullie geeft. 

Hij wil dat jullie er zoveel van oprapen als je nodig hebt. Iedereen mag twee kilo 

oprapen voor elke persoon die in zijn tent woont. Maar jullie hoeven niet meer 

te verzamelen. Morgenvroeg ligt dit manna er weer. Alleen vrijdags moeten 

jullie een dubbele portie zoeken want op de sabbat, dat  is de zaterdag na de 

vrijdag, dan ligt er geen manna.’ 

 

Iedereen begon manna te verzamelen en de vrouwen maakten het klaar. Je kon 

het bakken of koken.  En het smaakte heerlijk naar honingkoeken.  Dat het 

wonderbrood was bleek diezelfde ochtend. Wie te weinig gezocht had, had niet 

te weinig en wie te veel gezocht had, hield niets over. Alle mensen aten die 

ochtend van dit brood dat uit de hemel geregend was. Iedereen was zo blij als 

een klein kind. Ze konden het bijna niet geloven dat zij nu elke ochtend dit 

manna, dit overheerlijke brood zouden krijgen.  

Was het niet een wonder? Welk volk op de hele wereld had een God zoals zij? 

Een God die zijn volk eten gaf in de wildernis! Hij had met hagel het graan in 

Egypte vernield en nu gaf zij hun eten met een soort van wonder-hagel! 

Wat smaakte het heerlijk! Ze konden er bijna geen genoeg van krijgen. Het was 

maar goed dat zij deze eerste dag niet wisten dat zij dit brood veertig jaar lang 

zouden moeten eten…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes dagen in de week ’s ochtends vroeg manna zoeken. 

 

Nee, het was geen wonder dat deze zwervers in de wildernis blij en opgetogen 

waren over het manna dat zij elke dag kregen. Maar ook manna eten went. Na 

een paar dagen was het nieuwe eraf. Er waren mensen die het vervelend vonden 

om elke dag zo vroeg op te moeten staan om manna  te verzamelen. Op een 

ochtend verzamelden ze een dubbel deel en de volgende ochtend sliepen ze 

lekker uit. Een paar uren later toen het manna van die dag in de zon al gesmolten 

was, haalden zij het deksel van de pan waar het manna van gisteren in zat. Bah, 
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het stonk en er zaten wormen in. Ze schaamden zich en gingen naar Mozes om 

te vragen hoe het nu moest. Ze konden toch niet de hele dag met honger in de 

maag rondlopen?  Maar van Mozes kregen ze het deksel op hun neus. Hij zei 

hen goed de waarheid. Het was hun eigen schuld. Hij had hen nog zo 

gewaarschuwd. God gaf hun eten in de woestijn. Waarom hielden zij zich niet 

aan Zijn regels en Zijn geboden? 

 

Zij trokken zich de woorden van Mozes aan. Ze hadden spijt en dat zij deze dag 

geen eten hadden. Dat zou hen niet weer overkomen! Elke dag zouden ze in de 

vroege ochtend manna zoeken. Ja, dat deden ze. Maar toen op de vrijdag de 

andere mensen een dubbele portie zochten, hielden zij met één beker vol op met 

manna verzamelen. Morgen zou er wel weer zoals elke ochtend manna liggen. 

Misschien een beetje minder dan op andere dagen, maar wel voldoende. 

 

Op de ochtend van de sabbat, lang voordat de dauw opgetrokken was, stonden 

diezelfde mensen klaar met hun kruiken en lepels om manna te verzamelen. 

Maar er was niets anders te zien dan zand en stenen. Deze keer was niet alleen 

Mozes boos. De Heer zei tegen Mozes dat hij dit dwarse volk moest wijzen op 

hun sabbatsrust. Niet voor niets had God hun een rustdag gegeven. Zes dagen 

mocht  er gewerkt worden, maar de zevende dag moest iedereen thuisblijven en 

uitrusten van zijn werk. 

 

Jaren later, toen de tabernakel er was, heeft Aäron een kruikvol manna apart 

gezet als aandenken voor de mensen die na hen zouden leven. 

 

 

 

Op de sabbat, de zevende dag van de week was er geen manna. 
 

 


