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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

Gisteren hebben we Exodus 16:6-12 gelezen. Mozes en Aäron zeiden tegen het volk Israël 

dat ze zullen weten dat het de HEERE is geweest Die hen uit Egypte heeft verlost. Ze zullen 

zien dat de HEERE machtig is. Het klagen tegen Mozes en Aäron is het klagen tegen de 

HEERE. (Het klagen of mopperen is een ander woord voor murmureren. Murmureren komt 

in dit gedeelte 7 keer voor). Ondanks het gemopper zal het volk Israël kwakkels en manna 

krijgen. De HEERE heeft al hun klachten gehoord. Daarna lezen we dat het volk Israël voor 

Gods aangezicht moet naderen. De HEERE verschijnt in een wolk van stralend licht. Daarna 

lezen we dat de HEERE tot Mozes sprak dat Hij het volk heeft horen klagen. Tegen het volk 

wordt gezegd dat ze vlees en brood zullen krijgen. En wat zal het volk Israël dan weten? We 

lezen in vers 12: En gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

Er was een tekort aan eten. Het volk Israël ging met hun zorgen niet naar de HEERE, maar 

mopperden tegen Mozes en Aäron. Ze verlangden zelfs terug naar Egypte. Daar was 

tenminste genoeg brood en vlees. In Exodus 16:6 lezen we - Toen zeiden Mozes en Aäron tot 
al de kinderen Israëls: Aan den avond, dan zult gij weten, dat u de HEERE uit Egypteland 
uitgeleid heeft. Met andere woorden; jullie mopperen nu, maar het zal bewezen worden, dat 

niet ‘wij mensen, Mozes en Aäron’, maar dat de HEERE Zelf u uit Egypte heeft uitgeleid. De 

verlossing uit Egypte is aan Hem te danken. We lezen verder in vers 7 - En morgen, dan zult 
gij des HEEREN heerlijkheid zien, dewijl Hij uw murmureringen tegen den HEERE gehoord 
heeft; want wat zijn wij, dat gij tegen ons murmureert? De HEERE kan en zal het volk Israël, 

ondanks dat ze mopperen, toch onderhouden. Hij zal kwakkels en manna geven. Heb je 

weleens bij dit wonder stil gestaan? Denk bijvoorbeeld aan het manna. Dit brood was niet 

gemaakt van aardse ingrediënten. Het brood kwam rechtstreeks uit de hemel. In de natuur 

kennen wij regen, sneeuw en hagel. Dit komt ook uit de lucht, maar wellicht zie je dit niet 

eens meer als iets bijzonders. De mens probeert dit natuurkundig te verklaren. In deze 

geschiedenis komt er brood uit de hemel! Dit wonder is niet te verklaren. Zomaar vanuit het 

niets. Het is een wonder van God. Zou het te verklaren zijn, dan was het geen wonder. Hij is 
wonderlijk van raad, Hij is groot van daad. (Jesaja 28:29) 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 16:8 lezen we - Voorts zeide Mozes: Als de HEERE ulieden aan den avond vlees te 
eten zal geven, en aan den morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de HEERE uw 
murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn wij? Uw 
murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den HEERE. Wat leert dit gedeelte mij over 

de mens? Als wij van mens tot mens op elkaar mopperen, dan mopperen we tegen de 

HEERE. We lezen - Uw murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den HEERE. Het volk 

Israël heeft zoveel van de HEERE ontvangen. Ze zijn verlost vanuit de slavernij van Egypte. 

De HEERE leidt hen met de wolk- en vuurkolom. Het volk is ontevreden, en ontevreden is 

ondankbaarheid aan God Die zóveel dank waard is! Ze zoeken de oorzaak bij een ander. Dit 

doet me denken aan een oude man en vrouw. Ze waren erg arm. Op een dag was de oude 

man aan het mopperen, omdat ze zo weinig te eten hadden. “Al het honger lijden hebben we 

te danken aan Eva,” zei de oude man, “zij heeft al deze ellende, door het eten van een 

vrucht, op ons doen komen.” “Ik weet zeker,” zei zijn vrouw, “als ik in die mooie hof was, dan 

zou ik tevreden zijn geweest en zou ik niet gegeten hebben van die ene boom”. Op dat 



moment liep er een dame langs hun deur, die deze oude mensen regelmatig bezocht en 

alles hoorde wat ze zeiden. Ze bedacht een klein plannetje en ging naar binnen om hen te 

spreken. Ze vroeg hen of zij de volgende dag wilden komen eten. Het oude echtpaar was erg 

verheugd. Na een periode van weinig eten, na een periode van mopperen, krijgen ze nu een 

heerlijke maaltijd aangeboden. Net als het volk Israël in de woestijn! De volgende dag stond 

een heerlijke warme maaltijd gereed. Op elke schaal zat een deksel. De bediende kwam en 

nam alle deksels van de schalen, behalve van één die in het midden van de tafel stond. De 

bediende wenste ‘eetsmakelijk’, maar vroeg vriendelijk de schaal in het midden van de tafel 

niet aan te raken en er niet in te kijken. Op het moment dat ze verzadigd waren keken ze om 

zich heen. “Ik vraag me af waarom we niet uit die ene schaal mogen eten”, zei de oude 

vrouw. “Het is heel aardig van haar om ons zo een goed diner te schenken,” zei de oude 

man, “maar omdat ze zoveel moeite heeft gedaan had ze ons net zo goed van alles kunnen 

laten eten.” “Dat vind ik ook,” zei de oude vrouw, “maar als ze ons gezegd heeft om er niet 

van te eten, dan kan het echt geen kwaad om te kijken wat het is, want daar zal ze nooit 

achter komen.” Zo gezegd lichtte de oude vrouw het deksel op en opeens sprong er een 

muis uit! Met een luide schreeuw liet ze het deksel vallen. De deur ging open en de dame 

kwam binnen. “Ik weet wat jullie gedaan hebben,” zei ze. Het echtpaar heeft een 

beschamende les geleerd.   

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Exodus 16:9 lezen we - Daarna zeide Mozes tot Aäron: Zeg tot de ganse vergadering der 
kinderen Israëls: Nadert voor het aangezicht des HEEREN, want Hij heeft uw 
murmureringen gehoord. Hiermee hebben we het kernwoord ‘aangezicht (des HEEREN’). 

Tijdens een kerkdienst horen we weleens – ‘Laten we samen het aangezicht van de HEERE 

zoeken in een gemeenschappelijk gebed’. Door Zijn aangezicht te zoeken naderen wij tot 

Hem. Zo hoor je ook weleens aan het begin van een gebed; ‘HEERE, wij naderen tot U in het 

gebed’. Zie je, je nadert tot Hem om Zijn aangezicht te zoeken. Dit kun je vergelijken met een 

echtpaar die op 500 meter afstand van elkaar staan. Zien ze elkaar? Ja, in de verte. Zien ze 

elkaars aangezicht? Nee. Vervolgens loopt de vrouw naar de man. Steeds beter worden de 

contouren zichtbaar. Nadat ze dicht bij elkaar zijn, zien ze opnieuw elkaars gezicht; elkaars 

aangezicht. Ze kunnen elkaar opnieuw bijvoorbeeld de rechterhand geven. Ze hebben elkaar 

opnieuw ontmoet! Mozes verlangde ook naar Gods aangezicht. Hij verlangde naar Zijn 

nabijheid. We lezen in Exodus 33:15 – Toen zeide hij tot Hem: Indien Uw aangezicht niet 
medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Mozes durfde alleen verder trekken 

wanneer de HEERE nabij zou zijn. Ken jij dit leven dicht bij de HEERE? De HEERE wil 

gemeenschap met Zijn kinderen. Hij wil dicht bij hen zijn. In Psalm 27:8 lezen we - Mijn hart 
zegt tot U: Gij zegt: Zoek Mijn aangezicht; ik zoek Uw aangezicht, o HEERE!  We leren hieruit 

dat de HEERE verlangt dat er een nauwe omgang met Hem is. Een nauwe omgang in het 

gebed, Bijbellezen en mediteren. De HEERE schenkt die wederliefde uit in het hart. Het is 

een wederzijdse liefde. Gods kinderen verlangen dat de HEERE voortdurend nabij is en 

zingen daarom van harte Psalm 73:14 -Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, nabij te wezen bij 
mijn God.  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 16: 11 en 12 lezen we - Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken, zeggende: Ik heb 
de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord; spreek tot hen, zeggende: Tussen de 
twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood verzadigd worden; 
en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben. Zie je hoe wonderlijk de HEERE hier met Zijn 

verbondsvolk omgaat? In plaats van dat Hij het volk straft, straft Hij de Israëlieten niet, 

maar beantwoordt Hij hun zonden met Zijn goedheden, met Zijn goedertierenheden! Dit 



heeft raakvlakken met Klaagliederen 3:22 – Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat 
wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. De kanttekening zegt 

hierbij ook zo mooi – Dat is, dat Hij ons nu nog Zijn genade bewijst. De HEERE heeft in deze 

geschiedenis telkens Zijn genade bewezen. Hoe is dit nu? Is dit jouw verwondering al eens 

geweest? Wij zijn door de doop ook verbondskinderen. Hoeveel goede dingen ontvang jij 

dagelijks als verbondskind? De Heere heeft ervoor gezorgd dat je bijvoorbeeld een opleiding 

mag volgen. Mopper je dan weleens? De Heere geeft elke dag eten. Mopper je dan weleens? 

De Heere zorgt voor regen op Zijn tijd en zorgt voor zonneschijn op Zijn tijd. Mopper je dan 

weleens? De mens is snel ontevreden. Er wordt op deze aarde veel gemopperd. En wat doet 

de Heere? In plaats van dat Hij ons daarvoor straft, straft Hij ons niet, maar beantwoordt Hij 

onze zonden met Zijn goedheden, met Zijn goedertierenheden! Zie je, het zijn de 
goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen 
einde hebben. Hierin ligt ook een waarschuwing. Er is ook een grens aan Zijn 

lankmoedigheid, want het zijn de goedertierenheden van de Heere dat wij nog (!) niet 

vernield zijn. 
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 16:10 lezen we - En het geschiedde, als Aäron tot de ganse vergadering der 
kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des 
HEEREN verscheen in de wolk. De heerlijkheid van de HEERE werd op een extra bijzondere 

wijze geopenbaard. Het volk werd overdag geleid door de wolkkolom en ’s nachts door de 

vuurkolom. Dit was het teken dat de HEERE voortdurend tegenwoordig was en het volk 

leidde. In deze tekst lezen we dat de heerlijkheid van de HEERE op een bijzondere wijze 

wordt gezien. De HEERE wil laten zien dat Hij heilig is en dat Hij God is en dat Hij het volk 

tot dit moment heeft geleid. Ook wij worden dagelijks door de Heere geleid. Dag en nacht is 

Zijn Woord ons kompas. Is Zijn Woord voor jou 24 uur per dag en 7 dagen in de week als 

een wolk- en vuurkolom? Het volk Israël werd dagelijks geleid. Ze zijn onderweg naar 

Kanaän. Wij zijn ook onderweg. Ben je ook onderweg naar het hemelse Kanaän? Er is maar 

één Weg naar het hemelse Kanaän en dat is de Heere Jezus. Alleen door een waar geloof in 

Hem zul je het hemelse Kanaän binnengaan. Komt jouw levenspad uit in het hemelse 

Kanaän? 

Gij maakt eerlang mij 't levenspad bekend, 
Waarvan, in druk, 't vooruitzicht mij verheugde; 
Uw aangezicht, in gunst tot mij gewend, 
Schenkt mij in 't kort verzadiging van vreugde; 
De lieflijkheên van 't zalig hemelleven 

Zal eeuwiglijk Uw rechterhand mij geven. 
(Psalm 16:6) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 

 

 


