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EXODUS 15:22-17:7

KERN VAN DE LES
Kinderen zullen hun nood aan Gods genade toegeven en Hem danken voor alles
wat Hij geeft.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES
Kinderen zullen in staat zijn om:
De drie manieren waarop God Israël testte, op te sommen.
Israëls mopperende en klagende houding naar Mozes en God te beschrijven.
Uit te leggen hoe wonderlijk God voedsel en water voorzag in de woestijn.
Uit te leggen wat God Israël leerde toen Hij hen testte.

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob.

TOEPASSINGEN




Belijd mopperende en klagende houdingen.
Belijd je nood aan Gods genade door Jezus Christus.
Vertrouw op God, die trouw is aan Zijn Woord.

VOLGENDE WEEK
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GOD BEREIDT ISRAËL VOOR OP HET VERBOND
Lees Exodus 19.
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ACHTERGROND
De Israëlieten hadden geen enkele reden om te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had hen gekozen om Zijn volk
te zijn. Hij had hun getoond hoe machtig Hij was door de tien plagen te sturen en de Rode Zee te splitten. God
had door straffe gebeurtenissen getoond dat Hij om Zijn volk gaf en in staat was om voor Zijn volk te blijven
zorgen. Maar Israël vertrouwde nog steeds niet op God. Exodus laat tijdens hun reis naar de berg Sinai drie
haltes zien waarin zowel God als Israël hun karakter lieten zien. Israël liet de hardheid van hun harten en de
onwilligheid om op God te vertrouwen zien, terwijl God toonde dat Hij genadig, vol compassie en trouw was
aan Zijn Woord.

God had Zijn volk beproefd om te zien wat er in hun harten omging en of ze Zijn geboden zouden bewaren
(Deut.8:2). Hij plande de aankomst van de Israëlieten te Mara om hen te waarschuwen voor het ongeloof in
hun harten. Hij beloofde hun: ‘Als jullie goed luisteren naar mij, de Heer, jullie God, en doen wat ik vraag, als
jullie je houden aan mijn voorschriften en wetten, zal ik je sparen voor de ziekten waarmee ik de Egyptenaren
gestraft heb. Ik ben de Heer, ik ben het die je geneest’ (Ex.15:26). God leidde hen vervolgens naar Elim waar
een overvloed aan water was (Ex.15:27). God had deze beproeving genadevol gebruikt om het volk de
hardheid van hun harten te laten zien. Ze moesten Hem gehoorzamen. Als ze Hem zouden gehoorzamen en
vertrouwen, beloofde en toonde Hij dat Hij voor hen zou zorgen.

Hoewel ze faalden in de beproeving, stopte Gods genade niet. God hoorde de klachten die ze tegen Hem
richtten (16:8), maar Hij ging niet over tot de veroordeling. In plaats daarvan liet Hij Zijn glorie zien in de wolk
die hen leidde (16:10). Om het volk te laten weten dat Hij God was, zond de Heer ’s avonds kwartels die het
gehele kamp overdekten (16:13) en ’s ochtends dauw. Toen de dauw was opgetrokken, lag er een dunne,
korrelige laag in de woestijn, alsof de bodem met fijn rijp bedekt was. De Israëlieten zagen het, maar wisten
niet wat het was. ‘Wat is dat?’ zeiden ze tegen elkaar, vandaar dat de naam “manna” ontstond. De naam is
ontleend aan het Hebreeuwse vragend voornaamwoord man, wat zoveel als "wat" betekent. Het woord
manna, gaat terug op het Hebreeuwse man hu, vertaald als "wat is het?". Het manna was wit als
korianderzaad en smaakte naar honingkoek (16:31). God had voedsel uit de lucht laten komen om Zijn volk te
voeden.
God bleef Zijn volk beproeven om te zien of ze Zijn geboden en wetten zouden bewaren. Hij legde het volk uit
hoe ze het manna moesten bijeenzamelen en gebood hen om niets over te houden voor de volgende dag.
Maar dezelfde mensen die niet vertrouwden op Gods zorg negeerden Zijn instructies terwijl Hij voor hen
zorgde. Zij bewaarden het brood wel, maar de volgende morgen was het bedorven; het zat vol wormen en
stonk (Ex.16:20). Opnieuw gaf God hun richtlijnen betreffende het manna. Hij zei hun dat er geen manna zou
komen tijdens de Sabbat en dat het volk de dag voor Sabbat het dubbele aan manna moest verzamelen.
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Beproeving in de woestijn Sin
Bijna een maand later liet God toe dat het volk honger leed om hen opnieuw te beproeven (Deut.8:3). Maar in
plaats van op Gods belofte, dat Hij voor hen zou zorgen als ze Hem gehoorzaamden, te vertrouwen,
beklaagden de Israëlieten zich weer bij Mozes. Ze vertrouwden niet op Gods koers noch op Zijn goedheid. De
Israëlieten begonnen te wensen dat ze terug in Egypte waren waar ze “bij de vleespotten zaten en volop brood
aten” (Ex.16:3). Zonder twijfel was dit grootspraak of overdrijving voor slaven! Ze zeiden bedroevend dat ze
nog liever wensten dat God hen had gedood in Egypte dan dat ze allemaal van honger omkwamen in de
woestijn. Gods beloften en Zijn voorbije instandhouding betekenden weinig voor het volk. Ze negeerden Gods
Woord.
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Beproeving te Mara
De blijdschap van de Egyptische nederlaag bij de Rode Zee vervaagde. Hoewel Israël oorspronkelijk reageerde
met lofgezang keerde hun blijdschap na drie dagen verder van de zee te hebben getrokken in een geklaag. Na
drie dagen te hebben rondgetrokken in de woestijn van Sur, gelegen in het oosten van Egypte en in het
noordwestelijk gedeelte van het Sinai-schiereiland, kwamen de Israëlieten aan in Mara. Het water was daar
ondrinkbaar, mogelijk brak en zoutachtig. Om duidelijk zichtbare redenen werden de mensen bezorgd en
beklaagden zich bij Mozes. Toen het volk riep tot Mozes toonde God hem een boom die, nadat deze in het
water werd gegooid, ervoor zorgde dat het water drinkbaar werd. Er was niets magisch aan de boom. Met een
duidelijk teken toonde God dat Hij degene was die hen zou voorzien van water.

Opnieuw negeerde het volk Gods Woord en “sommigen probeerden het op die zevende dag (Sabbat) toch,
maar ze vonden niets” (16:27). Het volk weigerde nog steeds om Gods wetten te onderhouden. Ze negeerden
hardnekkig de woorden van de Heer.
Beproeving te Refidim
Na het volk door de woestijn Sin te hebben geleid, bracht God hen naar Refidim, gelegen in het zuidelijk
gedeelte van het Sinai schiereiland, niet veraf van de berg Sinai. De Heer beproefde opnieuw Zijn volk door
hen naar een plaats te brengen zonder water. Ze waren daar “naar het bevel des HEREN” (Ex.17:1). Maar Gods
directe leiding door de kolom van wolk en vuur, Zijn voorziening van water te Mara en Zijn dagelijks schenken
van manna waren niet voldoende voor het hardnekkig Israël. Ze weigerden opnieuw om te leven naar Gods
Woord.

Doel van beproevingen
God beproefde Israël zodat ze vertrouwen zouden hebben in Hem. In Deuteronomium zei Mozes tegen Israël:
“Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten, dat gij niet kende en dat ook uw
vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens
leeft van alles wat uit de mond des HEREN uitgaat” (Deut.8:3). Als God Israël voortdurend onbeperkt voedsel en
water zou hebben voorzien, hadden ze nooit geleefd naar Zijn Woord. Ze zouden hun nood om op Hem te
vertrouwen nooit hebben ingezien. God beproefd Zijn mensen. Hij laat toe dat ze honger lijden en dorst
hebben, zodat ze zich zouden vastklampen aan Zijn woorden. God was van plan Zijn verbond met de
Israëlieten te maken en zij moesten leren om Zijn Woord als de bron van leven lief te hebben.
Gelovigen kunnen leren uit het voorbeeld van de Israëlieten. De Israëlieten waren niet bereid om te leven naar
Gods Woord. Toen ze een nood hadden, schudden hun harten en beeldden ze zich het ergste in. Ze negeerden
Gods instructies en in tijden van beproeving negeerden ze Zijn Woord. De Heer loutert of zuivert Zijn heiligen.
Hij laat het toe dat ze noden hebben en dat ze geen duidelijk antwoord op hun problemen hebben. Het doel is
dat gelovigen leren om niet enkel te leven van brood, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de Heer.

MOEILIJKE WOORDEN
Brak

Ziltig, zoutachtig.
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Ons voedsel moet van God komen als Hij zich openbaard door Zijn woorden. Loof God die genadig is, zelfs als
wij negeren wat Hij in Zijn Woord beloofd.
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Het volk twistte met Mozes en stelde de Heer op de proef (Ex.17:2). Mozes riep tot God, verlangend om te
leren hoe de Israëlieten aan te pakken die op het punt stonden om hem te stenigen. De Heer beval Mozes om
zijn staf tegen een rots te slaan. Toen Mozes dit deed kwam er water uit de rots. Ondanks dat Israël in de
beproeving weer had gefaald en geweigerd had Zijn Woord te vertrouwen, toonde God weer genade aan Zijn
volk en voorzag hen. Hoewel God genade toonde, realiseerde Mozes zich het gevaar van Israëls
ongehoorzaamheid. Tweemaal zei hij dat Israël God testte of op de proef stelde. Doordat Israël weigerde om
zich te onderwerpen aan Gods beproevingen voor hen, stelden zij Gods geduld op proef. Ze vroegen zich af: ‘Is
de Heer nog bij ons of laat hij ons in de steek?’ (17:7), zelfs wanneer de vuurkolom voor hen uitging. Maar God
was genadig en geduldig met Israël. Hij bleef hen onthouden van straffen, terwijl ze volhardden in hun
ongeloof en het ontkennen van Zijn woorden.

INTERESSANTE WEETJES
Kwartel
De kwartel (Coturnix coturnix) is een vogel uit de familie der fazanten
(Phasianidae) en de enige trekvogel in de orde der hoenders (Galliformes).

Bijbelse geschiedenis
De berg Gods is in de Bijbel de berg waar God Mozes riep vanuit het brandende braambos. Mozes kreeg daar
de opdracht om het volk Israël uit Egypte te leiden naar deze berg (Ex 3:12). Dat gebeurde een jaar later, nadat
God tien plagen over Egypte had doen komen. Op weg naar de berg Sinaï trok het volk op wonderbaarlijke wijze
door de Rode Zee. Maar het Egyptische leger, dat hen achtervolgde, verdronk in de Rode Zee.
Vlak voordat het volk de woestijn Sinaï bereikte, voorzag God het van water door uit een rost te Horeb water te
laten stromen, nadat Mozes erop geslagen had. Toen het volk uiteindelijk in de woestijn Sinaï gelegerd was, gaf
God vanaf de berg Sinaï de tien geboden aan het volk.
De berg der wetgeving wordt zowel Sinaï als Horeb genoemd (Ex 31:18, Deuteronomium 4:15). Beide namen
lijken door elkaar te kunnen worden gebruikt (Ex 3:1, Handelingen 7:30). Er is echter één uitzondering. De
gespleten rots, waar water uit stroomde, wordt alleen bij Horeb (Ex 17:6) genoemd. Omdat het Hebreeuwse
woord ( רהhar) zowel berg als gebergte kan betekenen, is de meest voor de hand liggende verklaring dat de
berg Sinaï deel uitmaakt van het gebergte Horeb.

(De locaties van de woestijn Sinaï en van Midjan, zoals tot voor kort vrij algemeen werd aangenomen.)

Volgens de traditie ligt de berg Sinaï in Egypte. Jaarlijks reizen veel toeristen en pelgrims naar de Egyptische
berg Sinaï en bezoeken het St. Catharinaklooster, dat in de 6e eeuw A.D. aan de voet van de berg is gebouwd.
De traditie dat de berg Sinaï in Egypte ligt, is echter niet van Bijbelse tijden, maar dateert van de 4e eeuw A.D.
Toen kreeg de Romeinse keizer Constantijn een droom, waarin hij de berg Sinaï meende te zien. Zijn moeder
Helena is daarna naar Egypte gereisd en heeft de berg aangewezen.
Er zijn een aantal problemen met de traditionele locatie van de berg Sinaï. Allereerst zijn er nooit
archeologische bevestigingen geweest van Joodse aanwezigheid bij de Egyptische berg Sinaï. Verder gaat de
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De traditie
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De berg Sinaï in Arabië

traditie er niet van uit dat de doortocht door de Rode Zee was, maar slechts door een bescheiden water als de
Bittermeren. De Bittermeren liggen echter vlak bij het land Gosen, wat een lange reis naar de Rode Zee uitsluit.
Bovendien was een doortocht door de Bittermeren niet wonderbaarlijk, maar wel onlogisch. De Israëlieten
hadden immers gewoon om het water kunnen lopen en de Egyptenaren ook. Tenslotte is het onbegrijpelijk dat
het leger van Farao verdronken zou zijn in de destijds ondiepe Bittermeren.

















Het strand van Nuweiba, dat precies overeenstemt met de beschrijving van Flavius Josephus: Hier was
geen uitweg, omdat zij aan de ene kant de zee voor zich hadden en aan de andere kant omsloten
waren door een ontoegankelijk gebergte, en rotsen, die zich aan de oever uitstrekten (Flav Jos, JH 2, h6,
p98)
Met koraal overdekte restanten van strijdwagens in de zee bij het strand van Nuweiba.
Een met koraal overdekt wagenwiel in de zee bij het Arabische strand.
Op beide stranden een grote granieten pilaar, om de oversteekplaats van Israël markeren.
Een oase met 12 waterputten, precies zoveel als de oase Elim (Ex 15:27).
Een volkomen gespleten rots van 18 m hoog op een heuvel, met een waterbedding aan de voet van de
rots (Ex 17:6).
Een altaar in de buurt van rots (Ex 17:15).
De berg Sinaï met een vrijwel zwarte bergrug (Ex 19:28).
Een altaar aan de voet van de berg, met kraal voor dieren en resten van pilaren (Ex 24:4).
Een altaar met Egyptische rotstekening van runderen (Ex 32:5).
Een begraafplaats 6 km ten noorden van de berg (Ex 32:28).
Een rotstekening van een menora, te midden van oeroude schrifttekens (Ex 25:31-32).
Water dat van de berg afstroomt plus droge beekbedding in de woestijn (Deuteronomium 9:21).
Een spelonk in de berg Sinaï (1 Koningen 19:9).

Sinds 1978 hebben onderzoekers uit diverse werelddelen ter plekke onderzoek gedaan naar bewijzen van de
Exodus. Dat zijn Ron Wyatt, Jim & Penny Caldwell, een team o.l.v. de Zweed Lennart Möller en de Zuid Koreaan
Sung Hak Kim.
Helaas belemmeren de Saoedische autoriteiten archeologisch onderzoek door buitenlanders en hebben ze zelfs
de pilaar van het Arabische strand verwijderd en vermoedelijk vernietigd. En dat is een groot archeologisch
verlies, want deze pilaar bevatte oude Hebreeuwse letters met o.a. de woorden: Farao, Egypte, Mozes, dood,
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Archeologische vondsten
Sinds 1978 zijn er archeologische vondsten gedaan, die bevestigen maken dat de doortocht door de Golf van
Akaba heeft plaatsgevonden en dat de berg Sinaï zich in Saoedi-Arabië bevindt. Zo is onder meer ontdekt:
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De ligging van de berg Sinaï volgens de Bijbel
De berg Sinaï ligt volgens zowel de Bijbel (Ex 3:1, 4:19) als Flavius Josephus in Midjan. Dat is het land, waar
Mozes naar toe vluchtte, nadat was ontdekt dat hij een Egyptenaar had dood geslagen. Mozes trouwde daar
met Sippora, de dochter van de Midjanitische priester Jetro. De stad, waar Jetro woonde, heet tegenwoordig Al
Bad. Deze stad ligt in het huidige Saoedi-Arabië.
De meeste Bijbelgeleerden plaatsen Midjan uitsluitend in Arabië. Dat maakt het dus heel waarschijnlijk dat de
berg Sinaï ligt in Arabië. En dat is precies wat Paulus geschreven heeft (Galaten 4:25).
Maar waar was dan de doortocht door de Rode Zee (in het O.T. Schelfzee of Rietzee genoemd)? Het enige
zeewater tussen Arabië en Egypte is de Golf van Akaba, de oostelijke arm van de Rode Zee. Dus was de
doortocht daar doorheen, en dat is conform de Bijbel, want de Golf van Akaba is de Rode Zee/Schelfzee/Rietzee
(Ex 23:31, 1Koningen 9:26).

water, Edom, Salomo en Jahweh. Er zijn dus veel krachten, die niet willen dat de ware locatie van de berg Sinaï
bekend wordt. Daarom is er een film in de maak over de Exodus met de titel The Exodus Conspiracy.
Boeken
 THE BIBLICAL SIGNIFICANCE OF JABAL AL LAWZ, A Dissertation Presented to the Faculty of Louisiana
Baptist University, Charles A. Whittaker, 2003


THE EXODUS CASE, New discoveries of the historical Exodus, 3rd extended edition, Lennart Möller,
Scandinavia Publishing House, 2008, ISBN 978 87 7247 708 4

Kaarten / locaties
 Oversteekplaats:
 Elim:
 Rots bij Horeb:
 Berg Sinaï
 Verbondsaltaar
 Altaar gouden kalf
 Begraafplaats

http://www.panoramio.com/map/#lt=29.00000075&ln=34.6659361&z=4&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.569275&ln=34.83420833&z=1&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.726572&ln=35.236175&z=1&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.585425&ln=35.360180555&z=1&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.58440833&ln=35.3786944&z=1&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.5813055&ln=35.3961722&z=1&k=2
http://www.panoramio.com/map/#lt=28.631682&ln=35.379649&z=1&k=2

Bron: Dr. Ir. C. Noorlander (http://www.godscadeauvoorjou.nu)
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Vermoedelijke reisroute
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Websites
 http://www.messiaanshetlevendwater.be/Studie&artikels/De%20berg%20Sinai%20%28R.%20Wyatt%
29.pdf http://splitrockresearch.org/
 http://www.theexoduscase.org/
 http://www.exodusconspiracy.com/

BIJBELLES
INLEIDING
De laatste keer leerden we hoe God op een machtige wijze de Israëlieten door de Rode Zee bracht. God deed
wat Hij beloofd had en bevrijdde het volk. Israël was op weg om een speciaal volk van God te worden. Voordat
God een speciale relatie met het volk aanging, moesten de Israëlieten leren om God op Zijn woord te
vertrouwen. Daarom leidde God hen weg van de Rode Zee naar de wildernis. Wij zullen zien hoe God de trouw
van Zijn volk ging toetsen door hen drie testen te geven. Doordat ze aldoor mopperden, zullen we zien hoe
ondankbaar de Israëlieten waren om Gods zorg te ontvangen. We zullen Gods zorg voor het volk zien door hoe
Hij wonderen verrichtte door te voorzien in water en voedsel.
LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE
Lees gedeeltes uit Exodus 15:22 – 17:7



















Wat betekent het om te mopperen?
Het betekent klagen of jammeren, jengelen.
Waarom mopperen mensen?
Soms willen mensen niet doen wat hen gevraagd is. Soms denken ze dat betere dingen zouden moeten
hebben dan ze al hebben. Soms zijn ze boos omdat de dingen niet gaan zoals zij willen.
Heb jij wel eens gemopperd? Wanneer? Waarom?
(kinderen zouden moeten antwoorden met ‘ja’. Misschien dat ze eens gemopperd hebben wanneer een
ouder of een leraar hen vroeg iets te doen terwijl ze er helemaal geen zin in hadden. Vraag hun of ze
Gods Woord vertrouwden of dat ze zich zorgen maakten wanneer ze mopperden.)
Hoeveel dagen waren er voorbij sinds de Israëlieten de Rode Zee hadden verlaten?
Drie.
Waarom klaagden de Israëlieten in Ex. 15:22-24?
Ze hadden geen water. Benadruk het feit dat de Israëlieten grillig waren; ze hielden op om God te
vertrouwen drie dagen nadat ze door de Rode Zee waren gegaan.
Wat voor wonder deed God om het volk te voorzien?
Hij maakte het water drinkbaar door Mozes een stuk hout in het water te laten gooien.
Welke vier dingen eiste God van Zijn volk?
(1) goed luisteren naar God (2) doen wat God vraagt (3) houden aan Gods voorschriften (4) houden
van Zijn wetten.
Wat beloofde God aan Israël wanneer ze Hem gehoorzaamden?
God beloofde dat Hij hen zou beschermen en voor hen zou zorgen. God leerde hen dat hij eiste dat ze
luisterden naar Hem en Zijn woord vertrouwden. God testte Israël om hen te doen inzien dat ze
moesten vertrouwen op Zijn woord. Mopperen toont geen afhankelijkheid en geen vertrouwen.
Waarom klaagden de Israëlieten weer in Ex. 16:1-3?
Ze hadden geen voedsel. Ze wilden voedsel zoals ze in Egypte hadden. Ze dachten dat ze zouden
doodgaan.
Denk jij dat God hen uit Egypte geleid had om ze te laten sterven in de wildernis?
Natuurlijk niet. Dit laat zien hoe belachelijk het gedrag van de Israëlieten was.
Waarom zou God de Israëlieten geen eten gegeven hebben?
Zodat ze leerden om op God te vertrouwen en Zijn geboden te houden.
Wat voor voedsel gaf God hen ’s morgens? En ’s avonds? Hoe zag het brood eruit?
God gaf hun manna in de morgen en kwartels in de avond. Het manna smaakte naar wafels gemaakt
met honing.
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BEGELEIDENDE VRAGEN












Luisterde het volk naar Zijn woord na Gods wonderlijke voorzienigheid? Hoe waren ze
ongehoorzaam? Verdienden ze Gods voorzienigheid? Denk je dat ze klaar waren met klagen?
Nee; het volk was nog steeds ongehoorzaam. Ze bewaarden het manna te lang en het bedierf en zat
vol wormen (16:20), of ze verzamelden geen dubbele portie op de Sabbat en hadden niet genoeg
(16:27). Het volk had een hard hart en was stijfkoppig. Ze waren halsstarrig en wilden niet luisteren
naar Gods voorschriften en Zijn woord gehoorzamen. Opnieuw gingen de Israëlieten klagen.
Waarom mopperden ze deze keer?
Ze vertrouwden nog steeds niet op God. Ze beschuldigden Mozes ervan dat hij ze naar de wildernis
gebracht had om hen daar te laten sterven. Gods woord betekende niets voor hen.
Op welke wonderlijke wijze voorzag God deze keer?
God liet Mozes met zijn stok tegen de rost slaan. Er kwam water uit de rots. Mozes gehoorzaamde
God.
Wat voor zonden hadden de Israëlieten gedaan?
Ze vertrouwden niet op God. Ze klaagden wanneer ze hun zin niet kregen. Ze gehoorzaamden zijn
voorschriften niet. Ze luisterden naar hun buik in plaats van Gods wet.
Doe jij een van deze dingen wanneer je zondigt?
(Laat de kinderen antwoorden, maar probeer verbanden met de zonden van Israël te maken.)
Wat zou de juiste reactie van de Israëlieten geweest moeten zijn?
Vertrouwen op het karakter van God. Hij voorziet voor Zijn volk en houdt Zijn beloftes. Hij is getrouw
naar Zijn woord en Hij is te vertrouwen. Zijn woord kan vreugdevol gehoorzaamd worden, omdat Hij op
een liefdevolle manier doet wat goed is voor Zijn kinderen.
Wat wilde God het volk leren door hen te testen?
God wilde hen leren dat ze getrouw aan Zijn woord konden zijn, omdat Hij trouw aan hen was. Ze
konden Zijn voorschriften en wetten gehoorzamen, omdat ze op Zijn beloftes konden vertrouwen. Het
niet vertrouwen van Zijn beloftes leidt naar het niet gehoorzamen van Zijn voorschriften.

SAMENVATTING
God hield van Zijn volk. Op soevereine wijze liet Hij toe om hen door moeilijke tijden te laten gaan, zelfs tijden
zonder voedsel en water. Hij gebruikte dit om hen te testen. Bij iedere beproeving koos Israël om
ongehoorzaam te zijn en niet op God te vertrouwen. Het volk was ongehoorzaam, want ze hielden niet van
God. Ze vertrouwden niet op Gods liefde en Zijn voorzienigheid. Hun harten waren niet juist voor God.
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God geeft ons vele gelegenheden om Hem te vertrouwen en Hem te gehoorzamen. We kunnen kiezen om Zijn
karakter en Zijn woord te verhogen door Hem te vertrouwen dat gehoorzaamheid beter is dan klagen of
eender welke vorm van ongehoorzaamheid. God voorziet en zorgt voor ons. We kunnen Hem vertrouwen door
trouw te zijn aan Zijn woord.
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CRÈCHELES
Het volk Israël was dwars door de zee gegaan. En de boze koning was verdronken met al zijn boze soldaten.
Nu was het volk Israël helemaal vrij. Nu kon het rustig verder reizen naar het mooie land Kanaän. Ze moesten
door een woestijn. Daar groeide niets. Daar was alleen maar zand en stenen en nog eens zand. En het was er
warm, zo vreselijk warm! Ze kregen zo’n dorst van het lopen. Maar er was geen water in die warme woestijn.
En het water dat ze meegenomen hadden uit Egypte was op. Eindelijk vonden ze toch wat. Ze zagen een plas
water en ze vlogen er op af om te drinken. Maar ze spuwden het dadelijk weer uit. O bà, wat smaakte dat
water vies! Wat was dat bitter! Dat kon je niet drinken. Nu hadden ze nog meer dorst. Stilaan begonnen de
Israëlieten te mopperen, te huilen en vreselijke dingen te zeggen. Ze schreeuwden tegen Mozes: “Wat moeten
we nu drinken?” Maar Mozes nam een stuk hout en wierp dat in het water. Dat had de Here God tegen hem
gezegd. “Drink nu maar”, zei hij, “nu is het water goed.” En ja hoor, toen was het bittere water ineens lekker
zoet en fris geworden. Dat had het hout niet gedaan. Dat had Mozes niet gedaan. Dat had de Here God
gedaan. Nu konden ze allemaal eens zien, hoe machtig de Here God was. En hoe goed Hij voor ze zorgde.
Zouden ze het nu goed onthouden?

ze niets meer om te eten. En toen begonnen ze weer te mopperen. Ze zeiden tegen Mozes: “In Egypte hadden
we brood en vlees genoeg. Had ons daar maar gelaten! Waarom heb je ons daar weggehaald? Om ons hier in
de woestijn van honger dood te laten gaan?” Wat was dat lelijk van hun om dat te zeggen! Maar de Here had
veel geduld met Zijn volk. Hij strafte het nog niet. Mozes zei: “Mopper toch niet. De Here zorgt wel voor jullie.
Vanavond zal Hij jullie vlees geven en morgen zal er brood uit de hemel regenen. Zul je dan geloven dat de
Here voor jullie zorgt?” En ja hoor, die avond kwamen er een heleboel vogels aanvliegen. Dikke vette vogels,
kwakkels heetten ze. Die waren zó moe van het vliegen, dat ze zomaar op de grond vielen, tussen de tenten in
waar het volk in woonde. En de mensen grepen ze en slachtten ze en gingen ze braden boven een vuurtje.
Wat rook dat lekker! Nu hadden ze vlees, zoveel ze lustten.
En de volgende morgen, toen de mensen buiten kwamen, wat lag daar op de grond? De hele grond was wit,
net alsof het gesneeuwd had. Kleine ronde korreltjes waren het. “Wat is dat?”, riepen de mensen. Mozes wist
het wel. “Dat is manna”, zei hij. “Dat is het brood dat de Here jullie te eten geeft.” Toen raapten ze het gauw
op. Handen vol, kruiken vol, net zoveel als ze lustten. Je kon het rauw eten, maar je kon er ook pap van koken
en je kon er koeken van bakken. Het smaakte heerlijk, zoet als honingkoeken. En ieder morgen lag het weer
zorgde. Zouden ze het nu nooit meer vergeten? Zouden ze het nu altijd geloven?
Maar och, het geloof van het volk was zo zwak. Op een keer hadden ze weer geen water. Brood hadden ze
genoeg, maar water niet. Toen mopperden ze weer, nog veel erger dan tevoren. En ze gaven Mozes weer de
schuld. Ze waren zo boos op hem! Mozes werd verdrietig. Hij vroeg aan God: “O Here, wat moet ik toch
doen?” De Here God zei: “Ga maar naar de rots en sla er tegen met uw stok. Dan zal er water uit komen.” De
rots was een hoge berg van steen. Die was daar dichtbij. Mozes ging er heen en het volk liep schreeuwend en
mopperend achter hem aan. Maar toen Mozes op de rots sloeg met zijn stok, toen scheurde de steen kapot en
er kwam een stroom van water uit. Toen was het volk stil. Toen kon het drinken zoveel het wilde. Dat domme
ongelovige volk! Nu zou het toch wel geloven dat God altijd voor hen zorgde?! Dan hoefden ze niet meer te
mopperen en nooit meer bang te zijn. Dan zou dat geloof hun blij en gelukkig maken.
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voor de mensen klaar. Nu wisten ze het zeker, dat ze nooit honger hoefden te lijden. Dat de Here goed voor ze
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Maar een tijdje later was het brood op dat ze uit Egypte meegenomen hadden. En het vlees ook. Toen hadden

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met Abraham, Isaak
en Jakob.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg
memorievers Exodus les 1)?
Laat alle kinderen in een cirkel staan (of eventueel op een stoel zitten). Kies een kind uit en doe deze een
blinddoek voor. Laat hem met de vinger vooruit wijzend, ronddraaien in het midden van de cirkel. Daarbij moet
hij het memorievers opzeggen. Bij het laatste woord stopt hij met ronddraaien en degene naar wie hij wijst is
af. Ga zo door tot alle kinderen af zijn. Kies daarna een ander kind om in de cirkel te staan.

Van bitter naar zoet
Vraag een aantal kinderen om naar voren te komen en deel te nemen aan een smaaktest. Leg aan hen uit dat
ze wat ze gaan proeven misschien niet lekker vinden. Laat hun zien dat de inhoud van de bekers hetzelfde lijkt,
maar dat ze verschillend is. Geef de kinderen een beker met een beetje bitter drinken; vraag hun om het op
hetzelfde moment in te nemen. Wat is hun reactie? Geef ze dan de andere beker met het zoetere drinken en
laat hen het drinken. Ze zouden dit lekkerder vinden. Leg aan de kinderen uit dat ze in de les van vandaag leren
over hoe God bitter water zoet maakte en hoe God bleef zorgen voor het volk Israël.
Water uit een rots
Neem een rotsblok van 500 gram tot een kilo mee. Vraag kinderen om er in te knijpen, zo hard ze kunnen.
Vraag hen om er water uit te knijpen. Vraag hen om goed te proberen. Vraag hen waarom er geen water uit de
rots kwam. Vertel hen dat er geen water in de rots zit; om water uit de rots te krijgen zou er een wonder nodig
zijn. Vertel hen dat ze vandaag in de les zullen zien dat God water uit een grote rots zal laten komen. Het is een
teken van Zijn macht en Zijn geduld.

Wat zit er in jouw hart?
God gebruikt verschillende omstandigheden om te laten zien wat er in ons hart omgaat. Dit gebeurt er precies
wanneer we een tube tandpasta uitknijpen. Laat de kinderen verschillende producten zien en laat hen raden
wat erin zit (ketchup, mosterd, tandpasta, zonnebrandcrème etc.). Vervang de inhoud van een product met iets
anders. Leg uit dat als we alleen naar de buitenkant kijken (naar wat we doen of zeggen), we het misschien
verkeerd hebben over wat er inzit (waarom we het doen). De Israëlieten lieten hun ondankbaarheid zien en ze
toonden hoe weinig ze op God vertrouwden.
Geef elk kind twee even grote papieren harten. Maak verschillende gaten langs de onderrand van elk hart. Geef
elk kind garen en laat hen de twee harten aan elkaar naaien. Laat bovenin een opening zodat ze er dingen in en
uit kunnen doen. Laat de kinderen op bepaalde dingen Bijbelstickers en op sommige dingen geschikte verzen
plakken. De verzen kunnen van te voren geselecteerd en geprint zijn. Vertel de kinderen dat één ding dat God
wil dat ze doen, is het Woord van God in hun hart prenten. Hij wil ook dat ze hun zonden belijden en er van
keren.
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IJSBREKERTJES
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Manna in een potje
Print het vers uit Exodus 16:20 ( zie blad ‘Manna in een potje’) en plak deze op een potje (babyvoeding). Kleur
het kleine plaatje en plak dit ook op het potje. Vul de helft van de potjes met “frosted” cornflakes. Voeg
ongeveer 12 witte draden van 2cm toe, welke ‘wormen’ voorstellen. Laat de kinderen de ‘wormen’ erdoor
roeren. Vertel dat sommige Israëlieten de Heer niet gehoorzaamden en dat als resultaat hun manna gevuld was
met wormen. Moedig de kinderen aan om hun ouders te vertellen wat er met de Israëlieten gebeurde wanneer
ze niet Gods voorschriften navolgden.

Wat gaan we eten?
Geef elk kind een papieren bord, een vel bruin papier, bruine veren. Laat de kinderen aan een kant de veren op
het bord plakken. Laat hen daarna gaten met een perforator maken in het bruine vel papier en de kleine cirkels
bewaren in bijvoorbeeld een plastieken bekertje. Doe wat lijm op een gedeelte van het bord en besprenkel de
bruine cirkels over de lijm. Oudere kinderen kunnen “manna” en “kwartel” boven de veren en de cirkels
schrijven.

KNUTSELACTIVITEITJES

Herinnering aan Gods goedheid
Verdeel de kinderen in groepen. Elke groep heeft de set kaarten van ‘Herinnering aan Gods goedheid’ nodig.
Knip ze allemaal uit. Laat de kinderen de kaarten op de juiste volgorde leggen. Deze kaarten
vertegenwoordigen de wonderen die God deed voor Zijn volk voor en tijdens deze Bijbelles. Deze laten Gods
macht en soevereine heersen zien in de gebeurtenissen tijdens de exodus. Hoe God getrouw voor hun noden
bleef zorgen, dat bleven de Israëlieten steeds vergeten. Ze mopperden in plaats van te vertrouwen. De
volgorde van de kaarten is als volgt: (1) Mozes in het mandje, (2) Farao’s dochter vind Mozes, (3) de brandende
struik, (4) Mozes’ staf verandert in een slang, (5) kikkerplaag, (6) vliegenplaag, (7) bloed op de deurposten, (8)
Pascha maaltijd, (9) Mozes splitst de Rode Zee, (10) Egyptisch leger vlucht.
Mopperende pop
Gebruik een (hand)pop om te laten zien hoe Israël mopperde toen ze in de woestijn waren. De pop kan de
zeurende klachten van de Israëlieten overdrijven. (De kinderen zullen misschien lachen, maar het zal hen
helpen om te zien hoe zij thuis wel eens reageren.) Leg dan uit hoe ze moesten reageren. Laat de kinderen zien
wat de juiste wijze is om te spreken en te reageren op beproevingen. Laat hen ook spreken met een juiste
houding.
Woestijnsnack
God voorzag de Israëlieten op drie speciale manieren. Hoewel het volk mopperde en klaagde, was God erg
geduldig en genadig. Geef de kinderen wat mineraalwater (wat misschien een beetje bitter smaakt), ‘frosted’
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Manna – wat is dat?
Schrijf herhalingsvragen op stroken papier en strooi dit uit in het lokaal. Instrueer de kinderen om de stukjes
‘manna’ te verzamelen. Laat de kinderen op de vloer zitten en om de beurt hun vraag voorlezen. Laat hen een
ander kind kiezen die het antwoord mag geven.
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God voorziet voedsel voor Israël
Gebruik voor dit knutselwerkje het blad ‘God voorziet voedsel voor Israël’. Laat de kinderen het land en de zon
opplakken. Deze kun je eventueel van te voren klaar hebben. Laat hen dan havervlokken (als manna) op de
morgenkant plakken en de kwartels op de avondkant. Spreek met de kinderen over hoe God de Israëlieten
testte. Vraag hun hoe de Israëlieten aan het mopperen en klagen waren. Vertel de kinderen hoe jij klaagt en
hoe God je overtuigt om daarmee te stoppen.
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cornflakes en gewoon water. Als de kinderen aan het eten zijn, vraag je de kinderen naar de drie toetsen die
God aan Israël gaf. Schenk van het bittere water een klein beetje in elk bekertje.
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Het zesde gebod
Wanneer je besloten hebt om de tien geboden te memoriseren, dan kun je vandaag het zesde gebod
gebruiken. De mens is gemaakt naar Gods beeld. Moord is het vernietigen van iets naar Gods beeld. Noach
verliet de ark in Genesis 9. God zei dat als iemand moord, deze gedood zou moeten worden. Jezus zei dat als
we een ruw woord gebruikten naar onze naaste, dat we schuldig zouden zijn aan een zonde zo erg als een
moord (Matt.5:21-22).
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was het bedorven, het zat vol wormen en stonk. Mozes was woedend op hen.” (Ex.16:20)

“Sommigen sloegen zijn waarschuwing in de wind, zij bewaarden het brood wel. Maar de volgende morgen
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MANNA IN EEN POTJE
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GOD VOORZIET VOEDSEL VOOR ISRAËL
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HERINNERING AAN GODS GOEDHEID
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GOD BEWAART ISRAËL
(HANDREIKING KINDEREN)
EXODUS 15:22-17:7

MEMORIEVERS
Exodus 2:24

Hij (God) hoorde hen klagen en dacht aan zijn verbond met
Abraham, Isaak en Jakob.

Sssst… MIJN EIGEN STILLE TIJD



Kies uit de volgende woorden en vul de lege regels met de vier dingen
die God vroeg van Zijn volk: Besteed, Doe, Luister, Onderhoud
_______________________________________ naar de stem van de Heer, jouw God.

_______________________________________ aandacht aan Zijn geboden.
_______________________________________ Zijn wet.

 In Exodus 16:1-3 mopperden de Israëlieten omdat _________________ .
 ZE GEEN WATER HADDEN

 ZE GEEN VOEDSEL HADDEN

 ZE DE EGYPTENAREN GRAAG HADDEN EN TERUG WILDEN GAAN

 God toonde genade door ’s ochtends __________________ en ’s avonds
__________________ te voorzien.

een deel van het manna overhielden tot de volgende ochtend was het
bedorven van de _____________________ en _____________________
(Ex.16:20).
 In Exodus 17:6 voorzag God water uit een ________________________ .
(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)
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 Toen sommige Israëlieten ongehoorzaam waren aan Mozes’ gebod en
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_______________________________________ wat juist is in Zijn ogen.
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