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Sondag, 27 Junie 2021 

Skriflesing:   Eksodus 16:1-26 

Tema:    Lewe in die hede.  
 
  

VERKONDIGING 
Skriflesing 
Eksodus 16:1-30 
Kos uit die hemel 
1 Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom wat tussen 

Elim en Sinai lê. Dit was op die vyftiende van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. 
2 In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aäron begin verset 3 en gesê: “As ons 

maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit 

en oorgenoeg kos kon hê om te eet! Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die 

hele volk van honger te laat omkom.” 
4 Toe het die Here vir Moses gesê: “Let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel 

laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en dié dag se voorraad optel. So sal Ek toets of hulle 

my opdrag wil nakom of nie. 5 As hulle op die sesde dag voorberei wat hulle ingebring het, moet 

dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag optel.” 
6 Toe sê Moses en Aäron vir al die Israeliete: “Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle 

uit Egipte bevry het, 7 en môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle 

julle teen Hóm verset. Dat julle julle teen óns verset, is niks nie.” 
8 Verder het Moses gesê: “As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos 

om te eet, sal julle besef Hy het julle verset teen Hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar 

teen die Here dat julle julle verset het.” 
9 Moses het toe vir Aäron gesê: “Beveel die hele gemeente van Israel om voor die Here te kom 

staan, want Hy het hulle verset opgemerk.” 
10 Nadat Aäron dit vir hulle gesê het, kyk die Israeliete na die woestyn se kant toe om, en toe word 

die magtige teenwoordigheid van die Here sigbaar in die wolk. 
11 Die Here sê toe vir Moses: 12 “Ek het die verset van die Israeliete opgemerk. Sê vir hulle: Teen 

skemeraand sal julle vleis eet en teen môreoggend sal julle oorgenoeg kos hê sodat julle kan 

besef dat Ek die Here julle God is.” 
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13 Teen die aand se kant het daar kwartels aangevlieg gekom en hulle het die hele kamp vol gesit. 

Die volgende oggend was daar 'n wolk rondom die kamp, 14 en toe die wolk wegtrek, was die 

woestyn oortrek met fyn vlokkies soos ryp. 15 Toe die Israeliete dit sien, sê hulle vir mekaar: “Wat 

is dit dié?” want hulle het nie geweet wat dit is nie. Toe sê Moses vir hulle: “Dit is die brood wat die 

Here vir julle gee om te eet. 16 Die Here het beveel: Gaan maak dit bymekaar volgens elke gesin 

se behoefte, twee liter per kop. Elkeen moet vat volgens die getal mense in sy tent.” 
17 Die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander 'n bietjie, 18 en toe hulle dit met 'n 

maatemmer afmeet, het dié met baie nie te veel nie, en dié met 'n bietjie nie te min gehad nie. 

Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaargemaak. 
19 Moses het toe vir hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.” 
20 Maar hulle het nie vir Moses geluister nie. Party het daarvan tot die volgende oggend laat 

oorstaan, maar daar het miet in gekom en dit het gestink. Moses was woedend oor wat hulle 

gedoen het. 21 Hulle het dit vroeg elke oggend bymekaargemaak, volgens elkeen se behoefte, 

maar net as die son begin bak, het dit weggesmelt.  

 

Reëlings vir die sabbat 
 22 Op die sesde dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel, vier liter vir elkeen. Toe al die leiers van 

die volk dit vir Moses kom vertel, 23 sê hy vir hulle: “Dit is soos die Here gesê het: Môre is 'n 

rusdag, 'n gewyde sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak, en kook wat julle 

wil kook, en wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre.” 
24 Hulle het dit weggesit tot die volgende oggend soos Moses beveel het, en dit het nie sleg 

geword of miet gekry nie. 
25 Toe het Moses gesê: “Eet dit nou vandag, want vandag is dit die sabbat van die Here. In die 

veld gaan julle niks kry nie. 26 Ses dae moet julle dit bymekaarmaak, maar op die sewende dag, 

die sabbat, sal daar niks wees nie.” 
27 Tog het daar op die sewende dag van die mense uitgegaan om bymekaar te maak, maar hulle 

het niks gekry nie. 
28 Die Here sê toe vir Moses: “Hoe lank gaan julle nog weier om my bevele en opdragte te 

gehoorsaam? 29 Ek het vir julle die sabbat gegee en daarom gee Ek vir julle op die sesde dag 

genoeg kos vir twee dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die sewende dag sy 

woonplek verlaat nie.” 
30 Die volk het op die sewende dag gerus. 
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Johannes 8:47a: ‘Wie ‘n kind van God is, luister na die woorde van God.’ 
 

PREEK  

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Iemand wys het eenmaal gesê – “Jou houding (attitude) is iets kleins, maar dit maak ‘n groot 

verskil”. 

 

In die skrifgedeelte gaan dit oor die Israeliete wat in die woestyn trek na die beloofde land. Nie 

lank gelede nie het God hulle deur die Rooi see geneem en gered van die Egiptenare wat hulle 

agterna gesit het. Ons weet die Egiptiese soldate het in die see verdrink. Vandaar het Moses sy 

hande vol gehad met die gebrom en klae van die Israeliete. Hulle was kroniese klakouse. Die 

Hebreeuse woord vir murmureer/verset is dieselfde as vir ‘bly’, ‘vertoef’ of ‘die nag oorbly’. Klae, 

murmureer, verset is soos ‘n irriterende aanhoudende huisgas wat mens sukkel om van ontslae te 

raak.  

 

Die Hebreeuse woord vir hierdie ‘verset’ lees ons die eerste keer van in Eksodus 15:22-24, drie 

dae na wonderwerk by die Rooi see. Die tweede keer was in die middel van die tweede maand in 

die woestyn in Eksodus 16:1-2. In Eksodus 16 vind ons hierdie woord agt keer. Meer as enige 

ander hoofstuk in die Bybel. Die verset het net al hoe meer en intens begin raak.  

 

Ons kan dan vra – Hoekom is die gemurmureer, die verset, ‘n huidige hindernis vir die vordering 

van die verlede? 

Hoe sien God sy volk wat kla en murmureer en hulle verset wanneer hulle vir die eerste keer 

teenstand beleef? 

Watter soort aanpassing moet mens maak in jou houding (attitude)? 

 

ONTSPAN EN VERHEUG JOU IN DIE HERE – aanpassing in houding 
1 Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinwoestyn aangekom wat tussen 

Elim en Sinai lê. Dit was op die vyftiende van die tweede maand nadat hulle uit Egipte getrek het. 
2 In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aäron begin verset 3 en gesê: “As ons 

maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here terwyl ons by die vleispotte kon sit 
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en oorgenoeg kos kon hê om te eet! Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn om die 

hele volk van honger te laat omkom.” 

 

Mense is geneig om die goeie dinge wat hulle ontvang te vergeet wanneer teenspoed opdaag. 

Wat erger is, is dat hulle wens hulle was dood i.p.v. lewend of hulle wens dat hulle nooit gebore 

was nie.  

Wanhoop vir die lewe begin wanneer mense nie hou van wie hulle is nie en wat hulle het nie. Dan 

volg daar die uitdeel van skuld en ongelukkigheid teenoor ander mense en dan volg die verwarde 

opvatting dat die dood al die probleme oplos en uitsorteer.  

 

Die Israeliete identifiseer die moordenaar in Egipte as die Here en nie die Farao nie - “As ons 

maar liewer in Egipte omgekom het deur die hand van die Here. Ons hoor hier hoe die Israeliete 

hulle lewe onder die ou Farao’s verwar met die nuwe Farao deur te vergeet hoe swaar hulle gekry 

het. Hulle beklaag hulle dood, eerder as om opsies te oorweeg wanneer hulle struikelblokke 

teëkom.  

 

Mense kan geneig wees om te hunker na ‘n verlede wat hulle nooit gehad het nie, soveel so dat 

hulle nooit lewe in die hede wat hulle wel het nie.  

Die Israeliete het al klaar vergeet van die wonderwerk by die plek Mara, waar God die bitter water 

soet gemaak het vir hulle om te kan drink in Eks. 15:22-24. Solank as wat hulle die Here vertrou 

het was hulle nooit sonder hoop en hulp nie. Hulle het ‘n opsie gehad om te ontspan en verheug 

te wees in die Here! Dit was ver beter as om die Here te verwyd vir waar hulle nooit was nie, wie 

hulle nooit was nie en vir wat hulle nooit gehad het nie.  

 

Die Israeliete was nie dankbaar teenoor God nie, ook nie eerlik met hulleself nie of gedink aan  

arme Moses en Aaron nie. Hulle probleme het begin met ‘n wens – As ons maar liewer. Hierdie 

vier woorde se resultaat was sentimentele verlange, wensdenkery en brommerige mense. Hulle 

was onwelkom gaste en nasionale vyande in Egipte; hulle was besoekers, buitestaanders en 

oortreders.  

 

Dankbaarheid teenoor God beteken dat hulle erken dat God hulle verlos het, gered het en gelei 

het. God was nie die moordenaar nie, Farao was. Israelitiese babatjies het nie gesterf nie, maar 
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Egiptiese babas het en geen Israeliete het verdrink in die Rooi see nie, maar die Egiptiese 

weermag het.  

Die waarheid oor Egipte was dat kos was nooit in oorvloed vir Israel nie en die Israeliete was nooit 

op gelyke voet met die Egiptenare nie, hulle was slawe. Israel het vergeet van die onderdrukking 

(1:11), die wreedheid (1:13), die slawerny (1:14) en die dood (1:15) wat hulle oorgekom het in 

Egipte. Die laaste paar dae wat hulle in Egipte was, was met ‘n gekerm, geween en gehuil (2:23). 

Hulle gehuil was hard, nooit sag nie. Hulle gekerm in slawerny het verander in uitbundige 

gemurmureer en verset in vryheid.  

 

Arme Moses was sekerlik geskok en het begin verantwoordelik voel omdat hy die volk die 

woestyn in gelei het – mans, vroue en kinders – om in die woestyn te gaan sterf van die honger. 

En dan tree God in. Hy stop hulle gekla en beskuldigings deur vir hulle ‘n toets te gee.  

 

HARDLOOP EN KEERTERUG NA GOD – aanpassing in houding  
6 Toe sê Moses en Aäron vir al die Israeliete: “Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle 

uit Egipte bevry het, 7 en môreoggend sal julle sien hoe magtig die Here is. Hy het gehoor dat julle 

julle teen Hóm verset. Dat julle julle teen óns verset, is niks nie.” 
8 Verder het Moses gesê: “As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos 

om te eet, sal julle besef Hy het julle verset teen Hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar 

teen die Here dat julle julle verset het.” 

 

Jan van der Merwe het na ‘n kerk toe gegaan een oggend. Hy het na die orrelis gesit en luister en 

gehoor waar die orrelis ‘n noot gemis het en dit het hom laat frons. Hy het kinders gesien wat rond 

klouter tussen hulle ouers toe daar gebid is en hulle eerder moes stil wees en saam bid. Hy het 

agter gekom dat die dominee ‘n hele klomp lastighede gehad het in sy preek. Hy het gedink die 

diaken hou hom dop om te sien hoeveel geld hy in die sakkie gooi. Toe hy by die sy deur uitglip, 

nog voor die amen gesing word, het hy by homself gedink, “Nooit weer nie. Wat ‘n klomp 

skynheilige mense.” 

 

Johan Kruger het na dieselfde kerk gegaan die oggend. Hy het die orrelis gehoor speel – Laat 

Heer u seën op ons daal – en was opgewonde dat dit hom laat dink het aan God se genade. Hy 

het die kinders gesien wat hard probeer stil sit tussen hulle ouers en gedink dis wonderlik dat 

ouers hulle kinders gewoond maak aan die kerk, want dis vandag baie belangrik om in die kerk ‘n 
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tuiste te vind. Hy het opgemerk dat die deurkollekte vir ‘n besondere saak ingesamel word en hy 

kon bydra met wat hy saam gebring het. Hy het die preek baie waardeer want dit het vir hom ‘n 

antwoorde gegee op ‘n vraag wat hy nog altyd gehad het. En toe hy die kerk verlaat toe dink hy by 

homself, ‘Hoe kan iemand hierheen kom en nie God se teenwoordigheid hier voel nie?’ 

 

Jan en Johan het verskillende houdings (attitudes) gehad. Jan se observasie was met menslike 

verstaan en het nie gehoor wat God vir hom wou sê nie.  

 

Israel het gedink dat probleem 1 was Moses se leierskap, maar hulle het geen self-bewustheid 

gehad van ‘n groter persoonlike struikelblok nie – hulle afwyking van God. Hulle gevalle 

verhouding met God was die middelpunt van hulle gemurmureer, hulle verset.  

Moses verwys na die Here vyf keer in 3 kort verse (6, 7 en 8) en dan gebruik hy ‘n verwoestende 

argument om die Israeliete se onregverdige behandeling van hom, teen te staan -   

 “As die Here vanaand vir julle vleis gee en môreoggend oorgenoeg kos om te eet, sal julle besef 

Hy het julle verset teen Hom opgemerk. Dit was nie teen ons nie, maar teen die Here dat julle julle 

verset het.” 

 

Waarom murmureer hulle en verset hulle teenoor ander? Teenoor Moses en Aaron? 

 Die Israeliete moes vinnig terug hardloop na die Here. Hulle het nodig gehad om die vernielde 

verhouding met God reg te maak en verantwoordelikheid te neem vir hulle aksies. Hulle moes 

hulle hardkoppigheid eenkant sit, minder murmureer en eerder meer vertrou as kla. Hulle wens 

om te sterf en hulle mondelingse gekla dat God ‘n moordenaar was, was ongeregverdig en 

onverskoonbaar na alles wat God vir hulle gedoen het.  

 

God, die Vader van Israel was nie ‘n liefdelose, onsimpatieke en terughoudende God nie. Hy was 

hulle geloof, vertroue en aanbidding waardig. Om die Here te dien en te volg was nooit ‘n 

verkeerde ding om te doen nie. Hy het nie verander nie, maar hulle het.  

 Moses het hulle geantwoord en gesê dat die Here het Israel voorheen gered en sal hulle 

behoeftes bevredig daardie aand nog en Hy sal hulle die volgende dag ook toets. Moses se 

eerste woorde gee ‘n antwoord op die Israeliete se woorde wat sê hulle sou beter af gewees het 

as God hulle in Egipte laat dood gaan het. God was altyd die gewer en nie die dood vir Israel nie - 

“Vanaand sal julle besef dat dit die Here is wat julle uit Egipte bevry het,..’ – vers 6.  
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Die Here het geen behoefte om hulle dood te maak in Egipte nie, want Hy het hulle gered uit 

Egipte uit. Die teenoorgestelde van wat hulle gesê het was waar: God het hulle gevind in Egipte 

en het hulle uit Egipte gered.  

Moses maak hulle bewus daarvan dat hulle nou sal sien dat hulle genoeg vleis gaan kry om te eet 

en dat hulle die volgende oggend meer as genoeg brood sal hê om te eet. Hulle sal die manna 

kan bak en kook.  

God het dit wel op Sy manier gedoen. Hy het hulle voorsien in die hede en nie soos hulle dit wou 

gehad het nie. Die toets was dat hulle niks meer moes bymekaar maak as wat hulle vir ‘n dag 

nodig het nie. Dus, hulle moes wys dat hulle God elke dag opnuut vir daardie dag sal vertrou vir 

versorging. Maar ons het gelees dat hulle selfs daardie toets gedop het in vers 20.   

 

RUS EN VERTROU DIE HERE – aanpassing in houding  
22 Op die sesde dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel, vier liter vir elkeen. Toe al die leiers van 

die volk dit vir Moses kom vertel, 23 sê hy vir hulle: “Dit is soos die Here gesê het: Môre is 'n 

rusdag, 'n gewyde sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak, en kook wat julle 

wil kook, en wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre.” 
24 Hulle het dit weggesit tot die volgende oggend soos Moses beveel het, en dit het nie sleg 

geword of miet gekry nie. 
25 Toe het Moses gesê: “Eet dit nou vandag, want vandag is dit die sabbat van die Here. In die 

veld gaan julle niks kry nie. 26 Ses dae moet julle dit bymekaarmaak, maar op die sewende dag, 

die sabbat, sal daar niks wees nie.” 

 

Daaglikse noodsaaklikhede is vir die Israeliete voorsien sodat hulle kan leer om op die Here te 

vertrou en nie op die kos. Op die ou einde was kos nooit ‘n te kort vir Israeliete, totdat Josua hulle 

in die beloofde land in gelei het nie. God wou hê hulle moes vertroue in Hom hê, gebaseer op 

hulle ervaring van die verlede, dat Hy daar sal wees vir hulle, vandag en more, net soos Hy vir 

hulle daar was in die verlede. 

Die ou Engelse woord, ‘rely’ kom van die woord ‘rally’. Dus om op die Here te vertrou (rely) 

beteken dat jy die vertroue sal hê dat die Here tot jou sal nader (rally).  

 

Afhanklikheid op die Here is ook nie blind nie. Dit kom met instruksies, reëls en riglyne. Vir 

optimale of maksimum vreugde of geluk, moes die Israeliete die opdragte van die Here volg. 
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Moses het vir die Israeliete gesê wat hulle mag geniet en wat hulle moet vermy en wat hulle kan 

verwag.   

Moses het hulle vertel hoe om die kos te geniet, waar om dit te kry, wat om daarmee te maak en 

hoeveel hulle bymekaar moet maak. Dit beteken dat kos bymekaar gemaak word in verhouding 

met die porsies vir elke gesinslid.  

 

Israel het ook uitgevind dat hulle op die Here afhanklik kan wees dag vir dag: 19 Moses het toe vir 

hulle gesê: “Niemand mag iets daarvan laat oorskiet tot môreoggend nie.” 

 

Slot  
In die Nuwe Testament waarsku Paulus gelowiges om nie te murmureer, hulle te verset soos die 

Israeliete gemurmureer/verset het nie – 1 Korintiërs 10:10. Vertrou eerder op die Here dat die 

Here getrou is aan jou en dat Hy nie sal toelaat dat jy versoek word met meer as wat jy kan 

hanteer nie, maar dat Hy wel ‘n uitweg sal voorsien wanneer ons versoek word. God se genade is 

meer as genoeg vir Sy kinders.  

Onthou die woorde van 2 Korintiërs 12:9 - “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle 

werking wanneer jy swak is.” 

 

God weerhou niks wat goed is van Sy kinders as hulle dit van Hom vra nie - Matt. 7:7-8 - “Vra, en 

vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen 

wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 

 

En aan die anderkant – God se seëninge moet getel word en nie vereis word nie.  

Efesiërs 1:3 - Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in 

Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 

Laat ons ons houding kontroleer en sorg om elke dag –  

1. Te ONTSPAN EN VERHEUG te wees IN DIE HERE 
2. Te HARDLOOP EN TERUG TE KEER NA GOD 
3. RUS TE VIND EN VERTROUE TE HÊ IN DIE HERE 

Amen 

 
 


