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De lezingen: 
 
Exodus 15,22 - 16,27: 
Het volk trekt door de woestijn. Er zijn problemen met de voedselvoorziening. Er is geen drinkwater en er is 
niets te eten. Het volk protesteert en klaagt. Via Mozes zorgt God dat bitter water drinkwater wordt, en hij zorgt 
ook voor “Manna”: brood uit de hemel. Elke morgen kan het verzameld worden, zoveel er voor die dag nodig is. 
Oppotten, voorraad aanleggen – dat werkt niet, het blijkt de volgende dag bedorven te zijn. Behalve op de zesde 
dag, dan blijft het twee dagen goed, zodat er op sabbat niet verzameld hoeft te worden. 
 
Johannes 20, 19-31: 
De “ongelovige” Thomas. Hij gelooft er niets van dat Jezus ontmoet kan worden, hij gelooft de verhalen van zijn 
vrienden ook niet. Tot Jezus ook aan hem verschijnt en hem uitnodigt zijn wondmalen te zien en aan te raken. 
Of hij dat laatste ook werkelijk doet staat er niet. Maar hij zegt tegen Jezus: “Mijn Heer, mijn God!”.  En de 
afsluitende zin van Jezus, niet meer tot zijn vrienden gericht, maar tot een breed publiek: “Gelukkig die niet zien 
en toch geloven”. 
 

 
Bedenken 
 

Het volk van God is dan wel door de zee 
gegaan, en heeft met Mozes mee een lied gezongen, 
maar dat wil nog niet zeggen dat het leven nu 
makkelijk is. 

Na het jubellied komen ze in Mara terecht. 
Bitter oord. Het slavenbestaan wordt nu al 
geïdealiseerd! In Egypte hadden we tenminste te 
eten en te drinken, is de leidende gedachte. 

Hobbels genoeg - ook voor ons, zo na het 
feest van Pasen – en ook in tijden van de corona-
crisis. 

Maar, met de onvrede van het volk van God 
op de achtergrond, is het goed om er even aan te 
denken: Alles wat we nodig hebben is er nog, 
ondanks de crisis! Oudere mensen moeten in de 
corona-tijd vaker aan de oorlog terugdenken, 
merkte ik. Toen was er vaak gebrek aan van alles. 
Maar nu hebben we alles nog, je kunt het kopen in 
de supermarkt. Ook al is het halen van 
boodschappen geen pretje nu.  

De Levende reageert op het gemor van het 
volk en zorgt voor drinkwater en voor eten. Manna 
betekent  "Wat is dat?" - en het wordt de naam voor 
het brood uit de hemel. 

Er is vaker sprake van "op de proef stellen" 
in deze lezing (15,25 en 16,4). Het Hebreeuwse 
woord voor "op de proef stellen" kun je evengoed 
vertalen met "inoefenen". Het volk moet leren leven 
uit de hand van God en het verzamelen en het delen 
is onderdeel van de oefening. En er is ook een dag 
waar juist niet wordt verzameld en de mens vrij 
moet zijn van bezig zijn met eten en drinken. 

Beproeving dan wel oefening: het manna, 
wordt dat gezien als levensmiddel? Of als middel 
om je kwetsbaarheid te verminderen? 

Hoe ga je om met de dingen die nodig zijn 
om te bestaan? Het manna is er maar voor één dag, 
behalve sabbat. 

Toen de corona-maatregelen begonnen 
gingen veel mensen hamsteren, vooral meel en 
toiletpapier. Niet omdat er gebrek was maar om het 
gevoel te hebben iets te hebben gedaan om je 
bestaan veilig(er) te stellen, zeiden de psychologen. 

Je wil toch graag bestaanszekerheid? 
De passage over het manna roept ons op om 

kwetsbaar te blijven en je afhankelijk te weten. Er is 
genoeg voor ieders behoefte, niet voor ieders 
overdaad. “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Dat 
blijft een gebed dat vertrouwen en kwetsbaarheid 
uitdrukt. Maar graaien en oppotten is uit den boze, 
dat bederft de sfeer en de relatie met je naaste - en 
het eten ook. En berooft jezelf ook nog van het 
moment waar je je bestaanszorgen even mag 
vergeten, de rustdag. 

Brood uit de hemel - de rabbijnse traditie 
ziet daarin ook het Woord van God, de voeding voor 
de ziel. Of, om met evangeliewoorden te spreken: 
Een mens leeft niet van brood alleen, maar van 
ieder woord dat bij God vandaan komt. 
 
 

Bezinnen 
  
Het dagelijks eten, de middelen van bestaan, wat er 
nodig is om te kunnen leven - kun je er dankbaar 
voor zijn? Ervaar je het als een gave van God? Heb 
je nog gehamsterd, of de neiging bespeurd om dat 
te doen? Hoe kwam dat? 
 

Lukt het je om momenten te hebben die vrij 
van zorgen zijn? 

 



Nu de kerken dicht zijn en kerkelijk leven 
behelpen is, vind je in wat er van kerk en zondag 
overblijft (o.a. deze “BBB”) nog iets van "brood uit 
de hemel", inspiratie voor je geloof, voeding voor je 
ziel? 
 

Ben je bang dat er nog meer van je gevraagd 
zal worden in deze crisis? Wordt het eten veel 
duurder? Wat doet de economie? Heb je zorgen? 
 

 
 

Bidden 
 

God in de hemel, die van mensen houdt,  
ook ik ben een mens met een verdeeld hart. 
Ik geniet en ik denk te kort te komen. 
Ik geloof en ik twijfel. 
Ik heb hoop en ik ben bezorgd. 
Ik ben dankbaar en ik klaag. 
Help mij om een dankbaar mens te zijn. 
 
Ik wil bidden voor... 
... de overledenen van deze week, ook in onze 
gemeente, en die om hen rouwen... 

... de mensen die niet echt afscheid hebben 
kunnen nemen... 
... de mensen die voor rouw en verdriet geen 
ruimte hebben... 
... mensen die bang zijn en zich overal bedreigd 
voelen... 
... mensen die vechten voor hun leven op de ic`s 
- en degenen die hen helpen vechten... 
... degenen die alles moeten regelen: 
maatregelen nemen, voor ic-plekken zorgen, 
voor materiaal zorgen, vervoeren... 
... wie geen bezoek meer krijgt... 
... mensen met dementie die de wereld niet 
meer begrijpen... 
... mensen die hun bestaansgrond verliezen... 
... mijn eigen grote zorgen... 
 
Geef me het vertrouwen op een nieuwe morgen 
en kracht om in het donker mijn weg te gaan, 
beschenen door het licht van uw liefde. 
Neem ons allen bij de hand 
en leid ons door deze moeilijke tijden heen. 
 
Onze Vader... 

 


