
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Vertelschets 14.1  -   De rustdag - Sabbat 
 
Beginzin 
“Mozes, we willen eten! Ach, waren we maar in Egypte gebleven. Daar hadden we tenminste 
genoeg! Mozes, geef ons brood en vlees!” 
 
Het volk is ontevreden  

 Het eten is op en ze verwachten dat Mozes en Aäron hen eten geven. 

 Mozes en Aäron hebben hen uit Egypte geleid. In Egypte hadden ze genoeg te eten, 
zeggen ze. 

 

De HEERE zorgt voor voedsel 

 De HEERE zegt tegen Mozes dat Hij brood uit de hemel zal laten regenen. Ook zorgt de 
HEERE voor vlees: ’s avonds komen er kwakkels. 

 De volgende morgen zien de Israëlieten kleine, ronde korrels op de aarde. Ze noemen  
het manna (“uit de hemel gevallen”). 

 Mozes vertelt aan het volk dat dit het brood is wat de HEERE geeft.  
 

Regels voor het verzamelen 

 Elke morgen moet per persoon een gomer (= 3½ liter) van het manna verzameld worden.  

 Er mag niets bewaard worden tot de andere dag. Nou, hoe zou jij dat vinden? Stel dat er 
honger is in Nederland, het eten ligt voor het grijpen en je mag niet eens iets extra’s 
pakken of bewaren?! Zou jij gehoorzaam kunnen zijn? 

 Sommige mensen proberen toch wat manna te bewaren. Er komen wormen in en het 
manna stinkt. Dat is de straf op hun ongehoorzaamheid. Lukt het jou te luisteren naar 
wat God gebiedt? 

 Het volk leert elke dag te leven van wat de HEERE geeft. Denk je daaraan als jij je brood 
eet? Dat je het krijgt van God? 

 

De zevende dag als rustdag 

 Op de zesde dag moet er een dubbele portie manna verzameld worden, ook voor de 
rustdag. In dit manna, wat op de zesde dag bewaard wordt voor de rustdag, komen geen 
wormen. 

 Mozes motiveert de opdracht van de HEERE: het is de sabbat des HEEREN, dan zal er 
geen manna op het veld te vinden zijn.  

 Sommigen gaan op de rustdag toch naar buiten om manna te zoeken. Ze vinden het niet.  
 

Slotzin  
Zo kan het volk de rustdag volkomen houden. Want de HEERE zorgt, elke dag weer. Hij geeft 
elke dag genoeg te eten, maar geeft het volk – en ons – ook rust. Om juist ook op die dag na 
te denken over de goedheid van de HEERE.  


