
(Slide 29) Eksodus 16:1-21 
 
Vooraf: 
 
Dit is tans koninkrykstydperk. Augustus maand word as deel van koninkrykstyd ingerig as die seisoen 
van Barmhartigheid. Die bedoeling van ’n Seisoen van Barmhartigheid is om dit wat in die erediens 
gebeur doelbewus in verband met die nood van die wêreld te bring. Op die manier word ontdek dat 
die erediens nie ’n doel op sig self is nie, maar bedoel is om ons in te lei na ’n lewe wat God op elke  
terrein van die lewe vereer.  

Agtergrond 

 

Die naam Eksodus is Grieks en beteken uittog. Die verhaal van Eksodus word aaneenlopend vertel 

tot by hoofstuk 20 waar ons die wet kry.  Daar word gefokus op die drie plekke waar die verhaal 

afspeel: Egipte, woestyn, Sinai. Daarna word die verhaal onderbreek met verdere wette (21-24) en 

die instruksies vir (25-31) en uiteindelike konstruksie van die tabernakel (35-40) met tussenin die 

verhaal van die goue kalf (32-34).   

Die boek eindig met die beskrywing van God se heerlikheid wat in ’n wolk neerdaal in die tabernakel, 

alles nog by Sinai.  Hierdie laaste beskrywing antisipeer beide Levitikus en Numeri. 

Inleiding 

’n Pa het vroeg een oggend wakker geword 

omdat die rooksensor in hulle huis se kelder 

afgegaan het. Hy het sy vrou wakker 

gemaak, waarna hulle haastig na die kinders 

se kamers toe is om hulle te kry. Toe is hulle 

reguit voordeur toe, deur die rook heen wat 

al digter begin raak het. Die pa het die 

dogtertjie van een en ’n half gedra en die 

seuntjie van vier aan die hand gelei. Die 

seuntjie was verskrik en onseker oor wat 

aan die gebeur was en het uit sy pa se hand losgeruk en na ’n plek gehardloop waar hy gereken het 

hy veilig sou wees: ’n hoek in sy slaapkamer waar al sy speelgoed gebêre is. Die pa het gedink hy het 

vooruit buitentoe gehardloop. Maar toe hyself buite kom en na die kind roep, verskyn sy koppie by 

die slaapkamervenster op die eerste verdieping. Hy het luidkeels om hulp geroep. Die pa het geroep 

dat hy moet spring, maar die seuntjie het benoud geantwoord: “Maar ek kan jou nie sien nie, 

pappa!” Die pa het hom egter gerusgestel: “Toemaar, spring maar, ek kan jou sien.” 

Wat ’n wonderlike troos dat, al kan ons ons hemelse Vader nie sien nie, sy oog altyd op ons is. Hy 

sorg. Dit is ons tema vanoggend: God versorg. 

1. God se sorg as teken van sy teenwoordigheid 

 Dit het swaar gegaan met Israel in Egipte. Hulle moes as slawe hard werk onder die Egiptenare. Al 

hulle baba seuntjies is doodgemaak uit vrees dat hulle te veel sou word en in opstand kom. Maar toe 

gryp God is. Ons lees dat Hy sy volk se ellende raak gesien het. Hy stuur vir hulle ’n leier, lei hulle met 



tien plae – tien wonderwerke – uit Egipte uit. Toe die Egiptenare hulle agtervolg, laat hy hulle 

droogvoets op ’n pad deur die see trek terwyl die Egiptenare verdrink. 

Die volk moes sekerlik oortuig gewees het: God is met hulle. Hy sien hulle. Hy sorg vir hulle.  

Maar die volk Israel se geheue was maar kort. Sommer gou is hulle ongelukkig oor bitter water. 

Weer sorg God vir hulle. Hy maak die water soet. En weer vergeet hulle baie gou God se sorg. 

Omtrent ’n maand en ’n half na hulle uit Egipte is baklei hulle weer met Moses oor kos. Hulle het 

niks om te eet nie.  

Weer sien ons hoe kort hulle geheue is. Skielik is Egipte waar hulle slawe was nie meer so sleg nie. 

Hulle verwys na die vleispotte in Egipte waar hulle kon eet – meer as genoeg. Maar nou lei hulle 

honger. Hulle verlang terug na Egipte. 

Israel se optrede is moeilik om te verstaan. ’n Mens sou verwag dat hulle na al die wonderwerke in 

die bestek van bykans twee maande al sou agterkom God is teenwoordig in hulle midde en dat God 

vir hulle sorg. ’n Mens sou verwag dat hulle in stille vertroue op God sou leef en weet dat Hy vir hulle 

sorg. Maar nee – hulle kerm en kla maklik.  

 En dan sorg God weer. Die keer met 

kwartels as vleis en manna as brood. 

Genoeg vir almal. Hulle kan elke dag gaan 

optel. 

Alhoewel God sorg, gaan dit nie net oor die 

sorg nie. Dit gaan oor God se 

teenwoordigheid. God het hulle gesien in 

hulle verset teen Moses en Aäron. Dit word 

beskryf as verset nie teen die leiers nie, 

maar teen God. Hulle word opgeroep om 

voor God te verskyn. En dan toon God juis 

deur die wolk sy magtige teenwoordigheid. 

God is daar. God is in hulle midde 

teenwoordig. God is oral. Sy sorg deur kwartels en manna is juis die teken van sy teenwoordigheid. 

God is soos die Vader wat die seuntjie sy uitroep: “Maar ek sien jou nie”, antwoord met: “Toemaar 

ek sien jou.” Dit is wat God vanoggend vir ons kom sê: “Toemaar, Ek sien jou!” 

Dit is ’n ongelooflike troos. God sien ons. God sorg vir ons. Eintlik weet ons dit baie goed. As ’n mens 

terugkyk op jou pad, jou lewensreis tot dusver, dan weet jy God sorg. Ons het dit nog altyd so 

ervaar. Dit is deur God se sorg dat ons vandag is wat ons is; dat ons het wat ons het. God het 

kwartels en manna in baie vorme laat reën op ons. Hy het dit laat reën in oorvloed.  

Tog is ons nie veel anders as die Israeliete nie. Ons geheus is ongelukkig ook maar kort. So maklik 

vergeet ons dat God nog altyd gesorg het. As die onweerswolke op een of ander wyse saampak in 

ons lewe,  dan vergeet ons van God se sorg. Daarom is die troos juis dat ons vanoggend maar net 

weer kan hoor: God sorg. Broer Lawrence het opgemerk: “Jy hoef nooit baie hard na God te roep nie. 

Hy is nader aan jou as wat jy dink.” 



God se sorg, God se teenwoordigheid het natuurlik die hoogtepunt bereik in Christus. In Christus het 

God vir ons gesorg toe Hy ons wat sondaars is sy kinders gemaak het. God het ons Vader geword. In 

Christus het God nog meer teenwoordig geraak in ons lewens. Christus was Immanuel – God met 

ons.  

God se sorg het voortgegaan toe die Gees van God in ons as gelowiges kom woon het. God in ons. 

2. God se sorg is ’n toets vir gelowiges 

God se sorg is ’n troos, ja, maar ook ’n toets. 

As God met Moses praat en hom beloof dat Hy vir die volk sal sorg, dan sê Hy vir Moses dat Hy hulle 

gaan toets. Die kwartels en manna wat die volk kry word ’n toets. God se sorg word ’n toets. 

Die vorige kere het hulle die toets gedop. Na die uittog, die tog deur die see, die bitter water het 

hulle elke hulle keer maar weer verset teen God. In plaas van om op God te vertrou, het hulle gekla – 

selfs terug verlang na Egipte. Tog verstoot God hulle nie. Hy sorg maar weer  - Hy toets hulle weer. 

Ook die toets het hulle maar weer gedop. Ons praat netnou daaroor.  

God se sorg is ook vir ons elkeen ’n toets. Ek dink dat voorspoed ’n moeiliker toets is as teëspoed. As 

dit sleg gaan, weet ons waar ons hulp moet gaan soek. As dit goed gaan, vergeet ons so maklik waar 

die voorspoed en seëninge vandaan kom. Ons dink dit moet maar so wees. So asof dit ons toekom. 

’n Mens slaag die toets van God se sorg as jy met dankbaarheid reageer op God se sorg. En met 

dankbare reaksie gaan dit oor ’n ware dankbaarheid wat deur woord en daad gedemonstreer word. 

Ons moet dankie sê en dankie lewe. Deel daarvan is om in afhanklikheid van God te leef. 

Natuurlik sorg God nie altyd soos ons dit wil hê nie. Dan word ons kwaad en 

verkwalik God. Die toets wat ons moet slaag is juis om dan 

steeds op God se sorg staat te maak en te vertrou. Luister hoe 

CM Kao dit stel: “Ek het God gevra vir ’n bos vars blomme.  

Toe kry ek ’n kaktus met duisende klein dorinkies. Ek het God 

gevra vir vrolike vlinders. Toe kry ek ’n klomp aaklige ruspes. 

Ek was teleurgesteld. Ek was kwaad. Ek het myself bejammer. 

En toe, skielik, na baie dae sien ek my kaktus blom. En toe ek 

weer kyk, het die ruspes verander in vrolike vlinders. Daar het 

ek iets begin verstaan van God se vreemde, wonderlike weë.”  

Ons slaag die toets as ons juis besef dat God vir ons sorg sodat ons ook vir 

mekaar en vir ander kan sorg. In die seisoen van barmhartigheid moet ons dit juis raaksien. Dit wat 

ons van God kry, moet ons nie net tot voordeel van onsself gebruik nie, maar ook om ander se lewe 

makliker te maak. Daar is genoeg armoede en ellende om ons. Ons kan ons dankbaarheid oordra 

deur ook hulle te versorg. Dan slaag ons die toets van God se sorg. 

3. God se sorg as leerskool van gehoorsaamheid 

Deel van die toets waaraan God Israel onderwerp deur sy sorg, is om hulle gehoorsaamheid te leer. 

Hulle kry die opdrag om elke dag net genoeg manna vir die dag op te tel. Voor die Sabbat moet hulle 

vir twee dae optel. 



Hulle dop ook die toets. Sommige tel op om te bêre – net om die volgende dag agter te kom dat dit 

sleg geword het. So word Israel geleer om gehoorsaam te wees. Hulle word geleer dat hulle met 

gehoorsaamheid kan reageer op God se sorg. Hulle word geleer om gehoorsaam te wees aan God se 

voorskrifte rakende die Sabbat. Hulle word geleer om in afhanklikheid van God te leef en op God te 

vertrou.- Hy sal sorg – Hy sal elke dag aan hulle behoeftes voorsien. Hulle hoef nie naarstigtelik self 

te probeer voorsiening maak vir oormôre nie. 

God se sorg vir ons is ook ’n leerskool van gehoorsaamheid. Deur God se sorg leer Hy ons 

gehoorsaam wees. Hy leer ons afhanklik van Hom leef.  

Soos Israel betrap ons onsself maar telkemale dat ons nie vertrou op God nie. Ons is ook baie keer 

besig om te dink en te leef soos mense wat maar self naarstigtelik vir onsself moet sorg – so asof 

God nie sorg nie. So dikwels stel ons ons vertroue op onsself – ons eie vermoëns, talente, besittings, 

inkomste. 

God se sorg aan Israel en elke dag aan ons wil ons leer om gehoorsaam aan Hom te leef en op Hom 

te vertrou. 

Dit beteken darem ook nie dat ons nou handegevou kan terugsit en niks doen nie. Augustinus het dit 

mooi saamgevat: Hy sê: “As ek bid, dan bid ek asof dit net God se verantwoordelikheid is om vir my 

te sorg. As ek klaar gebid het, werk ek asof dit net my eieverantwoordelikheid is.”  

Dit gaan daaroor dat God juis deur ons vermoëns, talente, besittings vir ons sorg. Ons moet net in 

gehoorsaamheid besef dat daardie vermoëns, talente, besittings van God af kom. Ons moet ook 

daarvoor gehoorsaam en afhanklik van God bly. Ons moet dankbaar bly vir alles. 

God se sorg leer ons gehoorsaamheid. 

Slot 

Ons sien nie altyd vir God nie. Maar gelukkig sien God altyd vir ons. Ons kan maar in afhanklikheid 

spring – Hy sal in sy sorg ons vang. 

  

      


