Het volk Israël verlost uit Egypte
Het Volk Israël was in slavernij in Egypte. De Heere zag haar zwoegen en hoorde haar roep
om hulp. De Heere verloste het Volk Israël uit Egypte. Zij zou Zijn vrouw worden en alleen
dienstbaar zijn aan Hem.
Klagen
In de woestijn begon ze te klagen dat ze honger had. De Heere gaf haar te eten. Het brood
wat zij te eten kreeg, daalde in de nacht uit de Hemel en het lag ‘s morgens voor het
oprapen. Ook zorgde de Heere ’s avonds voor vlees, namelijk kwakkelen. (kwartels)
Overdrachtelijk daalde het Ware Brood, de Heere Jezus Christus, uit de Hemel neer in een
wereld die in duisternis lag (nacht).
Exodus 16
1 Toen zij van Elim gereisd waren, zo kwam de ganse vergadering der kinderen Israëls in de
woestijn Sin, welke is tussen Elim en tussen Sinaï, aan den vijftienden dag der tweede maand,
nadat zij uit Egypteland uitgegaan waren. 2 En de ganse vergadering der kinderen Israëls
murmureerde tegen Mozes en tegen Aäron, in de woestijn. 3 En de kinderen Israëls zeiden tot
hen: Och, dat wij in Egypteland gestorven waren door de hand des HEEREN, toen wij bij de
vleespotten zaten, toen wij tot verzadiging brood aten! Want gijlieden hebt ons uitgeleid in
deze woestijn, om deze ganse gemeente door den honger te doden. 4 Toen zeide de HEERE
tot Mozes: Zie, Ik zal voor ulieden brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en
verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoeke, of het in Mijn wet ga, of niet.
5 En het zal geschieden op den zesden dag, dat zij bereiden zullen hetgeen zij ingebracht
zullen hebben; dat zal dubbel zijn boven hetgeen zij dagelijks zullen verzamelen. 6 Toen
zeiden Mozes en Aäron tot al de kinderen Israëls: Aan den avond, dan zult gij weten, dat u de
HEERE uit Egypteland uitgeleid heeft; 7 En morgen, dan zult gij des HEEREN heerlijkheid zien,
dewijl Hij uw murmureringen tegen den HEERE gehoord heeft; want wat zijn wij, dat gij
tegen ons murmureert? 8 Voorts zeide Mozes: Als de HEERE ulieden aan den avond vlees te
eten zal geven, en aan den morgen brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de HEERE uw
murmureringen gehoord heeft, die gij tegen Hem murmureert; want wat zijn wij? Uw
murmureringen zijn niet tegen ons, maar tegen den HEERE. 9 Daarna zeide Mozes tot Aäron:
Zeg tot de ganse vergadering der kinderen Israëls: Nadert voor het aangezicht des HEEREN,
want Hij heeft uw murmureringen gehoord. 10 En het geschiedde, als Aäron tot de ganse
vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de
heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk. 11 Ook heeft de HEERE tot Mozes gesproken,
zeggende: 12 Ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord; spreek tot hen,
zeggende: Tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan den morgen zult gij met brood
verzadigd worden; en gij zult weten, dat Ik de HEERE uw God ben. 13 En het geschiedde aan
den avond, dat er kwakkelen opkwamen, en het leger bedekten; en aan den morgen lag de
dauw rondom het leger. 14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn
was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde. 15 Toen het de kinderen Israëls zagen,
zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan
zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE ulieden te eten gegeven heeft. 16 Dit is het
woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij eten mag, een
gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor degenen, die in
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zijn tent zijn. 17 En de kinderen Israëls deden alzo, en verzamelden, de een veel en de ander
weinig. 18 Doch als zij het met den gomer maten, zo had hij, die veel verzameld had, niets
over, en dien, die weinig verzameld had, ontbrak niet; een iegelijk verzamelde zoveel, als hij
eten mocht. 19 En Mozes zeide tot hen: Niemand late daarvan over tot den morgen. 20 Doch
zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot den morgen.
Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes zeer toornig op hen.
21 Zij nu verzamelden het allen morgen, een iegelijk naardat hij eten mocht; want als de zon
heet werd, zo versmolt het. 22 En het geschiedde op den zesden dag, dat zij dubbel brood
verzamelden, twee gomers voor een; en al de oversten der vergadering kwamen en
verkondigden het aan Mozes. 23 Hij dan zeide tot hen: Dit is het, dat de HEERE gesproken
heeft: Morgen is de rust, de heilige sabbat des HEEREN! wat gij bakken zoudt, bakt dat, en
ziedt, wat gij zieden zoudt; en al wat over blijft, legt het op voor u in bewaring tot den
morgen. 24 En zij leiden het op tot den morgen, gelijk als Mozes geboden had; en het stonk
niet, en er was geen worm in.25 Toen zeide Mozes: Eet dat heden, want het is heden de
sabbat des HEEREN; gij zult het heden op het veld niet vinden. 26 Zes dagen zult gij het
verzamelen; doch op den zevenden dag is het sabbat, op denzelven zal het niet zijn. 27 En het
geschiedde aan den zevenden dag, dat sommigen van het volk uitgingen, om te verzamelen;
doch zij vonden niet. 28 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Hoe lang weigert gijlieden te houden
Mijn geboden en Mijn wetten? 29 Ziet, omdat de HEERE ulieden den sabbat gegeven heeft,
daarom geeft Hij u aan den zesden dag voor twee dagen brood; een ieder blijve in zijn plaats!
dat niemand uit zijn plaats ga op den zevenden dag! 30 Alzo rustte het volk op den zevenden
dag. 31 En het huis Israëls noemde deszelfs naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en
de smaak daarvan was als honigkoeken. 32 Voorts zeide Mozes: Dit is het woord, hetwelk de
HEERE bevolen heeft: Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien
het brood, dat Ik ulieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen Ik u uit Egypteland
uitleidde. 33 Ook zeide Mozes tot Aäron: Neem een kruik, en doe een gomer vol Man daarin;
en zet die voor het aangezicht des HEEREN, tot bewaring voor uw geslachten. 34 Gelijk als de
HEERE aan Mozes geboden had, alzo zette ze Aäron voor de getuigenis tot bewaring. 35 En
de kinderen Israëls aten Man veertig jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen; zij aten
Man, totdat zij kwamen aan de pale van het land Kanaän.36 Een gomer nu is het tiende deel
van een efa.
Een type van onze wedergeboorte
Overdrachtelijk is deze verlossing van Israël uit Egypte, een type van onze wedergeboorte.
Ook wij zijn immers verlost uit zonden en misdaden en uit deze wereld (Egypte) getrokken.
En is straks een type van de wedergeboorte van het Volk Israël zelf.
Nog meer klagen
Het Volk Israël had niet alleen honger maar ook dorst dus begon ze weer te klagen tegen
Mozes. De Heere zorgde voor water uit de rotssteen. Mozes hoefde enkel met zijn staf op de
rotssteen te slaan. Het streelde de ijdelheid van Israël dat de Heere háár uit al die Volkeren
had uitverkoren. Maar élke dag Manna (Zijn Woord) tot zich nemen, is teveel van het goede
voor Israël. Verlost worden is prima maar ze heeft geen zin de Heere te dienen…
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Exodus 17
2 Toen twistte het volk met Mozes, en zeide: Geeft gijlieden ons water, dat wij drinken!
Mozes dan zeide tot hen: Wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den HEERE?
3 Toen nu het volk aldaar dorstte naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes, en het
zeide: Waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij, en mijn kinderen, en
mijn vee, van dorst deedt sterven?
4 Zo riep Mozes tot den HEERE, zeggende: Wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of zij
zullen mij stenigen.
5 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit
de oudsten van Israël; en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloegt, en ga
heen.
6 Zie, Ik zal aldaar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan; en gij zult op den
rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan, dat het volk drinke. Mozes nu deed alzo voor de
ogen der oudsten van Israël.
Rotssteen slaan
Na een tijdje begon het Volk weer te klagen over dorst. Ze zeiden tegen Mozes; waarom heb
je ons hierheen gebracht? Om te sterven in de woestijn zeker? Mozes kreeg na gebed van de
Heere te horen dat hij moest spreken tegen de door de Heere aangewezen Steenrots en er
zou Water uit stromen. Mozes baalde van het Volk en was erg geïrriteerd. Daarom sprak hij
niet tegen De Steenrots maar sloeg De Steenrots. Er kwam veel water uit. Maar omdat
Mozes niet geluisterd had naar de Heere en de rotssteen voor de tweede keer geslagen had
in plaats van gesproken, mocht hij het Volk, het beloofde land niet binnenbrengen.
Vragen om Zijn Hulp
Mozes had de Heere niet geloofd dat alleen spreken tot de Steenrots genoeg zou zijn. Mozes
had nogmaals geslagen, door slordigheid, door onnadenkendheid en door zijn eigen irritatie
boven het Woord van God te stellen. Mozes had dus niet geluisterd maar op eigen initiatief
gehandeld. Hij gaf hiermee een voorbeeld van ongehoorzaamheid aan het Volk van God.
Overdrachtelijke betekenis
Als wij tegenslag (dorst) hebben tijdens onze wandel in de woestijn, de wereld, dan zouden
wij niet klagen en Hem tegenspreken want dan kruisigen (slaan) wij de Heere feitelijk
opnieuw. Wij zouden juist met Hem buiten de legerplaats verblijven, Zijn Smaadheid
dragende. Wij hoeven de Rotssteen niet te slaan maar enkel vragen om Zijn Hulp en Kracht is
reeds voldoende. Dan geeft Hij ons Zijn Woord, Zijn Water en Leven om onze dorst te lessen.
Want ook wij trekken door de woestijn, de wereld. Ook wij zijn op weg naar het Beloofde
Land. En ook wij zouden onderweg eten en drinken van wat de Heere ons aanbiedt. Manna,
Zijn Woord, is het Geestelijke Voedsel. Manna als beeld van de Heere Jezus Christus, Die ons
wil laten delen in Zijn Opstandingsleven.
Johannes 6
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun
het brood uit den hemel te eten.
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32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het
brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven
geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
hebreeën 2
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des
volks te verzoenen.
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht
worden, te hulp komen.
hebreeën 13
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de
poort geleden.
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende.
Numeri 20
1 Als de kinderen Israëls, de ganse vergadering, in de woestijn Zin gekomen waren, in de
eerste maand, zo bleef het volk te Kades. En Mirjam stierf aldaar, en zij werd aldaar
begraven. 2 En er was geen water voor de vergadering; toen vergaderden zij zich tegen
Mozes en tegen Aäron. 3 En het volk twistte met Mozes, en zij spraken, zeggende: Och, of wij
den geest gegeven hadden, toen onze broeders voor het aangezicht des HEEREN den geest
gaven! 4 Waarom toch hebt gijlieden de gemeente des HEEREN in deze woestijn gebracht,
dat wij daar sterven zouden, wij en onze beesten? 5 En waarom hebt gijlieden ons doen
optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad,
noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen; ook is er geen water om te
drinken. 6 Toen gingen Mozes en Aäron van het aangezicht der gemeente tot de deur van de
tent der samenkomst, en zij vielen op hun aangezichten; en de heerlijkheid des HEEREN
verscheen hun. 7 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: 8 Neem dien staf, en verzamel de
vergadering, gij en Aäron, uw broeder, en spreekt gijlieden tot de steenrots voor hun ogen, zo
zal zij hun water geven; alzo zult gij hun water voortbrengen uit de steenrots, en gij zult de
vergadering en haar beesten drenken. 9 Toen nam Mozes den staf van voor het aangezicht
des HEEREN, gelijk als Hij hem geboden had. 10 En Mozes en Aäron vergaderden de
gemeente voor de steenrots, en hij zeide tot hen: Hoort toch, gij wederspannigen, zullen wij
water voor ulieden uit deze steenrots hervoorbrengen? 11 Toen hief Mozes zijn hand op, en
hij sloeg de steenrots tweemaal met zijn staf; en er kwam veel waters uit, zodat de
vergadering dronk, en haar beesten. 12 Derhalve zeide de HEERE tot Mozes en tot Aäron:
Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt, dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van
Israël, daarom zult gijlieden deze gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun
gegeven heb.
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De Heere Jezus Christus is de Steen
Het toespreken en slaan van de Steenrots heeft diverse typologische betekenissen. De Ware
Steenrots is de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus is de Steen, de Rots, de
Rotssteen, de Steenrots. Hij is De Levende Steen.
De Welgefundeerde en Vaste Steen
De Dierbare Steen
De Beproefde Steen
De Kostelijke Steen
De Uitverkoren Steen
De Steen Die niet wankelt
De Steen waaraan men zich zou vastklampen
De Steen waarin men zou schuilen
De Steen waarop men zou bouwen
De Steen waarop men zou staan
De Steen aan Wie men zich niet zou ergeren en waarover men niet zou struikelen
1 Korinthe 10
3 En allen dezelfde geestelijke spijs (het Woord) gegeten hebben
4 En allen denzelfden geestelijken drank (eeuwig leven) gedronken hebben; want zij dronken
uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
Deuteronomium 32
4 Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is
waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en recht is Hij.
Psalm 18
3 De HEERE is mijn Steenrots, en mijn Burg, en mijn Uithelper; mijn God, mijn Rots, op
Welken ik betrouw; mijn Schild, en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek.
1 Petrus 2
6 Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uitersten Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
7 U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar den ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien
de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen
des aanstoots, en een rots der ergernis;
8 Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook
gezet zijn.
Rotssteen en Steenrots
Er wordt duidelijk verschil gemaakt tussen het woord Rotssteen en het woord Steenrots. Het
woord Rotssteen wijst namelijk naar het vijandig behandelen van de Heere Jezus. Door op
de Rotssteen te slaan (= te doden), werd nieuw leven verworven dwars door de dood heen.
En het volgende spreken tot de Steenrots is Leven vragen aan de Verhoogde en Verheerlijkte
Opgestane Christus. Wedergeboorte dus.
Rotssteen (= rwxh = Ha Tzur) Steenrots (= ulsh = Ha Selah)
5

De Steen brengt Leven voort
Het is De Rotssteen en De Steenrots. Er is namelijk geen Ander Die Leven kan voortbrengen.
Brood is typologisch ‘het Woord’. Ieder die Zijn Woord gelooft zal niet sterven oftewel; ieder
die van Hem eet, zal eeuwig leven. Ook water is in de Bijbel typologisch ‘het Woord’. Ieder
die Zijn Woord gelooft zal niet sterven oftewel; ieder die van Hem drinkt, zal eeuwig leven.
Johannes 6
68 Simon Petrus dan antwoordde Hem: Heere, tot Wien zullen wij heengaan? Gij hebt
de woorden des eeuwigen levens.
Johannes 4
13 Jezus antwoordde, en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal
wederom dorsten;
14 Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in
eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een
fontein van water, springende tot in het eeuwige leven.
Door op de Rotssteen te slaan (= te doden), werd nieuw leven verworven. Water is het
nieuwe Leven dat Christus voor ons heeft bewerkstelligd. Door de dood en Opstanding van
de Heere Jezus Christus zijn wij in Hem Eerstelingen van de nieuwe Schepping en hebben wij
deel aan Zijn Opstandingsleven.
Johannes 19
33 Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen
niet.
34 Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed
en water uit. Er stroomt uit Zijn Zijde, bloed en water, namelijk Levend Water
Men blijft onder de Wet
Mozes moest nu spreken en niet slaan. Nu de Heere Jezus voor ons gestorven is, kunnen wij
door het te vragen (= spreken) nieuw leven (wedergeboren worden) ontvangen. De Heere
had tegen Mozes gezegd dat hij tot de Steenrots moest spreken. Maar Mozes sloeg tegen de
rots. Slaan is vijandig. De Heere Jezus werd ook geslagen.
Typologisch betekent het ook dat de Heere Jezus is geslagen en gekruisigd. Maar de
Opgestane en Verhoogde en Verheerlijkte Jezus Christus wordt nog steeds door het Joodse
Volk en de wereld en de Wettische Christenen geslagen. Want men weigert te leven uit de
vergeving van zonden. Men blijft leven onder de Wet. Men blijft onder het oude Verbond.
Men weigert te leven uit Zijn Barmhartige Genade. In het opnieuw slaan van de Steenrots
Christus wijst men als ongelovige gelovige alsnog het Werk af, wat de Heere Jezus Christus
nu aan ons doet. Waardoor de Heere Jezus Christus, overdrachtelijk, nog steeds gekruisigd
en verworpen wordt door hen.
Galaten 2
19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.
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20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en
hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij
liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.
21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de Wet is, zo is
dan Christus tevergeefs gestorven.
Met andere woorden: wij leven niet meer onder de Wet. Het oude Verbond der Wet is
opgeheven en we leven nu onder het nieuwe Verbond der Genade. Wij hoeven niet aan
allerlei geboden en verboden te voldoen om onszelf te verbeteren. Genade kent geen enkele
verplichting, anders is het geen Genade meer!
Numeri 20
12 Derhalve zeide de HEERE tot Mozes en tot Aäron: Omdat gijlieden Mij niet geloofd hebt,
dat gij Mij heiligdet voor de ogen der kinderen van Israël, daarom zult gijlieden deze
gemeente niet inbrengen in het land, hetwelk Ik hun gegeven heb.
Deuteronomium 31
7 En Mozes riep Jozua, en zeide tot hem voor de ogen van gans Israël: Wees sterk en heb
goeden moed, want gij zult met dit volk ingaan in het land dat de HEERE hun vaderen
gezworen heeft, hun te zullen geven; en gij zult het hun doen erven.
Niet Mozes maar Joshua; niet de Wet maar de Genade
De overdrachtelijke betekenis dat Mozes het beloofde Land niet in zou kunnen gaan, is het
feit dat men niet wordt gerechtvaardigd door de Wet maar door geloof. Mozes staat voor de
Wet. Het was Jozua (Hebreeuws voor Jezus) die het Volk het beloofde Land binnen leidde.
Romeinen 3
28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken
der wet.
Galaten 2
16 Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden
gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom
dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.
Hij is het Ware Brood uit de Hemel
De Heere Jezus Christus is het Ware Brood Gods. Hij is het Brood uit de Hemel. Hij is het
Brood des Levens. Met Hem zouden wij ons voeden. Geestelijk voedsel. Eten is typologisch
deelhebben aan hetzelfde leven, deelhebben aan hetzelfde Woord; deelhebben aan
hetzelfde Opstandingsleven oftewel gemeenschap hebben met. Iedereen die van Hem eet,
iedereen die Zijn Woord gelooft, zal voor Eeuwig leven. Iedereen die Zijn Woord gelooft, zal
delen in Zijn Opstandingsleven. Zal deelhebben aan Hem.
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Exodus 16
15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want
zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE
ulieden te eten gegeven heeft.
16 Dit is het woord, dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan een ieder naar dat hij
eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen; ieder zal nemen voor
degenen, die in zijn tent zijn.
Johannes 6
31 Onze vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn; gelijk geschreven is: Hij gaf hun
het brood uit den hemel te eten.
32 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Mozes heeft u niet gegeven het
brood uit den hemel; maar Mijn Vader geeft u dat ware Brood uit den hemel.
33 Want het Brood Gods is Hij, Die uit den hemel nederdaalt, en Die der wereld het leven
geeft.
34 Zij zeiden dan tot Hem: Heere, geef ons altijd dit Brood.
35 En Jezus zeide tot hen: Ik ben het Brood des levens; die tot Mij komt, zal geenszins
hongeren, en die in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.
1 Korinthe 10
16 De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een
gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood, dat wij breken, is dat niet een
gemeenschap des lichaams van Christus?
17 Want een brood is het, zo zijn wij velen een lichaam, dewijl wij allen eens broods
deelachtig zijn.
Mozes zegt dat dit Brood de uitbeelding is van het Woord van God. En de Heere Jezus zegt
dat Hij het Ware Manna is; Dit Brood zal na Zijn Opstanding op Aarde nederdalen. Wanneer
men dit Brood zal eten, zal men in der eeuwigheid niet meer hongeren en dorsten. Zal men
niet meer sterven. Het gaat over het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus. Eet en
drink Mij, namelijk geloof in Mij. Blijf in Mij, leef dagelijks in gemeenschap met de Heere
Jezus Christus. Eet dagelijks Mijn Manna; Mijn Woord en geef je over aan Mijn Woord en aan
Mijn Geest en aan Mijn Leven in je. Neem dagelijks van het Geestelijk Voedsel, het Woord,
de Heere Jezus Christus.
Levende Brood = Levend makend Brood
= Levend makende Geest
= Leven brengend Woord
Ware Graankorrel
De Heere Jezus Christus is niet alleen het Ware Brood maar ook de Ware Graankorrel.
Graankorrel = arg = Gera
= Gera = Gewicht (Christus is Zijn Gewicht in Goud waard)
rga = Ager = Het samenbrengen en vergaderen van de oogst
rg = Ger = Vreemdeling
arg =
Vreemdeling ben Ik
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Johannes 12
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo
blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
Door de dood van de Heere Jezus en de Opstanding van de Heere Jezus Christus heeft Hij
eeuwig Leven bewerkstelligd. Hij is de Ware Graankorrel die bereid is Zich over te geven aan
de aarde en een langdurige en pijnlijke bewerking te ondergaan om uiteindelijk tot
Voedzaam Brood te worden.
Bethlehem betekent broodhuis
Het is bijzonder en toch eigenlijk heel logisch dat de Heere Jezus geboren werd in
Bethlehem. Want Bethlehem betekent ‘Broodhuis’.
Het Ware Brood lag dan ook in een voederbak want een kribbe is een voederbak. Dus
eigenlijk lag het ‘Brood des Levens’ in de voederbak. Wij zouden ons voeden met dat
Levende Brood. De Heere Jezus, als het Woord van God, en als het Brood des Levens, werd
geboren in het Broodhuis: Bethlehem = Beth = Huis
Lechem = Brood, Strijd
Wat zegt de Bijbel over manna?
Exodus 16
14 Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding,
klein als de rijm, op de aarde.
15 Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want
zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE
ulieden te eten gegeven heeft.
16 Dit is het woord, (Ha Dabar = rbdh) dat de HEERE geboden heeft: Verzamelt daarvan
een ieder naar dat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen;
ieder zal nemen voor degenen, die in zijn tent zijn.
Één gomer = één maat, norm
Overdrachtelijk; het Woord van God is Eén, het Woord van God is de Norm. De Maat om het
te eten is weliswaar voor iedereen verschillend maar het Woord is en blijft de Norm. Het
gaat niet om de hoeveelheid maar alleen met Zijn Maat zou men meten en alleen Zijn Norm
zou gelden.
Wat is dit?
Man = Manna = Wat is Dit? (Exo.16:15) En vijandiger: Wat is dit nu weer wat wij
voorgeschoteld krijgen? Het merendeel van het Volk Israël wil niet eens weten wat Manna
is. Maar ook vele Christenen willen niet meer weten wat Manna eigenlijk is. Vele Christenen
willen niet meer weten wie de Heere Christus werkelijk is. Men is druk met zichzelf te
verbeteren en het kerkelijk instituut te dienen. En als reactie op de vraag van het Volk Israël
over Wie of wat Manna eigenlijk is, verklaart Mozes dit via enkele woorden: ‘het is een klein
rond Ding en het is klein als de rijm op de aarde’.
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Numeri 11
4 En het gemene (algemene, eenvoudige) volk, dat in het midden van hen was, werd met lust
(honger, verlangen) bevangen; daarom zo weenden ook de kinderen Israëls wederom, en
zeiden: Wie zal ons vlees te eten geven?
5 Wij gedenken aan de vissen, die wij in Egypte om niet aten; aan de komkommers, en aan
de pompoenen, en aan het look, en aan de ajuinen, en aan het knoflook.
6 Maar nu is onze ziel dor, er is niet met al, behalve dit Man voor onze ogen!
7 Het Man nu was als korianderzaad, en zijn verf was als de verf van den bedolah.
8 Het volk liep hier en daar, en verzamelde het, en maalde het met molens, of stiet het in
mortieren, en zood het in potten, en maakte daarvan koeken; en zijn smaak was als de
smaak van de beste vochtigheid der olie.
9 En wanneer de dauw des nachts op het leger nederviel, viel het Man op hetzelve neder.
: Het is gelijk Koriander
: Het is gelijk Zaad
: Het is gelijk Verf
: Het is gelijk Verf van de Bedolah
: Het heeft de smaak van Honing
Wat doet Manna (het Woord en het Leven van Christus) met je?
Koriander = Hoop, Blijdschap, bijeen vergaderen, voorspoedig zijn
Hij geeft Hoop en Blijdschap en vergaderd ons samen tot Eén.
Zaad
= het Onvergankelijk Zaad der wedergeboorte, namelijk het eeuwig
Blijvende Woord van God.
De Heere Jezus Christus is het Ware Zaad van Abraham.
Verf
= Oog, bron, kleur
Het doet ons zien wie wij van nature in Adam waren;
en wie wij nu, door geloof in de Heere Jezus Christus, geworden zijn.
En het Woord doet ons in bijzonderheid zien Wie Christus is.
Christus kleurt ons de dingen zoals ze er werkelijk uitzien.
Bedolah = Scheiden van, verdelen, verschillen
Het Woord van God geeft ons inzicht en onderscheidingsvermogen
want het Woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan
enig tweesnijdend Zwaard. En gaat door tot de verdeling der ziel, en des
Geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der
gedachten en der overleggingen des harten
Manna als uitbeelding van de Heere Jezus Christus, Die het Woord, en het Brood des Levens
is. Dit Manna is;
-Voedsel voor het verloste Volk van God
-Het Brood hetwelk de Heere ulieden te eten gegeven heeft
-Het Woord van God, dat de Heere u (aan)geboden heeft
-de uitbeelding van het geschreven Woord van God
-de uitbeelding van het Vleesgeworden Woord, de Heere Jezus Christus
-het Hemels Voedsel wat bestemd was voor het aardse Volk Israël
-het Hemels Voedsel, wat nu bestemd is voor het Hemels Volk, de Gemeente
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-het Brood des Levens, de Heere Jezus Christus
-zo volkomen tegengesteld aan het Aardse voedsel
-uit de Hemel
-geen product uit de aarde, of uit Egypte of uit het menselijke brein
-door miljoenen Israëlieten gegeten gedurende veertig jaar in de woestijn
-alleen daar, waar het Volk van God zich bevindt
-zo voor het grijpen maar daarmee is de verantwoordelijkheid des te groter.
-een rond ding, namelijk het is één geheel en is daarom in harmonie met zichzelf
-een rond ding en daarmee is het volledig en volmaakt
-een Rond ding en spreekt dus over eeuwige dingen die geen einde hebben
-klein en gering want Christus wordt nog steeds veracht in de Wereld
-wit, wat spreekt over de Heiligheid, de Reinheid, de Smetteloosheid, en
zondeloosheid van de Heere Jezus Christus
-de smaak van Honing, als uitbeelding van de Hemelse dingen en is dus vaste Spijs.
Knielend
Voedsel wat men dagelijks zelf zal moeten verzamelen, net zoals het aardse voedsel. Eerst
als dauw op de grond maar wordt daarna tastbaar en kan gegeten worden. De uitbeelding
van de Heere uit de Hemel, Die Zich vernederde als Brood des Levens. Te verzamelen in een
knielende en aanbiddende houding. Als uitbeelding van geloof en onderwerping en
gehoorzaamheid aan Gods Woord. Te verzamelen in één gomer. Kleine kinderen kunnen
meestal minder eten dan een volwassene. Overdrachtelijk; Gods Woord is voor zowel een
kleine eter als voor een grote eter meer dan genoeg.
Mattheüs 4
4 Doch Hij, antwoordende, zeide: Er is geschreven: De mens zal bij brood alleen niet leven,
maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat.
mondjesmaat
Velen nemen hedentendage het Woord van God maar met mondjesmaat. Blijkbaar wil men
niet opgroeien tot volwassenen in het geloof en liever kind blijven. Blijkbaar wil men de
consequenties die het Woord met Zich meebrengt, niet dragen. Velen zeggen dan ook, het
zit me tot hier (ik moet er bijna van overgeven). Net als het Volk Israël toen ze elke dag het
Manna voorgezet kreeg. Ook het Volk walgde.
Numeri 21
5 En het volk sprak tegen God en tegen Mozes: Waarom hebt gijlieden ons doen optrekken
uit Egypte, opdat wij sterven zouden in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen
water, en onze ziel walgt over dit zeer lichte brood
Nieuw Leven in de Heere Jezus Christus
Als je te lang wacht met het verzamelen van het Manna dan verdampt het door de zon. En
van het verzamelde Manna mocht niets overblijven voor de volgende dag. Zo kon dit Manna
niet tot zuurdesem (gist) worden. Manna zou elke dag nieuw zijn. Gods Woord is elke dag
11

nieuw. Wij zouden geen deel meer hebben aan het Brood en het Woord van de vorige dag.
Het Brood van de vorige dag is overdrachtelijk het Woord van het Oude Verbond der Wet.
Ook zouden wij geen deel meer hebben aan het brood, Woord en leven van de oude
Schepping. Alles wat nu nog telt is ons nieuwe leven in de Heere Jezus Christus als Eersteling
van de Nieuwe Schepping en het Leven onder het Nieuwe Verbond.
Lukas 11
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
Mattheüs 16
11 Hoe verstaat gij niet, dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide, dat gij u
wachten zoudt van den zuurdesem der Farizeën en Sadduceën.
12 Toen verstonden zij, dat Hij niet gezegd had, dat zij zich wachten zouden van
den zuurdesem des broods, maar van de leer der Farizeën en Sadduceën?
1 Korinthe 5
6 Uw roem is niet goed. Weet gij niet, dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur
maakt?
7 Zuivert dan den ouden zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij
ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus.
8 Zo dan laat ons feest houden, niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem der
kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid.
zélf kiezen of we willen eten
De Heere Jezus zegt duidelijk dat Hij ons Zijn Woord, Zijn Hemels Brood, geeft. De Heere
biedt ons Zijn Woord, namelijk Zijn Opstandingsleven aan. Het is zeer beledigend wanneer
wij Zijn Woord niet zouden aannemen. En het is ook beledigend wanneer wij Zijn Woord
aanpakken maar het naast ons neer zouden leggen. Want naast het Woord van God, naast
het Brood des Levens, naast de Heere Jezus Christus, bestaat er absoluut niets wat Leven is
en wat tot Leven brengt en wat tot Leven leidt. Als wij dit manna niet willen eten, dan raken
wij ondervoed. En gaan wij dood. Dood in de Bijbel betekent geen communicatie met de
Heere mogelijk. De Heere propt Zijn Woord niet in onze mond. We mogen zélf kiezen of wij
eten willen. Dit heeft consequenties voor ons leven hier en voor onze positie in de Hemel
straks.
Mattheüs 26
26 En als zij aten, nam Jezus het brood, en gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het den
discipelen, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam.
27 En Hij nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen
daaruit; 28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments (het Bloed =het Leven
van de Hogepriester), hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.
Amen.
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