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Opmerking: bij het kindermoment kun je allerlei verschillende broodjes en bolletjes 
meenemen! 
 
Kindermoment 
 
Ik heb hier allemaal verschillende soorten brood. Welke vind jij nou echt lekker? Welke zou 
jij elke morgen wel willen eten? Welke niet? Waar komt dit brood vandaan? En waarom heb 
je het nodig? Wij hebben in de Bijbel gelezen dat het volk Israël ook brood kreeg. Wat was 
dat voor brood? Wat was er bijzonder aan? Waar kwam het vandaan? Was het lekker, denk 
je?  
 
Kun jij leven van genade? 
 
Nu heb ik in de winkel nog gevraagd naar een bijzonder soort brood, maar ik kon het niet 
vinden. De mevrouw achter de toonbank vond het ook maar een rare vraag. Genadebrood. 
Wel es van gehoord? Wel es gegeten misschien?  
Genadebrood – da’s natuurlijk geen echt brood. Meer een uitdrukking: genadebrood eten. Dat 
betekent dat jij leeft op kosten van iemand anders. Zelf breng je niks in, je teert helemaal op 
andermans goedheid. Lijkt je dat lekker brood? 
Dat brengt me bij de vraag van deze preek. Kun jij leven van genade? Er zitten twee dingen in 
die vraag. Allereerst: kan dat eigenlijk wel, leven van genade? En vervolgens: kun jij het – 
helemaal leven op kosten van God? Teren op wat Hij geeft. Zelf niks in brengen. Afhankelijk 
zijn. Kun jíj dat? 
Zeg nou maar niet te snel: ja, dat kan ik. Want het is niet iets dat jou en mij nou in het bloed 
zit. Leven van genade is echt moeilijk. Want ik heb mijn trots. Ik wil onafhankelijk zijn. Ik 
wil voor mezelf zorgen. Ik vind dat ik voor mezelf moet zorgen.  
Maar tegelijk is het ook geweldig mooi. Leven van genade. Helemaal afhankelijk van God. Ik 
krijg genoeg. Ik hoef niet bang te zijn voor de dag van morgen. Ik hoef me geen zorgen te 
maken over wat we dan zullen eten. Want God zorgt voor mij. Hij geeft mij alles wat ik nodig 
heb.  
Dat is de les die Israël ook leerde in de woestijn. Leven van genade. Afhankelijk zijn van 
God. Zij moesten het ook leren. Net als wij vandaag. 
 
Gemopper in de woestijn 
 



Het begint allemaal met gemopper in de woestijn. Alweer trouwens. Voor de tweede keer. En 
het zal niet de laatste keer zijn. Israël aan het mopperen en morren. Wat is er nu weer aan de 
hand? Nou, ze zijn ongeveer anderhalve maand op stap. Dus zijn de voorraden op die ze nog 
uit Egypte konden meenemen. En in de woestijn groeit natuurlijk niks. Hoe moet dat nou met 
het eten? Waar haal je dat vandaan in de woestijn? 
En dus beginnen ze te morren tegen Mozes en Aäron. Allemaal. Op zit is dat helemaal zo raar 
niet. Het zal jou maar gebeuren. In de woestijn met dat hele volk. Met je kinderen. En de 
etenstas raakt leeg. De bodem komt in zicht. Hoe moet dat dan, morgen en overmorgen? 
Natuurlijk prachtig die bevrijding uit Egypte! Geweldig hoe God jou en je volk door de 
Rietzee heeft gebracht, maar als er nou gewoon geen eten is… Wat schiet je er dan allemaal 
mee op? 
Maar toch. Meteen dat gemopper. Meteen die boze gezichten. Meteen dat ontevreden gedoe. 
Je kunt je nood klagen bij God. Maar dat is wat anders dan meteen beginnen te morren en te 
mopperen. Zo gaat het zo vaak bij ons mensen. Eigenlijk heel herkenbaar. Vooral kijken naar 
wat je mist. Niet naar wat je hebt. En meteen mopperen, klagen, zeuren. Zo gaat het vaak in 
de samenleving. Zo gaat het ook vaak genoeg in de kerk. Dit is niet goed. Dat klopt niet. Het 
is ook nooit goed…  
En het is meer dan zomaar klagen en mopperen. Mozes en Aäron zeggen: dit is niet tegen ons 
gericht – want wie zijn wij nou eigenlijk! – maar dit is tegen God gericht. Ze brengen het op 
de juiste geestelijke spanning. Het is meer dan klagen en zeuren, het is wantrouwen in God. 
Dat woord morren heeft dat ook in zich: verzet tegen God zelf. Het is twijfelen aan het nut 
van wat Hij doet. Twijfel aan God zelf. Wie Hij is en wat Hij doet en ook wat Hij gedaan 
heeft – het telt opeens even niet meer.  
Maar wat zat er nou achter? Ik las bij iemand – en ik vond dat wel mooi – die zei: ‘De 
Israëlieten begonnen te mopperen toen de voorraden op waren en nog niet eens omdat ze 
honger hadden’. Nu waren alleen de voorraden nog maar op. En toen werden ze bang. Hoe 
moet dat morgen? Ze waren hun zekerheid kwijt. Hun greep op de dag van morgen. En 
daarom verlangen ze hardop terug naar Egypte. Daar had je dat niet. De vleespotten waren 
gevuld. Brood genoeg te eten. Daar had je tenminste zekerheid. Verder een rotleven – maar 
dat laten we even buiten beschouwing. Je wist tenminste wat je had. En met God weet je het 
tenslotte nooit.  
Zie je dus hoe moeilijk dat is – leven van genade? Helemaal afhankelijk zijn van God? Want 
waar zijn wij uiteindelijk bang voor? Dat je er bij God op achteruit gaat. Zoals de Israëlieten. 
Wij krijgen bij God minder dan we in Egypte hadden. Als ik kies voor Hem, dan lever ik 
vooral heel veel in: geluk, plezier, welvaart misschien… En wat is het dan waard – geloven in 
Hem? Het gemopper van Israël is me ergens wel lief. Omdat het zo menselijk is. Omdat ik 
ook zo ben. En jij. Liever slaaf en afgebeuld worden maar de zekerheid van genoeg te eten – 
dan vrij en dichtbij God maar niet weten wat je morgen op tafel hebt staan.  
 
Brood uit de hemel 
 



In een van de vorige preken zei ik: God haalde Israël in één nacht uit Egypte, maar Hij had er 
veel meer tijd voor nodig om Egypte uit Israël te halen. Dat zie je nu weer. Egypte is nog niet 
uit Israël. Ze verlangen ernaar terug. Toen had je tenminste zekerheid. Israël gaat voor de 
korte termijn kick van een goed gevulde etenskast. Dat was nog es een leven in Egypte! Aan 
niks gebrek. Ja, maar je hebt er duur voor betaald: je vrijheid, je leven, onderdrukking en 
slavernij… Dat telt allemaal even niet meer. 
Hoe reageert God hier op? Nou, met oneindig geduld – kun je wel zeggen. Hij verschijnt zelf. 
Hij laat het niet afhandelen door Mozes en Aäron. Hij komt zelf. Zo belangrijk vindt Hij het. 
En Hij laat het brood uit de hemel regenen. Eerst nog vlees daarbij. Maar dat zou er niet elke 
dag zijn. Dat brood wel. Nou ja, brood… Wat is het eigenlijk? Goeie vraag: wat is dat? Man 
hu – wat is dat? Dat is nou het manna! Het ‘wat-is-dat-brood’. Je hoort de verbazing en de 
verwondering er nog steeds in. Wat is dat? Genadebrood. Brood uit de hemel. 
Verwonderbrood.   
Genadebrood. Want: gegeven uit pure goedheid van God. Je kunt er gerust bij denken: toen 
wij nog vijanden waren. Toen Israël hardop terugverlangde naar Egypte. Genadebrood ook, 
omdat er genoeg is voor iedereen. Als God begint te geven wordt er niemand overgeslagen. 
Wat je ook verzamelt – of het nou veel teveel is of eigenlijk te weinig – als je het natelt blijkt 
er voor iedereen precies genoeg te zijn. Precies hetzelfde rantsoen. Geen survival of the fittest 
in de woestijn dus… Het recht van de sterkste. Wie het sterkst, handigst of het slimst is, krijgt 
het meest. Nee, voor iedereen genoeg en precies hetzelfde. En genadebrood – omdat je het 
gewoon krijgt, je hebt er zelf niks voor gedaan…. 
Oké, geen vetpot. Of moet ik zeggen: vleespot… Gewoon brood. Korrels die je kunt 
fijnmalen en waar je koeken van kunt bakken. Ze smaken een beetje naar honing. Brood uit 
de hemel. Jullie zullen beseffen dat Ik de HEER ben, zegt God erbij. En dus anders dan de 
afgoden. De afgoden van Egypte met hun schijnzekerheid. Want zo gaat dat met afgoden. Ze 
beloven gouden bergen, maar ze nemen je uiteindelijk in de tang. Je moet er krom voor 
liggen. Ze lijken je welvaart en overvloed op te leveren, maar uiteindelijk zuigen ze je 
gewoon helemaal leeg!  
Nou, zo is God niet. Hij geeft genadebrood. Geen prijs die je moet betalen. Geen 
tegenprestatie die wordt verlangd. Leven van genade. Je moet er heus wel iets voor doen. Die 
korrels oprapen en er brood van maken. Maar daar gaat het niet om. Dat is een 
bijkomstigheid. Waar het om gaat is dat jij het krijgt. Elke dag genoeg. Genoeg om van te 
leven. Genadebrood. 
Oké, dat was toen – zeg je. Andere tijd. Andere situatie. Inderdaad, dat is zo. Vandaag moet ik 
hard werken voor mijn brood. Van genade kun je nu dus niet meer leven. Nee, nu heb je 
ongelijk. Het kan nog steeds. Ook al moet je ervoor werken. Komt er niks zomaar op de plank 
liggen thuis. Het gaat niet om wat jij ervoor doet. Waar het om gaat is dat je ziet dat je met 
God zelf hebt te maken. Of je Hem ziet staan. Achter je eten. Achter je spullen. Je mooie huis 
en je hippe mobieltje. Achter al die gewone dingen in je leven. Zie jij dat? Nog steeds regent 
het brood uit de hemel. En is elke boterham een sneetje genadebrood!  
 



Leven van genade 
 
Je kunt dus leven van genade. Kijk maar naar de Israëlieten. En je kunt er ook goed van leven. 
Je zult niet van honger omkomen… En je zult zien: als je ziet hoe nog steeds alles genade is, 
dan gaat het anders smaken. Jouw eten. Jouw huis, auto en leuke spulletjes – het gaat anders 
aan voelen. Veel mooier en veel rijker. Niet meer ‘van mij, voor mij’, maar: van God, zijn 
gulle hand! Je ziet het in Exodus 16 bijna letterlijk terug. Vertrouwen in God – het manna zal 
er morgen ook zijn – maakt je eten houdbaar. Maar wantrouwen – laat ik m’n kans maar 
grijpen, want of het er morgen ligt weet ik niet – laat je eten bederven. Dat betekent dus dat de 
vraag niet is of het kan – leven van genade – maar veel meer: of jij het kunt, of jij het durft, of 
jij zo met je handen open naar God wilt gaan staan!  
En dat blijkt eigenlijk ook precies de bedoeling te zijn van dat manna. Je leest het in vers 4: 
‘Ik laat het brood regenen. De mensen moeten er op uit gaan om voor elke dag genoeg te 
verzamelen. En daarmee stel ik hen op de proef. Ik wil weten of ze zich houden aan mijn 
voorschriften’. God wil Israël op de proef stellen. Ik geef ze genoeg. En zullen zij Mij dan 
trouw blijven? Je komt het vaker tegen tijdens de woestijnreis – God die zegt: Ik wil mijn 
volk op de proef stellen. Ik kijk uit de hemel in gespannen verwachting naar hen: gaan ze 
doen wat Ik zeg, gaan ze Mij nou ook liefhebben, gaan ze luisteren naar Mij en willen ze Mij 
trouw zijn? In Deuteronomium 8, 2 blikt Mozes terug en zegt hij het zo: ‘God wilde u zijn 
macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde: 
gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet’.  
Hoor je het? Het gaat niet om het manna. Het gaat om God. Of jij Hem achter dat brood ziet 
staan. Of jij van Hem afhankelijk wil zijn. God kijkt met gespannen verwachting naar 
beneden: durven zij het nou ook met Mij aan? Precies dat zegt Jezus tegen de mensen in 
Kapernaüm. Prijs je niet gelukkig met dat manna zelf. Dat was maar gewoon brood. En de 
mensen in de woestijn zijn later ook nog gewoon gestorven. Prijs je gelukkig met God die het 
echte brood uit de hemel geeft. En dat ben ik. Je kunt ook teveel bezig zijn met manna, met 
wat je moet eten. Wil je ook het echte brood uit de hemel ontvangen? Het levende brood dat 
leven geeft voor altijd en eeuwig! En dat brood, dat echte brood uit de hemel, zegt Jezus, dat 
ben ik! 
En de vraag is dan nu even: is dit genadebrood genoeg voor jou? Het brood dat leven geeft. 
Eeuwig leven. Niet het brood waar je rijk van wordt. Een leven in luxe mee krijgt. Maar wel 
liefde die nooit kleiner wordt. Leven dat nooit meer sterft. Vrede die nooit meer kan worden 
kapotgeschoten. Rust die nooit meer kan worden verstoord. Hoop die niet teleurgesteld kan 
worden. God heeft je waarachtig meer te bieden dan de schijnbare zekerheid van een 
comfortabel huis en een goed gevulde koelkast… Is het genoeg voor jou – dat levende brood? 
Genoeg om op te teren onderweg. Om vol te houden op weg naar het beloofde land. En 
gewoon maar te leven – elke dag in Gods genade. Kun jij leven – van genade? Ik hoop van 
harte dat je ‘ja’ zegt! 
 
Amen 
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