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‘n Manna geloof! 

 

Daar was ’n kleuterskoolonderwyseres wat ’n liedjie oor “popcorn” 
geskryf het. Tydens die sing van die liedjie moes die kinders een vir 
een “pop” totdat hulle almal gestaan het. 

 

Op ’n keer het sy agtergekom dat een kind op die vloer bly sit het, 
terwyl al die ander kinders ge“pop” het. “Wat’s verkeerd? Waarom 
“pop” jy nie soos al die ander nie?” het sy vir die seuntjie gevra. Hy 
het dadelik geantwoord:  “Omdat ek vasgebrand is aan die 
onderkant van die pot!”  

 

“Vasgebrand aan die onderkant van die pot” Dit is ’n akkurate 
beskrywing van ’n toestand waardeur ons almal gaan.   

 

Die volk wat deur die woestyn getrek het op pad na die beloofde 
land het ook baiekeer vasgebrand gevoel.  Dan het hulle altyd 
gekla!  Dis ’n natuurlike reaksie, en ons mag kla, maar wanneer kla 
te lank aan gaan maak dit jy naderhand met ’n donkerbril na alles 
kyk en God heeltemaal mis!  

 

Een van die dinge waaroor die Israeliete baie oor gekla het was kos.  
In Numeri 11 vs 5 staan daar  “Ons onthou nog die vis wat ons in 
Egipte verniet kon eet, ook die komkommers, waatlemoene, preie, 
uie en knoffel. Maar nou wurg ons.  Daar is niks behalwe hierdie 
manna voor ons nie.” 

 

Knoffel het nogal die vermoë om ’n reukie af te gee – jy’t dit gister 
geëet en dit bly vandag nog met jou!   

 

Netsoos knoffel se reukie kry mens knoffel-gelowiges wat so behep 
is met die dinge van die verlede, dat hulle in die proses vergeet om 
vir God vir die hede en die toekoms te vertrou. 

 

Manna gelowiges daarteenoor is altyd bewus van God - hulle weet 
dat God die God van die onmoontlike is, hulle vertrou dat God 
altyd sal voorsien op Sy eie tyd en op Sy eie wonderlike manier vir 
Sy kinders.  Hulle waardeer selfs die kleinste, eenvoudigste dinge in 



2 

 

die lewe, want soos Ps16 se psalmdigter weet hulle ALLES kom uit 
God se hand. 

 

Dit is gelowiges wat  gefokus is op God ook as hulle in ‘n woestyntyd. 

 

Die verhaal van die manna in Eksodus 16 was vir Moses en die volk 
’n eksperiment in vertroue.  Ons lees hoe hulle na die knoffel van 
Egipte terugverlang het – en hulle begin kla en twyfel. 

 

Dan kom die antwoord van die Here – ek gaan vir julle kos gee, 
maar eers moet julle iets raaksien.  Die volk moet opstaan en hulle 
moet ‘n snaakse ding doen– woestyn toe kyk – nie Egipte toe nie, 
woestyn toe. 

 

Die volk het hier in Eksodus 16 alreeds so ligte voorspakie gehad van 
woestynlewe en wat hulle ontdek het was dat die woestyn glad nie 
‘n lekker plek was nie – daar was nie kos en water nie, nie enige 
bome vir skaduwee nie – daar was niks… 

 

Maar hulle het gou ook besef hulle was verkeerd - daar was nie niks 
nie – daar was Iemand!  

 

Wanneer die volk woestyn se kant toe kyk nadat hulle by Moses en 
Aaron kla sien hulle die Here se magtige teenwoordigheid in ‘n wolk 
raak – God was nie sommer net teenwoordig nie – dit was ‘n 
magtige teenwoordigheid wat ‘n teenwoordigheid wil wys van ‘n 
God wat magtig is om nuwe moontlikhede te skep en vir hulle in 
oorvloed kos te gee en te beskerm elke dag! 

 

Hierdie mense het gesien hoe God letterlik aan hulle verskyn en aan 
hulle WYS hulle is nie alleen hier in die woestyn nie – Wanneer God 
daar verskyn is dit so asof Hy kom se- “Ek, julle God is saam julle!  Ek 
gaan nie die woestyn wegvat nie, want hier gaan Ek en julle ‘n 
kosbare verhouding begin bou, soos Ek julle deur die Rietsee gehelp 
het, gaan ek julle hier deur die woestyn ook help en lei en vir julle 
sorg!” 

 

Elke dag moes hulle genoeg optel vir hulle daaglikse behoeftes - 2 
liter per kop van jou gesin.  Dit was nie baie nie – dit was maar ‘n 
10de van die standaardmaat lees ons in Eksodus 16:36, MAAR dit 
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was genoeg – ALMAL het meer as genoeg gekry en daar is in elkeen 
se behoefte voorsien.   

 

Vers 17 en 18 vertel: ”Die een het minder en die ander weer meer 
daarvan opgetel. Dit was net mooi genoeg vir elke dag. Dié wat 
baie opgetel het, het nie te veel gehad nie. Daar was ook nie te 
min vir dié wat minder opgetel het nie. Daar was elke dag net mooi 
genoeg vir elkeen om te eet.” 

 

Op die sesde dag mag hulle twee keer soveel optel, en die ekstra 
bietjie bewaar vir die sewende dag.  Op die sewende dag mag 
hulle NIKS dag optel nie – dan moes hulle rus, want soos ons almal 
weet die woestynlewe is moeilik, jy stres en raak bekommerd en jy 
kort rus! 

 

Ek wonder wie van ons sou vandag daarby gehou het...om net 
genoeg op te tel vir vandag en nie daardie ou bietjie meer nie.   

 

Vir ons moderne mense is die idee om net van dag tot dag te leef 
iets vreemds, maar die volk moes daardeur leer om God wat 
teenwoordig is daar in die woestyn te vertrou, dat Hy elke dag sal 
sorg en daar sal wees.   

 

Wanneer die manna dan deur die nag val lees ons hoe hele 
woestyn vol fyn vlokkies was.  Dit was amper soos koljandersaad en 
dit was nie sleg nie – dit was baie, baie lekker – die roosterkoek en 
brode het soos heuningkoek gesmaak lees ons…MMMMMMM… 

 

Die naam “manna” beteken “Wat is die?” en wys ons dat hierdie ‘n 
nuwe ding vir die volk was – hulle het dit glad nie geken nie! 

 

Ons lees ook dat hulle dit moes gaan optel – hulle het nie arms 
agteroor gesit en niks gedoen nie – hulle moes self die manna gaan 
kry.  Manna geloof is nie soos baie mense dink ‘n klomp niks doen 
nie – as die manna daar is moet ons oorgaan tot aksie en gaan 
haal!   

 

Die Israeliete wat iets oorgehou het van hierdie lekker vir die 
volgende dag, met ander woorde wat te veel gevat het as wat 
hulle moes, se manna het ornag gevrot en vreeslik begin stink.   
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So is jy uitgevang - almal het van jou sonde die feit dat jy nie vertrou 
het nie geweet, want alles rondom jou het gestink- nes jou 
knoffelgeloof…  

 

Ons almal beleef tans ‘n woestyntyd waar ons soos die seuntjie en 
soos die volk vasgebrand voel.  Ons sukkel ook om opgewonde soos 
popcorn te pop oor die res van 2020 en ons toekoms. 

 

Maar soos met die volk daar in die woestyn wil die Here ons ook 
vandag kom ontmoet en Sy magtige teenwoordigheid weer kom 
bevestig, maar saam met dit vra Hy ons ook om Hom te vertrou… 

 

Ons het ‘n keuse oor hoe ons in hierdie woestyntyd gaan leef – ‘n 
Knoffelgeloof wat bly kla oor hoe dinge was in die verlede en wat 
terughunker daarheen met min of geen vertroue oor die toekoms 
nie… 

 

Of met ‘n mannageloof wat steeds opgewonde kan pop en kan 
uitsien na nuwe dinge en moontlikhede, wat elke dag tot aksie 
oorgaan en dankbaar die manna vir die dag gaan skep nie te veel 
nie, nie te min nie – genoeg en dit sal bewerk en gebruik, ‘n manna 
geloof wat steeds kan vashou en vertrou aan ‘n God vir Wie NIKS 
onmoontlik is nie! 

 

Amen 


