Vertelschets 6.3: God is barmhartig

Beginzin
O, wat was dat heerlijk in Elim! Maar nu moeten ze toch echt weer verder.
1. Vertrek uit Elim
• Vertrek uit een vruchtbare oase: volop water en schaduw.
• Nu een dorre, droge woestijn. Een hoge bergrug en een heet dal met zandstormen.
2. Waar het volk aan denkt
• Ze denken niet meer aan de doortocht door de Rode Zee, aan de slavernij.
• Ze voelen alleen de hitte en de dorst. Het eten raakt op.
• Wat doe jij, als het je tegenzit? Mopper je, omdat het anders gaat dan je had gedacht of
geloof je dat de Heere weet wat goed is?
3. Het volk gaat mopperen
• Tegen Mozes en Aäron. Eigenlijk mopperen ze op God. Ze zijn ondankbaar. Ze vergeten
Gods daden. Ze vertrouwen niet op Hem.
• God hoort en ziet alles. Hij kent ook ons hart en onze gedachten.
• Zie jij hoe de Heere elke dag opnieuw voor je zorgt? Of vind je het eigenlijk maar heel
normaal dat je genoeg krijgt?
4. De Heere spreekt tot Mozes
• Mozes hoeft het niet eens tegen God te vertellen. God heeft alles gehoord.
• Het volk zondigt. De Heere is barmhartig: Hij straft het volk niet, maar belooft voedsel.
• De Heere zorgt ook voor jou, ondanks jouw zonden.
5. Mozes spreekt het volk toe
• De Heere hoort het gemopper tegen Hem, het is niet tegen Mozes en Aäron.
• Ondanks hun zonde is Hij barmhartig; Hij belooft dat ze Zijn heerlijkheid zullen zien; Hij zal
vlees en brood geven.
• De Heere laat Zijn heerlijkheid zien in de wolkkolom, zodat het volk in Hem zal geloven.
• Geloof jij dat de Heere voor je zorgt? Stel jij je vertrouwen op Hem?
6. De kwakkels
• Kwakkels zijn vogels die in de trektijd in grote groepen overvliegen.
• De Heere zorgt voor een overvloed van deze vogels op het juiste moment.
7. Het manna
• De volgende dag als de mensen wakker worden: ‘Hé, wat is dat?’

•
•
•

Alles ligt bezaaid met kleine witte, ronde balletjes. ‘Het is ‘man’.’
Zonder dat iemand het ziet, zorgt de Heere dagelijks voor brood. Wat is Hij barmhartig;
altijd weer ontfermt Hij Zich in liefde over hen.
Elke dag eten en drinken, kleren, onderdak, goede vrienden. Het lijkt misschien zo
vanzelfsprekend voor je. Maar dat is het niet! Alles wat God jou geeft, is een wonder, want
je hebt het niet verdiend. Ben je er dankbaar voor?

8. Het manna in de ark
• De Heere wil dat er een kruik met manna in de ark wordt gezet. Het volk moet blijven
denken aan Zijn trouwe zorg in die 40 jaren. Het manna bederft niet.
• Ook nu zorgt de Heere iedere dag voor ons (God is barmhartig), iedere dag is er eten en
drinken, we hebben een huis om in te wonen, we mogen naar school.
• Al die jaren beschermde de Heere Zijn volk; al die jaren zorgde Hij voor hen en hielp Hij
hen.

Slotzinnen
Zo is Hij nu nog, ook voor ons, want wij zijn van Hem afhankelijk. In Zijn grote liefde geeft Hij Zijn
volk alles wat het nodig heeft. Zo wil Hij ook jouw God en Vader zijn.

