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Welkom en mededelingen
Aanvangslied 632: 1 en 2
1 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.

3 Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander
verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam.
en U in waarheid aanbidden.

Bemoediging en Groet
Gebed
Leefregel
Psalm 33: 2 en 8
2 Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
Hemelen hoog verheven, vol van
blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.

8 Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilige naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten, geef ons moed
en krachten
nu en voor altijd.

Schriftlezing: Exodus 16: 1-5; 10-20; 31; 35
161Vanuit Elim trok het hele volk van Israël weer verder. Op de vijftiende dag van de
tweede maand na hun vertrek uit Egypte bereikten ze de woestijn van Sin, die tussen Elim
en de Sinai ligt. 2-3Daar in de woestijn begon het volk zich opnieuw te beklagen. ‘Had de
HEER ons maar laten sterven in Egypte,’ zeiden ze tegen Mozes en Aäron. ‘Daar waren
de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten. U hebt ons alleen
maar naar de woestijn gebracht om ons hier allemaal van honger te laten omkomen.’
4De HEER zei tegen Mozes: ‘Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen. De
mensen moeten er dan elke dag op uit gaan om net zo veel te verzamelen als ze voor die
dag nodig hebben. Daarmee stel ik hen op de proef: ik wil zien of ze zich aan mijn
voorschriften houden. 5Op de zesde dag moeten ze tweemaal zo veel verzamelen en
klaarmaken als op de andere dagen.’
10Zodra

Aäron dit aan het volk had opgedragen en allen zich met het gezicht naar de
woestijn hadden opgesteld, verscheen in een wolk de majesteit van de HEER. 11De HEER
zei tegen Mozes: 12‘Ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen:

“Wanneer de avond valt zullen jullie vlees eten, en morgenochtend brood in overvloed.
Dan zullen jullie inzien dat ik, de HEER, jullie God ben.”’
13Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen, die in het kamp
neerstreken, en de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. 14Toen de dauw
opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp
op de aarde lag. 15‘Wat is dat?’ vroegen de Israëlieten elkaar toen ze het zagen; ze
begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: ‘Dat is het brood dat de HEER u te eten
geeft. 16De HEER heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft.
Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont.’
17De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. 18Toen ze het
namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig
verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zo veel had genomen als hij nodig
had. 19Mozes verbood om ook maar iets ervan tot de volgende dag te bewaren.
20Sommigen luisterden niet naar hem en bewaarden toch iets; de volgende morgen zat het
vol wormen en stonk het. Mozes wees hen scherp terecht.
31Het

volk van Israël noemde het voedsel manna. Het leek op korianderzaad, maar dan
wit, en het smaakte als honingkoek.
35Veertig

jaar lang aten de Israëlieten manna, tot ze in bewoond gebied kwamen; ze aten
manna tot ze de grens van Kanaän bereikten.
Lied 653: 1 en 2
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2 Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Overdenking
Lied 687:3
3 Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Benoemen collecte
Slotlied 512: 1, 2, 5 en 6
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2 uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

5 Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.
Zegen met gezongen Amen

6 O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

