DAG 1

Dorst

MOPPEREN
LICHT
Begroet God en vraag of Hij jou deze dag
Zijn licht wil geven.
LEES
Exodus 15:22-27

Een volgende stap op weg met de Israëlieten
in de voetsporen van Exodus.
DEZE MAAND:
Wanneer heb jij tegen God geprotesteerd? Of heb je dat nog nooit
gedaan? Het volk Israël wel! Zij ondergaat geen situatie lijdzaam.
Nog maar een paar dagen geleden zongen de Israëlieten samen met
Mozes en Mirjam hard voor God. Dankbaar waren ze! De bizarre
overwinning door het water van de Rietzee was een wonder! God had
hen niet alleen bevrijd uit Egypte maar had ook zijn speciale band met
het volk laten zien. Eindelijk hadden ze vertrouwen in God en Mozes en
met elkaar gingen ze, vol goede moed, op weg naar het Beloofde Land.
Maar nu, drie dagen later is het (al) goed mis. Waar water een paar
dagen geleden nog hun redding was, lijkt dit nu in Mara hun noodlot te
worden. Ze zijn de woestijn Shur ingetrokken en sinds de Rode Zee-locatie hebben ze geen druppel water gehad. Het volk heeft dorst. Paniek
en woede laait op. Nog even en ze sterven een voor een! Was God hen
nu al vergeten? Wist Hij dat deze drie dagen zonder water eraan zouden komen? In hoeverre is Hij dan te vertrouwen?
Wanneer jij in jouw leven met oneerlijk lijden te maken hebt (gehad) of
wanneer je er machteloos naast staat, herken je misschien gevoelens
van frustratie? Wat kunnen we leren van de plaatsen Mara en Elim?
De komende dagen verdiepen we ons in de volgende onderdelen
van dit verhaal:

I L L U S T R AT I E: J O S É B O E K E M A

T E K S T: M I N E L L A VA N B E RG E I J K

1. Het volk moppert
2. Mozes schreeuwt
3. God toont
4. God test
5. Het volk rust

VOORDAT JE BEGINT:
Iedere dag begint met een
bewust startmoment. Probeer je
gedachten stop te zetten en richt
je aandacht op God. Neem de
tijd om Hem te begroeten. Een
gewoonte die in de psalmen uitgebreid wordt toegepast.
Deze Bijbelbijlage volgt de
Ignatiaanse gebedswijze. Daarbij
mediteer je op een Bijbeltekst in
stilte en door er vanuit verschillende vragen naar te kijken.
Een gebedschrift kan handig zijn
om je gedachten of beelden op te
schrijven.
Bedenk vooraf een tijdsspanne
van een kwartier, een half uur
of langer voor je tijd met God.
Markeer de start en het einde.

EERSTE REFLECTIE
Drie dagen geen drinken. En dat ook nog
eens in de woestijn. De voorraden van
de Israëlieten moeten opgeraakt zijn. Na
drie tot vijf dagen zonder water gaat een
mens dood. Hun lot was bitter. Letterlijk
en figuurlijk. Ze waren met volle handen
vertrokken, en nu al waren ze leeg. De
verwachtingen die ze hadden gehad van
hun reis met God kwamen niet overeen.
Wanneer je in je leven geconfronteerd
wordt met onmacht is dat bitter. Wanneer
liet het leven jou in de steek liet? Wat of wie
ben jij als kostbaar bezit kwijtgeraakt. Hoe
heb jij dit verlies ervaren?
STIL
Wees 5 minuten stil. Luister naar jouw
gedachten en vertel ze, als in een gesprek,
aan God.
TWEEDE REFLECTIE
Lees vers 24 nog een keer. Klagen,
grommen, mopperen. Het volk gaat tekeer.
“Wat moeten we drinken?” Ze zijn in al
hun onmacht woedend. Het water dat ze
voorgeschoteld krijgen blijkt bitter. Het
levert hen braken en misselijkheid op. Hoe
reageer jij wanneer een oplossing bitter
blijkt te zijn? Slik jij die bittere pil? Of ben je
een notoire klager? Onze stijl van overleven is voor God niet vreemd. Hij hoort ons
tekeer gaan. Of dat nu openlijk of verborgen is. Welke bittere zin wil jij naar God
uitspreken? Hoe denk jij dat God daarop
reageert? Spreekt Hij terug?
GEBED
Breng jouw gedachten bij God en besluit je
gebed met het Onze Vader.
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DAG 2

DAG 3

DAG 4

DAG 5

UITSCHREEUWEN

TONEN

TESTEN

VOORZIEN

LICHT
Begroet God en vraag aan Hem om jou
deze dag Zijn licht te geven.

LICHT
Begroet God en vraag Hem om jou deze
dag Zijn licht te geven.

LICHT
Begroet God en vraag Hem om jou deze
dag Zijn licht te geven.

LEES
Exodus 15:22-27

LEES
Exodus 15:22-27

EERSTE REFLECTIE
Daar gaan ze weer! Het volk krijgt niet
haar zin en Mozes krijgt daarvan de
schuld. Drie dagen geleden leken de Israëlieten nog zo toegewijd aan zijn leiderschap. Maar nu krijgt hij zonder dat hij er
iets aan kan doen verwijten. Onschuldig
veroordeeld. Dit is geen gewoon lijden door
omstandigheden. Dit is onrecht door een
ander. Opzet speelt nu een rol. Ook dat lot
treft ons! Welk onrecht is jou aangedaan?
Of welke pijn heb jij een ander moedwillig
aangedaan? Wanneer opzet in het spel is,
maakt dat verwerking moeilijk. Voor zowel
de dader als het slachtoffer. Het vraagt om
eerlijkheid, om niets verdoezelen. Hoe doe
jij dit?

EERSTE REFLECTIE
Zat God er helemaal naast? Was Hij de
onverschillige? Hij had hen deze kant toch
opgeleid? Was Hij hen vergeten? Henk
Binnendijk schrijft in zijn boek ‘Met God
in de woestijn’ dat bitter water zo gek niet
was. Met dit bittere water werden hun
magen namelijk gelaxeerd en gereinigd
van alle verontreinigingen van Egypte.
De stoffen in dit bittere water hielpen hun
lichaam ook om de droogte en ontbering
van de woestijn te verdragen. Mara
was in onze ogen een vreemde en wrede
zorg, maar vanuit God een passende
manier van aandacht. De bitterheid is een
oncomfortabele manier van zorg. Heb jij
je leven met God weleens als oncomfortabel ervaren? In welke situatie? Wat riep
dit bij jou op?

STILTE
Wees 5 minuten stil. Breng je gedachten
(hardop) bij God.
TWEEDE REFLECTIE
Mozes reageert. Hij schreeuwt het uit naar
God. Zijn ontering, het onrecht, de afwijzing. De schreeuw van Mozes kunnen we
ons goed voorstellen. Hoe vaak schreeuwen wij vanwege onrecht? Om wat ons
is aangedaan? In hoeverre laten wij ons
raken door onrecht dat misschien niet onszelf treft, maar dat zich buiten onze eigen
kring afspeelt? Je uitspreken over onrecht
vraagt om moed. En je moet aankloppen
bij het goede adres. Mozes schreeuwt niet
naar het volk, maar hij wendt zich tot God.
Hij kon van het zichtbare volk naar de
onzichtbare God schakelen. Herken je de
reactie van Mozes? Zoek jij in nood erkenning van het zichtbare of van de Onzichtbare? Vertel God over jouw nood of over de
nood die jou raakt.
GEBED
Breng je gedachten bij God en besluit je
gebed met het Onze Vader.

STILTE
Wees 5 minuten stil. Breng je gedachten
(hardop) bij God.
TWEEDE REFLECTIE
God gaf hen een stuk hout. Hij komt hen
tegemoet en geeft hen wat ze willen. Maar
mist het volk daardoor niet veel? Het zoete
water mag dan wel lekkerder zijn; het reinigt niet hun magen van alles wat ze hadden meegenomen uit Egypte. En het geeft
hen ook niet de lichamelijke voorbereiding
die ze nodig hadden. Bittere ervaringen:
we hebben er zo veel moeite mee! Het
liefst ervaren we alleen maar fijne dingen.
Maar in het leven werkt het niet zo. De
meeste levenswijsheid komt voort uit onze
littekens. Welke littekens in jouw leven
hebben jou wijsheid gegeven? Heb je deze
littekens met God doorworsteld?
GEBED
Vertel God jouw gedachten en besluit met
het Onze Vader.

LEES
Exodus 15:22-27
EERSTE REFLECTIE
Het water was bitter. En er staat dat God
het volk door de wetten en regels die hij
gaf testte. Wilde hij zien hoe volgzaam
en gehoorzaam zij waren? Wilde Hij hen
genezen zodat ze beter voorbereid de
woestijn in konden gaan? Het moeilijke
van God is dat Hij zoveel groter is dan wij
zijn. Soms kunnen wij hem volgen, maar
dikwijls niet. Zijn reacties staan soms
haaks op onze emoties en onze gedachten. Deze verwarring maakt nieuwe
emoties los. Wanneer begreep jij Gods
weg niet helemaal? Heb je die verwarring
met Hem gedeeld? Hoe belangrijk is het
voor jou dat God ‘navolgbaar’ is?
STILTE
Wees 5 minuten stil. Breng je gedachten
(hardop) bij God.
TWEEDE REFLECTIE
In 1 Korintiërs 13:12 staat ‘nu kijken we
nog in een wazige spiegel en is ons kennen beperkt, maar straks staan we oog in
oog… ‘ Gods realiteit is voor ons niet goed
zichtbaar. Er is heel veel dat we nooit zullen begrijpen op deze aarde. Maar onze
Vader vergeet ons niet in. Hij wil onze
Heelmeester zijn. Soms doordat we blind
en zonder te begrijpen volgen. Welke
‘blinde’ situatie heeft jou geheeld? Wat
vond je daarin moeilijk? Hoe kun jij vandaag met God door jouw moeiten heen
gaan? Wat kan Hij jou daarin geven?
GEBED
Vertel God jouw verlangen en besluit met
het Onze Vader.

LICHT
Begroet God en vraag Hem om jou
deze dag Zijn licht te geven.
LEES
Exodus 15:22-27
EERSTE REFLECTIE
En toen kwamen ze aan bij Elim. Een
plaats van overvloed. Er waren waterbronnen en palmen. Heerlijk! De palm
staat voor vruchtbaarheid en leven,
voor het goede leven. Wat betekent het
voor jou om in het goede leven te zijn?
Hoe kun jij jouw leven van goedheid
omschrijven? Welke rol speelt God in
jouw goede leven?
STILTE
Wees vijf minuten stil en breng je
gedachten bij God. Spreek ze hardop
naar Hem uit.
TWEEDE REFLECTIE
God heeft een eigen volk gevormd. Niet
alleen om hen lessen te leren, maar om
hen te laten proeven van overvloed.
Hij heeft het goede met hen voor. Nog
steeds bouwt Hij aan een eigen volk.
En hij wil hen het goede in dit leven
geven. Door lieve mensen, prachtige
natuur en heerlijk eten. Maar ook
het goede voor de toekomst. Welke
goedheid verlang jij van God op dit
moment? En hoe zie jij goedheid voor je
voor de toekomst?
GEBED
Vertel God jouw gedachten en besluit
met het Onze Vader.

