
 De Israëlieten hebben dorst    Exodus 15:22-27 

 

Verhaal voor zondag 26 april 2020  

Wat is de reis lang…. Al drie dagen lopen de kinderen, vaders en moeders in de hete zon, door het 

zand. ‘Mam, mag ik wat drinken?’ vraagt Ben. Hij heeft zoveel dorst, maar hij krijgt niets, zelfs geen 

druppeltje water. Dat komt omdat er niets is. Het drinken is op en in de woestijn, waar vooral zand 

en rotsen zijn, is er geen water te vinden. Ben moppert ‘Ik heb zoveel dorst… ik kan er gewoon niet 

meer van lopen…’ Terwijl mamma probeert om Ben tóch te laten doorlopen, begint een andere 

jongen ook te mopperen. Ook vaders en moeders willen drinken, zij hebben ook dorst. Zullen ze ooit 

water vinden?  Pas na drie dagen vinden ze water. Ben en de andere kinderen krijgen eerst water te 

drinken, daarna de vaders en moeders. Al na één slokje stoppen ze met drinken van het water. ‘Bah! 

Dit is echt vies hoor!’. De mensen hebben wel dorst, maar dit water drinken ze niet. Het is echt vies. 

Nu beginnen alle mensen te mopperen. Ze mopperen ook tegen hun leider, Mozes. ‘Hé, Mozes! Dit 

water is zo vies! Wat moeten we nu drinken?’   

Mozes hoort het gemopper. Hij weet een oplossing voor het probleem, hij praat erover met God. 

‘Lieve God’, zegt hij, wilt U ons goed water te drinken geven? We hebben veel dorst en de reis is lang 

en het is zo warm, U weet dat toch HEER? Amen’. Nadat Mozes alles gezegd heeft, hoort hij God 

praten. ‘Mozes, gooi een stuk hout in het water’. Mozes gooit het hout, zoals God heeft gezegd, in 

het water. Dan gebeurt er een wonder; het water is goed, de mensen drinken ervan tot ze geen dorst 

meer hebben. Toch duurt dat niet lang. Steeds weer krijgen de mensen dorst. Totdat ze bij de plaats 

Elim zijn gekomen. Daar is genoeg water en er zijn genoeg bomen waardoor ze lekker in de schaduw 

kunnen zitten. God heeft hun dit gegeven, wat is Hij goed! 
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