
14

Ik ben het levende brood. Uw va-
deren hebben in de woestijn het
manna gegeten en zij zijn gestor-
ven; dit is het brood, dat uit de
hemel nederdaalt, opdat wie er-
van eet, niet sterve. Ik ben het
levende brood, dat uit de hemel
nedergedaald is (Joh 6:48-51a).

Achter het voorhangsel in de ta-
bernakel — het grote, met che-
rubfiguren versierde gordijn, op-
gehangen om het heilige der heili-
gen volledig af te sluiten voor
nieuwsgierige blikken — stond de
symbolische troon van de Here,
omgeven door een wolk van heer-
lijkheid, bovenop de ark van het
verbond. Daarvoor stond een
kruik met manna, overeenkomstig
het voorschrift van de Here:
“Neem een kruik, doe daarin een
volle gomer manna en leg dit voor
het aangezicht van de HERE, om
het voor de toekomstige geslach-
ten te bewaren” (Ex 16:33). Late-
re generaties in Israël, die in het
beloofde land van de vrucht van
hun erfenis konden genieten, zou-
den maar al te gemakkelijk de
wonderen van de uittocht kunnen
vergeten. Dit manna zou voor hen
dan ook een blijvende herinnering
zijn aan het hemelse brood dat
Israël in de woestijn in leven

hield. Vandaar het bevel: “Vul er
een gomer mee, om het voor de
toekomstige geslachten te bewa-
ren, opdat zij het brood zien, dat
Ik u in de woestijn te eten heb
gegeven” (vs. 32). Op welke wijze
zij iets hebben kunnen zien van
wat in het binnenste vertrek van
het heiligdom bewaard werd, is
niet bekend. Er is een traditie dat
het manna eens per jaar, op de
Grote Verzoendag, naar buiten
werd gebracht en aan de menigte
voor de ingang werd getoond. Hoe
het ook zij, iedere Israëliet wist
dat daar, voor het aangezicht van
hun onzichtbare Koning in het hei-
ligdom, een portie van het manna
lag — eeuwenoud maar nog altijd
wit en vers; een sprekend symbool
van onvergankelijkheid.

“De mens leeft niet alleen van
brood”

Er zijn Bijbelteksten die dikwijls
worden geciteerd maar lang niet
altijd goed begrepen worden.
Zo’n tekst is Deuteronomium 8:3:
“Hij verootmoedigde u, deed u
honger lijden en gaf u het manna
te eten ... om u te doen weten,
dat de mens niet alleen van brood
leeft, maar dat de mens leeft van
alles wat uit de mond van de HERE

uitgaat.” Dit kan niet betekenen
dat honger als zodanig een mens

8. Het verborgen manna

Leven na de dood



15

ren gegeten hebben en gestorven
zijn; wie dit brood eet, zal in eeu-
wigheid leven” (Joh 6:58).

Nu is Christus voor het aangezicht
van God in de hemel zelf. In Hem,
die opgewekt is tot nieuw en on-
vergankelijk leven, is het symbool
van het onverderfelijke manna
werkelijkheid geworden. Door ver-
bondenheid met Hem kunnen de
stervenden leven: “God heeft ons
eeuwig leven gegeven en dit leven
is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft,
heeft het leven, wie de Zoon van
God niet heeft, heeft het leven
niet” (1 Joh 5:11,12). Gelovigen
zien in Hem dat onvergankelijke
leven, dat zij hopen zelf te mogen
ontvangen bij zijn verschijning uit
de hemel. In een oproep ons te
richten op de toekomst, vermaant
Paulus zijn lezers: “Want u bent
gestorven en uw leven is verbor-
gen met Christus in God. Wanneer
Christus verschijnt, die ons leven
is, zult ook u met Hem verschijnen
in heerlijkheid” (Kol 3:3,4). Van-
daar Jezus’ genadige belofte in
een brief aan zijn gemeente in
zijn laatste boodschap aan de zij-
nen: “Wie overwint, hem zal Ik
geven van het verborgen man-
na” (Op 2:17).

A.H.

doet beseffen dat hij meer dan
voedsel nodig heeft. De ervaring
leert het tegendeel. Reizigers ver-
haalden hoe — door gebrek aan
voedsel — maaltijden een obsessie
voor hen werden. Ze droomden er
zelfs over. Door de Israëlieten in
de woestijn in een toestand te
brengen waarin het normale land-
bouwproces van zaaien en maaien
niet mogelijk was, wilde de Here
hen leren dat zij voor hun leven
totaal afhankelijk waren van Hem
en van zijn levengevende woord:
“Zie, Ik zal voor u brood uit de
hemel laten regenen” (Ex 16:4).
Niet van het woord van God in het
algemeen, maar van dat woord
dat in de dorre woestijn brood te
voorschijn bracht heeft het volk
geleefd.

“Ik ben het hemelse brood”

Israëls toestand in de onherberg-
zame woestijn beeldt de situatie
af waarin alle mensen zich bevin-
den, in een wereld waar zij geen
leven in zichzelf hebben en moe-
ten sterven. Daarin lag de beteke-
nis van Jezus’ beschrijving van
Zichzelf als “het ware brood uit
de hemel”, d.w.z. de werkelijke,
echte Levengever, waarvan het
manna slechts een leerzaam sym-
bool was. Alleen door dagelijkse
verbondenheid met Hem kan een
mens hoop op leven hebben. Jezus
benadrukte deze symboliek in zijn
rede na de wonderbare spijziging,
toen Hij van Zichzelf zei: “Dit is
het brood, dat uit de hemel ne-
dergedaald is; niet gelijk de vade-


