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EX 17
1 Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit 
de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats, op 
bevel van de HEERE, en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. 
Daar was echter geen water voor het volk om te drinken.
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2 En het volk kreeg onenigheid met Mozes en zei: Geeft u ons 
water, zodat wij kunnen drinken! Mozes zei tegen hen: 
Waarom hebt u onenigheid met mij? Waarom stelt u de HEERE 
op de proef?
3 Het volk smachtte daar naar water en het volk morde tegen 
Mozes en het zei: Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten 
vertrekken? Om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te 
laten omkomen?
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4 Toen riep Mozes tot de HEERE: Wat moet ik met dit volk 
doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen.
5 De HEERE zei tegen Mozes: Trek vóór het volk uit, en neem 
enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, 
waarmee u de Nijl sloeg, in uw hand en ga op weg.
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6 Zie, Ik zal daar vóór u op de rots bij de Horeb staan. Dan 
moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het 
volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de 
oudsten van Israël.
7 Hij gaf die plaats de naam Massa en Meriba,  vanwege de 
onenigheid van de Israëlieten en omdat zij de HEERE op de 
proef gesteld hadden door te zeggen: Is de HEERE nu in ons 
midden of niet?
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Psalm 78
15 Hij spleet de rotsen doormidden in de woestijn en liet hen 
overvloedig drinken als uit diepe wateren.
16 Want Hij bracht stromen voort uit de rots en deed water 
neerstorten als rivieren.
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1 Kor 10 
4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij 
dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en 
die rots was Christus.
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2 Kor 3
17 Waar de Geest van de Here is daar is vrijheid
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Vrijheid leren

Uit welke bronnen leef jij?
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Jh 7
37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus 
daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en 
drinken.
38 Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend 
water zullen uit zijn binnenste vloeien.
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Gal 5:13 
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn.
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Gebed


