
Lezen uit de Bijbel: Exodus 14: 1 - 22
‘Wees niet bang, sta vast en zie de redding 
(jesjoe’a) van de HEER’ (vers 13)

Intro
Vandaag verhaal van een geweldige bevrijding. 
Ongelooflijke corridor en ontsnapping. Eindigt 
met een loflied (Exodus 15). 
Maar kan je met Mariupol in gedachten dit 
verhaal lezen zonder de schreeuwende vraag: 
Waarom toen wel en nu niet? Belangrijk thema 
daarbij: Gods majesteit! (vers 4 en 18)

Kern: Reacties op bevrijding
Farao’s reactie – wat hebben we gedaan?
Farao, de Egyptische machthebber heeft alle 
kenmerken van een dictator. Het begint klein 
maar eindigt totalitair. De menselijke maat raakt 
volledig uit beeld. Wat overblijft is economische 
argumenten. Kort nadat ze Israël hebben laten 
gaan, bedenken Farao en zijn kliek zich. Deze 
dictator roept zijn ‘rapid reaction force’- zijn 
elitetroepen – op om snel orde op zaken te 
stellen. 

Israëls reactie – wat heb je gedaan (Mozes)?
Het volk Israël heeft maar kort de euforie van 
bevrijding ervaren. Het leven in vrijheid was 
meteen lastig. Mozes vertrouwen? Welke weg? 
Deels terug. Om uit te komen in een situatie 
waarin ze volledig ingesloten zijn.
Ze schreeuwen tot God maar niet in vertrouwen. 
Ze geven Mozes de schuld. Wat heb je gedaan? 

Waren we maar in Egypte gebleven! Angst voor 
de vrijheid groter dan angst voor de dictatuur 

- Gek? Menselijk! Van het een op het 
andere moment al je zekerheiden 
verliezen in ruil voor vrijheid? 

Mozes reactie – Kijk naar wat God heeft gedaan!
Wonderlijke tekst. Eerst bijna onmenselijk!
Wees niet bang – ….Stel je de situatie voor: Voor 
hen uit is water; aan de zijkanten bergen; achter 
hen de Egyptische elitetroepen.
Wacht rustig af –…..Kromme vertaling: Sta vast!
Zie de redding ‘jesjoe’a) die de HEER vandaag voor 
jullie bewerkt Alle aandacht op Gods werk!

En dan:  
1). Verandering in leiding: Wolk/engel gaat van 
voorop naar achter. Niet alleen de weg vooruit 
maar ook belofte van bescherming (het kwaad 
overwint niet!)
2). Er komt een pad – dwars door het water. Op 
bovennatuurlijke (staf, vers 16)  én natuurlijke 
manier (wind, vers 21). (Zo werkt God vaker – als 
wij ‘gewoon’ doen, iets buitengewoons …) 
Dat pad is zowel redding (voor Israël) als 
ondergang (voor Egypte). (Majesteit!)

Wat dat nu (nog steeds) te zeggen heeft
1). God belooft geen redding uit elke angstige 
situatie! En geloven is  dan ook niet de kunst om 
nooit meer bang te zijn. Vergelijk Jezus zelf! 
(Pijnlijk en eerlijk waar!) 

2). God verzekert wel dat Zijn redding er komt! 

Hoe? Zie, Jesjoe’a (de redding) van de HEER! Jezus! 
! Gods majesteit…..

Gods oordeel over het kwaad – Jezus sterft!
Gods overwinning van het kwaad – Jezus staat 
op! 
Samen: ‘De HEER zal voor u strijden, jullie hoeven 
zelf niets te doen’. (pad ging open zonder…)

(a) Persoonlijk: 
1). Vooruit leven! Ook met dagelijkse dingen!
2). Denk aan beloofde bescherming: achter je 
(Het is volbracht!) en voor je – er komt een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde en alle tranen worden 
van de ogen gewist! …..nooit meer zien! (vers 14)

(b) De wereldsituatie: 
1). Geen belofte dat God ingrijpt in elke door 
machthebber gecreëerde situatie.
2). Wel een verzekering van Gods majesteit: 

- oordeel over onderdrukking en onrecht
- redding: God is trouw. Komt op voor 

zwakke / red wie Bij Hem schuilen!

Gespreksvragen
1. Herken je iets van die ‘schreeuwende vraag’?
2. Wat uit deze preek raakte jou het meest?

Gebed
• Dank God voor Zijn leiding: vooropgaan én 

bescherming
• Bid God om vertrouwen om vooruit te leven!
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