
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.4 Voorbereiding 
 
Schriftgedeelte 
Exodus 13:17 – 14:31 
 
Thema  
De HEERE leidt naar de vrijheid. 
 
Exegese 
Exodus 13 : 17-22 en 14 
 
Vers 17 Het volk Israël mag eindelijk Egypte verlaten, maar mag niet langs de kortste weg naar Kanaän, 
langs de zee. De HEERE voorziet dat het volk dan voortdurend strijd zal moeten leveren. Bij die conflicten 
kunnen we denken aan de strijd met de volken in Kanaän, die dan spoedig bereikt worden. Een andere 
mogelijkheid zijn conflicten met Egyptische versterkingen langs deze belangrijke handelsroutes. Hierdoor 
zou het volk ontmoedigd kunnen raken en naar Egypte terug willen keren. 
 
Vers 18 In plaats van de korte route, laat de HEERE het volk oostwaarts gaan richting de Schelfzee die 
Egypte van de Sinaïwoestijn scheidt. De uitdrukking ‘bij vijven’ duidt op een ordelijke uittocht. Vermoedelijk 
betekent het vijf colonnes: voorhoede, achterhoede, middenformatie en twee flanken. 
 
Vers 19 Mozes denkt aan het bevel van Jozef uit Genesis 50:25 en voorkomt zo dat het volk Jozefs vloek op 
zich laadt. Hij geloof in de beloften van God.  
 
Vers 20 – 22 Bij Etham, waar de woestijn begint, slaan de Israëlieten hun kamp op. Daar lezen we voor het 
eerst van de wolk- en vuurkolom. Deze kolom is het bewijs van Gods permanente aanwezigheid. In dit 
gedeelte wordt meerdere malen uitdrukkelijk gezegd dat God Zelf het volk leidt, beschut en verlicht. Ook 
nu het volk bevrijd is, hoeft het niet zijn eigen weg te zoeken.  
 
Vers 1 – 4 Israël, dat al aan de grens van de woestijn stond, moet plotseling omkeren en richting zee gaan. 
Een vreemde beweging: ze moeten met opzet de natuurlijke barrière van de zee opzoeken. Het doel maakt 
God meteen duidelijk. De Farao zal uit deze beweging afleiden dat het volk in de war is en de woestijn niet 
in durft. Volgens de Farao is het volk verdwaald, verward, gedesoriënteerd. Waarschijnlijk hebben op de 
grens met de woestijn Egyptische forten gestaan, en heeft de Farao vermoed dat de Israëlieten daarvoor 
zijn teruggeschrokken. Hoe het ook zij, de HEERE lokt zo Farao achter het volk aan om hem te straffen en 
Zichzelf te verheerlijken. 
 
Vers 5 – 9 Farao ziet inderdaad zijn kans schoon en beveelt zeshonderd strijdwagens gereed te maken. God 
verstokt zijn hart, waardoor de Egyptenaar zich opnieuw blind staart op het verlies van zijn slaven. Zelf gaat 
Farao aan het hoofd van dit leger achter de Israëlieten aan en treft ze bij Pi-Hachiroth. Vers 8 noemt dat 
Israël door een hoge hand is uitgegaan, wat betekent dat God Zelf hen heeft uitgeleid. Farao zal dus niets 
tegen hen kunnen uitrichten.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vers 10 – 12 De komst van de Egyptenaren wekt grote beroering onder het volk. Ze kunnen geen kant uit. 
Vóór hen ligt de zee, naast hen liggen de rotsen van Pi-Hachiroth en de forten van Migdol. In hun angst 
roepen ze tot de HEERE, maar uit hetgeen ze Mozes verwijten, blijkt wel dat er van gelovend vertrouwen 
geen sprake is. In hun spreken over sterven en graven, laten ze merken dat ze verwachten te zullen 
omkomen. En wat nog erger is: ze doen alsof de hele uittocht, het machtige werk van de HEERE, hun door 
Mozes is opgedrongen. Het dienen van de Egyptenaren lijkt opeens zo slecht nog niet. Was Mozes maar 
nooit komen opdagen; had de HEERE hen maar nooit geholpen. Israël is blijkbaar de wonderen en de 
wolkkolom vergeten. 
 
Vers 13 – 14 Ondanks al deze zware, onredelijke verwijten, reageert Mozes heel zachtmoedig. Nu ze aan 
alle kanten omgeven zijn, wijst hij naar boven: ‘Vreest niet, staat vast.’ De HEERE zal voor het volk strijden. 
 
Vers 15 Een wonderlijke reactie van de HEERE volgt: wat roept u tot Mij? God zegt dit tegen Mozes, van wie 
niet eens staat dat hij zelf geroepen heeft. Maar Mozes is de middelaar die tussen God en het volk in staat. 
In Mozes wordt dus het volk aangesproken. In de vraag van de HEERE klinkt door dat er helemaal geen 
reden is om te roepen. God had immers al voorspeld dat dit zou gebeuren? Het volk moet ophouden met 
roepen en ‘gewoon’ voorttrekken. 
 
Vers 16 – 20 Mozes’ staf, die al eerder een grote rol heeft gespeeld, moet door Mozes over de zee worden 
uitgestrekt. De wolkkolom, het bewijs van Gods aanwezigheid, verplaatst zich van voren naar achteren 
totdat deze zich tussen de Israëlieten en de Egyptenaren bevindt. God Zelf neemt stelling tegen de 
Egyptenaren. De zijde die de Israëlieten zien is verlicht, de zijde aan de kant van de Egyptenaren is donker, 
als teken van de komende ondergang.  
 
Vers 21 – 31 Als Mozes zijn staf uitstrekt, steekt er een oostenwind op die de zee in tweeën splijt. Het is 
nacht als de Israëlieten het pad door de zee lopen. ’s Ochtends vroeg volgen de Egyptenaren. Als de 
Egyptenaren in het midden van de zee gekomen zijn, breekt het oordeel van de HEERE los. De Egyptenaren 
raken in totale paniek. Hun zware oorlogswagens begin te glijden en vast te raken. Nu willen ze wel 
vluchten. Ze komen zelfs tot de belijdenis ‘de HEERE strijdt voor hen’, maar het is te laat. Mozes strekt zijn 
hand uit over de zee en met donderend geraas stort het water zich op de Egyptische keurtroepen. Geen 
soldaat overleeft het. Psalm 136:15 noemt ook de Farao zelf als slachtoffer. De Farao, die in Egypte werd 
beschouwd als godenzoon, had het duel met de HEERE aangedurfd. Nu blijkt definitief dat met de HEERE 
niet te spotten valt. De God van Israël triomfeert! Voor het volk is echter een pad door de Schelfzee. De 
Israëlieten loven de HEERE bij het zien van de overwinning. Het volk vreest én gelooft de HEERE, al zal dat 
geloof in de komende woestijnreis nog dikwijls op de proef worden gesteld. 
 
Tot slot: De geschiedenis van de uittocht en de doortocht speelt in de hele Bijbel een belangrijke rol. De 
nieuwtestamentische gemeente mag in de uittocht het beeld zien van de uittocht uit het slavenhuis van de 
zonde. Ook wij sputteren vaak tegen als de HEERE ons daaruit verlossen wil. En is de woestijnreis niet het 
beeld van het leven van de gelovige hier op aarde? Daarnaast wordt in het doopformulier de uittocht ook 
als beeld voor de doop gebruikt. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloofsleer 
HC zondag 10   Gods Vaderlijke zorg 
Doopformulier Gods overwinning op de vijanden 
 
 
Gebedspunten 

 Bevrijding uit de macht van de zonde en de satan. 

 Pleit op de doopbelofte.  

 Gods zegen over Bijbel lezen en bidden, om de goede weg te gaan met God.  

 Bid concreet voor mensen uit je omgeving die een zware weg moeten gaan door ziekte 
o.i.d. Bid om vertrouwen op God, dat Hij de goede weg weet.  

 Dank voor de leiding van de HEERE, die Hij geeft door zijn Woord en Geest. 

 Bidden voor de verlossing van Israël. 
 
 
Psalm- en liedlijst 
Ps. 105 : 1, 2, 21, 24  Looft, looft, verheugd, den HEER’ der heren 
    Juicht, elk om strijd, met blijde galmen 
    God breidd’ een wolk uit, om Zijn scharen 
    Die gunst heeft God Zijn volk bewezen 
Ps. 106 : 5, 6, 7  Onz’ ouders, in Egypteland 
    Doch om Zijns Naams wil, om Zijn macht 
    De waat’ren keerden in hun kolk 
Psalm 136 : 12, 13, 14, 15 Looft den HEER’, Wiens sterke hand 
    Looft Hem, Die het Rode meer 
    Die, door dien verdeelden plas 
    Die vorst Faro’s legermacht 
Morgenzang   Wij danken U, barmhartig God 
 
GB    De Heere is mijn kracht 
    Leer mij uw weg, o Heer’ 
    Leid mij Heer’ o machtig Heiland 
    O God, Die mij hebt vrijgekocht 
    Zingt de Heere een nieuw lied 
    De koning van Egypteland trok al zijn legers saam. 
 
 
Introductie op de vertelling 
Neem een voorbeeld uit je eigen omgeving. Vraag aan de kinderen wat de kortste route is van A 
naar B. En de snelste? En de makkelijkste? 


