BEGINZIN
Mirjam kijkt om. Wat een massa mensen ziet ze. Netjes in rijen van vijf lopen ze achter elkaar aan.
VERTELSCHETS
Opluchting
- Wat is Mirjam blij. Alles is voorbij. Ze zijn geen slaven meer. Ze zijn vrij!
- Mozes, haar broer, loopt voorop. Hij weet precies de weg, want de wolkkolom en de vuurkolom
wijzen de weg.
- In geloof en vertrouwen volgen ze allemaal.
Wat bijzonder om te merken dat de Heere de weg wijst. Als het volk Hem volgt, gaat het goed. De
Heere wil nog steeds de weg wijzen. Hij doet het door de regels in Zijn Wet, door de
geschiedenissen in Zijn Woord en door het leven van de Heere Jezus.
Angst
- Opeens gaat de wolkkolom terug. Dat heeft niemand verwacht.
Wij begrijpen de weg van de Heere ook niet altijd. Waarom gebeuren er moeilijke of verdrietige
dingen? God wil het volk hier wat leren.
- Mozes gaat voorop en het volk volgt. Mirjam loopt mee.
- Dan staat de wolkkolom stil. Zijn ze aangekomen? Welnee, er is een zee voor hen. De Rode
Zee. Naast hen zijn bergen. Maar o schrik, achter hen stofwolken. De Farao heeft zich bedacht,
hij heeft er spijt van dat hij het volk heeft laten gaan. Hij komt hen terughalen. Wagens, paarden,
wapens, vreselijk!
- Ineens is het volk in een onmogelijke situatie terecht gekomen. Ze zitten in de val.
Hoe moet dit goed komen? Wat zou jouw reactie zijn?
- Al snel hoort Mirjam gemopper om zich heen. ‘Mozes, heb je ons daarom uit Egypte gehaald?’
De vuisten gaan omhoog.
Is dit een voorbeeld van geloof? Geloven dat God het goed doet? Heeft het volk niets geleerd van
de wonderlijke plagen in Egypte?
Bemoediging
- Mozes wijst het opstandige volk vol geloof op God. ‘God zal voor jullie strijden, jullie mogen stil
zijn.’
Stil zijn? Dat is moeilijk. Helemaal je zorgen aan de Heere overgeven? Je leven in Zijn hand leggen?
Kan dat?
- De Heere laat zien dat Hij wonderen doet. De Heere is bij het volk. Kijk eens, de wolkkolom
gaat naar achteren. Tussen het volk en Farao in. Maar ook de Engel van de Heere gaat daar
staan. Het volk is helemaal veilig. Farao kan niets doen.

Verlossing
- Kijk Mozes eens staan. Met zijn staf omhoog. In opdracht van de Heere gaat de zee weg. Er
komt een kilometerslang pad. Het volk gaat er door heen. Vol verbazing kijkt Mirjam omhoog.
Het is echt waar. Het water blijft staan.
God bevrijdt hen uit hun onmogelijke situatie door een pad. God redt. Zo is God. Hij wil redden. Wij
zitten ook in een onmogelijke situatie. Door de zonde hebben we straf verdiend. Maar God geeft
ons ook een pad. ‘Ik wil jouw God zijn’, zei Hij bij jouw doop, ‘Ik wil jou redden.’ Dat kan alleen omdat
de Heere Jezus zonder zonde was en de straf op de zonde wilde dragen. Gebruik je dat pad? Geloof
je in de Heere Jezus? Denk je na over je doop? Vraag je of de Heere Jezus je zonden wil vergeven?
Farao
- In de ochtend ziet Farao het pad. Dit kan hij ook gebruiken. Hij zál het volk terughalen. Zijn
soldaten rijden achter hem aan. Opeens schrikken ze van iets.
‘De Heere kijkt op hen neer uit de wolkkolom’, staat er in de Bijbel. God gebruikt Zijn wolkkolom
voor Zijn volk als redding en voor Zijn vijanden om ze te laten schrikken, als oordeel.
- De wielen breken af, de wagens vallen over elkaar heen, er is verwarring en angst. God brengt
hen in de val. En dan…..
- Als de laatste Israëliet op de wal klimt aan de overkant moet Mozes zijn staf weer uitstrekken
en storten de muren van water naar beneden. Farao en alle ruiters verdrinken.
Zo vaak gewaarschuwd, en nu is het te laat. Verdronken in het water. Vreselijk. Dat gebeurt bij Gods
vijanden. Zijn wij vijanden of horen we bij het volk van God?
Ben je gedoopt? Heb je over de Heere Jezus gehoord? Maar vraag je niet om vergeving? Vraag je
niet om bekering? Dan hoor je nog bij Gods vijanden. Bid om geloof! Bid om bekering! We moeten
verlost worden van de zonde. Dat kan de Heere Jezus doen. Zijn bloed verlost en maakt schoon.
Denk maar aan het water bij de intro. In het gebed na jouw doop werd de doop vergeleken met de
Rode Zee. Het pad door de Zee verloste het volk van de Farao. Zo kan de Heere Jezus jou verlossen
van de zonde.
SLOTZIN
Wat een dankbaarheid bij Mirjam, bij het volk. Ze zijn allemaal veilig. Het volk gelooft in God. God heeft
hen geholpen en gespaard. Ze zingen voor de Heere uit dankbaarheid. God krijgt de eer voor Zijn goede
zorgen.

