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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Voor deze week behandelen Exodus 3:18-22. Hier zitten we midden in 
een ‘gesprek’ tussen de HEERE en Mozes. Mozes wordt door God geroepen om naar Egypte 
te gaan. God beloofd hem dat het volk naar Mozes zou horen, maar ook dat hij tegenstand 
te verwachten heeft van Farao. God beloofd echter dat Hij met straffen zal komen zodat het 
volk uiteindelijk mag vertrekken naar het land der belofte. Ja, de HEERE beloofd meer, ze 
zullen niet met lege handen vertrekken.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
‘En zij zullen uw stem horen…’ lezen we in vers 18. Wie zijn die zij? Dat zijn de oudsten van 
Israël. De stamhoofden zou je kunnen zeggen. De HEERE bemoedigt Mozes met deze 
woorden. Want, we weten allemaal denk ik nog wel hoe hij uit Egypte vertrekt, de laatste 
woorden die hij daar hoort zijn: ‘Wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt 
gij dit om mij te doden, gelijk gij den Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes, en 
zeide: Voorwaar, deze zaak is bekend geworden!’ (Exodus 2:14) Je kunt je voorstellen dat de 
belofte van de HEERE dat ze naar hem zullen horen, een bemoediging is geweest. Maar toch, 
dat zullen we nog lezen, als Mozes in het volgende hoofdstuk zijn mond opent, begint zijn zin 
met: maar… Je kent dat misschien wel. De HEERE zegt: ‘doe uw mond wijd open en Ik zal 
hem vervullen.’ Ja maar, ik dit en je moet dat. Beste vrienden, maar is nee… Mozes kon het 
niet geloven. Hij haalde er geen kracht uit. Dat is ongeloof. Dat is zonde. Wat leert mij dit 
over God? Dat de HEERE Mozes heel concreet voorbereid op zijn taak. Dat Hij Mozes toerust, 
om het menselijk onmogelijke te doen. Het volk van Israël als leider voor te gaan naar het 
Beloofde Land.  
 
Als de Heere iets groots wil doen, dan ziet de persoon die dit moet uitvoeren daar vaak 
vooraf weinig van en onderwijl soms niets van, ja gelooft het misschien zelfs niet. Maar dat 
staat de HEERE niet in de weg. Hij volvoert Zijn plan. Mozes was 40 jaar aan het hof, 40 jaar 
in de woestijn. Combineer beide ervaringen en je hebt een, menselijkerwijs gesproken, 
goede leider. Paulus, Romeins staatsburger, onderwezen bij Gamaliël, kende het OT op z’n 
duimpje en farizeeër. Zie eens hoe hij een voorwerp van nut wordt door Gods genade. En tot 
welke zegen hij gesteld is geweest, evenals Mozes.  
 
Hier moest ik ook denken aan Gods soevereiniteit tegenover Farao’s macht. De HEERE 
verteld Mozes, dat Farao niet wil gehoorzamen. Die machtige koning wil niet buigen. Maar 
dan, God zal Zijn hand uitstrekken en het land slaan ‘met Zijn wonderen.’ Dan zal hij het volk 
wel laten vertrekken. De HEERE staat boven deze hoogmoedige en machtige man. In Gods 
hand is Farao als was. De HEERE brengt hem met Zijn ‘wonderen’ op de knieën. Het 
Hebreeuwse woord voor ‘wonderen’ wordt in het OT eigenlijk alleen maar gebruikt voor 
Gods reddende handelen. In Psalm 78 wordt het gebruikt om het wonder van het pad door 
de Rode Zee te bezingen, het leiden van het volk door de woestijn wordt daar ook zo 
aangeduid, maar ook het scheiden van de wateren van de Jordaan wordt hiermee 
aangeduid. Deze wonderen van de Almachtige brengen een machtige koning op de knieën, 
een woest stromende rivier tot bedaren en maken een pad door een diepe zee. Niets staat 
de HEERE in de weg om Zijn raad te volvoeren. Daarvoor heeft Hij ook niets van jou en mij 
nodig. Hij is soeverein. Wat loopt jou nog tegen om met alles wat tegen God is: bergen van 



zonde en schuld, van ongeloof en wanorde, tot God te vluchten? Hij kan het aan. Hij 
vermorzelt de bergen van zonde en schuld door het kruis van Christus en Zijn volmaakte 
offer. Zijn Geest zal je leiden tot geloof in Christus Jezus. Wantrouw God toch niet, zoals 
Mozes dit in de eerste instantie wel doet. Geloof toch Gods heil- en troostrijk Woord. 
Verhard je niet, maar laat je leiden. Zie eens wat de HEERE Mozes beloofde, is er ook maar 
één belofte niet van uitgekomen? Zowel de bedreigingen voor Farao zijn werkelijkheid 
geworden als de beloofde zegen voor het volk. Ze zijn rijk beladen uitgetogen. Je hoort het, 
je kunt op de HEERE aan, maar geloof jij, geloof ik dat ook? We kunnen dit alleen maar met 
het verlies van onze eigen ziel niet-geloven.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
In zowel Mozes (zojuist reeds aangestipt) als Farao kunnen we veel herkennen van wat er in 
ons hart en hoofd omgaat. God zegt het ene en ik doe het andere. Mozes was een kind van 
God, maar ook hij had veel overtuiging nodig. Farao is een beeld van een natuurlijk mens. 
Zoals we geboren zijn leven we een leven, haaks op God en Zijn Woord. Als de HEERE met 
Zijn oordelen en straffen komt, zetten we ons schrap en gooien ons hoofd tegen de winden 
van Gods toorn in. Buigen, ho maar, mij niet gezien. Ik vecht me liever dood tegen God dan 
dat ik me overgeef aan God. Dit is wat je exact bij Farao ziet. Hij sterft uiteindelijk in de 
golven. Voor hem was er geen pad meer door de zee, hij had God en Zijn Woord verworpen. 
Voor jou? Mij? 
 
Wat we hier verder nog van de mens kunnen leren is het volgende. Het volk krijgt veel mee. 
De HEERE geeft zo’n diepe indruk bij de Egyptenaars van Wie Hij is, dat ze het volk van Deze 
indrukwekkende God, van alles zullen meegeven. We lezen: ‘…wanneer gijlieden uitgaan 
zult, zo zult gij niet ledig uitgaan.’ (vers 21) Wat krijgen ze mee? Zilver, goud en klederen. Je 
zult zeggen, dat is mooi. Wat zorgt de HEERE goed voor het volk. Dat is ook zo. Heel 
bijzonder, hoe Gods zorg is. Het volk kon dat goed gebruiken na al die jaren van slavenarbeid 
in Egypte. Zie hielden er zelfs van over. Want wat lezen we later in Exodus 25? Van deze 
overvloed is gebruik gemaakt bij de bouw van de tabernakel. Zo konden ze als het ware weer 
iets teruggeven voor de dienst van de HEERE, van hetgeen ze van de HEERE kregen. Maar, 
wat lezen we in Exodus 32? Het werd ook gebruikt voor de bouw van het gouden kalf. Dit is 
de mens bij uitstek. God wat en de wereld wat, hoe je dat dan ook wilt vormgeven. We eten 
zo graag van twee walletjes. Maar de HEERE laat ons geen keus: je dient Hem alleen of je 
dient Hem helemaal niet. Zeg het maar… wie dien jij? Met wie moet de HEERE Zijn 
rechtmatige plaats in jouw leven delen? Goud, zilver (geld en goed) of kleding? Wees eerlijk 
naar jezelf! Je kunt je antwoord voor mij verbergen, maar niet voor de HEERE. 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
In vers 18 geeft de Heere een bevel aan Mozes. Hij moet met de oudsten van het volk voor 
Farao komen. Maar nergens in het vervolg van deze geschiedenis lezen over een uitvoering 
van dit bevel. Is Aaron in de plaats van de oudsten gekomen? Dat weten we niet met 
zekerheid het zou kunnen.  
 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
Ik moest denken aan de roeping van Jeremia, in hoofdstuk 1 van het gelijknamige boek. Hem 
wordt concreet voorgehouden wat zijn opdracht is, inclusief de weerstand die dit op zal 
roepen. Hierin lijkt Jeremia’s roeping wel wat op die van Mozes. Ook als je kijkt naar het 



vervolg van het leven van Mozes, als hij het volk moet uitleiden uit Egypte, door de woestijn; 
en het leven van Jeremia in zijn bediening als profeet. Voor beide gold: ‘En zij zullen tegen u 
strijden, maar tegen u niet vermogen; want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u uit te 
helpen.’ (Jeremia 1:19) 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
Vanuit de verzen 18 en 19 kunnen we het volgende leren. Gods voorzienigheid en Zijn 
geduld. Hij wist reeds hoe het volk Israël, maar ook hoe Farao zou reageren op het verzoek 
van Mozes. Wat we tevens zien is Gods lankmoedigheid, Zijn grote geduld. In dit geval met 
Farao. God straft niet in een keer, maar geeft eerst 10 plagen. Als Farao dan nog niet wil 
luisteren, dan is het oordeel vast besloten. Hij sterft in de golven van de zee. Gods 
voorzienigheid leidt ook ons leven. Hij weet reeds nu al, hoe jij reageert op Zijn uitnodiging 
tot het heil, tot het eeuwige leven, tot het ingaan in het Beloofde Land. Hij ziet ook nu al 
jouw en mijn pogingen om die uitnodiging af te slaan, ondanks alle roepstemmen in ons 
leven. Het sterven van een geliefde, een ziekte, andere tegenslagen. Die alle waren er om je 
naar Hem toe te drijven. Maar je gooit het hoofd ertegen. Hij zegt: Komt tot Mij… Jij zegt: nu 
niet, straks. Hij zegt: Zo gij Mijn stem dan heden (vandaag) hoort, verhard je niet, maar laat 
je leiden. Jij zegt: morgen, ja morgen, dan zal ik luisteren. ‘Maar God zeide tot hem: Gij 
dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen;’ (Lukas 12:20a) En dan? Ik bedoel dit 
niet hard, maar in liefde. Blijf, ondanks dat de Heere lankmoedig is, niet uitstellen! Echt, Hij 
die machtig is Israël door Zijn hand (vers 20) uit Egypte te leiden, te verlossen van Farao. Hij 
is machtig jou te verlossen uit de dood, het zondeland, de helse Farao, de duivel. Het volk 
Israël kreeg zilver, goud en klederen van de Egyptenaren, maar de HEERE, de God van je 
Doop, geeft jou nog veel meer wanneer je door genade Hem te voet valt. Hoor maar wat de 
verhoogde Christus je toeroept in Openbaring 3:18 ‘Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, 
beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij 
moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw 
ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.’ Als je Christus hebt, dan heb je alles. Dan roep je 
het met Paulus door genade uit: ‘Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 
Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?’ 
(Rom. 8:32) 
 
Dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer zo de Heere wil en wij leven zullen.  
 
 
 
 


