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Beste luisteraar, van harte welkom. Fijn dat je voor het eerst of opnieuw meeluistert! 
 

Gisteren hebben we Exodus 5:17-24 gelezen. Farao zegt dat de Israëlieten te lui zijn om te 

werken. Hij geeft bevel dat het volk weer aan het werk moet. We lezen dat Farao het de 

Israëlieten extra moeilijk maakt. Hij geeft het volk geen stro meer. Daar moeten ze zelf voor 

zorgen. Ze moeten wel net zo veel stenen maken als daarvoor. Het volk Israël zit in een 

moeilijke positie. Het onmogelijke wordt gevraagd. Vervolgens lezen we dat Mozes bij de 

HEERE klaagt en vraagt waarom de HEERE het volk zo slecht behandelt. Hij had toch 

namens de HEERE tot Farao gesproken? Waarom is het volk nog steeds niet verlost? De 

HEERE hoort Mozes en belooft dat Hij het volk zal redden. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 5:24 staat - Toen zeide de HEERE tot Mozes: Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao 
doen zal; want door een machtige hand zal hij hen laten trekken, ja, door een machtige hand 
zal hij hen uit zijn land drijven. De kanttekening schrijft hier zo treffend – Dat is, door Mijn 
kracht en dwang. Vanuit de kanttekening worden we verwezen naar Exodus 12:13 waar we 

lezen – En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt; wanneer Ik 
het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag zonder ulieden ten verderve 
zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. We leren hieruit dat de HEERE met Zijn hand de 

geschiedenis bestuurt. Hij zorgt voor de verlossing van het volk Israël. De HEERE geeft een 

lichtpunt in tegenspoed. We lezen – Nu zult gij zien, wat Ik aan Farao doen zal. Is het dan al 

vervuld? Nee! Is het beloofd? Ja! En wat de HEERE belooft, dat zal Hij doen. Zou Hij het 
zeggen en niet doen, of spreken en niet bestendig maken? (Numeri 23:19). Misschien heb jij 

in je leven ook tegenspoed. Tob jij met werkdruk of werkstress? Tob jij met studiedruk of 

studiestress? Je kunt het niet overzien? Leg je vinger dan bij deze tekst. Mozes kon het ook 

niet overzien. In de tekst staat – Nu zult gij zien. Het staat in de tegenwoordige tijd. Alsof het 

al heeft plaatsgevonden. De HEERE heeft uitkomst gegeven! Zie je, mét de HEERE kom je 

nooit bedrogen uit! 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 5:21 lezen we - En zeiden tot hen: De HEERE zie op u, en richtte het, dewijl dat gij 
onzen reuk hebt stinkende gemaakt voor Farao, en voor zijn knechten, gevende een zwaard 
in hun handen, om ons te doden. Het is niet eerlijk om Mozes en Aäron dit verwijt te geven. 

Zij zochten juist het goede voor het volk. Ze zetten zich daarvoor in! Wat leert dit over de 

mens? De mens is zo snel ontevreden. Ontevreden wanneer er geen direct resultaat is te 

zien. We lezen in de tekst dat dit tot ontevredenheid leidt en vanuit de ontevredenheid 

worden Mozes en Aäron onterecht beschuldigd. Mozes en Aäron krijgen de schuld van deze 

verdrukking. Mozes gaat ermee naar de HEERE. We lezen in vers 22 - Toen keerde Mozes 
weder tot den HEERE, en zeide: Heere! Waarom hebt Gij dit volk kwaad gedaan, waarom 
hebt Gij mij nu gezonden? Matthew Henry verklaart hierbij zo vol onderwijs - Mozes is in de 
nood en verlegenheid gebracht, in vertwijfeling: waarom toch? Hoe moet het nu? Het gaat 
niet één stap in de goede richting van de bevrijding van het volk. Waarom hebt U mij dan 
gezonden? Is alles tevergeefs? Mozes stelt de vraag - Heere! Waarom?  Je merkt hierin de 

ondertoon van opstand. Mozes stelt een ‘waarom- vraag’ aan de HEERE. Hij stelt hier de 

vraag aan Hem Die het antwoord weet. We leren hieruit dat we wel mogen vragen ‘waarom’, 

maar niet met het doel om de HEERE ter verantwoording te roepen. De mens heeft nergens 

recht op. Vraag het al vragende en smekende. In Mattheus 27:46 lezen we dat de Heere 

Jezus Zelf ook een waarom vraag stelde aan Zijn Vader: Mijn God, mijn God, waarom hebt 



Gij Mij verlaten? We leren uit dit gedeelte dat de mens moet leren volgen. Ook na ontvangen 

genade. Gods kind heeft telkens nieuwe genade nodig om zich opnieuw over te geven aan 

Zijn wil en voorzienigheid. Dan wordt waar - Leer mij volgen zonder vragen. Vader wat Gij 
doet is goed!  
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Exodus 5:17 staat - Hij dan zeide: Gijlieden gaat ledig, ledig gaat gij; daarom zegt gij: Laat 
ons gaan, laat ons den HEERE offeren! Hiermee hebben we het kernwoord ‘offer’. In het 

Oude Testament zijn er veel offers gebracht. Veel dieren zijn geslacht en er is veel bloed 

gevloeid. Het bloed wees heen naar het bloed van hét Offer de Heere Jezus. Wij leven nu ná 

het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij heeft als hét Offer Zijn bloed gegeven. Een 

waardevoller geschenk is niet denkbaar. Welke waarde heeft het bloed van de Heere Jezus 

voor jou? Gods kinderen geloven met verwondering in hét Offerbloed. Ze mogen weten van 

reiniging en vergeving van zonden dóór Zijn bloed. 1 Petrus 1:18 en 19 leeft dan met veel 

verwondering in het hart – Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, 
verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het 
dierbaar bloed, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam. Het Offerbloed is hét 

redmiddel geweest voor Gods kinderen. Het Offerbloed is voor Gods kinderen ook hét 

middel om dagelijks in de heiligmaking gezuiverd te worden! Het is voor Gods kinderen zo 

nodig om dagelijks de toevlucht te nemen tot Zijn bloed. Ken jij hét Offerlam? Ken jij de 

reinigende kracht van hét Offerbloed? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 5:23 lezen we - Want van toen af, dat ik tot Farao ben ingegaan, om in Uw naam 
te spreken, heeft hij dit volk kwaad gedaan; en Gij hebt Uw volk geenszins verlost. We lezen 

dat Mozes teleurgesteld is. De nood wordt hoog. Luther schrijft hierbij zo vol onderwijs – En 
toch, zo zien wij, dat dit de gewone weg van God is. Hij laat eerst het water aan de lippen 
komen, eer Hij redt; eerst de nood op het hoogst, voor dat Hij uithelpt. Waarom? Opdat Zijn 
werk des te wonderlijker zij.  Mozes begrijpt de HEERE niet. Welk ander Bijbelgedeelte 

heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 40:8b – Er is geen 
doorgronding van Zijn verstand. Wij doorgronden de HEERE niet. De HEERE is niet te 

begrijpen. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig; 
volkomen wijs, rechtvaardig, goed, een zeer overvloedige Fontein van alle goed. (NGB 
Artikel 1). 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 5:18 en 19 lezen we - Zo gaat nu heen, arbeidt; doch stro zal u niet gegeven 
worden; evenwel zult gij het getal der tichelstenen leveren. Toen zagen de ambtlieden der 
kinderen Israëls, dat het kwalijk met hen stond, dewijl men zeide: Gij zult niet minderen van 
uw tichelstenen, van het dagwerk op zijn dag.  De Israëlieten moeten aan het werk, maar ze 

moeten zelf voor stro zorgen. Het stro wordt niet meer aangeleverd. Ze worden onder druk 

gezet. Het onmogelijke wordt gevraagd. Hier wordt waar wat we lezen in Spreuken 12:10b – 

De barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Zo was het ook eens met Nikolai, een 

christen in een werkkamp. Bij zijn werk hoorde het inladen van granietsteenblokken. Dat 

was heel zwaar werk. Hij moest het doen zonder hulpmiddelen. In het begin deden zijn 

handen ondraaglijk veel pijn. Soms leek het hem beter dat ze geamputeerd werden, in de 

hoop dat dan de pijn weg zou zijn. De opzichters eisten dat het inladen snel gebeurde. Wie 

dat niet kon, werd met vermindering van het voedselrantsoen gedreigd. In dat geval redde 

je de norm inderdaad niet. Het werk was onmenselijk en niet haalbaar. De opzichters 

bleven onwrikbaar. Door een ondraaglijke vermoeidheid werd Nikolai ontzettend 



moedeloos. Zou de HEERE uitkomst geven? Maar opeens ging hem een licht op en hij zei 

tegen zichzelf: “Ik lijd omwille van de HEERE”. Hij begon te bidden of Hij hem wilde sterken 

en hem liefde wilde geven tot dit werk. En wat gebeurde er? De HEERE verhoorde hem. Het 

graniet leek lichter te zijn geworden! Hij had meer kracht in zijn armen en zijn handen 

deden minder pijn. De HEERE had hem een les geleerd. Welke les? “In het lijden om de 

liefde voor Hem ligt onze kracht”. Voor Nikolai werd waar: 
 

Maar de HEER’ zal uitkomst geven, 
Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt; 
‘k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied! 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 
 


