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

Gisteren hebben we Exodus 12:37-42 gelezen. De Israëlieten zijn lopend uit Egypte 

vertrokken. Ze gingen van Rameses naar Sukkoth. Er ging ook een grote groep 

vreemdelingen mee. Ook gingen er veel dieren mee. Het volk Israël had geen eten voor 

onderweg klaar kunnen maken. Ze moesten snel vertrekken. Daarom bakten ze de koeken 

onderweg. De Israëlieten hadden 430 jaar in Egypte gewoond. De HEERE heeft het volk 

Israël verlost. Verlost van de slavernij. Daarom moesten ze deze geschiedenis blijven 

herdenken.  

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Exodus 12:39 staat - En zij bakten van het deeg, dat zij uit Egypte gebracht hadden, 
ongezuurde koeken; want het was niet gedesemd; overmits zij uit Egypte uitgedreven 
werden, zodat zij niet vertoeven konden, noch ook tering (tering is eten) voor zich bereiden. 
Het volk Israël moest snel uit Egypte vertrekken. We lezen – overmits zij uit Egypte 
uitgedreven werden. In Gods voorzienigheid moest het volk Israël snel vertrekken. Ze 

hebben geen tijd gehad om koeken te bakken. Ze namen het deeg ongezuurd mee. De 

koeken waren smakeloos, en toch is de HEERE de Gever daarvan. Het eten wat jij minder 

smakelijk vindt is ook door de HEERE gegeven. We lezen niet dat er gemopperd is op het 

smakeloze eten. Hoeveel eten en drinken én overige weldaden ontvangen jij en ik dagelijks 

van de HEERE? En hoe reageer jij wanneer er iets op tafel wordt gezet wat je minder lekker 

vindt? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In Exodus 12:37 staat - Alzo reisden de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkoth, 
omtrent zeshonderd duizend te voet, mannen alleen, behalve de kinderkens. We lezen hier 

het getal zeshonderd duizend. De kanttekening verklaart hierbij – Versta hierbij ook de 
vrouwen, zonder welker hulp de kinderen zich niet behelpen konden. Een grote groep 

mensen reisden van Rameses naar Sukkoth. De plaats Sukkoth wordt zo genoemd omdat 

het volk Israël daar hutten van takken hebben gemaakt. Het was het eerste rustpunt na het 

vertrek uit Egypte. Wat leert dit gedeelte mij over de mens? De mens heeft telkens rust en 

voedsel nodig. Ook naar het lichaam gaat de mens telkens - van kracht tot kracht steeds 
voort. Het volk Israël maakten hutten van takken. Het was een tijdelijk verblijf. Je kent vast 

de uitdrukking dat we de pinnen niet te vast in deze aarde moeten slaan. Een tent zet je vast 

met een paar pinnen/haringen. Dat is om tijdelijk ergens te verblijven. De mens is zo 

geneigd om de pinnen/haringen vast in deze aarde te slaan. Maar dat is dwaas. Hoe meer 

bezittingen we hier hebben en verzamelen van hoe meer we afscheid moeten nemen. De 

mens is hier tijdelijk. In Hebreeën 13:14 staat zo onderwijzend – Want wij hebben hier geen 
blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Wij zijn ook op reis. Wij zijn op reis naar de 

hemel of naar de hel. Waar is jouw reis naar toe? 

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

In Exodus 12:42 lezen we - Dezen nacht zal men den HEERE op het vlijtigst houden, omdat 
Hij hen uit Egypteland geleid heeft; deze is de nacht des HEEREN, die op het vlijtigst moet 
gehouden worden, van al de kinderen Israëls, onder hun geslachten. Elke zondagmorgen 

horen we de wet voorlezen. We horen dan - Ik ben de HEERE UW God, Die u uit Egypteland, 
uit het diensthuis, uitgeleid heb. Het gaat hier over het herdenken van de verlossing die de 

HEERE aan het volk Israël heeft geschonken. Het volk Israël is verlost van de slavernij in 



Egypte. Hiermee hebben we het kernwoord ‘verlost’ of ‘verlossing’. In de kerk hoor je ook 

vaak het woord ‘verlossing’. Je hoort dan het woord verlossing samen met ellende en 

dankbaarheid. We leren dat er drie stukken gekend moet worden. Ellende – verlossing – 

dankbaarheid. Bij deze drie stukken moet ik denken aan een jongen. Hij was al te oud voor 

een kinderstoel maar hij ging er toch inzitten. Maar wat gebeurde er? Hij zat klem. Hij zat 

helemaal vast in de stoel. Het jongetje begon te huilen. “Vader, ik zit vast”. “Haal mij eruit’”. 

“Help mij”! Het jongetje kon zichzelf op géén manier verlossen. Hij had een verlosser nodig. 

Hij had een redder nodig. Het jongetje raakte in paniek. De vader hoorde zijn kind roepen en 

snelde zich naar zijn zoontje. Er was veel inspanning voor nodig om hem uit deze 

kinderstoel te bevrijden. Uiteindelijk werd het jongetje bevrijd. Hij was verlost! Wat was het 

jongetje blij. Hij was verlost en daarom zo dankbaar. Hij was dankbaar voor de verlosser. 

Hij was dankbaar voor de verlossing. En zo is het geestelijk ook. We zitten van nature klem. 

We zitten klem, we zitten gevangen in de klauwen van de satan. Wij moeten verlost worden! 

Gods kinderen kennen de drie stukken ellende – verlossing – dankbaarheid. Psalm 116:5 

wordt dan de inleving – Gij hebt, o HEER’ in ’t dood’lijkst tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn 
tranen willen drogen. En vers 10 – Ik zal Uw naam met dankerkentenis, verheffen, U al mijn 
geloften brengen. Jongelui, houd altijd vast aan de drie stukken. Het kan zomaar zijn dat je 

ergens een mooie preek hoort. Probeer dan te luisteren of je deze drie stukken ook hoort. 

Het kan zomaar zijn dat je een getuigenis hoort van iemand die tot het geloof is gekomen. 

Probeer dan te luisteren of je deze drie stukken ook hoort. Het kan ook zomaar gebeuren 

dat je via Whatsapp een filmpje krijgt doorgestuurd van een EO-jongerendag bijvoorbeeld. 

Dan is het aangenaam om te horen dat je vandaag nog voor Jezus kunt kiezen. Dit kan je 

enorm aanspreken! Je kunt denken: “Zie je wel, het hoeft allemaal niet zo moeilijk, het hoeft 

niet zo zwaar”. Jongelui, probeer telkens deze drie stukken ellende – verlossing - 

dankbaarheid ernaast te leggen. Ellende – verlossing – dankbaarheid is een Goddelijke 

orde. Een orde van de natuur en een orde van de Schrifuur.  

Wie gaat er drinken? Iemand die dorst heeft. Zo is het geestelijk ook. Ken jij die dorst van 

Psalm 42:1 - 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar ’t genot, van de 
frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 
God des levens, ach, wanneer zal ik naad'ren voor Uw ogen, in Uw huis Uw naam verhogen? 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In Exodus 12:40 en 41 staat - De tijd nu der woning, dien de kinderen Israëls in Egypte 
gewoond hebben, is vierhonderd jaren en dertig jaren. En het geschiedde ten einde van de 
vierhonderd en dertig jaren, zo is het even op denzelfden dag geschied, dat al de heiren des 
HEEREN uit Egypteland gegaan zijn. Welk Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen 

gedeelte? In Exodus 7:4 lezen we – Farao nu zal naar ulieden niet horen, en Ik zal Mijn hand 
aan Egypte leggen, en voeren Mijn heiren, Mijn volk, de kinderen Israëls, uit Egypteland door 
grote gerichten. In deze teksten zien we de leiding van de HEERE. We zien in hoofdstuk 7 de 

belofte en in hoofdstuk 12 de vervulling. Hij doet wat Hij belooft! Zouden Zijn beloftenissen, 
verder haar vervulling missen? (Psalm 77:5). Met het oog op de beloften aan Abraham en 

zijn zaad na hem? Zie je hoe de HEERE de Leidsman is? Calvijn zegt ook zo mooi – Omdat 
God door Zijn wonderbaarlijke kracht de taken van de allerbeste Leidsman vervulde. De 

HEERE is vanaf het begin tot het eind de allerbeste Leidsman.  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In Exodus 12:38 lezen we - En veel vermengd volk trok ook met hen op, en schapen, en 
runderen, gans veel vee. De kanttekening onderwijst hierin – Te weten Egyptenaars, en 
anderen, die door de wonderwerken welke zij gezien hadden, bewogen waren mede te 
trekken, doch daarna bezweken zij. In Numeri 11: 4 staat hiervan geschreven – En het 



gemene volkje dat in het midden van hen was. De kanttekening verklaart – Versta door deze 
die met de Israëlieten uit Egypte gekomen en voedsel van hetzelve land gewend waren. Het 

gaat om een grote groep. We lezen van 600.000 mannen. Naar inschatting gaat het hier met 

vrouwen en kinderen erbij zeker om 2 miljoen mensen. Dit zegt veel over Gods bijzondere 

zorg aan allen, zonder onderscheid. Ze zijn allemaal uitgeleid uit Egypte. Met welk doel 

gingen de Egyptenaren en anderen van verschillende nationaliteiten mee? Verklaarders zijn 

het eens dat ze meegingen omdat ze onder de indruk waren van de God van Israël naar 

aanleiding van de plagen, maar ook om te delen in de zegeningen van het volk Israël. We 

lezen niet dat ze meegingen om de God van Israël te dienen. Het volgen was van korte duur. 

De kanttekening zegt ook – doch daarna bezweken zij. Hierin ligt een les voor deze tijd. In je 

jonge jaren heb je misschien veel gespeeld met een buurjongen of meisje die niet naar de 

kerk ging. Je buurjongen of meisje was niet gedoopt. Jij wel. Doormiddel van de doop 

speelde jij als verbondskind met een jongen of meisje buiten het verbond. Samen hebben 

jullie opgetrokken. Het jongen of meisje heeft bij je thuis verhalen uit de Bijbel gehoord. Je 

vader of moeder heeft aan je buurjongen of meisje verteld Wie de HEERE is. Met 

aangenaamheid heeft je buurjongen of meisje geluisterd. Hij of zij vond het mooi om dit 

alles te horen. Hoe is het nu? Trekt hij of zij nog steeds met je op? Ga je samen naar de 

kerk? Of is het - doch daarna bezweken zij? Doen wij er alles aan om hem of haar, die in 

verleden in aanraking is geweest met christelijke gewoonten, mee te krijgen naar de kerk? 

Jongelui, de kerk is bij uitstek de plaats waar de HEERE met Zijn Geest werkt. De plaats 

waar je drie stukken ellende – verlossing – dankbaarheid bevindelijk leert kennen en 

verstaan. Bevindelijk verstaan betekent dat je het geestelijk met je ziel verstaat. Je hebt het 

ondervonden! In Psalm 73:17 staat zo onderwijzend – Totdat ik in Gods heiligdommen inging. 
De kanttekening zegt hierbij – Versta Gods Woord en de plaats waar Gods volk bijeenkomt 
en Zijn Woord verhandeld, geleerd en onderzocht wordt. Juist dáár gebeurt hét wonder. 

Welk wonder? 

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig; 
De HEER is groot, genadig en rechtvaardig, 
En onze God ontfermt zich op 't gebed. 
(Psalm 116:3) 

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

volgende keer! 

 


