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Beste luisteraars, we overdenken met elkaar Éxodus 14:15-22: de doortocht van het volk Israël 

door de Rode Zee, of: de Schelfzee. Farao heeft spijt dat hij het volk heeft laten vertrekken.  

Hij besluit hen te achtervolgen. Als zijn grote leger dichtbij komt, roept het volk Israël in grote 

angst tot de HEERE. Ze klagen bij Mozes, maar worden door hem vertroost in de voorafgaande 

verzen 13-14: ‘De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn’.  

 

En nu maakt de HEERE een droog pad door de zee! 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Dit: God, Die helpt in nood. Hij is de almachtige Beschermer van rondom. Juíst als de Israëlieten 

geen uitweg zien. Toch..? Want vóór hen is de Rode Zee. Achter hen de Egyptenaren. Links en 

rechts hoge bergen. Dus geen énkele ontsnappingsmogelijkheid. Ze kunnen geen kant op! 

Waar is dan uitkomst? Alleen van Boven! 

 

En wat gebeurt er?  

 

1) De HEERE spreekt tot Mozes in vs.15: ‘Wat roept gij tot Mij? Zeg den kinderen Israëls dat zij 

voorttrekken’. Maar dat kan niet! Voor hen ligt de zee. Toch vraagt God juist in momenten van 

tegenspoed geloof én gehoorzaamheid. En daarom geeft Hij aan Mozes een opdracht en Hij 

zegt er meteen achteraan wat er zal gebeuren (vs.16-18): ‘En gij (Mozes), hef uw staf op en strek 

uw hand uit over de zee en klief dezelve, dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op 

het droge. En Ik, zie, (…) Ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heir, (…) aan zijn 

wagens en aan zijn ruiters’. 

 

2) God doet wat Hij beloofd heeft. Lees maar in vs.19-20: ‘De Engel Gods (Gods Zoon) gaat 

voorop in de wolkkolom. En nu ziet het volk: plotseling verplaatst de wolkkolom zich… en komt 

achter hen: tussen het volk en de Egyptenaren. Nu is het donker aan de kant van het 

achtervolgende Egyptische leger. En tégelijk worden de vluchtende Israëlieten verlicht.  

 

Wie is God? Dít is God! 

 

En dan… vermenigvuldigt het wonder, vs.21-22: ‘Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo 

deed de HEERE de zee weggaan door een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de 

zee droog, en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van 

de zee op het droge; en de wateren waren hun een muur, tot hun rechter- en tot hun linkerhand.’   

 

Het onmogelijke gebeurt, zoals Psalm 66:5-6 zegt: ‘Komt en ziet Gods daden; (…) Hij heeft de zee 

veranderd in het droge; zij zijn te voet doorgegaan door de rivier; daar hebben wij ons in Hem 

verblijd  in Zijn grote daden. Om wat Hij gedaan heeft, zoals we zingen in de berijmde Psalm 

66:3: ‘God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad.’   

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

1) De Israëlieten zijn bedreigd door het achtervolgende leger. Op een doodlopende weg. 

Wanhoop: ze kunnen geen kant op. Bedreigd! Juist dan zegt de HEERE: ’Ik zal voor ulieden 

strijden, en gij zult stil zijn. (…) Zeg den kinderen Israëls dat zij voorttrekken’.  

Hij schept een droog pad door de zee (waar geen weg is!) voor een bedreigd mens.  



2) De mens is ook machteloos. De verlossing is niet te danken aan het volk Israël. Zelfs niet voor 

een gedeelte. Ook niet vanwege hun geloof. Nee, Hij gaat voorop. Wie door genade de HEERE 

mag volgen, moet Hem voorop laten gaan. Hij voorop. Jij achteraan. Niet andersom. 

En ook: continue volgen. Niet zo nu en dan een keer… Want dan raakt een gelovige alsnog  
de Weg kwijt. Hij is de Weg voor het volk.  

 

Dus de mens doet niets en kan niets. Dat hoeft ook niet: de HEERE doet alles.  

Dat klinkt ook in de laatste regels van Psalm 68:11:  
U zullen, als op Mozes, bee, 

Wanneer uw pad loopt door de zee, 

Geen golven overstromen. 

 

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

Denk aan de Heilige Doop als Bijbels thema. In het doopformulier klinken de bekende woorden 

in het gebed: ‘Gij Die den verstokten Farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en 

Uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door hetwelk de Doop beduid werd’ (aangeduid werd). 

Dus de betekenis van de Heilige Doop heeft alles te maken met de tocht van het volk Israël 

door de Rode Zee. Dat wordt in het doopformulier uitgelegd; ook door Guido de Brès in  

artikel 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, achterin je Bijbel/Psalmboek. Het water van de 

Heilige Doop wijst op onze onreinheid én op het bloed van Christus. Zoals vuile handen door 

water schoongewassen worden, zo wijst het doopwater op Zijn bloed, dat reinigt van alle 

zonden. Nee, door het teken ben je niet zalig. Lees art. 34: ‘Niet door het uiterlijke water, maar 

door de besprenging des dierbaren bloeds des Zoons Gods, Die onze Rode Zee is, door Welke wij 

moeten doorgaan, om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het 

geestelijke land Kanaän.’   

 

Hoor je dat? Het bloed van Christus wordt genoemd: ‘onze Rode Zee’. Door dat bloed ben je 

veilig. Anders niet. Zo gaat het volk Israël door de Rode Zee. Zo ontkomen ze uit de macht van 

Farao, die een beeld is van ‘de duivel’  en alle Gode-vijandige machten in deze wereld. 

 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Hoe zijn ze de Rode Zee doorgegaan? Het staat in Hebreeën 11:29: ‘Door het geloof zijn zij de 

Rode Zee doorgegaan als door het droge; hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende, zijn 

verdronken.’  Het ongeloof zegt: dat kan nooit. Maar het is wél waar: alleen door het geloof. In 

die doodlopende weg. Als vluchten onmogelijk is. In wanhoop en angst. Hoe moet het nu? In 

die onmogelijkheid richt het ware geloof zich op wat God gesproken heeft. Niet zien op de 

omstandigheden, maar op wat God gezegd heeft: ‘Ik zal’ (zó vaak herhaald in dit hoofdstuk). 

Dóór het geloof, gewerkt door het spreken van God, door de kracht van de Heilige Geest.  

Zo zijn ze over het droge gegaan. Het schijngeloof (dat is: geen écht geloof) gelooft zonder de 

Heilige Geest. Dat is een geloof, zoals van de Egyptenaren, die achter Israël door de Rode Zee 

waagden te gaan. De muren van water waren niet tot hun behoud, maar tot hun ondergang: de 

verdrinkingsdood. 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Dat wij alleen door het geloof behouden worden. Alleen dán zul je de Heilige Doop leren 

begrijpen. Het geloof richt zich op de vaste belofte van God. Zelfs als je geen kant op kan. Niet 

links en rechts, niet voor- of achteruit. Alleen naar Boven! En de HEERE hoort het geroep van 

het volk (vs.15). Toen... Nu ook! Want ‘Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der 



eeuwigheid’  (Hebreeën 13:8). Hij hoort ook jouw geroep in angst en noden. In geestelijke nood. 

Als je vastloopt en voelt zó niet meer te kunnen doorleven. Als je er over inzit: hoe worden mijn 

zonden vergeven? Maar ook in alle tijdelijke nood. Misschien gaat het niet goed met je. Op 

school, of thuis in het gezin. Bij rouw, ziekte en verdriet. Misschien pieker je over zóveel dingen, 

waar je geen raad mee weet.  

 

Dan zeg ik nog een keer, waarmee we begonnen zijn: God, Die helpt in nood. In de hoogste 

nood. In álle noden. Ik denk aan Caspar Olevianus. Eén van zijn vrienden ging met andere 

jongens varen op de rivier. Ze waren halfdronken. Caspar ging niet mee. Toen gebeurde iets 

vreselijks: de boot sloeg om en het snelstromende water sleurde hen allen mee. Vanaf de kant 

zag Caspar dat aan. Hij hoorde het geschreeuw en zag dat de jongens in levensgevaar waren. 

Hij wilde zijn vriend redden en sprong in het water. Maar hij zonk diep weg in de modder. In die 

hoogste nood riep hij tot de Heere. Toen kwam een man aanrennen. Als enige (!) is hij gered 

van de verdrinkingsdood. Caspar Olevianus mocht later zijn leven in de dienst van de Heere 

besteden. Hij heeft meegewerkt aan de Heidelbergse Catechismus. Die begint in Zondag 1 met 

de Enige troost: in leven én in sterven, voor lichaam én ziel. Ken je de Heere Jezus? Dan ben je 

gewassen door Zijn bloed. Dan ben je door Gods genade (geestelijk) de Rode Zee doorgegaan.  

 

Als je Hem nog niet kent: Hij laat Zich vinden in Zijn Woord. En Zijn Naam word je gepredikt. 

Dat Psalm 69:1 jouw gebed mag zijn:    
O God, verlos en red mij uit den nood; 

De waat'ren zijn tot aan de ziel gekomen; 

 

Maar dat je ook mag weten: 

Gij hebt, o HEER', in 't dood'lijkst tijdsgewricht 

     Mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. (Psalm 116:5) 

 

We hopen - Deo Volente - tot de volgende keer. 

  

 

 


