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Beste jongeren, we overdenken samen Éxodus 18:7-12: de ontmoeting tussen Mozes en zijn 

schoonvader Jethro in de woestijn. Jethro heeft zijn dochter Zippóra (Mozes’ huisvrouw) en  

hun twee zonen meegenomen. Hij brengt ze terug bij Mozes. Hun gezin is nu weer herenigd!  

Dan vertelt Mozes zijn schoonvader over het werk van de HEERE. Over die grote verlossing ‘uit 

de hand der Egyptenaars’ (vers 8-10). En Jethro is verblijd en verwonderd.  

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Dat Hij deze ontmoeting geeft. De HEERE zorgt dat het gezin van Mozes weer herenigd wordt. 

En dat niet alleen: God maakt deze ontmoeting tot een échte ontmoeting. Dat er mag worden 

gesproken van hart tot hart. Dat het gaat om de HEERE. Dát is een gezegende ontmoeting, in 

de tent van Mozes, dat er goed van de HEERE wordt gesproken. Een ontmoeting, waarin het 

gaat om Zijn lof en eer. Daar zorgt God voor!  

 

En daarin geeft de HEERE nog veel meer: als tweede dat Zijn wonderdaden herdacht worden. 

Dat ze mogen terugkijken en zich verwonderen over hun verlossing uit de hand van de 

Egyptenaars. Want het is toch niet vanzelfsprekend dat het volk droogvoets door de Rode Zee 

geleid is? Waren zij beter dan de Egyptenaars, die verdronken zijn? Nee! Zeker als je bedenkt 

dat het volk Israël zo vaak tegen Mozes opstond en murmureerde (mopperde). En nog erger:  

al aan het begin van de woestijnreis verlangen ze terug naar Egypte. En tóch geeft God hun te 

eten. En dan is er geen water. Het scheelt niet veel, of het volk had Mozes gestenigd, zien we in 

het vorige hoofdstuk. En tóch geeft de HEERE water uit de rotssteen om te drinken. Daarna 

geeft Hij het volk Israël de overwinning in de strijd tegen de Amalekieten. De HEERE is hun 

Banier (Éxodus 17 vers 15). Hij is hun Overwinnaar! Dat zijn toch grote wonderdaden? Zeker als 

de HEERE later moet zeggen in Psalm 95 vers 10 dat Hij veertig jaar verdriet van het volk heeft 

gehad. Dit leert ons ten derde over God dat Hij getrouw is aan een ontrouw volk. Daarom: 

‘Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht, aan Zijn doorluchte wonderdaân’ (Psalm 105 vers 3). 

Zoals ook in Psalm 66 vers 10: God zij altoos op 't hoogst geprezen; 

Lof zij Gods goedertierenheid, 

Die nimmer mij heeft afgewezen, 

Noch mijn gebed gehoor ontzeid. 

 

Mozes heeft Jethro alles verteld: tot in detail (vers 8). En de reactie van zijn schoonvader in vers 

9 leert ons nóg iets over God, namelijk dat Zijn liefdedienst óók een dienst is van blijdschap: 

‘Jethro verheugde zich over al het goede, hetwelk de HEERE Israël gedaan had’. Let op: zelfs voor 

Jethro, een Midianiet, die niet bij het volk Israël hoorde… hij is in God verblijd! Want ‘Gods 

vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten’ (Psalm 97 vers 7). Hij 

is ‘verheugd in God, naar waarde nooit te danken’ (Psalm 32 vers 6). Als je dit kent, mag je al je 

‘blijdschap in Hem vinden’ en dan ‘vloeit je mond steeds over tot Zijn eer, gelijk een bron zich 

uitstort op de velden’ (Psalm 119 vers 83, 86), zoals hier bij Jethro. Dat is Gods werk in het hart. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

1. Als eerste: dat Mozes zijn schoonvader hoogacht, dat zien we in vers 7. Uit respect en eerbied 

buigt hij voor zijn schoonvader. Een gebruikelijke manier van begroeting in die tijd. Ze vragen 

elkaar naar de welstand: hoe het gaat. ‘Is het vrede?’ Daar kunnen wij veel van leren. Heb jij ook 

hoogachting en respect voor ouderen? Hoe begroet je elkaar? En ben je ook zo oprecht 



belangstellend naar de ander? Hoe spreken wij over anderen? Hoe ga je met elkaar om? En: 

waar gaan je gesprekken over? De HEERE houdt ons een spiegel voor, om ervan te leren. 

 

Mozes vertelt… en Jethro luistert… De genade en de eer van God staan in dit gesprek centraal. 

Dat is Gods werk in het hart. Matthew Henry schrijft: ‘Gesprekken over de grote daden van God 

zijn nuttige gesprekken, zij zijn goed en tot nuttige stichting’. Dat blijkt ook hieruit:  

 

2. De lofprijzing van Jethro in vers 10: ‘En Jethro zeide: Gezegend zij de HEERE, Die ulieden verlost 

heeft uit de hand der Egyptenaars en uit Farao's hand;’  Dit gerucht is dus gehoord bij de 

omliggende volken. En God is daarin verheerlijkt, zoals Jethro doet in zijn lofprijzing! Nogmaals: 

Jethro, een Midianiet, die niet bij het volk Israël hoorde, hij prijst de HEERE… terwijl het volk zo 

vaak heeft gemurmureerd (gemopperd). Wat een verschil! Een beschamende les. Maakt het 

geloof van Jethro jou ook zo beschaamd? Ik denk als vergelijking aan Matthéüs 8:10, waar de 

Heere Jezus over die heidense hoofdman in Kapérnaüm zegt: ‘Voorwaar Ik zeg u, Ik heb zelfs in 

Israël zo groot geloof niet gevonden’.  

 

3. De persoonlijke belijdenis van Jethro in vers 11:  ‘Nu weet ik dat de HEERE groter is dan alle 

goden; want in de zaak waarin zij (Farao en de Egyptenaars) trotselijk gehandeld hebben, was Hij 

boven hen.’ God is machtiger en Hij staat boven alle afgoden. Want die afgoden van hout en 

steen zijn maar door mensen gemaakt. Dat leert ons dat er van de mens niets te verwachten is, 

maar alléén van de HEERE.   

 

4. Dit alles loopt uit op vers 12: ‘Toen nam Jethro, Mozes' schoonvader, Gode brandoffer en 

slachtoffers;’  En dan komt Aäron erbij, ’en al de oversten van Israël om brood te eten (…)voor het 

aangezicht Gods’, dus voor de wolkkolom. Het is een offermaaltijd, een feestmaaltijd: zo mogen 

ze in geloof brood eten, verzadiging van vreugde. In gemeenschap met elkaar, tot eer van God. 

Uit dankbaarheid, voor Zijn grote daden, zoals ook in Psalm 66 vers 6 (en 7): 

Door 's Hoogsten arm 't geweld onttogen, 

          Zal ik, genoopt tot dankbaarheid, 

Verschijnen voor Zijn heilig' ogen 

Met offers, aan Hem toegezeid. 

Ik zal, nu ik mag ademhalen, 

Na zoveel bangen tegenspoed, 

Al mijn geloften U betalen, 

U, Die in nood mij hebt behoed. 

 

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

In het 12e vers ging het over het Bijbels kernwoord ‘Offer’: een middel dat de HEERE aan Israël 

geeft om tot Hem te naderen. Een offer is een product van de oogst of een dier. Al het 

offerbloed wees naar de Heere Jezus, Die Zelf Offerlam wilde worden.   

 

En daarbij hoort ook het kernwoord ‘Priester’. De priester, die in het Oude Testament een dier 

offerde, plaatsvervangend voor zijn volk. De Heere Jezus Christus heeft als Priester Zichzelf 

Gode geofferd voor de zonden van Zijn volk. In de hemel bidt Hij nu voor de gelovigen en 

zegent hen met tijdelijke en eeuwige zegeningen. Gods kinderen leren Hem kennen als Priester; 

Hij is voor hun zonden gestorven. 

 



Dus Hij is beide: hét Offer en dé Priester. We lazen in vers 12 dat dit alles gebeurde ’voor het 

aangezicht Gods’ , dat is: voor de wolkkolom. In Hebreeën 7 vers 22 en 25 lezen we dat Deze 

Jezus ‘volkomen kan zaligmaken al degenen die door Hem tot God gaan’. Het gaat erom dat je 

Hem mag kennen als jouw Borg, Offer en (Hoge)Priester. 

 

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

Er is brood gegeten (vers 12). Dat is het manna, wat het volk veertig jaar in de woestijn heeft 

ontvangen. Daar wijst de Heere Jezus op én daar vergelijkt Hij Zichzelf mee in Johannes 6:51:  

‘Ik ben het levende Brood Dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet (dat is: 

wie in Hem gelooft, zo staat in kanttekening 68 en 73), die zal in der eeuwigheid leven (…)’ en 

niet verloren gaan. De Heere Jezus is het Brood des Levens. Zul je daar aan denken, ook als je 

thuis de maaltijd gebruikt?   

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

Die gesprekken… zoals in dit gedeelte… heb jij die ook? Of verlang je er naar om ook te horen 

over het werk van de HEERE? En… Zijn wonderen overdenken… doe jij dat ook?  

Wonderen in je tijdelijk leven? Als Hij blijdschap geeft – zoals hier in het gezin van Mozes? Maar 

het kan ook zijn dat je op het nippertje bewaard bent voor een ernstig ongeluk. Of als jezelf of 

iemand anders in je familie of vriendenkring beter mocht worden na een ingrijpende ziekte.  

Zijn wonderen in het tijdelijke leven overdenken… 

 

Maar hier boven klinkt Psalm 63:2: ‘Want beter dan dit tijdelijk leven, is Uw goedertierenheid.’ 

Daarom een stapje verder: Zijn wonderen overdenken in je geestelijk leven? Als je door Gods 

genade en Zijn opzoekende zondaarsliefde Zijn stem mocht horen bij het lezen van de Bijbel of 

in de kerk of tijdens de catechisatie. En als die doorbrekende stem van de HEERE sterker mocht 

zijn dan al het lawaai van deze wereld, of alle tegenstemmen van verdriet, vrees en twijfel in je 

hart. Als je, verlost van je zondeschuld, Hem voor eigen hart en leven mag kennen als hét Offer, 

dé Hogepriester, hét Brood des Levens. Mag je dan in de familiekring, zoals in Mozes’ tent, dan 

van dát wonder spreken - ‘in God verblijd, aan Hem gewijd, van ‘s HEEREN wegen’. Zelfs ‘als ik 

omringd door tegenspoed, bezwijken moet… schenkt Gij mij leven’ (Psalm 138 vers 3 en 4).  

  

Het volk Israël moet straks verder in de woestijn. Jij en ik ook. Want dit leven is te vergelijken 

met een woestijnreis. En hoe zullen we daar doorheenkomen? Dat kan alleen in Hem, door Hem 

en met Hem: als Hij je nabij is. De jonggestorven ds. Robert Murray McCheyne zong ervan: 

Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis  

naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis.  

Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn.  

“Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn. 

 

We hopen DV tot de volgende keer. 


