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Predikatie over Exodus 14 vers 14 
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 
Vrije Oud Gereformeerde Gemeente 

Aalburg – 5 augustus 2012 
 
 Zingen Psalm 114 : 1. 
 Lezing van de Heilige Wet des HEEREN. 
 Zingen Tien Geboden des Heeren : 9. 
 Schriftlezing Exodus 13 vers 17 -  Exodus 14 vers 31 
 
17 En het is geschied toen Farao het volk had laten trekken, zo 
leidde hen God niet op den weg van der Filistijnen land, hoewel die 
nader was; want God zeide: Dat het den volke niet berouwe, als zij 
den strijd zien zouden, en wederkeren naar Egypte. 
18 Maar God leidde het volk om, door den weg van de woestijn der 
Schelfzee. De kinderen Israëls nu togen bij vijven uit Egypteland. 
19 En Mozes nam Jozefs beenderen met zich; want hij had met een 
zwaren eed de kinderen Israëls bezworen, zeggende: God zal ulie-
den voorzeker bezoeken; voert dan mijn beenderen met ulieden op 
vanhier. 
20 Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan 
het einde der woestijn. 
21 En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolk-
kolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurko-
lom, dat Hij hun lichtte, om voort te gaan dag en nacht. 
22 Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts 
niet weg van het aangezicht des volks. 
 
  1 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 
  2 Spreek tot de kinderen Israëls, dat zij wederkeren en zich lege-
ren voor Pi-Hachirôth, tussen Migdol en tussen de zee; voor Baäl-
Zefon, daartegenover zult gij u legeren aan de zee. 
  3 Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: Zij zijn verward in 
het land; die woestijn heeft hen besloten. 
  4 En Ik zal Farao's hart verstokken, dat hij hen najage; en Ik zal 
aan Farao en aan al zijn heir verheerlijkt worden, alzo dat de Egyp-
tenaars zullen weten, dat Ik de HEERE ben. En zij deden alzo. 
  5 Toen nu den koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk 
vluchtte, zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd 
tegen het volk, en zij zeiden: Waarom hebben wij dat gedaan, dat 
wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden? 
  6 En hij spande zijn wagen aan, en nam zijn volk met zich, 
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  7 En nam zeshonderd uitgelezen wagens, ja, al de wagens van 
Egypte, en de hoofdlieden over die alle. 
  8 Want de HEERE verstokte het hart van Farao, den koning van 
Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde; doch de kinderen 
Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. 
  9 En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar 
zij zich gelegerd hadden aan de zee; al Farao's paarden, wagens en 
zijn ruiters en zijn heir; nevens Pi-Hachirôth, voor Baäl-Zefon. 
10 Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun 
ogen op, en zie, de Egyptenaars togen achter hen; en zij vreesden 
zeer; toen riepen de kinderen Israëls tot den HEERE. 
11 En zij zeiden tot Mozes: Hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte 
gans geen graven waren, weggenomen, opdat wij in deze woestijn 
sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit 
Egypte uitgevoerd hebt? 
12 Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: 
Houd af van ons en laat ons de Egyptenaars dienen? Want het ware 
ons beter geweest de Egyptenaars te dienen dan in deze woestijn te 
sterven. 
13 Doch Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, staat vast en ziet het 
heil des HEEREN dat Hij heden aan ulieden doen zal; want de 
Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet weder zien in der 
eeuwigheid. 
14 De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. 
15 Toen zeide de HEERE tot Mozes: Wat roept gij tot Mij? Zeg den 
kinderen Israëls dat zij voorttrekken. 
16 En gij, 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. 
17 En Ik, zie, Ik zal het hart der Egyptenaars verstokken, dat zij na 
hen daarin gaan; en Ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al 
zijn heir, aan zijn wagens en aan zijn ruiters. 
18 En de Egyptenaars zullen weten, dat Ik de HEERE ben, wanneer 
Ik verheerlijkt zal worden aan Farao, aan zijn wagens en aan zijn 
ruiters. 
19 En de Engel Gods, Die voor het heir van Israël ging, vertrok en 
ging achter hen; de wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht en 
stond achter hen. 
20 En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars en tussen het le-
ger Israëls; en de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte den 
nacht; zodat de een tot den ander niet naderde den gansen nacht. 
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21 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. 
22 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. 
23 En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in, achter hen, al 
Farao's paarden, zijn wagens en zijn ruiters, in het midden van de 
zee. 
24 En het geschiedde in dezelve morgenwake, dat de HEERE in de 
kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaars; en 
Hij verschrikte het leger der Egyptenaars. 
25 En Hij stiet de raderen hunner wagens weg en deed ze zwaarlijk 
voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars: Laat ons vlieden van het 
aangezicht van Israël, want de HEERE strijdt voor hen tegen de 
Egyptenaars. 
26 En de HEERE zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, 
dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagens 
en over hun ruiters. 
27 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de zee kwam 
weder tegen het naken van den morgenstond tot haar kracht, en de 
Egyptenaars vluchtten die tegemoet; en de HEERE stortte de Egyp-
tenaars in het midden der zee. 
28 Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagens 
en de ruiters van het ganse heir van Farao, dat hen nagevolgd was 
in de zee; er bleef niet één van hen over. 
29 Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der 
zee; en de wateren waren hun een muur, tot hun rechter- en tot hun 
linkerhand. 
30 Alzo verloste de HEERE Israël aan dien dag uit de hand der 
Egyptenaars; en Israël zag de Egyptenaars dood aan den oever der 
zee. 
31 Ook zag Israël de grote hand die de HEERE aan de Egyptenaars 
bewezen had; en het volk vreesde den HEERE, en zij geloofden in 
den HEERE en aan Mozes, Zijn knecht. 
 
 

Votum. 
Gebed. 
Zingen Psalm 78 : 6 en 7. 
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Gemeente, met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige 
Geest Exodus 14 vers 14. Daar lezen we Gods Woord en onze tekst 
aldus: 
 
De HEERE zal voor ulieden strijden, en gij zult stil zijn. 
 
Om naar aanleiding van deze tekstwoorden stil te staan bij drie ge-
dachten. 
 

1e. Strijd om in te gaan. 
2e. De strijd is des Heeren. 
3e. De strijd om stil te zijn. 

 
Gemeente, we ontmoeten het volk van Israël nu ze eindelijk aan 
satans macht, aan farao’s macht ontrukt geworden zijn. Eindelijk uit 
dat huis van dienstbaarheid weg. Eindelijk op weg naar dat wat God 
beloofd heeft, toegezegd heeft. 
Er is heel wat voor nodig geweest, is het niet, om dat volk te laten 
trekken. Telkens wordt het gezegd, dat farao zijn hart verhardde, dat 
hij dat volk niet wilde laten trekken. En dan op een gegeven ogenblik 
lezen we: “En de Heere verstokte farao’s hart”. Dat is wel opmerke-
lijk. Terwijl farao nog in dit aardse leven was, was voor farao de deur 
van de genade dicht gegaan. We zeggen weleens: “Zolang er leven 
is, is er hoop”. Dat is niet waar, nee. Farao heeft te lang gezondigd, 
te zwaar gezondigd, te bewust het spreken Gods veracht. En de 
Heere heeft hem over gegeven aan het goeddunken van zijn eigen 
boze en verdorven hart. En weet je wat er bij farao nog nooit ge-
beurd is? Dat hij de slag naar binnen heeft gekregen. O ja, hij heeft 
sla-gen om zich heen gezien, tot in zijn eigen huisgezin toe. Zijn 
oudste zoon is zelfs dood geslagen door die verderf-engel. En nog, 
nog is farao dezelfde gebleven. Wel slagen gehad, maar geen pijn 
gevoeld. Zo is het met farao geweest. En toch, toch na die tiende 
plaag, daar wordt de benauwdheid in farao’s bestaan zo groot… “Ga 
dan maar, weg dan maar”. 
Dat lag helemaal niet aan farao, dat hij het zat was ofzo. Dat lag aan 
God. De Heere had dat uur bepaald. Dat volk moest na vierhonderd-
dertig jaar gaan trekken. Dat ogenblik was aangebroken. Dus al had 
de farao daar zijn zwaard de lucht in gestoken, al had hij daar 
gesproken: “Ik wil het niet hebben, je blijft hier”, tot dat hele volk van 
de Israëlieten, ze waren gegaan, ze waren gegaan. Weet je waar 
dat in blijkt? De aarde is des Heeren en haar volheid. Dat blijkt wel. 
Want dat hele volk van Israël krijgt zilveren en gouden vaten mee. 
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Dat krijgt alle rijkdommen van Egypte mee. Dat beschikt de Heere. 
Daar moet je goed om denken. 
Dat zeg ik tussen twee haakjes even. Als je nu een kind van God 
mag wezen, dan hoef je helemaal niet over je boterham in de war te 
zitten. Ze moesten daar zilveren en gouden vaten afstaan aan de 
Israëlieten. Als er een kind van God is die niets meer heeft, waar de 
voorraadkast leeg is, dan heeft de Heere al ergens wat gereed. 
Denk er goed om. Dan zal de Heere zorgen dat het je aan niets 
ontbreekt. Want de Heere heeft in Zijn Woord beloofd, al-leen aan 
Zijn Kerk, niet aan de onbekeerden, nee, alleen aan Zijn Kerk: “Uw 
brood is zeker en uw water is gewis”. 
Wat zal er in dat hart van Israël geweest zijn, mensen? De slag is 
geslagen bij Egypteland en ze hebben zoveel rijkdommen mee ge-
kregen. En ze zijn op weg gegaan. Wat zal er in dat hart van Israël 
geweest zijn? Ik schat maar zo in: ze zijn vrolijk geweest in de Hee-
re. Ze zijn alle voorgaande ellende vergeten. En de Heere heeft 
grote wonderen gedaan. 
Maar hier in dit hoofdstuk blijkt wel dat er nu niets en niemand wis-
pelturiger is dan een mensenkind. Bij farao, maar ook bij de Israë-
lieten net zo goed. Want weet je wat nu het opmerkelijke is in dit he-
le hoofdstuk? Dat er niemand schoon onderuit komt, maar dat elke 
partij, zowel de Egyptenaars als de Israëlieten aan het einde van dit 
hoofdstuk niet anders hebben over gehouden dan schuld. Die Is-
raëlieten konden zich niet op de borst slaan. Later zeggen ze wel: 
“Wij zijn Abrahams zaad”. Daar blijkt weinig van, dat ze Abrahams 
zaad zijn. Wat wordt hier afgetekend in de geestelijlke betekenis van 
dit woord? De gang die de Heere houdt met Zijn Kerk. Maar wat 
wordt hier ook afgetekend de strijd die daar gaande is om de zielen 
die van de Heere verkoren zijn van eeuwigheid af. Wat wordt hier af-
getekend hoe de duivel, die wordt voorafgebeeld in de farao, hoe de 
duivel zijn prooi vast wenst te houden en niemand wil loslaten uit 
zijn slavendienst. Hoe wordt hier afgetekend dat de Heere toch de 
Almachtige is, en dat Hij het uiteindelijk is Die op Zijn tijd en op Zijn 
bevel Zijn volk zal laten trekken, het zal weghalen uit het land van 
de dienstbaarheid om het heen te voeren naar het land van vrijheid 
en rust. Hoe wordt hier afgetekend (dat moet je maar eens nakijken 
vanmorgen, ik net zo goed) wat er nu van dat volk van God te ver-
wachten is. 
Je komt ze weleens tegen die opknappen in het geestelijk leven. Die 
worden beter. Die worden meer. Die worden vromer. Tja! Die berei-
ken zo zachtjes aan een stadium dat je haast zou zeggen: “De Hee-
re mag wel blij met ze wezen”. Die Israëlieten niet. Die komen er 
achter, door die hele woestijnreis heen en straks in Kanaän: “We le-
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ven nog en we zijn hier nog, door Hem en niet door ons. Want wij 
hebben alles verbeurd en verzondigd”. 
Ja, dat volk is aan het trekken gegaan. En wat gebeurt er dan? Ze 
zijn uit Egypteland gegaan, de snelste kant op naar Kanaän. En dan 
staat er: “Toen farao het volk had la-ten trekken, dat God ze niet 
leidde op de weg der Filistijnen”. Een ongedachte weg gaat de Hee-
re. Ze moeten ineens een bocht, een zwaai gaan maken. Ze moeten 
niet de rechtstreekse weg gaan volgen, maar ze moeten een dorre 
woestijn door. Nee, niet zo snel mogelijk naar Kanaän, maar een 
vreselijke omweg, waarin ze van alles zal overkomen. Ik las bij een 
verklaarder treffend: “De Kerk van God zal heel wat leed en ellende 
moeten ondervinden, voor en aleer ze in het Kanaän der rust zullen 
in komen”. Maar toch, maar toch, waarom deed de Heere ze een 
omweg gaan? Wel hierom, als ze de weg van de Filistijnen waren 
gevolgd, dan waren ze daar in het land van de Filistijnen tegen 
gekomen die zeer bedreven waren in het oorlog voeren en die zeer 
veel wapens tot hun beschikking hadden. En dat volk van Israël zou 
rouw gaan bedrijven, staat er, als ze daar de Filistijnen zouden zijn 
tegen gekomen, als zij de strijd zien zouden en ze zouden met haast 
wederkeren naar Egypte. Daar zou een volk opstaan tegen hen, die 
Filistijnen, die in het oog van de Israëlieten veel machtiger waren 
dan zijn, en ze zouden alle moed verliezen, en zich als het ware 
overgeven aan hun oude heer, terug keren naar de slavendienst. 
Want die slavendienst was ze beter dan die strijd, uit vrees het leven 
te zullen verliezen. Opdat het het volk niet berouwe. Daarom moes-
ten ze een omweg gaan. 
In het leven der genade gaat de Heere langs kronkelpaden, is het 
niet? Trouwens, dat moet ik dan maar eerst vragen. Bent u een 
mens die leeft van genade? Weet u daar van, dat God met u be-
gonnen is? Dat u bent los gerukt uit het diensthuis van de zonde. 
Weet u er van, dat, zoals het volk van Israël leefde op niets anders 
dan dat bloed wat aan de deurposten van hun woningen gesprengd 
was? Dat u leeft van het bloed van de Ander. Weet u er van dat de 
Heere u levend gemaakt heeft in de stervende gift, in die stervende 
daad van de Ander? Weet u dat, door een sterke hand, door een al-
machtige arm te zijn uitgeleid? Ja, eerst had je het best naar je zin 
in het Egypteland der zonde, natuurlijk. Maar langzaam gingen de 
banden knellen, is het niet? Het werd moeilijk. Het werd zwaar. Het 
werd benauwd. En er werd een geroep geboren naar Boven. Zoals 
we het lezen van de Israëlieten, dat hun geschrei is opgeklommen 
tot voor het aangezicht des Heeren. Dat Hij het gehoord heeft. Wie 
heeft daar voor gezorgd, dat het ging knellen? Dat is Hij geweest! 
Wie heeft er voor gezorgd dat ze gingen roepen? Dat is Hij geweest. 
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Want als de Heere er Zich niet mee bemoeid had, mensen, dan 
hadden ze onder die knellingen zelf wel een uitweg gezocht. Dan 
hadden ze een revolutie opgezet ofzo. Zoiets zal het wel geweest 
zijn. Maar dan waren ze geen steek verder gekomen. Ze zijn losge-
rukt uit die klauw van farao. 
U moet er wel van weten, losgerukt te zijn uit de klauw van de boze. 
U moet er wel van weten dat de Heere wat aan uw ziel gedaan 
heeft. Kijk, we leven in een tijd, dan is het ongeveer zo: “Als jij het 
van mij gelooft, dan geloof ik het van jou”. Zo is het ongeveer. Maar 
daar gaat het helemaal niet over. Het gaat hierover, dat u één ding 
weet, zoals die blindgeborene: “Dit weet ik, ik was blind en nu zie 
ik”. Dat er een scharnier geweest is in je leven, een keerpunt, een 
omzetting, dat alles anders geworden is. Dat de Heere de leiding in 
het leven heeft overgenomen. Dat je van heer veranderd bent. Niet 
zelf tot een heer geworden. Nee, helemaal niet. Maar dat je van 
heer veranderd bent. Uit dat diensthuis van de zonde onder des dui-
vels macht, tot de macht, de heerschappij van de Vorst van het 
leven. 
Weet je waar je dat aan kunt weten, dat de Heere met je begonnen 
is? Hieraan: God werkt altijd ordelijk. Daar kun je het aan weten. 
“Bewijs me dat uit het Woord”, zeg je. Hier staat het. “God leidde het 
volk om door de weg van de woestijn der Schelfzee. De kinderen Is-
raëls nu togen bij vijven uit Egypteland”. Er komt niet in de woestijn 
een of ander opgejaagd volk aanstormen, dat in alle haast en wan-
orde zich daar een weg zoekt door de woestijn heen. Welnee, daar 
komt een keurig geordend leger voor de dag, bij vijven zijn ze door 
de Heere opgesteld. Daar komt een volk aan lopen dat van orde 
leeft. 
Het blijkt uit nog wat. Namelijk dit: dat ze in al de haast die ze had-
den (want de Heere had ze haast geboden) de beenderen van Jozef 
niet zijn vergeten. Alles, maar dan ook alles is mee gekomen. Want 
er staat in het Woord: “Er zal geen klauw achterblijven”. Zelfs die 
dode botten van Jozef niet. Want die dode botten van Jozef waren 
een getuigenis, een symbool geworden van de beloften Gods; van 
wat Hij beloofd had, dat de Heere Zijn volk zou laten trekken. “God 
zal u voorzeker bezoeken”, had Jozef geprofeteerd. “Voert dan mijn 
beenderen met ulieden op van hier. Ja, laat mijn beenderen met u 
mee gaan, als een bewijs dat God Zijn woord heeft gehouden, en 
dat God ook trouw houdt tot in alle eeuwigheid”. 
Ja, en zo gaat dat geordende leger hun weg. En dan in-eens die 
omweg. 
Je kon het misschien allemaal wel bekijken in die eerste tijd. Je wist 
het wel zo’n beetje. Je had natuurlijk wel oude kinderen Gods ge-
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sproken, die hadden je het een en ander mogen vertellen. En boven 
alles, je hebt het Woord van God gelezen. Je wist het wel wat ge-
leerd moest worden. Hoe de Heere met Zijn Kerk handelt. Maar 
bleef dat nu eigenlijk zo? Het werd alles anders. Of niet? Zo onge-
dacht. Het ging een kant uit die je nooit had kunnen voorzien. De 
Heere ging een weg met je houden, die nooit in je hart was opge-
klommen. En dat niet alleen. De Heere ging een weg met je houden 
die je nooit begeerd had. Ook dat nog. De Heere ging een weg met 
je houden die dwars tegen jezelf, tegen je eigen ik in ging. De Heere 
ging tonen in die weg dat Hij heerschappij voert, en dat het volk van 
Israël, ja het volk van God, niet anders heeft te doen dan in gehoor-
zaamheid Hem achterna te gaan. Ja, een andere weg. 
Maar nu dit: Nu hadden die Israëlieten best tegen zichzelf kunnen 
zeggen: “Waarom zouden we die omweg gaan? We gaan toch maar 
door dat land van die Filistijnen. We gaan toch maar die snelste 
weg”. Maar dan waren ze één ding mis gelopen. Dan hadden ze het 
allerbelangrijkste moeten ontberen. Want er staat van Israël ge-
schreven: “Alzo reisden zij uit Sukkoth, waar ze gelegerd waren ge-
weest, aan de rand van de woestijn, en zij legerden zich in Etham, 
aan het einde van de woestijn”. Daar zijn ze twee dagen geweest, 
en dan? Dan moeten ze gaan. En de Heere toog voor hun aan-
gezicht. De Heere wijst niet alleen de weg, maar de Heere gaat Zelf 
ook die weg. Dat is opmerkelijk! Al hadden ze een andere weg ge-
kozen, dan waren ze op het punt gekomen van de psalmist: “Gelijk 
een schaap heb ik gedwaald in ’t rond, dat onbedacht zijn herder 
heeft verloren”. De Heere toog voor hun aangezicht. Des daags in 
een wolkkolom, dat Hij hen op de weg leid-de, en des nachts in een 
vuurkolom dat Hij hen lichtte, om voort te gaan, dag en nacht. Hij 
nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet 
weg van het aangezicht des volks. Dus bij dagen en bij nachten was 
de Heere voor Zijn volk, ging de Heere Zijn volk voor. 
Maar nu een zaak, dat lijkt een detail in de tekst. Maar je moet maar 
zien of je dat in de beleving van je bestaan verstaat. De Heere nam 
de wolkkolom en de vuurkolom niet weg, maar de Heere nam ook 
de dag en de nacht niet weg. Het was niet altijd zonneschijn voor 
Israël. Het ging niet altijd blijmoedig voorwaarts. Het is ook nacht 
geweest. Na elke dag volgde er een nacht. En na elke nacht kwam 
er een nieuwe dag. De dagen en de nachten, naar de orde der na-
tuur, zijn gebleven. Maar de dagen en de nachten, naar de orde van 
de geestelijke natuur, zullen ook blijven. Daar moet veel strijd ge-
streden zijn, veel leed geleden. Het gaat door de nacht naar de 
eeuwige dag. Heb je die twee zaken in je leven mogen onder-
vinden? Dat de Heere je nooit begeeft en je nooit verlaat. Maar ook 
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dit: dat de Heere je niet op een gemakkelijk rozenpad leidt. Heb je 
het moeten ondervinden, dat die slingerwegen, in je eigen beleving, 
die de Heere met je houdt, zo menigmaal druk- en kruiswegen zijn? 
Is het weleens nacht geworden in je bestaan? Dat je het allemaal 
niet meer kon bekijken. Dat de zon verscholen lag en dat er ook 
wolkenpakken samen kwamen. Heb je het moeten ondervinden dat 
je daar gebeukt, geduwd werd door alle mogelijke ellende die je ont-
moette op de levensweg? Heb je het moeten ondervinden dat het 
nacht was? Maar ook dit: Heb je weleens een keer een Psalm ge-
zongen in de nacht? Heeft de Heere het weleens goed gemaakt met 
Zichzelf? 
Weet je wat er voor dat volk van belang was? Voor dat volk was het 
van belang dat het oog gevestigd bleef op die wolk- en op die vuur-
kolom. Wat voor gevaren dreigden daar bij de dag! Is het niet? Als 
daar zoveel gezien werd wat het oog trok, als er zoveel tegen geko-
men werd wat al de aandacht wel vroeg, om het oog gericht te 
houden op die wolkkolom. Welk gevaar dreigde daar bij nacht als de 
duisterheid je omving, als daar het gejank van de wolven gehoord 
werd, als daar de dreiging op elke plaats wel openbaar kwam, om 
het oog gevestigd te houden op de vuurkolom. Al gaat de Heere een 
zonnige weg met Zijn volk, al gaat de Heere een druk- en kruisweg 
met Zijn volk, aan alle kanten loeren de gevaren. En het grootste ge-
vaar (daar gaat het de duivel dan ook maar om), dat is dit: dat we 
Hem uit het oog verliezen. Daar is het altijd om begonnen. Jazeker! 
Zolang dat volk die wolk- en die vuurkolom in het oog hield, ging het 
best. 
Maar nu wordt het benauwd. Nu wordt het heel benauwd. De Heere 
spreekt tot Mozes, zeggende: “Spreek tot de kinderen Israëls dat zij 
wederkeren en zich legeren voor Pi-Hachirôth, tussen Migdol en de 
zee, voor Baäl-Zefon; daar tegenover zult gij u legeren aan de zee”. 
Dus: “Ga die andere weg. Ga die kromme weg. Dan zullen de spion-
nen van farao, die achter u, o volk van Israël, hun boodschap gaan 
brengen bij farao”. Denk er goed om dat in het leven van Gods Kerk 
er altijd spionnen op de loer liggen, dat je altijd in de gaten gehou-
den wordt, dat er altijd op je geloerd wordt. Waarom? Omdat de 
duivel maar één begeren heeft: je los te rukken uit de handen van je 
nieuwe Heer’ en Meester, en je opnieuw onder zijn heerschappij te 
krijgen. En farao, dat heeft de Heere al voorzegd, farao zal op zijn 
troon in zijn handen wrijven. Farao zal zeggen van de kinderen Is-
raëls: “Ze zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. 
Zij zijn verdwaald. Ze worden aan alle kanten als in een gevangenis 
gehouden. Ze weten niet meer waar ze heen moeten dolen en dwa-
len”. 
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Farao, ben je nu al de machtige hand des Heeren vergeten? Ben je 
nu al vergeten dat de Heere zoveel voor Zijn volk gedaan had? Zie 
je nu dat volk Israël weer aan in hun eigen gebrek, zonder op die 
God te letten, Die als een wolk- en vuurkolom ze voor gaat? Ja! En 
de Heere zal farao’s hart verstokken, dat hij hen najage. Want wat 
zal er in het hart van farao opkomen? Het gemis van zijn slaven. Dat 
zal sterker zijn dan het gemis van zijn zoon. O ja, het gemis van zijn 
zoon zal hij wel vergeten zijn. Maar dat volk dat hem diende, waar 
hij zoveel gemak en zoveel gebruik van kon maken. Dat zal hij 
missen. En hij zal het najagen. 
Maar, zegt de Heere, Ik zal aan farao en aan al zijn heir verheerlijkt 
worden. 
Dat wil ik toch eens zeggen vanmorgen. In een ieder van ons, zoals 
wij hier zitten en staan, zal God verheerlijkt worden. Ja, in een ieder 
van ons. Voor de vrijgekochten zal het zijn dat de Heere de deugd 
van Zijn barmhartigheid zal verheerlijken. Dat zal de lofzang tot in 
alle eeuwigheid uitmaken, van dat verloste volk. Dat het om Zijn wel-
behagen geweest is. En de verlorenen, de onbekeerden, die de 
Heere niet nodig meenden te hebben in hun leven, God zal in u de 
deugd van Zijn rechtvaardigheid verheerlijken. Tot in alle eeuwig-
heid zal Hij in het opsluiten van duivelen en verdoemden in die poel 
van verderf betonen, dat Hij een God is van heilige rechtvaardig-
heid. In Openbaring lees ik van dat vrijgekochte volk, die staan aan 
de glazen zee. In die glazen zee zien ze het vuur. Dat vuur is het 
bewijs dat God tot in alle eeuwigheid de verdoemden straffen zal. 
Maar over die straf heen ligt die glazen zee, die kristallijnen zee. 
Dus dat betekent dit, dat die glazen zee als het ware zo schittert, om 
uiting te geven aan het schitterende, het Goddelijke, het majesteite-
lijke van wat God doet in het handhaven van Zijn deugden. 
Ik zal verheerlijkt worden aan farao en aan al zijn heir, opdat de 
Egyptenaars zullen weten dat Ik de Heere ben. 
O ja, en dan komt die hele strijd op gang. Dan wordt dat hele leger 
van farao gemobiliseerd. En denk er om dat hij een groot leger 
heeft. Altijd groter dan dat volk van Israël. Denk er om dat de duivel 
heel wat pijlen op zijn boog heeft, om de verloste Kerk van God aan 
te vallen. Denk er om dat hij een kind van God kan omringen van al-
le zijden, dat hij hem kan benauwen aan alle kanten. Denk er om dat 
hij heel wat in zijn mars heeft. Want de duivel is machtig. Zul je dat 
nooit vergeten! Maar God is álmachtig. 
Farao neemt zeshonderd uitgelezen wagens, de wagens van Egyp-
te, en de hoofdlieden over die allen. O ja, en ze gaan op weg. Met 
een draf proberen ze dat volk zo snel mogelijk in te halen. En de 
Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen. Jazeker, dat 
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was ook niet zo moeilijk. Zo’n volk te voet, met kinderen en vrou-
wen, met beesten. Dat is zo achterhaald. O ja, jazeker. 
En dan? Dan draaien die kinderen van Israël hun hoofd om. En dat 
is nu een punt! Als farao nabij gekomen was, zo hieven de kinderen 
Israëls hun ogen op, en zie, de Egyptenaars togen achter hen, en zij 
vreesden zeer. 
Wat gebeurt er nu eigenlijk bij die kinderen Israëls? Die kinderen 
Israëls verliezen de wolk- en vuurkolom uit het oog, en die kijken het 
gevaar in het oog. En met dat omkijken van die wolk- en vuurkolom 
naar dat volk van Egypte, bekruipt de angst dat volk, zinkt het geloof 
weg tot onder het nulpunt, is het vertrouwen op God totaal verdwe-
nen. Ja, het is zelfs erger dan dat. Dat volk van Israël komt in op-
stand. Onder die vrees roepen ze niet tot de Heere om ontferming, 
bescherming en redding. Nee, er staat: “Toen riepen de kinderen Is-
raëls tot de Heere”. Dan zou je zeggen: “Dat is toch mooi!” Nee, 
helemaal niet. Want weet u wat ze tot de Heere roepen? Datzelfde 
als wat ze tegen Mozes, Gods knecht, zeggen. “Hebt ge ons daar-
om, omdat er in Egypte gans geen graven waren, weggenomen, 
opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt ge ons dat 
gedaan, dat ge ons uit Egypte weggevoerd hebt? Is dit niet het 
woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende: “Houd af van ons 
en laat ons de Egyptenaars dienen, want het ware ons beter ge-
weest de Egyptenaars te dienen, dan in deze woestijn te sterven”. 
Weet je wat die Israëlieten zeggen? “Mozes, wij zijn verstandiger 
geweest dan de Heere en u. Wij wisten het beter. Had ons toch in 
Egypte gelaten. Dan waren we wel onder de dienstbaarheid, maar 
hier zullen we op een jammerlijke wijze sterven moeten. Waarom 
heb je ons mee genomen? We vertrouwden je in het begin al niet. 
Had ons toch alsjeblieft met rust gelaten”. Dat is het wat het volk 
Israël zegt. Murmureren heet dat. Tegen God in opstand komen. 
Vraagtekens zetten achter de weg die de Heere houdt. Twijfelen 
aan de goede bedoelingen des Heeren. Ja, daar komt openbaar wat 
er in het hart van Israël is. Ze wilden feitelijk helemaal niet weg uit 
Egypteland. Ze wilden het land van de dienstbaarheid niet verlaten. 
Ze hadden het er best naar d’r zin. 
Heb je die les ook al geleerd, dat je het er zo best naar je zin hebt? 
Walg je nu eigenlijk al van jezelf, dat je telkens weer naar Egypte 
terug wil? Moet je dat nu ook in het dagelijks leven ondervinden? 
Dat je zeggen moet: “Man, ik ben een mens, ik gehoorzaam wel de 
duivel, maar de Heere zo weinig”. Het komt wel openbaar wat er in 
dat volk is. Het komt wel openbaar dat de Heere een volk verlost dat 
net zo verloren, net zo zondig, net zo verdoemelijk is als elk ander 
mensenkind. “Had ons toch alsjeblieft in Egypte gelaten”. Doch Mo-
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zes zeide tot het volk… Ik hoop dat je je daarover verbaast. Dat er 
niet staat dat Mozes tot het volk zegt: “De Heere is u moe en mat 
geworden. De Heere zal onder u de aarde openen en u zult allen 
levend ter helle varen. De Heere houdt op met aan u te gedenken. U 
hebt het verbeurd en verzondigd”. Mensen, dat wij hier nog zitten en 
staan, dat wij het zonlicht nog mogen aanschouwen, dat is niet an-
ders dan een bewijs van Gods lankmoedigheid. Dat is niet anders 
dan dat de Heere daarin toont dat Hij getrouw is over ontrouwen. 
We hebben ons best gedaan om de toorn van God op te wekken. 
We hebben ons best gedaan om Zijn slaande hand over ons leven 
uit te nodigen. We hebben ons best gedaan om Zijn geboden, die u 
zijn voorgelezen, met voeten te treden. En nog, nog is het einde 
niet. Nee, het is zelfs zo voor dat volk van Israël dat niet alleen het 
einde niet is, maar dat de Heere nog altijd het beste met Zijn volk 
voor heeft. “Vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heeren, dat 
Hij heden aan ulieden doen zal. Want de Egyptenaars die gij heden 
gezien hebt, zult gij niet weder zien in der eeuwigheid”. 
Kijk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heeren. 
Dat zien van het heil des Heeren, weet u wat dat is? Dat is de strijd 
om in te gaan. Dat is de strijd om in te gaan door de enge poort. Dat 
is de strijd die elk mensenkind die door de genade is opgezocht, te 
strijden heeft om Hem in het oog te houden. 
Hoe gaat dat nu eigenlijk? Wel zo, wat was er in die wolk- en vuur-
kolom? Wat was dat? Wel, het 19e vers verklaart het wat er was. En 
de Engel Gods Die voor het heir van Israël ging, vertrok en ging 
achter hen. Hij ging voor het heir van Israël. Hij was in die wolk- en 
in die vuurkolom, de Engel Gods. Wie is die Engel Gods anders dan 
de Heere Jezus Christus Zelf! Wie wordt er anders mee bedoeld 
dan die Zoon van God, Die Hij gegeven heeft tot een Middelaar 
Gods en der mensen. De Heere had Zijn toorn en bliksem over dat 
volk uit gegoten als Hij daar Zelf niet had gezorgd dat Zijn Engel, 
Zijn eigen lieve Zoon, Die Hij overgeven zou tot in de bittere en 
smadelijke dood des kruises, daar in die wolk- en vuurkolom was. 
Hoe kon dat volk die wolk- en vuurkolom aanzien zonder Christus? 
Want buiten Christus is de Heere een eeuwige Gloed, een verterend 
Vuur bij Wie niemand wonen kan. Niemand kan God zien en leven 
immers. Is het niet? Maar Hij is het Die hier al in Exodus 14 voor dat 
volk van Israël als een Middelaar optreedt. Hij is het al Die de toorn 
van God stilt in Zijn eigen Offerande, die Hij zou gaan brengen op 
Golgotha’s heuvel. Hij is het Die hier al als het Hoofd van dat eigen 
volk van God voor ze heen gaat. En de Heere ziet dat Israël aan in 
die Engel, in die Christus. 
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Ja, dat is hier natuurlijk allemaal dat uiterlijke verbond. Dat weet ik 
ook wel. Maar daarin wordt betekend hoe dat zal gaan voor dat 
innerlijk verbond. Die Engel Gods werd al afgeschaduwd in Egypte-
land, in dat diensthuis der zonde, toen daar dat jonge lammetje ge-
slacht moest worden en dat bloed genomen moest worden en aan 
de deurposten gesprengd, gesmeerd moest worden. 
Nu heb ik een vraag. Als dat bloed aan de deurpost zat, heeft dan 
die Engel Gods, Die daar verderven moest alle eerstgeborenen, de 
deur nog geopend en eens gekeken of dat wat binnen zat het wel 
waard was om overgeslagen te worden? Nee! Als Ik het bloed zie, 
dan zal Ik ulieden voorbijgaan. Daar in Egypteland, daar werden de 
deurposten van dat volk van Israël met bloed besmeurd. Nu zal ik u 
er wat bij zeggen. Als daar nu een Egyptenaar geweest is, en die 
Egyptenaar is onder de slaande hand Gods werkelijk in het stof der 
verootmoediging gekomen, en die Egyptenaar had ook bloed aan 
zijn deurposten gesmeerd, de Engel des verderfs zou zijn voorbij 
gegaan. Maar als daar een Israëliet geweest was die had gedacht: 
“Wij zijn toch Abrahams zaad, dus waarom zou ik dat bloed nog aan 
de deurposten smeren?” De Engel des verderfs was binnen geko-
men en had de eerstgeborene zullen doden. Dat bloed, mensen, dat 
bloed, daar is alleen veiligheid en bescherming. Achter het bloed is 
alleen werkelijk vrede, gemeenschap met God. Als het bloed van 
Christus, de Middelaar, gesmeerd is aan de deurpost van je hart; als 
je er van weet, dan wordt de rust pas werkelijk genoten; als je er van 
weet dat de Heere om Jezus’ wil je in genade aanziet. Het is dan 
pas vrede in het hart als de Vader Zelf in Zijn grondeloze barmhar-
tigheid Zijn eigen lieve Zoon bij je thuis brengt. Ik voor u! Als de 
Heere je laat leven achter het bloed. 
En hier, al lopen ze in de woestijn, hier zag de Heere nog altijd dat 
volk aan in dat bloed. O ja, hier zag de Heere dat volk nog altijd aan 
in die Engel. Daarom is het dat, ondanks dat murmureren en die 
opstand tegen God, de Heere het voor Zijn volk zal op nemen, want 
Hij zal in eeuwigheid niet verlaten wat Zijn hand begon. 
Wat gebeurt er dan? Die Engel Gods en die wolkkolom vertrokken 
van voor het aangezicht van het volk van Israël en ging achter hen. 
Waar was het volk het zwakste? In de rug! Daar konden ze zo mak-
kelijk worden aangevallen. In de rug geslagen en het volk zou zijn 
gedood. En de Engel Gods en de wolkkolom gaat achter het volk, 
gaat ze in de rug beschermen. En nu, nu moet dat volk gaan op het 
bevel dat de Heere geeft. Strijdt om in te gaan. Houdt op het oog dat 
wat Ik voor u weggelegd heb. Wil in geloof Mijn woord gehoorza-
men en gaan de weg die gij hebt te verkiezen. Want de Heere zendt 
dat volk voorwaarts, op de zee aan, op de Rode Zee aan. En dat 
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volk loopt als het ware de onmogelijkheid tegemoet. Zo gaat het! 
Want wat moeten we nu bij die zee? Waar moeten we dan heen? 
En de Heere is achter dat volk. En nu doet de Heere zo’n groot won-
der. Die wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht. Dat be-
tekent: het was bij de Egyptenaren donker en bij Israël was het licht. 
Dat was al eens eerder gebeurd. Toen Israël nog in Gosen was, 
werd er een dikke duisternis, dat niemand van zijn zetel op stond, 
omdat je geen hand voor ogen zien kon. En het was licht in de hui-
zen der Israëlieten. Dat had de Heere al eens eerder gedaan. En 
dat gaat Hij hier nu ook doen, jazeker. De Heere gaat betonen dat 
de strijd de Zijne is. Dat de Egyptenaars wel naar dat volk van Israël 
jagen, maar dat de Heere Zelf tegen de vijanden van Israël zal strij-
den. De Heere gaat betonen dat de strijd van Hem is en dat de uit-
komst ook van Hem is. Dat de verlossing een wonderwerk van Zijn 
Goddelijke hand is. De Heere gaat betonen dat dat volk niet anders 
heeft te doen dan onderworpen te zijn aan Hem, vertrouwend, ver-
wachtend, wachtend op wat de Heere doen zal. 
Daar is het nacht bij de Egyptenaars. Het is dag bij de Israëlieten. 
De Heere laat een sterke oostenwind opkomen, die ganse nacht, en 
maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. 
Gelooft u dat eigenlijk, dat de natuur ook in Gods hand is? Ik heb 
eens gehoord van een reizende verkoper in Scheveningen. Die had 
zo’n ouderwetse loden jas aan en dan regende het. Dan kwam hij bij 
de mensen aan de deur en dan zeiden ze: “Slecht weer, of niet?” 
Dan zei hij: “Nee, het weer is best, maar wij zijn slecht, dat is het 
punt. Het weer is best”. Geloof je dat, dat de hele natuur in de hand 
van God is? Dat Hij het bepaalt waar elke regendruppel neer valt. 
Dat Hij het is Die het bepaalt wanneer de zon gaat schijnen. Heb je 
het gelezen in het nieuws? Dat ze een paar weken terug een pro-
testmars hebben gehouden in Amsterdam, tegen het slechte weer? 
Heb je het gelezen? Hoe vreselijk! Hoe diep ben je dan als volk ge-
zonken! Als je God ter verantwoording durft te roepen omdat het 
weer zo slecht is in onze beleving. Als we het weer zouden krijgen 
wat we verdienen, lieve vrienden, het vuur zou van de hemel rege-
nen. Echt waar hoor. Het zou vuur regenen bij dagen en bij nachten, 
totdat geen van ons meer in leven was. Dat weer is zo best. Dat 
betoont de Heere ook hier. Hij laat die sterke oostenwind opkomen, 
en die zee wordt gekliefd. God baande door de woeste baren en 
brede stromen ons een pad. In het aller ongedachtst gaat de Heere 
bewijzen dat de strijd van Hem is, dat Hij het doen zal voor Zijn volk. 
De Heere gaat het betonen dat ze in het volgen van Hem altijd veilig 
geleid zullen zijn, dat de gevaren tot niets worden gemaakt. Want 
bergen worden vlak en heuvelen worden opgevuld. Het wordt alles 
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tot een vlak veld als de Heere voor u strijdt. Jazeker, de strijd is des 
Heeren. 
Mensen, daar moeten we het toch even over hebben met elkaar. Als 
je nu uit het diensthuis der zonde bent uitgeleid, dan moet je er niet 
op rekenen dat de Heere je ook maar iets in handen geeft. Dan 
moet je er niet op rekenen dat de Heere tegen u zegt: “Probeer het 
nu maar vol te houden. Zie maar of je het redden zult. Je hebt toch 
geloof en je bent toch bekeerd enzo, en Ik heb Mij toch niet onbe-
tuigd gelaten. Toe maar”. Dat is wel de theologie van vandaag. Ik 
heb het weleens gehoord van een man die nogal in de put zat, dat 
ze van een evangelische beweging bij die man op bezoek kwamen 
en dat ze zeiden: “Weet je hoe het komt dat jij in de put zit? Dat 
komt omdat je niet genoeg gelooft. Daar komt het door”. Hij zakte al 
dieper in die put, dat voel je wel. Ze zeiden: “Je moet Jezus maar 
aannemen”. Hij zegt: “Waar is Hij dan?” “Dan kan je zien dat je blind 
bent, anders had je Hem wel gezien en aangepakt”. Hij zonk nog 
dieper in die put. 
Dat is geen pastoraat. Dat is geen theologie naar het Woord. Dat is 
geen Evangelie-bediening. Welnee, hele-maal niet. Maar de strijd is 
des Heeren. De Heere zal het voor Zijn volk voleindigen. Weet je 
hoe dat komt? Dat komt hierdoor: de Heere had voor dat volk van 
Israël een doel op het oog. Het moest naar Kanaän. En niets en dan 
ook niets kan dat doel verhinderen. Niets kan de loop naar dat doel 
tegen houden. 
Als de Heere je heeft uitgeleid uit dat diensthuis der zonde, dan 
heeft de Heere een doel met je op het oog. Weet je wat dat doel is? 
Om straks eeuwig Hem groot te maken in de hemelse gewesten. De 
Heere heeft een doel met je leven. Dat is om je door dit leven heen 
te geleiden en op te voeren tot voor Zijn troon en voor Zijn aange-
zicht, om je straks tot in alle eeuwigheid te verliezen in God drie-
enig, om straks tot in alle eeuwigheid je wil verslonden te hebben in 
Gods wil, om straks tot in alle eeuwigheid God te zien en met Zijn 
Goddelijk beeld verzadigd, vervuld te worden. Dát is het grote doel 
des Heeren. En wat de duivel ook doet, mensen, wat die helse farao 
ook mobiliseert, dat doel kan niet verhinderd worden. O, als je op de 
omstandigheden ziet, dan wordt het onmogelijk. Of niet? Dan wordt 
het onmogelijk om ooit nog zalig te worden. Dan wordt het eenvou-
diger voor je eigen beleving, dat een kameel gaat door het oog van 
de naald, dan dat je ooit zult aankomen in die eeuwige gewesten. 
Het zal zo’n wonder wezen, zeg je, als de Heere mij niet los laat en 
als ik straks daar eeuwig zal aan komen. Nou, dat ís ook een won-
der. Dat zal ook een eeuwig Godswonder zijn. Daar zul je Hem ook 
eeuwig voor danken. Maar de Heere houdt getrouw Zijn woord. Wat 
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bij Hem vast ligt, dat zal vast blijven, onverbroken blijven. Hij zal ze 
Zelf naar Huis halen. Dat had Hij met Israël op het oog. Dat heeft Hij 
met al de Zijnen op het oog. Waarom? Vanwege die Engel Gods. 
Vanwege die Christus. En Christus is het Die het beloofd heeft aan 
al de Zijnen, dat Hij reeds Boven is om plaats te bereiden, om een 
woning te maken. Een woning die zo veel heerlijker is dan welke 
woning in Egypte ook, dan welke woning op deze wereld ook, dan 
welke woning ook zonder God. Daar is een woning bereid voor allen 
die Hem in der waarheid lief hebben. O, wat zullen ze zichzelf te-
genvallen in de gang die ze hebben te gaan door die aardse woes-
tijn. Wat zullen ze zichzelf tegenvallen, telkens in het aangezicht des 
Heeren. Wat zullen ze door de knieën gedrukt worden, bij dagen en 
bij nachten. Wat zullen ze verootmoedigd moeten wezen onder God. 
Wat moeten ze het bekennen en belijden: “Ik heb het mij waardig 
gemaakt dat U nooit meer naar mij om zou zien”. Maar Gij, Heere, 
Gij, Gij  houdt getrouw Uw woord. 
Dat is het laatste nog, maar laten we eerst zingen van Psalm 121 
het 2e vers. 
 

Hij is, al treft u 't felst verdriet, 
Uw Wachter, Die uw voet 
Voor wankelen behoedt; 
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet; 
Geen kwaad zal u genaken; 
De HEER' zal u bewaken. 

 
Mozes zegt tot dat volk van Israël, terwijl de gevaren aanstaande 
zijn en dreigen: “De Heere zal voor ulieden strijden, en gij zult stil 
zijn”. De Heere zál, staat er. Mozes zegt: “Dat is een vaststaande 
zekerheid”. Daar mag niet aan getwijfeld worden. Dat is absoluut 
waar. “En gij zult stil zijn”. Dat is geen vaststaande zekerheid, nee. 
Alsof dat volk zou zeggen: “Nou, man, dat is best, dan zullen we stil 
zijn”. Nee, er staat een bevel en er staat een belofte. 
Mozes beveelt bij zijn Zender vandaan: “Gij zult stil zijn”. En Mozes 
belooft bij zijn Zender vandaan: “Gij zult stil zijn”. Dat is opmerkelijk. 
Je zegt: “Ik kan nooit stil zijn, dat gaat niet. De Heere eist het wel 
van mij, maar ik loop Hem telkens voor de voeten en ik murmureer 
achter elkaar door, en er hoeft maar iets te gebeuren en ik ben alle 
licht kwijt en de opstand in mijn hart komt openbaar. Ik wil het altijd 
zo graag zelf maar oplossen. Ik zoek altijd maar uitwegen, en als het 
dan echt helemaal klem loopt en vast loopt, ja, dan roep ik een keer 
tot God enzo”. Weet u, er zei pas nog een vrouw tegen me: “Ja, 
man, ik zou best bekeerd willen wezen, maar ik roep er al zo lang 
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om, maar het gebeurt maar niet”. Je moet het me maar vergeven, 
maar ik zei tegen die vrouw: “Omdat u bidt als een kauwgomballen-
automaat. Je gooit er een kwartje in en er moet een rood balletje uit 
komen, zoiets”. Zo werkt de Heere niet, mensen. Ik had het er nog 
met een predikant over, die zei: “Ja, we bidden om tien uur en we 
willen om half tien al verhoord zijn”. Maar zo gaat het niet. De Heere 
werkt door de onmogelijkheid heen. De Heere gaat een weg die je 
nooit had kunnen bevroeden en had kunnen voorzien. Ja, op dat 
punt waar niemand meer zorgt voor je ziel en waar alle hoop je gans 
ontviel. Zo’n vrouw denkt nog dat er iets in d’r gebed is, weet je. Heb 
je dat al geleerd, dat de Heere het nooit doet om je gebed, dat de 
Heere je tranen helemaal niet meetelt om Hem te bewegen ofzo, dat 
de Heere helemaal niet op ons zit te wachten, dat er geen offer of 
goed werk van ons is dat voor Hem bestaan kan, dat zelfs je beste 
werken met zonden bevlekt zijn. Heb je dat in de gaten, mensen, dat 
het daar helemaal niet over loopt? Maar dat het gaat over de ont-
fermingen Gods. 
Gij zult stil zijn, zegt Mozes tegen dat volk. En in hem zegt de Heere 
dat tegen het volk. En dan? Dan zie je wat de Heere doet in het 
leven van Zijn Kerk. Dat is ook wat! Voordat Mozes gaat roepen tot 
God om uitkomst, voordat Mozes de nood van dat volk gaat klagen 
bij de Heere, spreekt de Heere tot Mozes: “Wat roept gij tot Mij?” 
Voordat hij een woord heeft uit gebracht. “Eer gij zult roepen, zal Ik 
u antwoorden”. “Wat roept gij tot Mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij 
voort trekken”. Dat wordt bedoeld met dat stil zijn. Voort trekken op 
de van God bepaalde weg. In dit geval op de zee aan. Op de onmo-
gelijkheid aan. 
Zeg de kinderen Israëls dat zij voort trekken. Er staat: “Gij zult stil 
zijn”. Er staat niet: “Gij zult stil zitten”. Luie mensen zijn er niet in het 
Koninkrijk der hemelen. Maar stil zijn is een heilige activiteit. Dat is 
een Goddelijke bezigheid. Stil zijn is verwachtende te zijn. Ik blijf de 
Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn 
klachten op Zijn onfeilbaar Woord. Weet je wat dat is “en gij zult stil 
zijn”? Het niet meer weten en het ook eindelijk eens een keer niet 
meer doen, maar nog maar één ding over houden: “Doe uw mond 
wijd open en Ik zal hem vervullen”. Op God wachten. 
Heb je weleens op God mogen wachten? Heb je weleens aan de 
troon gelegen, dat je niet meer weg kon? Niets meer had om aan te 
brengen. Natuurlijk niet. De Heere had alles fijngeknepen. Het was 
benauwd geworden aan alle zijden, maar ik riep de Heere aan in al 
mijn nood: “Och, Heere, och wierd mijn ziel door U gered”. 
Gij zult stil zijn, dat betekent dit: het heil is des Heeren. 
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Gij zult stil zijn, dat betekent dit: gij zijt slechts opgeborgen in God. 
En God gaat het Zelf doen. Hij zal uw vijanden ter neer slaan. Weet 
u, dit doet me toch denken aan de eerste kerkdienst, net na de val in 
het Paradijs. Daar hoor je op een gegeven ogenblik geen mens 
meer praten. Adam en Eva zijn stil geworden en God gaat spreken. 
En wat zegt de Heere? “Ik zal… Ik ga het doen. De strijd is de Mijne. 
Ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn”. Als een heilig bevel klinkt 
het. Ja, en het is onmogelijk om het ten uitvoer te brengen. Maar als 
de Heere je stil houdt, dan is het een zegen dat Hij dit woord als een 
belofte gaat waarmaken. Gij zult stil zijn, om onderworpen te zijn 
aan God, onder de Heere te mogen liggen en hangende te zijn aan 
Zijn troon. Ja, om stil te zijn, ziende wat Hij zal gaan doen. Geen 
kant meer op te kunnen, dan alleen die kant waar Hij je heen stuurt. 
En dan gaat die hele strijd beginnen, mensen. Dan worden ze 
zomaar door die woeste baren heen geleid, omdat God een weg 
gebaand had. En heel die weg, dat volk te voet, dat gaat maar zo 
zachtjes aan; heel die weg zijn al die Egyptenaars aan hun gezichts-
veld onttrokken, want die wolk is tussen beiden. En als dan bij de 
morgenwake dat volk aan de overzijde aankomt, wat gaat de Heere 
dan doen? Dan gaat Hij de nacht wegnemen bij de Egyptenaars. 
Dan wordt het daar licht. Je zou zeggen: “Dat is mooi voor die men-
sen”. Nee! Dat wordt een heilige schrik. Een vreselijke zaak wordt 
dat. Want als het licht wordt bij de Egyptenaars, en de Heere de 
raderen van hun wagens zwaar laat lopen, weet je waar die Egypte-
naars achter komen? Dat dat volk aan de overzijde is en dat zij in 
het midden van een zee staan. 
Daar komen ze aan, de onbekeerden, de onboetvaardigen. Die 
wordt te laat wakker. Reken er goed op. Als er geen weg meer terug 
is, dan worden ze wakker. Als het oordeel aan het voltrekken is. 
Want dat licht maken bij de Egyptenaars was een onderdeel van het 
oordeel. Daarmee heeft de Heere dat volk van Egypteland doen 
beseffen: “U zult ten onder gaan. Zie maar dat de strijd de Mijne is”. 
En de Heere laat die wateren terug vloeien, en dat hele volk van 
Egypteland, en de farao incluis, die zijn verdronken. 
En, mensen, nu staat er aan de andere kant van die Rode Zee een 
onmachtig volk, daar staat een zwak volk, daar staat een volk dat de 
slag naar binnen heeft gekregen: “Wij zijn tegen God opgestaan, wij 
hebben Hem gewantrouwd, wij hebben niet aan Zijn woord en belof-
te geloofd. Maar de Heere heeft ons zo wonderlijk wel gedaan”. Alzo 
verloste de Heere Israël aan die dag uit de hand der Egyptenaars. 
Aan die dag, want als de strijd heet wordt, is de verlossing nabij. De 
Heere laat Zijn volk niet eindeloos voorttobben. De Heere laat Zijn 
volk niet tijdenlang in dat ellendige leven voortgaan. Nee, de Heere 
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heeft op die dag verlossing gegeven. Want Mozes had al bij monde 
van zijn Zender gezegd, dat de Heere “heden” het grote wonder zou 
doen. Heden is het getoond. 
Mensen, mag ik het nu zo eens zeggen? Als het nu in je zielenleven 
op die hevige strijd aan gaat komen, als het nu werkelijk het dode-
lijkst tijdsgewricht gaat worden, als het nu werkelijk zo is dat je wordt 
afgesneden van voor Gods ogen, als het nu een beleving voor je 
ziel wordt dat je aan het zinken bent onder God, dat je onder Zijn 
recht verloren moet gaan, dat de duivel aanspraak op je maakt, dat 
hij je terug wil halen naar dat Egypteland der zonde, als alles gemo-
biliseerd is om achter je aan te komen en je geen kant meer op kunt. 
Als voor je de zee van onmogelijkheid er is. Als achter je de gevaren 
van dat volk van de duivel dreigen. Als om je heen de muren zijn 
waar je niet tegen op kunt klimmen. Als je daar als het ware als een 
vogeltje in een kooi dodelijk gevangen bent, en het op het eind aan 
gaat. Denk er goed om, dat dan het zoete ogenblik aanstaande is, 
dat dan het moment daar is dat de Heere verlossing, genâ en ere 
zal geven. Dat het dan nabij is dat de Heere in die Engel Gods,  in 
het aangezicht van de Heere Jezus Christus verlossing zal schen-
ken. Hij zal de vijanden verdelgen en neerslaan. Hij heeft immers 
satans kop vermorzeld. Is het niet? 
Want ja, wat zien die Israëlieten? En Israël zag de Egyptenaars 
dood aan de oever der zee. Het gevaar is geweken. Ze zijn er nog 
steeds, o ja, in die dode lichamen. Maar er is geen gevaar meer. Ze 
hebben geen macht en geen kracht meer om nog iets tegen Israël te 
doen. Maar Israël zag meer. Ook zag Israël de grote hand die de 
Heere aan de Egyptenaars bewezen had. Dat Hij Zijn recht gehand-
haafd heeft. 
En het volk vreesde de Heere. Daar is een diep ontzag in de ziel ge-
komen tot God. Zijn geloofden in de Heere. Hij is de Heere Die niet 
liegen kan. Hij heeft Zijn woord waar gemaakt. En aan Mozes Zijn 
knecht. Ze geloofden aan het woord dat Mozes gesproken tot hen. 
Het volk werd gelovig. Gelovig, dat betekent: ze werden aan God 
gebonden. Ja, dan moeten we er nu over zwijgen hoe dat verder 
gaat. Ja hoor, daar moeten we nu over zwijgen. Maar dit is de zaak: 
als God het grote wonder in je leven verricht, dan kun je in dat uur 
niet anders dan geloven. Dan kun je in dat uur niet anders dan lo-
ven, dan jubelen, dan danken. Dan geeft de Heere juichensstof. Dan 
heb je gehuppeld van zielenvreugd, mensen. O ja, je leven wordt 
zachtjesaan weer een rouwstoet. Dat is zo. Dat gaat allemaal weer 
bergafwaarts enzo. Maar dit ogenblik! De verklaarders zeggen: hier-
in ligt afgebeeld wat er in elk mensenleven gebeuren moet: uitgeleid 
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uit het Egypteland der zonde, ja, maar ook droogvoets geleid door 
de Rode Zee, vanwege die Engel Gods. 
En waar moet het met dat volk nu heen? Nou, dat woord blijft waar 
hoor: “Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. De Heere zal 
voor u strijden en gij zult stil zijn”. Dat gaat elke dag van het leven in 
die woestijn gelden. En weet je hoe lang die wolkkolom en die 
vuurkolom bleven? Weet je hoe lang? Precies lang genoeg. Totdat 
ze voet zetten in Kanaän. Zo lang. Weet je hoe lang de Heere Zijn 
Kerk leidt, geleidt? Zo lang als nodig is. Hoe lang is het nodig? Tot 
de laatste doodssnik toe. En dan, in dat uur van sterven, daar is de 
woestijn voorbij. Daar is ook de wolkkolom en de vuurkolom voorbij. 
Daar zijn de dagen voorbij en de nachten voorbij. Daar zal het eeu-
wig dag zijn. Daar zal de Zonne der gerechtigheid ze Zelf verlichten. 
Het Kanaän der eeuwige rust, daar zullen ze God zien van aange-
zicht tot aangezicht. Daar zal geloof over gaan in aanschouwen. 
Daar zal de hoop verzadigd worden. En de liefde zal blijven tot in 
alle eeuwigheid. 
Gij hebt ons Gode gekocht met Uw bloed. 
 

AMEN. 
 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 62 : 1 
 

Mijn ziel is immers stil tot God; 
Van Hem wacht ik een heilrijk lot; 
Hij immers zal mijn rotssteen wezen, 
Mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, 
Mijn Toevlucht en mijn hoog vertrek; 
Ik zal geen grote wank'ling vrezen. 

 
Zegenbede. 
 
 
 


