
Zondag 30 september 2018 
Tekst: Exodus 14: 9 – 16 en Exodus 17: 8 - 16 
Thema: Het wonder van de woestijn 

[ DIA ] Het stond met grote letters in de krant: De schoolpleinmoeders zijn allemaal moe.  
Aan het woord is meester Mark, zijn jongste boek gaat over schoolpleinmoeders en vooral 
over moeheid. Want schoolpleinmoeders zijn vaak moe, heel moe. Op school helpen ze mee 
om de werkjes van de kleuters in de plakboeken te plakken, zijn ze aanwezig bij de sportdag, 
gaan ze mee met het schoolreisje en regelen ze de cadeau’s voor de juffendag. En o ja, als 
dan je kind jarig is, knutsel je een surprise als traktatie voor de hele klas, bijvoorbeeld van 
die zelfgemaakte armbandjes met de naam van elk kind er op. Een plaatje natuurlijk, maar 
daarna ben je kapot. Herken je dat, dat je ’s ochtends al moe bent terwijl de dag amper 
begonnen is? Hondsmoe, want je hoofd loopt voortdurend over, altijd nog meer taken en 
klussen en dus altijd moe. 
 
[ DIA ] Nu hebben wij het verhaal van Israël in de woestijn gelezen én dan zou je denken: 
wat heeft dat met vermoeide schoolpleinmoeders te maken? Met het boek Exodus zitten we 
midden in de woestijn, daar zijn geen schoolpleinen. Maar ik denk dat er een verbinding 
bestaat tussen onze vermoeidheid en de weg van Israël. Het boek Exodus vertelt het verhaal 
van een concrete reis, maar de diepere laag van die reis gaat over de geestelijke weg die 
wordt afgelegd. Die geestelijke weg heeft zowel met de woestijn als het schoolplein te 
maken, op die weg is er aandacht voor het karakter van de vermoeidheid en de drukte. 
Waarom ben je zo druk?  En waarom word je daar zo moe van? Dat zijn niet alleen 
praktische vragen, dan zijn vooral geestelijke vragen. 
 
[ DIA ] We beginnen met de letterlijke reis van Israël. In het gelezen gedeelte is het 
opvallend dat er tot twee keer toe van een gevecht sprake is, eerst met de Egyptenaren, 
daarna met de Amalekieten. In Exodus vind je geen grote gevechten behalve deze twee, ze 
staan meteen bij elkaar. Als Bijbellezer vermoed je dan dat er iets bijzonders aan de hand is. 
Hier wil iets van waarde worden verteld. Dat besef wordt nog sterker als tot je doordringt, 
dat precies midden tussen de gevechten een spraakmakend wonder plaatsvindt, ik bedoel 
de doortocht door de Rietzee. Met betrekking tot die doortocht kun je uiteraard sterk de 
nadruk op het bovennatuurlijke karakter van dit wonder leggen, een spectaculair gebeuren 
bij Israëls begin. Toch, hoewel de Bijbel niets aan het wonder afdoet, krijg je telkens het idee 
dat het spectaculaire in de Bijbel niet op de voorgrond staat, eerder gaat het om de diepere 
laag. Er wil iets van waarde, van geestelijke verdieping, worden verteld. Een waarde die 
toen, maar evenzeer voor ons nu geldt. Daarom kijken we eerst naar de twee gevechten, 
vooral naar het verschil daartussen. En vervolgens zoeken we naar het hoe en wat van die zo 
bijzondere doortocht. 
 
[ DIA ] Dat eerste gevecht staat in het teken van de achtervolging door de Egyptenaren.  
Bij de plaats Pi-Hachirot wordt Israël ingehaald. Ik denk dat die plaats, Pi-Hachirot, daarom 
zo nadrukkelijk genoemd wordt, omdat iedereen in de oudheid wist dat dit een plek is waar 
je geen kant op kunt; vóór Israël de zee, aan de linker- en rechterkant een ruw gebergte en 
achter Israël de aanstormende Egyptenaren. En dan weet je het wel, die vermoeide mensen 
raken op het meest donkere moment in de opperste paniek, hoor hoe ze schreeuwen:  

‘Waren er in Egypte geen graven? 



Hoe kon je ons dit aandoen, Mozes? 
Waarom zijn wij uit Egypte weggehaald?’ 

Paniek is wilde emotie waar alle houvast verdwenen is. Ze weten het niet meer, ze zijn totaal 
van de kaart. En onmiddellijk gaat de aandacht uit naar Mozes, hoe zal Mozes reageren? En 
elke keer als je het leest is het weer ontroerend, Mozes antwoordde het volk: 

‘Wees niet bang, wacht rustig af. 
De Heer zal voor jullie strijden, jullie hoeven niets te doen, wees stil, zwijg.’ 

Met andere woorden: Het kenmerk van dit eerste gevecht is dat God alles doet, God gaat 
het volk bevrijden op een wonderlijke wijze. Dat is het hart van dit gedeelte: God strijdt voor 
Zijn volk, zij hoeven niets te doen. 
 
[ DIA ] Maar dan vervolgens dat tweede gevecht, dat gevecht wordt in Exodus 17 
beschreven. Het is frappant hoe anders dit gevecht is. Als Israël in Refidim wordt aangevallen 
door de Amalekieten staat er dit: 

‘Toen zei Mozes tegen Jozua:  
‘Kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde.  
Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van 
God.’’ 

Als dat eerste gevecht zo succesvol is verlopen, God die de overwinning heeft behaald, dan 
zou je verwachten dat het wordt herhaald. Never change a winning team. Maar het is totaal 
anders. Hier geen opdracht om stil te zijn, geen enkele aanwijzing om niets te doen, verre 
van dat zelfs, er moeten soldaten gezocht worden, mannen die gekozen worden om te 
vechten. Is God bij dat eerste gevecht honderd procent aan zet, hier lijkt het erop dat God 
vanaf de heuvel gaat toekijken wat er zal volgen. Waarom doet God tegenover de 
Amalekieten niet hetzelfde als bij de Egyptenaren? Juist nu Israël door de situatie wordt 
overweldigd, zwak en moe, vraag je je toch serieus af of God nog voor hen strijdt. De vraag 
bij dat tweede gevecht is dus: Strijd God voor ons, is Hij er? 
 
[ DIA ] Twee gevechten, ze lijken op elkaar, maar er is een groot verschil. Dat verschil bestaat 
uit de manier hoe God betrokken is. God is volstrekt anders aanwezig bij dat eerste gevecht 
dan bij dat tweede gevecht. Wat is er aan de hand? Ik denk dat dát verschil alles te maken 
heeft met de doortocht door de Rietzee, die doortocht maakt het verschil. De doortocht 
door de Rietzee is niet zo maar iets, niet even een spectaculair moment in het 
woestijnavontuur. Met de doortocht door de Rietzee, trekt Israël van het domein van de 
Farao naar het domein van God. In het eerste domein was Israël slaaf van Egypte, het 
eigendom van de Farao. Met de doortocht wordt het volk losgesneden van Egypte en 
vastgehecht aan de Heer zelf. Het volk wordt ingeplant in Gods woning, niet langer slaaf, 
niet langer denken en voelen als een slaaf, maar ingeplant in Gods domein. Exodus 15 
beschrijft die overgang als volgt: 

‘De vijand werd stom als steen, 
terwijl uw volk voorbijtrok, Heer,  
het volk door U geschapen (door U verworven). 
U brengt hen naar de berg die uw domein is, Heer,  
en daar zult U hen planten, in uw eigen woning.’ 

En die inplanting in Gods woning doet alles veranderen, er bestaat een groot verschil voor 
en na de doortocht, en dat verschil werkt zich uit in de strijd met Amalek. 
 



[ DIA ] De doortocht betekent de overgang van een slaafs en onderdanig leven naar een 
leven in vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid horen bij God, zo 
is Hij, dat kiest Hij ook voor zijn mensen. God heeft op het oog dat mensen geestelijk 
uitgroeien om zelf in volle verantwoordelijkheid in het leven te staan. Maar met dat soort 
woorden, vrijheid en verantwoordelijkheid, besef je ook dat datgene waar die woorden voor 
staan ook geoefend moet worden. Dat kun je wel bedenken, maar dat moet eerst en vooral 
geoefend worden. En op die oefenweg is er een cruciaal sleutelwoord, dat is het woord 
vertrouwen. Je moet bedenken dat pas bevrijde slaven niet of nauwelijks ervaring hebben 
met zoiets als vertrouwen. Vlak voor het gevecht met Amalek had Israël nog geroepen: 

‘Is de Heer nu in ons midden of niet?’ 
Op de plek waar ze waren gekomen, Refidim, bleek geen water te zijn. En meteen begint het 
volk als onvolwassen kinderen te klagen: ‘Wij hebben dorst, waar is het water, is de Heer nu 
in ons midden of niet?’ En terwijl die vraag nog in de lucht hangt, is er dat tweede gevecht, 
waarbij je moet bedenken dat dit gevecht een eerste echte stap richting vertrouwen is. Als 
een kind alleen maar heeft geleerd om te roepen en te klagen, en dat kind wordt ook nog op 
zijn of haar wenken bediend, dan blijft dat kind zeer afhankelijk. Maar in het domein van 
God is het niet de bedoeling dat kinderen klein en onmondig blijven. God plaatst zijn volk op 
de oefenweg van vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is de weg om de eigen strijd te 
strijden. De eigen strijd die maakt dat mensen uitgroeien tot geestelijk volwassenen. De 
spannende vraag in dat proces is natuurlijk: Kunnen mensen dat eigenlijk wel aan, worden 
mensen daarmee niet overvraagd? 
 
[ DIA ] Het bijzondere is dat de strijd met Amalek onmiddellijk antwoord geeft op juist die 
vraag. Israël wordt niet overvraagd, Israël ontdekt een bijzonder samenspel van de 
menselijke inspanning en het in vertrouwen leunen op God.  Bij de vraag van Israël: ‘Is de 
Heer in ons midden of niet’, kun je denken aan God die letterlijk de strijd strijdt, zoals toen 
met Egypte. Toen was God voor en achter hen, letterlijk om hen heen. Op dat moment was 
de opdracht aan Israël om los te laten, om stil te zijn, om het op dat moment aan God over 
te laten. Maar dat woord ‘in ons midden’, ‘is God in ons midden’, heeft ook een andere 
betekenis, die betekenis wijst meer naar de binnenkant, zeg maar: God in ons. En bij God in 
ons gaat het om vertrouwen, vertrouwen dat de Heer in de lastige dingen van het leven van 
binnen uit bemoediging geeft. En dat vertrouwen op de Heer wordt uitgebeeld in dat 
gevecht met Amalek. De strijd met Amalek moet Israël zelf strijden, vertrouwen kun je niet 
uit een boekje leren, dat moet je zelf doen. Overigens zegt dat niet dat God afwezig is. Elke 
keer als de strijders omhoogkeken, zagen zij de opgeheven armen van Mozes, als een 
krachtige bemoediging in hun strijd. Soms voert God voor de volle honderd procent de strijd, 
dan wordt van een mens overgave gevraagd, dat is de strijd tegen Egypte. Soms moet een 
mens zelf strijden, dat is de strijd tegen Amalek. Dat is de strijd tegen het eigen gebrek aan 
vertrouwen, tegen het ongeloof en de donkere krachten en machten in jezelf. God dwingt 
mensen niet tot vertrouwen, dat is wat de mens echt zelf moet doen. En als die mens al 
strijdend moe wordt, dan is God niet afwezig, dan zie je Zijn opgeheven armen; houd vol, ik 
geef jou moed en kracht. 
 
[ DIA ] We gaan terug naar dat schoolplein, wat betekent dit voor die moeders? Wat zegt dit 
over moe zijn? De geestelijke vraag onder moe zijn is de vraag naar dat waar wij werkelijk op 
gericht zijn en naar dat waar wij ten diepste tegen strijden. De vraag voor mijzelf is: Welk 
gevecht lever ik eigenlijk? Het Egyptische leger dat op ons afkomt, dat gaat natuurlijk niet 



om de letterlijke wagens en paarden, dat gaat om iets anders, dat gaat om de wagens en 
paarden van het altijd energiek moeten zijn, van het altijd alles moeten kunnen. Dat is de 
legermacht van het alles perfect moeten doen, van de beste surprise van de klas moeten 
leveren, van het niet kunnen mislukken. Die legermacht van zelfdoen en verdienste versla je 
niet door hard te vechten en nog beter te presteren. Van die strijd word je alleen maar 
doodmoe, want de wagens en ruiters van meer doen en zelf doen versla je niet door nog 
meer te doen, dat put je totaal uit en maakt je kapot. Tegenover de wagens en ruiters van 
perfectie, prestatie en scoren kan alleen de Heer in Zijn grote overmacht ons bevrijden. Het 
vraagt dat we met heel ons hebben en houwen door de Rietzee gaan. Het vraagt dat we 
bidden dat de Heer zijn hand uitstrekt en de donkere, dreigende wateren van perfectie en 
zelfdoen doet splijten, zodat ik in alle rust er doorheen kan trekken. Maar wij kennen ook 
ons Refidim, dat is het gegons en gezoem van Amalek. Dat is de geloofsstrijd. Dat is die 
stekelige opmerking van jouw collega die smalend lacht als jij naar de kerk gaat. Dat is die 
mismoedige gedachte die maar in je hoofd blijft rondtollen of God eigenlijk wel te 
vertrouwen is en of het allemaal waar is. Dat is Amalek. De vraag van die strijd is of ik 
tegenover dat niet-vertrouwen in beweging kom. Zo niet, dan blijf ik moedeloos achter, 
doodmoe van alles wat er telkens weer op mij afkomt. God vraagt in de strijd tegen Amalek 
dat ik van mijn innerlijke bank af kom, dat ik opkijk naar de uitgespreide armen van de Heer, 
om zo inspiratie en bemoediging te ontvangen. 
 
[ DIA ] Tussen Pi-Hachirot of Refidim bestaat een wereld van verschil, het eerste gevecht 
vraagt van ons dat we stil worden, dat God spreekt tot ons in Zijn daden. Het tweede is 
anders, dat gevecht vraagt dat we innerlijk in beweging komen en durven te vertrouwen. En 
hoe je onderscheid maakt tussen die twee? Daartoe heb je de Schrift, daartoe heb je gebed 
en daartoe heb je elkaar nodig. Weet in dat onderscheiden één ding: God is er bij, Hij is om 
jou heen, Hij is in jou, Hij heft bemoedigend Zijn armen in Christus op, kijk naar Hem als je er 
niet uitkomt. 

Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.  


