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Lezen: Exodus 14 

 

Ik weet nog dat wij destijds onze zoon vernoemden naar iemand die sinds mijn 

studententijd voor mijn leven en mijn uiteindelijke bestemming veel betekend 

heeft. Ik herinner me nog diens aarzeling, toen wij zijn toestemming vroegen. 

‘Ik vind het een hele verantwoording’, zei hij.’en ik hoop maar dat je er geen 

spijt van krijgt….’ En hij lichtte zijn aarzeling toe: ‘Ik ben nog niet dood, mijn 

leven kan nog alle kanten opgaan. Maar’, zei hij, ‘ik hoop dat mijn leven die 

vernoeming waard mag zijn…’ 

  Dat is het merkwaardige in de mens: hij kan nog alle kanten uit. In het geheel 

van de schepping is de mens het enige wezen dat niet af is. Een dier is af, het 

valt samen met zichzelf. Het is - zegt het scheppingslied van Genesis 1 - het is 

‘geschapen naar zijn áárd’. Dat wil zeggen: het heeft alleen maar te zijn wat het 

van natúre is. Zijn natuur is zijn wezen.  

  ‘En Noach heeft gevaren - dichtte ooit Barnard - 

 

En Noach heeft gevaren 

met de dieren op de vloed. 

Want de dieren, die waren 

wat de mensen niet waren, 

`  want de dieren, die waren goed.  

 

Maar met de mens is het anders, die is niet zomaar goed. Die is 

geschapen…naar Gods beeld. Dáárop is hij aangelegd, om op God te lijken. 

Maar het lijkt met hem soms nergens naar, hij is niet van nature goed, maar hij 

kan het wórden, het kan zijn twééde natuur worden. Het is zijn opdracht om God 

zelf na te volgen, rechtvaardig en barmhartig te zijn als híj. En daartoe blaast 

God, zegt Genesis, die mens zijn eigen adem in, opdat zijn leven Gods geest zal 

ademen, opdat deze in Zijn geest die aarde en alle leven zal dienen en behoeden.  

  En hij kan dus nooit zeggen: nu ben ik er. De mens is er wel, maar daarmee ís 

hij er nog niet. Het hangt er maar van af of hij die God zal ontdekken, wiens 

beeld hij heeft te zijn. Hij is dus altijd op weg, de mens. 

  De psycholoog Jung heeft er eens op gewezen, dat in de oude verhalen der 

mensheid de helden altijd zwervers zijn. ‘Het zwerven, zegt hij, ‘is een beeld 

van heimwee, van nooit rustend verlangen dat nergens zijn object vindt. De 

mythe van de held is’, aldus Jung, ‘de mythe van ons eigen lijdende onbewuste, 

vanuit een niet te stillen verlangen naar de diepste bronnen van het eigen 

bestaan…’ 

   En dan verbaast het ons ook niet, dat ook het volk Israël, in de oude verhalen 

van zijn wording als volk, voortdurend op wég is. ‘Ga uit uw land…’’ Dat is het 

eerste wat Abram te horen krijgt, als hij te midden van alle goden van 

Babylonië, waar hij woont, de stem verneemt van een nieuwe God. Een stem die 



het geleidelijk aan van alle andere stemmen in hem zou winnen: ‘Ga uit uw 

land, en uit uw ’s vaders huis, naar het land dat ik u wijzen zal.’ En dat 

voortdurend op weg moeten, keert in allerlei bijbelverhalen – van Rebekka, van 

Jakob, van Rachel- terug,  tot en met ons verhaal van vanmorgen. Die oude 

verhalen zijn op het eerste gezicht reisverhalen, maar in wezen zijn het 

‘Rijksverhalen’, ze gaan over de zoektocht van de mens naar die wereld, dat 

leven, zoals God het zich gedacht heeft, en dat Jezus ‘het koninkrijk van God’ 

zou noemen.   

   

 

‘Exodus’ heet het tweede bijbelboek. Uittocht betekent dat, Uit-weg, en dat is 

meer dan het verhaal van een vlucht uit lijfsbehoud van een nomadenvolk dat in 

de verdrukking was geraakt en als slaven moest werken voor de stedenbouw van 

Egypte. En daarmee is ook dit verhaal exemplarisch voor ons aller mens-zijn. 

Dat land Egypte staat hier voor iets: voor een wereld waarin mensen worden 

onderdrukt. Waar bijvoorbeeld de stáát er niet is voor de mens, maar de mens er 

is voor de staat. Of waar de mens er louter is voor het bedrijf, en het bedrijf niet 

óók de mens dient. Waarin mensen niet vrij zijn om te zeggen wat zij denken, 

waar dissidenten heimelijk van hun bed worden gelicht en gevangen gezet. 

  En daartegenover staat dan dat geheimzinnige volk Israël. Israël is op zichzelf 

natuurlijk een volk als ieder ander. Ook Israël kan de trekken krijgen van het 

onderdrukkende Egypte. Zover kan het ook met Israël komen en niet alleen 

Palestijnen maar ook joden menen dat het met dit volk zover gekomen is. Dat 

het zijn rol als voortrekker van de humaniteit, waartoe het zich ooit geroepen 

wist, verloren heeft. Alleen: dit volk heeft óóit iets ontdékt. Een besef van waar 

het heen moet. En daarmee zijn zij drager geworden van een geheim dat groter 

is dan zijzelf. Egypte en Israël, dat zijn in het Goede Boek niet zozeer twee 

vólken, het zijn eerder twee wijzen van leven, die hier tegenover elkaar staan. 

Twee werelden die elkaar niet verdragen en elkaar uitsluiten.  

  En zo trekt Israël weg uit dat slavenland, op weg naar dat andere leven. En dat 

is voor dit volk, dat is voor ieder mens een hele zoektocht en die weg is ons niet 

altijd duidelijk.  

 

Gemeente, als Israël is weggetrokken - eindelijk heeft de Farao ze dan laten 

gaan - dan staat er veelzeggend: ‘God leidde hen niet langs de weg die door het 

gebied van de Filistijnen loopt, al was dat de kortste route….Daarom liet hij het 

volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. Ze konden’ 

- staat er - ‘eens in strijd verwikkeld raken…’ Nu woonden er, weten de historici 

inmiddels, ten tijde van de uittocht nog geen Filistijnen in dat gebied. Maar dat 

kan de verteller niets schelen, die is geen historicus. Het heeft geen zin er een 

atlas bij te halen. Geschiedenis en aardrijkskunde laten ons in de bijbel 

voortdurend in de steek, het gaat om iets anders. Het gaat om een nieuwe wijze 

van léven. En de verteller van het verhaal weet: dat zal geen rechte weg worden. 



Geen mens, gemeente, vindt haar zomaar, zijn bestemming. Dat weet wie 

terugkijkt op zijn leven vaak maar al te goed. Er zitten soms vreemde kronkels 

in onze levensweg, die is zelden een ongebroken rechte lijn. En we maken heel 

wat omwegen door verkeerde keuzes, door een liefde die geen toekomst had, 

door een onverwerkt verleden dat je handelen bepaalde, tot je eindelijk ontdekte 

waar je eigenlijk mee bezig was… en het is werkelijk een zegen als je de ogen 

daarvoor opengaan, want dan is er kans dat je alsnog verder komt, dat je aan je 

leven nog een andere wending kunt geven, dat je alsnog wordt die je kunt zijn en 

ten diepste blijkt te zijn. Maar het kan een pijnlijke weg zijn, als door diep 

water, door hoge golven, heen, en je denkt: hoe kom ik hier dóór? Maar het 

bleek de pijn van een nieuwe geboorte… 

  En wat dan volgt is op het eerste gezicht al éven vreemd, want enerzijds 

moedigt God Mozes aan om met zijn volk weg te trekken een nieuwe vrijheid 

tegemoet, maar tegelíjk zegt God: ‘Ik zal het hart van de Farao verharden, zodat 

hij jullie achtervolgt…’ God moedigt Mozes aan om door te zetten, en tegelijk 

moedigt hij de Farao aan om het volk weer terúg te halen! En als de Israëlieten 

horen dat er een Egyptisch leger nadert, dan slaat de wanhoop toe, want waar 

moeten ze heen? Er ligt een zee voor hen, die hen belet verder te trekken, en 

inmiddels hebben zij daar aan de oever hun kamp opgezet; en achter hen komt 

een heel leger aanzetten, ze kunnen geen kant uit, en hoe moet dat nu? En ze 

reageren hun angst en woede af op Mozes, op wiens gezag ze zijn meegegaan, 

en ze roepen: waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte weggehaald? Er zijn daar 

graven genoeg, we hoefden om te sterven toch niet helemaal de woestijn in? 

Zeiden we dat niet in Egypte al: Laat ons toch met rust!’ 

  En soms denk je: gaat het nu om toén, of gaat het over nú? Want zo is toch de 

situatie van vandaag, dat wij leven in een wereld, waarin de oude antwoorden 

het niet meer doen, maar de nieuwe hebben we nog niet gevonden. Wij zijn nog 

steeds gewikkeld in een bewapeningswedloop, met een immense overkill aan 

wapens, maar daar kunnen we toch niet op die voet mee doorgaan? Wij geven 

nog het oude antwoord op een nieuwe situatie. En je wilt én het bedrijfsleven én 

de werkgelegenheid omhoog brengen, en tegelijk het milieu, onze grondstoffen, 

de lucht, ontzien. Maar hoe moet dat samengaan? Dan moet het allemaal niet 

een béétje anders, dat vraagt om een heel nieuw en anders dénken, om een ander 

omgaan met elkaar als volken, als religies. Dat vraagt om niet minder dan een 

grondige herbezinning op waar wij mee bezig zijn, om een diepgaan 

zelfonderzoek, om een soort nieuwe gebóórte. En wie zou in zo’n overgangstijd 

als waarin wij leven, met zoveel wereldomvattende problemen voor zich, als een 

zee zo hoog, niet terugdeinzen, en terugvluchten naar het verleden, dat wel niet 

goed was, maar waar we ons toch veiliger in voelden, dan in die vrijheid met 

zijn onzekerheden, zijn onduidelijke toekomst? Zeker, er moeten maatregelen 

genomen worden, vinden we, maar niet te radicaal, dat schaadt allerlei belangen, 

en weinigen durven  maatregelen te nemen voor de langere termijn, die worden 

door de kiezers afgestraft, die roepen: zie je die zee dan niet?  



  Maar dáárom, gemeente, verhardt God het hart van de Farao en stuurt zijn 

leger op de Israëlieten af, om er in elk geval voor te zorgen dat zij niet zullen 

omkeren, en terug zullen keren naar de oude antwoorden, die geen echt 

antwoord meer zijn op de nieuwe vragen. Alsof het verhaal wil zeggen: soms 

moet het allemaal nog ernstiger worden, om ons mensen zover te krijgen dat 

men voelt dat het roer echt om moet. En misschien kennen we dat ook in ons 

eigen leven, dat ons soms de moed ontzinkt om het anders te doen, terwijl we 

weten dat dit toch zal moéten. En we vluchten in de verdoving, de slaap, de roes. 

Of, dat kan ook, in zo hard mogelijk werken…‘Laat ons toch met rust…!’ 

 

En dan komt dat merkwaardige woord van God tot Mozes: ‘Zeg tegen de 

Israëlieten dat zij moeten opbreken. Dat zij verder trekken…!’ Onmogelijk 

woord. Verder trekken? Waarheen? Terug? Regelrecht die naderende 

Egyptische legermacht  tegemoet? Onmogelijk. Waar dán heen, de zee in? 

Helemaal onmogelijk. ‘Zeg tegen de Israëlieten dat zij verder trekken. En jij, 

Mozes, jij moet je staf opheffen boven de zee, en zo het water splijten, zodat het 

volk erdoor heen kan gaan, over droog land.’ 

En Mozes heft zijn staf -  en dan splijt de zee voor de ogen van de Israëlieten.  

  Er zijn er, die denken zo’n verhaal dichter bij ons te brengen, door daarvoor 

een verklaring te vinden. Sommige geleerden houden het hier op een uitloper 

van de Middellandse zee, een soort Biesbos, die aan getijden onderhevig was, en 

onder bijzondere omstandigheden tijdelijk kon droogvallen. Het verhaal heeft 

het trouwens zelf over een krachtige opstekende Oostenwind. Maar je zult 

vandaag geen historicus, en ook geen oudtestamenticus vinden die nog zo 

redeneert. Dit is louter Hebreeuwse verteltrant, die haar boodschap nu eenmaal 

graag verpakt in beeldende verhalen. 

  En áls er ooit zoiets heeft plaatsgevonden als het hier beschreven verschijnsel 

van een terugtrekkende zee als gevolg van een felle storm in combinatie met een 

bepaald getijde, dan gebruikt de verteller dat alleen maar om er iets anders mee 

te zeggen: namelijk dat er voor wie gelooft veel mogelijk is. Geloof en hoop 

liggen dicht bij elkaar. Geloven is: nooit erin berusten dat het onrecht het 

winnen zal. Geloven is: het kwaad het laatste woord niet gunnen. Het eigenlijke 

wonder van dit verhaal is niet die zich terugtrekkende zee, maar dat Mozes blíjft 

zoeken; dat hij niet bij de pakken ging neerzitten, maar dóórging, de kustlijn 

volgend, tot dat hij er een gat in zag. En dat hij zijn volk op deze wijze 

méékreeg!  

  Ja, en daar kan heel dat leger van de Farao niet tegenop. Al zijn paarden en 

wagens en ruiters trekken niets vermoedend achter Israël  dat drooggevallen pad 

in. Maar, zegt het verhaal,  op den duur liepen de wielen van de wagens vast, 

zodat de Egyptenaren de grootste moeite hadden om vooruit te komen. En ze 

raakten in paniek en riepen: ‘Laten we vluchten, de Heer, die God van ze, steunt 

de Israëlieten, hij strijdt tegen ons…! En de Heer zei tot Mozes: strek je arm uit 



over de zee; dan stroomt het water terug, over de Egyptenaren en over al hun 

wagens en ruiters…!’  

  En nu kan ik mij voorstellen, dat u moeite hebt om te aanvaarden dat deze God 

een dergelijke slachting van het gehele Egyptische leger op zijn naam heeft 

staan, terwijl zij notabene zojúíst van hun ontzag voor deze hen vreemde God 

hebben getuigd, en de naam van deze God hebben uitgeroepen. ‘De Héér, de 

Héér strijdt voor Israël!’ En het zijn dit soort verhalen, die eraan hebben 

bijgedragen dat menigeen in onze dagen die bijbel met deze vreemde krijgsgod 

is gaan wantrouwen. Dat boek dat voor niet weinigen het christelijk geloof tot 

een dubieuze zaak maakt. En inderdaad, wie dit verhaal ziet als een reportage 

van een of ander huzarenstukje van de God van Israël, die moét wel in zijn 

geloof vastlopen. Daarmee wordt God een karikatuur, ja, de ontkenning van 

zichzelf.   

  Want nog eens: die Farao en zijn leger stáán voor iets: die staan voor al die 

krachten die ons mensen onze vrijheid ontnemen, en ons gevangen houden en in 

de boeien slaan, welke gestalte die boeien in een mensenleven maar kunnen 

aannemen. Krachten buiten ons, maar evengoed ín ons. Ervaringen die ons 

hebben vernederd, gekrenkt in onze persoonlijkheid, en we proberen ze te 

verdringen, maar dat lukt niet echt, ze achtervolgen ons tot in onze dromen. En 

dan wordt het zaak ze in de ogen te zien, en ze uit te spreken, met of zonder 

hulp. Om ze op hun plaats te zetten, hun vernietigende  kracht te ontnemen, er 

voorgoed mee af te rekenen. ‘En’, staat er dan, ‘de Heer dreef ze regelrecht de 

golven in.’ En, volgt er dan: ‘niet één van hen bleef in leven’.  

  En dan wordt dat zinnetje, dat ogenschijnlijk zo gruwelijke zinnetje, 

onverwacht tot evangelie: ‘En niet één van hen’ - niet één van al die dingen 

waarmee wij misschien al jaren rondlopen, en we zouden ze het liefst 

verzwijgen maar op een gegeven  ogenblik gaat het niet meer en we gooien het 

er eindelijk, eindelijk allemaal uit - ‘niet één van hen bleef in leven.’ 

   

Van Jezus gaat het verhaal, dat hij vanuit een behoefte alleen in gebed te zijn 

met God, zijn leerlingen met de boot vooruit zond naar de overkant van het meer 

van Galilea. Het is inmiddels nacht en er is een harde tegenwind. Hun bootje 

wordt telkens teruggeslagen, de mannen roeien wat zij kunnen, maar zij komen 

niets verder. Dan komt Jezus, gaande over het meer, naar hen toe. ‘Houd moed’, 

roept hij, ‘ik ben het.’ U begrijpt wel: die kolkende zee, die harde tegenwind 

staat opnieuw voor iets. Die staat voor al die tegenkrachten, die het leven in de 

geest van God bedreigen.     

   Marcus schrijft dit verhaal zo’n veertig jaar na Jezus’ dood, en dan zijn die 

discipelen inderdáád alleen, Jezus is dood, en allerlei weerstand, die Jezus 

ondervond, balt zich nu samen tegen hén, en toch gaan zij, met gevaar voor 

eigen leven, door om met hun scheepje het verhaal van hun meester over zeeën 

heen de wereld in te dragen. De tegenkrachten zijn evenwel sterk. Maar dan 



komt Jezus naar hen toe, die hoge golven hebben geen vat op hem, hij loopt ze 

eenvoudig onder de voet, en gaat bij hen aan boord. En de wind ging líggen.  

  Gemeente, dat wij dan durven opstaan uit al wat ons van binnen gevangen 

houdt, wat onze levensvreugde belemmert, ons de moed tot leven beneemt, om 

nieuwe openingen in ons leven te zoeken. En ons oog gericht houden op wat dit 

leven en deze wereld van ons vraagt. En op weg te gaan, achter die man Mozes 

aan, en achter de man, die zei: ik ben die weg. 

  Amen. 


