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Opmerking: de twee plaatjes in de inleiding zijn die van een open hand en een gebalde vuist 
 
Inleiding 
 
Ik wil deze preek beginnen met twee plaatjes. Ik zeg er maar meteen eerlijk bij: ik gebruik ze 
wel vaker bij preken of in gesprekken. Een gebalde vuist en een geopende hand. Twee 
plaatjes die precies zovaak de spanning in mijn leven en – denk ik – ook in het jouwe 
weergeven.  
De gebalde vuist staat voor vechten, verzet, je schrap zetten, rekenen op je eigen inzet en 
actie. De open hand staat voor verwachten, vertrouwen, overgave, weten dat iemand anders 
jouw strijd voert.  
Die gebalde vuist is er vaak in mijn leven. Die open hand ook. En waar het om gaat is dat die 
open hand er steeds meer komt. Dat die open hand steeds mijn open handen worden. Maar 
vanzelf gaat het niet. Die open hand is er niet zomaar.  
En wat ik nou zo geweldig vind is: van de Bijbel mag ik erin groeien. Hij hoeft er ook niet 
meteen te zijn. Hij mag gaandeweg steeds meer komen. En zo kom ik bij het volk Israël uit. 
Op weg door de woestijn. Het vertrouwen in God – het leven met een open hand – was er 
heus niet meteen. Het mocht groeien. En God liet het groeien. Dat is waar het vandaag over 
gaat: vertrouwen mag je leren! 
 
Maar is God te vertrouwen? 
 
Die open hand is er niet zomaar. Je vertrouwen geeft je niet zomaar aan iemand. Wat nou als 
die persoon doet die het jou niet makkelijker maken op hem of haar te vertrouwen. En als die 
iemand nou God is…  
Neem Israël. Op weg naar het beloofde land. Door de woestijn. Dat was op zichzelf al 
vreemd. Een omweg – zie Exodus 13, 17-18. Door God geleid. Maar oké, God had het beste 
met hen voor. Dat viel nog wel uit te leggen… 
Maar nu dan? Exodus 14, 1. De HEER zei tegen Mozes: Zeg tegen de Israëlieten dat ze 
omkeren… Omkeren dus. Terug. Niet verder. Egypte uit. Maar terug. Egypte in. Naar de zee. 
Ik ga ervoor zorgen dat die farao van Egypte onverzettelijk blijft en dat Hij jullie gaat 
achtervolgen…  
Wat is dat nou? Omkeren? Terug naar af? Waarom doet God dat? Dat zullen de Israëlieten 
zich ook hebben afgevraagd. Terug? Waarom? Zoals jij en ik je dat ook kunnen afvragen: 
waarom gebeurt dit? Waarom zo? Je wordt ziek, je huwelijk gaat kapot, je kind sterft… 
Waarom? Je hoeft echt niet gelovig te zijn om met deze vraag te zitten. Maar als je nou wél 



gelooft, gelooft in God die je leven leidt en het goede met je voor heeft – wordt de vraag dan 
niet extra dringend: als Hij er is, waarom gebeurt het dan?  
Exodus 14 maakt het er niet makkelijker op. God zelf brengt Israël in gevaar en manoeuvreert 
hen in die situatie. Met de rug tegen de muur. Ingesloten aan alle kanten. Voor je de zee. 
Achter je farao met zijn ruiters. En dat allemaal heel precies door God zelf gedirigeerd. Is 
deze God wel te vertrouwen? 
Blijkbaar betekent door God geleid worden niet: nooit met je rug tegen de muur komen te 
staan. Sterker nog: door God geleid worden kan dus betekenen, dat je door Hemzelf met de 
rug tegen de muur wordt gezet. Zodat jij je afvraagt: waar is God helemaal mee bezig? Mozes 
krijgt wel iets te horen, maar niet alles. Alleen dit: Ik ga iets groots doen, Ik zal mijn majesteit 
tonen en wel zo, dat heel Egypte weet en beseft dat Ik de HEER ben.  
Wij zeggen wel eens: Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Zo ondoorgrondelijk zijn ze hier 
niet. God maakt duidelijk: dit gebeurt niet zomaar. Ik heb een plan. Ik heb een bedoeling. Er 
staat meer op het spel dan jij alleen, jullie alleen en jullie tocht door de woestijn. Mijn eer, 
mijn naam, mijn reputatie. Voel je? God doet niet zomaar wat. Hij maakt geen foutje. Hij zet 
zijn volk met de rug tegen de muur. Maar niet om hen te pesten of zo. Ik wil mijn macht 
tonen, zegt Hij. Aan farao, aan Egypte, aan jullie ook. Iedereen moet beseffen dat ik God ben, 
Jahwe, Ik ben die Ik ben. En dat zal niet ten koste gaan van jullie, daar worden jullie niet 
minder van. Maar goed, zover zijn we nu nog niet… 
 
Ons vertrouwen is vaak zo klein… 
 
En zo komen de Israëlieten met de rug tegen de muur te staan. Totaal ingesloten. Voor hen de 
zee. Achter hen farao. Want farao is uit zijn verdoving ontwaakt. En met hem heel Egypte. 
Hij hoort van die vreemde manoeuvre van Israël. Hoe kon ik ze laten gaan, zegt hij. Nu zijn 
we onze slaven kwijt. En hij zet de achtervolging in, met zijn beste legeronderdelen. De 
complete ruitermacht van Egypte. 
En dan zie je dat God in één nacht Israël uit Egypte heeft gehaald, maar dat heel wat meer 
voor nodig is om Egypte uit Israël te halen. Het zit nog zo diep bij hen, het leven als slaaf. De 
onbevreesdheid van het begin – vers 8 – slaat om in paniek. Zo waren ze weggegaan. Wij zijn 
vrij en wij hebben God! En dan die stofwolken achter hen – farao met zijn ruiters – en de 
mensen worden doodsbang.  
En zo komen ze voor Mozes te staan. Met de vuisten gebald… Had ons toch in Egypte 
gelaten, Mozes! zeggen ze. Waren er daar geen graven? Hebben we daar al niet gezegd: laat 
ons met rust, liever slaaf van Egypte dan dood in de woestijn! Kijk, zo diep zit het dus, dat 
slavenleven. Dat is tenminste bekend. Je weet wat je krijgt. Niet veel, maar toch. Beter dan 
dat nieuwe hier. Zo gaat dat vaak met ons mensen. Het nieuwe is soms bedreigender dan wat 
je achterlaat. Tuurlijk was het niet ideaal in Egypte. Maar beter dan dit. God volgen. Niet 
weten waar je terechtkomt. Thuis in Egypte wisten we tenminste wat we konden 
verwachten…  
Zo zie je maar: vertrouwen op God – dat is echt nog zo gemakkelijk niet. Die handen open… 
Ja ja, maar als het nou niet gaat zoals jij wilt. Of het gaat zelfs in jouw ogen hopeloos fout… 



wat zeg jij dan, wat doe jij dan? Zo snel kan de stemming omslaan. Vers 8: eerst vertrouwen, 
onbevreesdheid. Je ziet ze gaan – vol vertrouwen want God is er toch bij. En een paar tellen 
later staan ze te schelden en te tieren tegen Mozes. Mozes, wat heb jij ons aangedaan? Hoor je 
het: Mozes wat heb jij ons aangedaan? Waarom heb jíj ons uit Egypte weggehaald? Alsof het 
Mozes was die hen uit Egypte haalde! Alsof er helemaal geen wolkkolom en vuurzuil meer 
zijn. Alsof God opeens helemaal weg is. Ze zien Hem niet eens meer. En als je God niet meer 
ziet, dan is het maar zo weg, je enthousiasme, je vertrouwen… Zo dun is vaak dat lijntje, zo 
kwetsbaar is het bij ons mensen, bij jou en mij: vertrouwen op God…  
 
U hoeft zelf niets te doen 
 
Nu kun je van twee kanten tegen de geschiedenis aan kijken. Tegen de dingen die gebeuren. 
Alleen maar van de puur menselijke kant. Actie en reactie. Oorzaak en gevolg. Een optelsom 
van menselijke daden en menselijke gedachten. Dan komt er vroeg of laat het moment waarop 
je je blind staart op mensen, op de situatie zelf. En zink je weg in de angst van het moment. 
Wie kan je dan nog redden? Maar je kunt ook kijken naar God. Hij heeft de leiding en Hij 
houdt de regie. En dat zegt Mozes tegen de Israëlieten. Wees niet bang. Wacht maar af. God 
gaat iets groots doen. Hij is er ook nog. Hij zal voor jullie strijden en jullie hoeven zelf niks te 
doen! 
En God maakt dat op een ongelooflijke manier waar. Het wordt prachtig mooi verteld. Eerst 
die wolk tussen Israël en Egypte in. Daarna de wind die God laat waaien. Zo hard dat het 
water splijt en er een pad ontstaat. Ze hebben het geprobeerd te verklaren, natuurkundig – heel 
interessant, maar daar gaat het niet om. Wat hier gebeurt is niet normaal. Er komt een pad 
door de zee. En Israël gaat erover. Zo naar de overkant. Al die duizenden mensen. Daar lopen 
ze. Aan twee kanten die muur van water…  
En farao met zijn ruiters – zij blijven erin achter. God hoeft maar naar hen te kijken – vers 24. 
Paniek. De wagens lopen vast. Zomaar. Het water stroomt terug. God laat zijn majesteit zien. 
Iedereen zal beseffen dat Hij de HEER is! 
En het is precies gegaan zoals Mozes heeft gezegd. De HEER zal voor jullie strijden en jullie 
hoeven zelf niks te doen. Geen mens is er verder aan te pas gekomen. Alleen God. Je kunt 
hoeft alleen maar toe te kijken. En zelfs dat zou nog moeilijk gaan. Israël heeft er niks van 
gezien. Alleen het resultaat. De Egyptenaren dood langs de zee. Zo gaat dat dus: door God 
bevrijd worden, verlost. Het komt altijd alleen maar van zijn kant. Hij doet het. Jullie hoeven 
niks te doen. Wees maar stil. Wacht maar af. God komt naar jou toe. Hij vecht voor jou. Jij 
hoeft niks te doen. 
En dat is nou zo mooi. Zo gaat het in de hele Bijbel. Daarin is God nou zo anders. Jij hoeft 
niet mee te werken aan je eigen verlossing. Je kunt het niet eens. God doet het helemaal voor 
jou. Jij hoeft zelf niets te doen. Zo is de God van Israël. Zo is de Vader van Jezus Christus. Jij 
hoeft niks te doen. Jezus doet het allemaal voor jou. Ging voor jou de dood in. Leed aan het 
kruis. Niemand was erbij op het beslissende moment. Jezus deed het alleen. Zo behaalde Hij 
de overwinning. Zodat jij en ik tot op de dag van vandaag echt vrij kunnen zijn. Vrijheid 
maak je niet, die ontvang je. Omdat God voor je strijdt en jij zelf niks hoeft te doen! 



 
 
Vertrouwen mag je leren 
 
Maar goed – wat heb je vandaag nog aan zo’n oud verhaal? ’t Is lang geleden, het was toen, 
heel mooi natuurlijk, maar vandaag dan? In Exodus 14 staat het antwoord eigenlijk al. Op het 
eind: de Israëlieten kregen ontzag voor de HEER en stelden hun vertrouwen op Hem en op 
Mozes. Een les in vertrouwen dus. Want zo’n enorm vertoon van macht. Zo’n duidelijk blijk 
van Gods kracht. Een uitweg waar die er gewoon niet was. Een pad door de zee. En farao echt 
weg, voorbij… daar kun je steeds opnieuw weer naar terug. Bij deze God ben je echt goed af. 
Vertrouw maar op Hem. Doe je handen open… 
En je ziet dat de les verderop in de Bijbel vaak wordt herhaald. Steeds wordt hiernaar terug 
gewezen. Weet je nog wel. Toen, bij de Rietzee. Wat God deed. Laat het je wat zeggen. Ik 
pak één voorbeeld. Psalm 77. Hele andere situatie. Israël kapot. Jeruzalem in puin. Een 
dichter die het niet meer ziet zitten. Alles kapot. En God, waar is Hij – is Hij nog te 
vertrouwen? Je ziet hem in het eerste deel van die psalm met zijn vuisten gebald en geheven 
staan.  
Maar dan zie je, hoe er opeens iets komt. Ik denk terug aan de daden van de Heer. De 
wonderen die Hij deed. En dan beschrijft hij zo’n beetje Exodus 14. Door de zee liep uw weg. 
Later zag je er helemaal niks van. Als je nu voor de Rietzee zou staan, zou er helemaal niks 
herinneren aan toen. Maar toch is dat pad er geweest. Toch heeft God het toen gedaan. En dan 
gaan langzamerhand die handen weer open. Ze ontspannen. Hij zal het weer doen. Daar stel ik 
mijn vertrouwen op. 
Hoor je? Als jij met je rug tegen de muur staat. Als jij niet meer weet hoe. Als jij nergens 
meer een uitweg ziet. Dingen gaan kapot. Je leven stort in. Je wilt je vuisten ballen. En wie 
zou dat niet doen? Laat er maar iets komen. Denk terug aan de daden van de Heer. Dan zul je 
zien hoe gebalde vuisten geopende handen worden. Hij maakt een pad door de zee. Ook voor 
mij. Hij zal voor jou strijden en jij hoeft zelf niets te doen! 
 
Amen 
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