
Overdenking op 19 februari 2023; ds. Carel van der Meij 

Lezingen: Exodus 14: 15-31 en 1 Korintiërs 3: 16-23 

Gemeente van Jezus Christus, 

In Hollywood, het centrum van de Amerikaanse filmindustrie, staat een filmmuseum. In dat museum 
kunnen de bezoekers allerlei machines bewonderen die gebruikt zijn om speciale effecten in films tot 
stand te brengen. Eén van de dingen die je daar kunt bewonderen, heb ik eens gelezen, is een grote 
machine die gebruikt is in de film The ten commandments. Dat is een Amerikaanse film uit 1956. In 
die film is de doortocht door de Rode Zee in beeld gebracht. Dat moest er natuurlijk wel echt uitzien. 
Dus je ziet hoe het volk Israël over het droge gaat, met links en recht een muur van water. En wanneer 
de farao met zijn wagens en ruiters achter hen aan gaat komen ze jammerlijk om in het water dat 
terugkomt en over hen heen golft. Er was een grote machine voor nodig om dat effect tot stand te 
brengen, maar in 1956 kregen Amerikaanse technici dat al voor elkaar. Een wonder van techniek. Net 
echt. 

Maar het was natuurlijk niet echt. Het was een technische truc. En dan kom je vanzelf bij de vraag 
terecht of wat ons wordt verteld in het verhaal van Exodus 14 wel echt gebeurd is. Mozes pakt zijn 
staf, strekt zijn hand uit en het water wijkt. De Israëlieten kunnen verder over droog land. En als het 
volk veilig aan de overkant is strekt Mozes weer zijn hand uit, het water keert terug en heel het 
Egyptische leger, met al z’n strijdwagens en ruiters, komt jammerlijk om in de golven. Hoe kan dat 
nou? Met die vraag in gedachten zijn veel mensen, vaak wetenschappers, op zoek gegaan naar een 
natuurlijke verklaring voor wat daar is gebeurd. Een verklaring die het verhaal uit Exodus 14 niet langer 
in strijd laat zijn met de wetten van de natuur. Want de natuur gaat z’n eigen gang, daar zijn we met 
de beelden van de vreselijke aardbeving in Turkije en Syrië wel weer met de neus op gedrukt. De 
natuur gaat z’n eigen gang en dat is geen wonder. 

Nu is het wonderlijke, vind ik, dat het verhaal uit Exodus 14 die mogelijkheid zelf al aanreikt. Het gaat  
niet alleen over Mozes die zijn hand uitstrekt. Het gaat niet alleen over een wonder waarvoor geen 
wetenschappelijke verklaring is, een gebeuren dat de wetten van de natuur opheft. Als we goed 
luisteren kunnen we ook iets anders horen. We horen over een krachtige oostenwind die de hele 
nacht waait en de zee verandert in droog land. Getijden met sterke wind zijn bekend bij 
wetenschappers die de werking van wind en water bestuderen. Een sterke wind die opstak boven Lake 
Erie, een groot meer in Noord Amerika, leidde tot hoogteverschillen van wel vijf meter tussen de 
oostkant en de westkant van het meer. Er zijn berichten dat Napoleon bijna om het leven kwam door 
een plotseling hoogtij, veroorzaakt door sterke wind, toen hij met z’n leger ondiep water overstak aan 
de kop van de golf van Suez. 

We horen nog iets in het verhaal dat weinig met een wonder te maken heeft, maar veel meer met 
militaire tactiek. De farao zette zijn militaire macht in om het volk Israël klein te krijgen. Die militaire 
macht had alles met maken met strijdwagens en paarden. Zwaar materieel, zal ik maar zeggen. Maar 
de grond, die voor het volk zonder zware wapens begaanbaar was, was een valkuil voor het Egyptische 
leger. Want het bleef natuurlijk drassig. En de strijdwagens bleven steken in de modder. De 
Egyptenaren hadden de grootste moeite om vooruit te komen. Bij dat beeld moet ik denken aan de 
enorme kolonne Russische legervoertuigen, tanks en pantserwagens, op de weg naar Kiev, nu bijna 
een jaar geleden. Ze stonden daar in een lange rij, ze stonden elkaar in de weg en ze konden geen 
kant uit. Een makkelijk doelwit voor de drones die het Oekraïense leger er op af stuurde. Het is 
ironisch. Wat de grote kracht van het leger leek te zijn werd z’n zwakte. Bij het leger van Egypte was 
het niet anders. 

We vinden in het verhaal dus een dubbele kijk op eenzelfde gebeurtenis: een bovennatuurlijke uitleg 
en een natuurlijke verklaring. Het verhaal in het boek Exodus biedt ons al het ware beide visies aan. 
Er wordt geen keuze gemaakt. Die keuze mag de hoorder zelf maken. Blijkbaar is dat niet het 
belangrijkste dat het verhaal ons te vertellen heeft. Het verhaal draait niet om het punt of er iets 
gebeurt dat een natuurlijke of een bovennatuurlijke uitleg vraagt.  



Waar het om gaat is de morele dimensie van wat ons hier verteld wordt. Hoogmoed wordt bestraft. 
De trotsen worden vernederd en de vernederden worden verhoogd. Er is gerechtigheid in de 
geschiedenis, veelal verborgen, maar soms ook op glorieuze wijze geopenbaard. De vraag die het 
verhaal stelt is of mensen daarin durven geloven. Houden we vast aan het recht en de waarheid? Of 
laten we ons leiden door de angst voor wie zich groot maken? 

Voor die vraag ziet het volk Israël zich gesteld. Vlak voor het gedeelte dat gelezen is horen we de 
reactie van het volk wanneer ze zien dat het leger van Egypte hen op de hielen zit. Had ons met rust 
gelaten, zeggen ze tegen Mozes. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is 
altijd nog beter dan om te komen in de woestijn. De reactie daarop horen we in vers 15, waar de lezing 
van vandaag mee begon. De Heer zei tegen Mozes: waarom roep je mij te hulp? Dat is een beetje vlak 
vertaald. Er staat eigenlijk: Waarom schreeuw je naar mij? Schreeuwen doe je uit angst. Waarom laat 
je je door angst leiden? Angst is een slechte raadgever. Mozes moet het volk een andere kant op 
wijzen: Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken. Laat je niet door angst terugjagen naar het land 
van slavernij en onderdrukking. Trek verder op de weg naar bevrijding. Trek verder op de weg naar 
een toekomst van recht en waarheid, van liefde en vrede. Leg je niet neer bij een wereld waarin de 
onderdrukker het voor het zeggen heeft. Trek verder naar een beloofd land, waar voor iedereen een 
plek onder de zon is.  

Krijg je daar dan geen hulp bij? Moet het volk Israël, moeten wij mensen dat allemaal maar op eigen 
kracht doen? Het verhaal uit Exodus vertelt ons dat we op onze weg naar recht en vrede niet aan ons 
lot overgelaten worden. We horen over die vreemde wolk, die tussen het leger van de Egyptenaren 
en het volk Israël komt te staan. Aan de ene kant brengt die wolk licht, aan de andere kant duisternis. 
Aan de ene kant worden mensen gevoed met vertrouwen en inspiratie, aan de andere kant blijft de 
onderdrukker gevangen in het donker van zijn wantrouwen en machtswellust. Aan de ene kant wordt 
een weg naar de toekomst zichtbaar, aan de andere kant loopt de weg dood. Waar moeten we aan 
denken bij die wolk?  

Ik moet denken aan de wolk van getuigen waar over geschreven wordt in de brief aan de Hebreeën, 
in het Nieuwe Testament. Daar horen we over een hele rij getuigen van het geloof. Mensen die zich 
niet af hebben laten brengen van de weg van vrede en recht. Mensen die niet de dwaalweg hebben 
gekozen die de angst ons in de oren fluistert, de weg waarop het geweld de toon zet in de 
geschiedenis. We horen over Noach en Abraham, over Gideon en Samuel, we horen over alle profeten 
en tenslotte horen we over Jezus. Die liet zien dat liefde sterker is dan de dood. Al die getuigen kunnen 
ons vertrouwen versterken dat de weg van vrede en liefde begaanbaar is en ons naar de toekomst 
brengt, wat er ook gebeurt. Die wolk van getuigen zet ons leven in het licht. En die wolk blijft met ons 
meegaan. Door de eeuwen heen zijn er steeds nieuwe getuigen. Franciscus van Assisi. Etty Hillesum. 
Martin Luther King. Maar de mensen die alleen in macht geloven zien daar niets in. Voor hen blijft het 
donker. Zoals het hart van de Egyptenaren hard blijft. Zoals Poetin in het Kremlin zweert bij de macht 
van zijn raketten. Zoals de president van Syrië, Assad, liever duizenden mensen laat sterven dan hulp 
toe te laten in gebieden waar hij niet de baas kan spelen. 

De vraag die het verhaal ons stelt is aan welke kant van de wolk we willen staan. Laten we ons leiden 
door angst en behoudzucht, of stellen we ons vertrouwen op de getuigen van liefde en vrede? Kiezen 
we voor het donker of voor het licht? Kiezen we, zoals de apostel Paulus schrijft, voor de wijsheid van 
de wereld of voor de dwaasheid van het Evangelie? De wijsheid van de wereld, de wijsheid die vaak 
‘realisme’ wordt genoemd, is volgens Paulus niet meer dan lucht. De wereldwijzen worden gevangen 
in hun eigen sluwheid. Hun standbeelden worden een keer omgetrokken, zoals de standbeelden van 
Saddam Hoessein, eerder deze eeuw in Irak. Zoals het imago van de farao van Egypte, dat 
weggespoeld werd door het water van de Rode Zee. Het verhaal in Exodus 14 eindigt er mee dat de 
Israëlieten hun vertrouwen stelden in God en in zijn dienaar Mozes. Ik hoop dat het verhaal van ons 
leven diezelfde afloop laat zien.  

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 


