
Jan Steyn Preek 25 Oktober 2015 

Teks: Eksodus 1:17 tot 14: 31, Lukas 9:28-30 

Tema: God se pad anderkant ons doodloopstrate 

 

Inleiding: 

Toe ek hierdie week hierdie teks van Eksodus 13 en 14 lees, het die lirieke van die ou liedjie van Don Moen God will 

make a way by my opgekom: 

God will make a way where there seems to be no way 

He works in ways we cannot see 

He will make a way for me 

He will be my guide 

Hold me closely to His side 

With love and strength for each new day 

God will make a way. He will make a way. 

Ons het hierdie woorde van hierdie liedjie die laaste tyd baie sterk ervaar toe ons met my jongste dogtertjie Wilné in die 

hospitaal beland so vier weke terug. Sy is opgeneem met hierdie baie ernstige bakteriële infeksie en die dokter vertel 

ons dis die sterkste antibiotika waarop hy nog ooit enige kind moes sit. Dan skrik jy. Dan besef jy die feit dat jy daar as 

ouer daar langs haar hospitaalbed sit, troos vir haar maar dit kan niks aan die situasie van die siekte verander nie. Net 

God alleen gaan hier sorg dat haar liggaam op al die antibiotika gaan reageer en dat ons ons kind weer gesond gaan 

terugkry. Dit was nogal vir my moeilik om in hierdie situasie te leef- ek het altyd gedink terwyl ek by my kinders is en my 

oog oor hulle hou sal hulle altyd olraait wees. Moenie worry nie. Moenie bang wees nie. Pappa is hier. En skielik weet 

hierdie pa langs die hospitaal bed ek is nie genoeg nie. Nie eers amper nie. As my kind uit daardie hospitaalbed opstaan 

sal ek moet bely dit was die Here alleen. Dit was uit Sy mag en genade alleen. Dit was nie ek nie. Ek dank die Here net 

vandag. Anderkant my doodloopstraat waar ek besef het ek is nie genoeg om my kind gesond te maak nie, het Hy ´n pad 

vir my kind en vir ons as gesin gehad. Daarom het ek vanoggend uit Eksodus 13 en 14 gelees. 

 

Die volk van die Here se doodloopstraat: 

Ek verstaan nogal na ons hospitaal episode beter die volk van die Here se vrees en angstigheid toe hulle daar teen die 

Rietsee vasgedruk word. Die Here het hulle met ´n ompad lees ons uit Egipte laat wegtrek. Die een rede daarvoor was 

dat Hy hulle nie deur die grondgebied van die bakleierige Filistyne wou laat trek nie. Maar ek glo die tweede rede was 

om die volk juis op hierdie plek teen die Rietsee vasgedruk te bring waar Hy alleen hulle kon red. Sodat hulle aan die 

einde van sy redding uit hulle situasie sou moes bely: Ons het nie onsself gered nie, Moses het ons nie gered nie. Net die 



Here alleen het dit gedoen. Nou moet Israel en Egipte weet: Net God het mag in die hemel en op aarde. Net Hy kan die 

Almagtige genoem word.  

Daar teen die Rietsee was die volk van die Here letterlik en figuurlik in hierdie doodloopstraat. Aan die suide en weste 

van waar hulle kamp teen die see opgeslaan was, was daar berge. Aan hulle oostekant was die Rietsee. Aan hulle 

noordekant was farao en sy leer op pad om hulle te kom uitdelg. Daar was skynbaar geen pad vorentoe of agtertoe nie. 

Hulle begin kla by Moses: Hoekom het jy ons kom pla, hoekom het jy ons hiernatoe gebring? Ons moes liewer in Egipte 

gebly en vir die Egiptenare bly werk het. Nou kom  hulle om ons te kom doodmaak. 

Wat doen God hier in hulle doodloopstraat? 

God gee vir hulle Moses as middelaar in hierdie doodloopstraat waarin hulle beland het. ´n Middelaar is eenvoudig 

iemand wat tussen God en mense kom staan en God se Wil aan hulle kom oordra en selfs sekere aksies namens God 

uitvoer om hulle te red. Moses sien nie soos die volk net hoe desperaat hulle situasie is nie. Hy sien veral wat die Here 

kan en wil doen in hierdie situasie. Ons lees dit in 14:13: Moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag 

gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here 

sal vir julle veg. 

En is wat God doen. Hy neem hierdie situasie in Sy hande. Ons lees eerstens die Engel van die Here wat altyd voor die 

Israeltiete uit beweeg het, neem nou agter hulle plek in saam met die wolkkolom wat altyd voor hulle was. Tussen die 

kamp van Israel en die kamp van hul vyand Egipte neem hierdie twee simbole van God se teenwoordigheid, die Engel en 

die wollkolom plek in. Moses steek sy hand oor die see uit en ons lees die Here laat in die nag hierdie sterk oostewind 

opkom wat die water oopgekloof en die see drooggelê het. Ons ken dan die verdere geskiedenis hoe die Israeliete 

droogvoets deur die see trek, maar die Egiptenare in die watervloed omkom as Moses weer soos die Here opdrag gee, 

sy hand oor die see uitstrek. 

Hierdie gebeure klink te ongelooflik vir ons menslike verstand. Klink nie soos iets wat jy wetenskaplik kan verklaar nie. 

So vra die seuntjie se ma hom eendag toe hy terug kom van die kerk waaroor die dominee die oggend gepreek het. Die 

seuntjie vertel toe dat die dominee se boodskap gegaan het oor Israel wat met lorries uit Egipte gevlug het en dat die 

farao en sy soldate hulle met tenks agterna gesit het. By die Rietsee het die ingenieurs van die Israeliete se weermag 

vinnig ´n noodbrug aanmekaar gesit. Nadat hulle die see op hierdie manier oorgesteek het, het hulle die brug opgeblaas 

toe die Egiptenaars in die middel daarvan was. Die ma vra toe of die predikant dit regtig gesê het. Die seuntjie 

antwoord: Nee ma, maar as ek vir ma moet vertel wat hy gesê het , sal ma my nooit glo nie! 

Wat het hierdie teks met jou en my lewe te doen? 

Ek dink eerstens beland ons almal soms soos die Here se volk daar teen die Rietsee  vasgedruk in doodloopstrate. 

Iemand skryf die angsroep van baie mense in ons tyd is: Waar is God wanneer ek benoud en bang is en my 

omstandighede voel of dit my oorweldig? Ons ken doodloopstrate en die evaring van angs en verlatenheid, selfs 

frustrasie wat daarmee kan saamgaan. Ons beland in doodloopstrate in ons verhoudings- mans en vrouens met mekaar 

in die huwelik, jy met jou ou of meisie. Ons beland in doodloopstrate in ons verhoudings met ons kinders, met ons 

ouers, met iemand by die werk of met maats by die skool. Ons beland in loopbaandoodloopstrate. Ek gaan net tot hier 



kan gaan in my beroep en niks verder nie. Ons beland in finansiële doodloopstrate. Ons beland in emosionele 

doodloopstrate as depressie of uitbranding oor jou toesak en net niks meer vir jou saak maak of jou opgewonde maak 

nie. Ons beland in doodloopstrate in ons gesondheid as iets soos ernstige kanker sy koue hand op ons skouer kom sit.  

Ons het al almal op plekke gekom waar ek en jy moes erken: Nou weet ek nie meer nie, nou kan ek nie meer nie. Ekself 

alleen kan my nie uit hierdie situasie kry nie. Ek het ´n Redder nodig groter as ek self en my beperkte vermoëns. Ons het 

al almal iewers in ons lewens by die Rietsee kamp opgeslaan met die Egiptenare agter ons, die see voor ons en die 

onoorbrugbare berge om ons. Ons verstaan hier in ons harte die Israeliete se angs as hulle geen uitweg kan sien nie en 

wens alles kon net weer wees soos wat dit was- om weer terug te kon wees in Egipte, al was Egipte ook hoe sleg. Tim 

Keller skryf so mooi oor hierdie mentaliteit dat die volk verkies het om terug te gaan na slawerny toe: You can take the 

people out of slavery, but it is not so easy to take the slavery out of people. 

Tweedens het dit maar ook al vir ons gelyk of die feite van ons situasie of die donkerte van ons omstandighede die 

laaste woord spreek. Soos dit vir Israel daar teen die see moes gelyk het. Eksodus 14 kom herinner ons, nie die feite nie, 

maar God, spreek die laaste en beslissende woord. Iemand skryf: In die troebel van die hede, waar die ankers van ons 

hoop moeilik vatplek kry in die modderige slyk van ons bestaan, staan God. Maar om op God te vertrou as die krisis en 

die storm om jou losbars, is nie maklik nie. Die feite van die situasie voel net baie keer meer werklik as God.  

Hoekom was die Eksodusverhaal en spesifiek die trek deur die Rietsee vir die Here se volk so belangrik? 

In die pad van Israel en in die Ou Testament word die Eksodusverhaal selfs belangriker as die skeppingsverhaal. Want 

hier by die Rietsee word die volk van die Here eintlik gebore. As hierdie volk wat op Sy Almag moet vertrou vir dit wat 

menslik moontlik en onmoontlik lyk. Hierdie volk wat met hul lewe moet bely: Ons behoort aan die Here en die Here 

sorg vir Sy eie. Wat ons is en het as volk, het ons deur Sy Almag en genade alleen verkry. Die geboortebelydenis van God 

se volk lees ons in Eksodus 14: 31: Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontsag 

vervul vir Hom vervul. Hulle het in die Here geglo en ook in Moses, Sy dienaar. 

Die Eksodus en die Rietsee-redding in die Nuwe Testament: 

Ons het gelees hoe die gedagte van die Eksodus hier op Lukas 9 toegepas is as Moses en Elia met Jesus praat oor die 

uittog, letterlik die eksodus wat Hy in Jerusalem sou voltooi. Die volk van die Eksodusverhaal het hierdie groot 

middelaar tussen hulle en God gehad wat hulle gelei het, naamlik Moses. Ons het egter ´n baie groter Middelaar- ons 

het Christus Jesus. Hy het ons kom leer wat God se hart en wil vir mense regtig is, maar Hy het veral aan die kruis die 

groot eksodus vir al God se kinders gebring. Hy het soos Moses die volk deur die Rietsee gelei het van gewisse dood tot 

die lewe, ons deur SY offer aan die kruis laat oorgaan van die dood na die lewe. Deur Sy kruis is ons nou in die regte 

verhouding met God, is ons God se vrye en vergeefde kinders. Voor die kruis- die dood- ons is self skuldig voor God vir 

ons sonde en oortreding. Na die kruis waar Jesus in ons plek ons skuld en sonde gedra het, is ons vrygespreek en 

vergewe. Na die kruis waar die Middelaar sterf, is daar vir ons lewe en hoop. Elke keer as ek en jy Jesus se kruis dink 

moet ons soos die Israeliete dink na hulle die Rietsee deurgegaan het en hulle hul vyand sien verdrink het. Dit was nie 

ons nie. Dit was nie ek nie. My redding, My nuwe verhouding met God is deur Hom alleen moontlik gemaak. Ek het niks 

daarvan moontlik gemaak nie.  Dit was Hy alleen. Onthou altyd Paulus se woorde aan die Efesiers in hoofstuk 2: 8 en 9: 

Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julself nie, dit is ´n gawe van God. DIt kom 



nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Dit wat die 

Israeliete by die Rietsee ervaar het, dit wat ons met Wilne in die hospitaal ervaar het, ervaar ek nog soveel meer by die 

kruis. Dit was God alleen. Hy het anderkant die doodloopstraat van ons verlorenheid in ons skuld en sonde deur die 

kruis ´n pad van nuwe lewe en hoop vir ons gebring. Aan die kruis het God die hardste ooit vir jou en my en in ons plek 

geveg om ons te bevry, om die nuwe eksodus vir ons moontlik te maak. 

Ons het hierdie God wat sien en weet en omgee: 

Ek wil afsluit: Dit het die Eksodusverhaal en my eie lewensondervinding my die laaste tyd geleer: Terwyl ons hierdie 

lewe van die geloof probeer leef, het ons hierdie God wat ons ken, wat ons probleme ken, wat ons mislukkings ken, 

maar ook ons behoeftes en ons  nood ken. Wat ook in ons dag en tyd werk op maniere wat ons nie altyd kan verstaan of 

kan verklaar nie. Wat ook vir jou en my veg, al dink ons ons veg stoksiel alleen. Here dankie my lewe is nie in my eie 

hande nie. My kinders se lewens is nie in hul eie hande of in my hande alleen nie. Ek is nie in die hande van my eie 

planne en vermoens en krag nie. Ek en my lewe is in U Hande. Daar alleen is ek, is ons veilig. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


