
Kringavond over Exodus (part 1)

Verhaal

Het volk is in Egypte en wordt onderdrukt.

Mozes wordt geboren, verborgen, gevonden en groeit op aan het hof

Mozes slaat Egyptenaar neer en vlucht naar Midjan (naar de priester daar, Jetro)

Mozes wordt geroepen bij de brandende braamstruik. God geeft hem allerlei tekenen. Toch wil Mozes 

niet (ik kan niet praten). God: “Wie heeft de mens een mond gegeven?” Mozes vraagt of God geen 

ander kan sturen. God wordt boos, maar geeft wel Aäron, die een prater is.

Hij is wel goed toegerust voor zijn taak. Eerst een tijd aan het hof gewerkt en daarna een tijd in de 

woestijn.

God belooft het volk te verlossen van de slavernij en naar het beloofde land te brengen.

Mozes en Aäron vragen of het volk mag gaan. God verhardt het hart van Farao en de Egyptenaren 

zullen weten dat Here God is. Er komen plagen. Farao geeft steeds meer toe, maar dan toch niet 

helemaal. Het zou gezichtsverlies betekenen, zich overgeven aan de Israëlieten, aan God. 

Mozes vertrouwt telkens op God. Als er problemen zijn, stapt Mozes naar God en God helpt hem. Er 

zijn al 9 plagen geweest.

Het valt op dat de Egyptische tovenaars de wonderen met de staf en de eerste plagen ook kunnen. Pas 

bij de derde plaag, muggen, kunnen ze het niet en zeggen ook de tovenaars: dit is Gods vinger. 

God kondigde aan dat Hij alle eerstgeborenen van de Egyptenaren zal doden. Dan zal Farao de 

Israëlieten het land uit zetten. Als ze gouden en zilveren aan hun buren vragen, krijgen ze die zelfs 

mee.

Wat zijn de paralellen met het NT?

Vergelijk de onderdrukking en de slavernij met de slavernij van zonde. God bevrijdt.

Volledige overgave is wat God van hem vraagt. Het kan ons ook overkomen als we al Christen zijn, 

maar volharden in de zonde. God wil volledige overgave. Hij sluit geen compromis.

Hoofdstuk 12:

Deze maand zal de eerste van de maanden zijn. Het is het begin van een nieuw tijdperk. Zo is ook een 

bekering als een begin van een nieuw leven.

Ze moeten een schaap of geit nemen en het bloed aan de deurposten strijken. Hierdoor laten ze ook 

openlijk zien dat ze geloven. Het bloed redt ze van de dood. Later redt het bloed van Jezus van de 

dood. Hij is het offer. Nu eten ze het pascha ter gedachtenis, later wordt dit het avondmaal. Het lam 

moest op het vuur geroosterd worden. Christus moest allerlei pijn ondergaan. Het moet een gaaf lam 

zijn. Jezus was ook zonder zonde, gaaf. Het lam werd gegeten. Het brengt niet alleen redding door het 

bloed, je moet het helemaal tot je nemen. We moeten van hem leren, tot voeding nemen. En niet een 

beetje, nee, helemaal. Je moet klaar zijn om de wereld te verlaten, klaar om alles van je oude leven 

achter te laten. Volledig Jezus, en niets van het oude leven.

’s Nachts gaat er een engel langs die alle eerstgeborenen van de Egyptenaren doodt. De Farao stuurt de

Israëlieten weg. Als je Christen wordt, als je het bloed van Jezus accepteert (aan je deurpost strijkt), 

dan heeft de satan niks meer over je te zeggen. Hij stuurt je weg! Je mag dan niet eens bij hem blijven.

Alleen besnedenen mogen van het pascha eten. Later is Jezus verlossing alleen voor de gelovigen. 

Paulus noemt hen wel eens de besnedenen van hart. Geen been van het paaslam mag gebroken 

worden. Ook van Jezus is er geen been gebroken. Waarom wordt het pascha nu niet meer gevierd? Het

avondmaal is ervoor in de plaats gekomen.



Hoofdstuk 13:

Het pascha moet herdacht worden in Israël.

Alle eerstgeborenen van de mensen en de dieren behoren God toe. In Egypte heeft God de 

eerstgeboren mensen en dieren gedood. Die van Israël heeft Hij gespaard, maar ze behoren hem wel 

toe. De eerstgeboren zonen moeten gelost worden.

Vgl 1Cor 6:20. We zijn vrijgekocht door Jezus. We behoren hem toe. We zijn zijn eigendom.

God leidde het volk in een wolkkolom en in een vuurkolom. Na je bekering leidt God je. Volg hem.

Het is belangrijk dat Jezus’ offer herdacht wordt en at het aan de kinderen verteld wordt.

Er moest een offer gebracht worden voor elke eerstgeborene. Jezus heeft een offer gebracht om ons 

vrij te kopen.

In Exodus 4:20 staat dat Israël Gods eerstgeboren zoon is. God eiste van de Egyptenaren en van de 

Israëlieten ook hun eerstgeboren zonen. Wij, de andere volken zijn nu ook God zonen. God heeft nu 

vele zonen. Jezus gaf zich voor alle mensen. Nu zijn dus niet alleen de eerstgeborenen meer Gods 

eigendom, maar iedereen.

Hoofdstuk 14:

Farao achtervolgt de Israëlieten. De Israëlieten worden bang en beginnen te zeuren. God redt ze en 

verslaat Farao definitief in de zee. Vers 14: De Here zal strijden en gij zult stil zijn.

Satan wil een pas bekeerde terug. Je moet dan niet bang zijn, maar weet dat God de satan verslaat. De 

doop is het teken van afscheiding tussen het oude en het nieuwe leven. Satan wordt daarin absoluut 

verslagen. God strijdt voor je, dat hoef je zelf niet te doen.

Satan is dus overwonnen door God. God strijdt. Ook tegen Amalek. Probeer het dus niet zelf te doen. 

De strijd is al gewonnen. Met de doop is je zondige ik weg.

Gewoon doen wat God zegt. Dat is wat Hij wil. Hij strijdt voor ons. Vertrouw op Hem. De Israëlieten 

zagen geen uitweg. God gelukkig wel.

Het water in Mara was bitter. In je leven als Christen word je soms op de proef gesteld. Ga naar God. 

Later kom je weer in een oase als in Elim. Beproevingen gebeuren gewoon. Vraag je niet af waarom, 

zorg dat je er goed op reageert.

Hoofdstuk 16:

God geeft manna. Het volk moest vertrouwen dat het er elke dag is. God zorgt zo goed voor het volk 

en het volk vertrouwt maar niet.

Het manna is als brood. God geeft de bijbel, voor elke dag. Elke ochtend moet het gegeten worden. 

Niet alleen verzameld en bewaren, maar gegeten. Je moet de bijbel ook toepassen.

Hoofdstuk 17

Het water komt uit de rots. God geeft dingen op plaatsen en manieren die je niet verwacht.

God strijdt tegen Amalek. Ja, het zijn wel de zwaarden en de handen van de Israëlieten, maar de 

overwinning wordt door God gegeven en door Hem alleen. Als je dus worstelt, strijdt, weet dan dat je 

op God mag vertrouwen. Doe het niet uit eigen kracht. Dan lukt het niet. God wil voor ons strijden.



Aantekeningen voor kringavond bij Exodus deel 1
Eerst de samenvatting van Exodus 1 t/m 11 vertellen. Wie kent het al?

• Onderdrukking, slavernij ---- slavernij van zonde

• God wil volledige overgave, geen compromis met de zonde

• God bevrijdt

Hoofdstuk 12 helemaal

• Eerste maand van het jaar --- bekering is het begin van een nieuw leven

• Bloed van lam redt van de dood --- bloed van Jezus redt van de dood

• Aan de deurpost smeren --- laten zien dat je christen bent

• Pascha --- avondmaal

• Lam op vuur geroosterd --- martelingen van Jezus

• Een gaaf lam, zonder gebreken --- Jezus had niet gezondigd

• Het lam wordt gegeten --- niet alleen redding door het bloed, Jezus helemaal nemen

• Klaar om te gaan --- klaar om je oude leven te verlaten, helemaal achter laten

• Farao stuurt volk weg --- satan stuurt je weg als je voor Jezus kiest, je kan niet bij satan blijven.

• Alleen besnedenen eten pascha --- Jezus redding is alleen voor gelovigen

• Geen been van paaslam gebroken --- geen been van Jezus gebroken

Hoofdstuk 13 helemaal

• Jezus  heeft ons vrijgekocht (1Cor 6:20) we behoren hem nu toe. We zijn zijn eigendom.

• Israël is Gods eerstgeboren kind (ex 4:20). Wij zijn de andere zonen. Nu zijn niet alleen de 

eerstgeboren zonen, maar alle zonen/dochters Gods eigendom

• Wolkkolom / vuurkolom --- God leidt je na je bekering

Vertellen van het gemor van het volk en de doortocht door de Rode Zee

• Farao achtervolgt --- satan wil je terug

• Rode zee verslaat Farao --- doop heeft satan verslagen. Hij is verslagen. Bedenkt dat goed.

• Er leek geen uitweg te zijn. Die was er wel. Vertrouw op God. Hij zorgt ervoor.

Hoofdstuk 14:13-14

• God strijdt voor ons. Wij hoeven niet zelf met satan af te rekenen. Wij strijden niet tegen zonde, 

maar God strijdt voor ons

Vertellen van Mara, Elim en Massa en Meriba

• Soms zijn er beproevingen. Die komen ook in je geloofsleven. Vertrouw op God, daarna kom je 

bij een oase. God geeft water uit de rots. God geeft uitkomst waar je het niet verwacht.

Vertellen van manna

• Manna --- Elke dag de bijbel.

• Niet alleen verzamelen, ook eten --- bijbel toepassen

Lezen: hoofdstuk 17:8-16: Amalek

• God strijdt voor ons. Onze handen doen het, maar God strijdt en de overwinning kan alleen van 

God komen. Uit eigen kracht lukt het niet. Vertrouw op God.


