
14a  De doortocht Schelfzee: de vijand erkend JHWH   Exodus 14  

Lees Exodus 14 met speciale aandacht voor vers 19-31 en vat dit kort voor jezelf samen. Zou je zelf al 

kunnen bedenken wat het meest centrale vers is en zie je dat bepaalde verzen qua inhoud zich 

herhalen, aanvullen of met elkaar in contrast staan? 

 

Het chiasme is als volgt: 

A (v19) De Engel van JHWH stond tussen Israël en het achtervolgende leger van Egypte in. 

   B (v20) Israël in de Egyptenaren waren van elkaar gescheiden door een wolk van duisternis. 

     C (v21-22) Mozes hief zijn handen omhoog en in de zee ontstond vanaf de overzijde een doortocht  

                        route voor Israël. 

        D (v23) Het leger achtervolgde Israël tot in het midden van de zee. 

          E (v24) JHWH zag neer op het leger van de Farao en bracht hen in verwarring. 

           F (25a) De strijdwagens liepen vast op de zeebodem; ze kwamen niet goed meer vooruit. 

Centrale as (v25b) De Egyptenaren besloten te vluchten omdat ze zagen dat JHWH voor Israël streed. 

           F (v26)  JHWH zei Mozes zijn handen uit te strekken zodat de Egyptenaren zouden verdrinken. 

         E (v27) Mozes strekte zijn handen uit en JHWH stortte de Egyptenaren in de zee. 

       D (v28) Alle Egyptenaren verdronken in de zee. 

     C (v29) De Israëlieten gingen op het droge midden door de zee.  

   B (v30) Israël was verlost en de Egyptenaren lagen dood op de andere oever. 

A (v31) Israël zag de grote macht van JHWH tegen Egypte en geloofden JHWH en Mozes. 

 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  Israël was weerloos tegen een machtig leger maar werd boven-natuurlijk beschermd door 

JHWH en JHWH ontving zo ook alle eer. Israël geloofde JHWH en Mozes. Daarmee geloofden ze in de 

Vader én in Mozes die een typebeeld is van de Messias. 

Niveau B:  JHWH gebruikte een wolk, duisternis en water om Zijn volk afgescheiden te houden van de 

vijand. Een reflectie hiervan zien we mogelijk in Psalm 27:1 



Niveau C:  Mozes kreeg toegekende autoriteit over de zee waarop het volk kon vluchten over een 

pad door de zee. 

Niveau D:  Het was alles of niets en het werd niets voor het leger van de Farao. De Egyptenaren 

verdronken in de zee omdat ze het gewaagd hadden achter Israël aan te gaan. 

Niveau E/F:  Een combinatie van menselijke fouten en Goddelijk ingrijpen deed het leger de das om. 

Voetvolk en langzame karren kunnen nat zand wel aan maar de snelle strijdwagens sneden diep in 

het zand en werden zo tot onbruikbare obstakels. Dat, in combinatie met verwarring en paniek 

betekende voor de Egyptenaren het begin van het einde. 

Centrale as:  Tenslotte beseften de Egyptenaren dat dit een oorlog was die ze niet konden winnen en 

het was een wijs besluit rechtsom keert  te maken. Maar het was te laat en hun arrogantie, machts 

wellust en overmoed kostte hen het leven. In hun laatste levensmomenten moesten ze erkennen dat 

JHWH de hoogste macht heeft. Wij hoeven ons overigens niet beter te voelen dan de Egyptenaren 

die vielen. Waak voor hoogmoed: Psalm 106:6-13 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  
Welke profetische lessen zou dit hoofdstuk van de Torah, in het bijzonder de centrale as, aan ons mee 

willen geven voor het laatst der dagen? Want we moeten begrijpen dat de verhalen van de Torah 

meer te maken hebben met de toekomst dan het verleden volgens Jesaja 46:8-10. Jesjoea zélf 

bevestigd dit principe na zijn opstanding aan de Emmaüsgangers in Lucas 24:27. Even later zegt 

Jesjoea het zelfde tegen de elf discipelen in vers 44: En Hij zei tegen hen:  Dit zijn de woorden die Ik 

tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de 

Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Vers 45 vervolgt: Toen opende Hij hun verstand 

zodat zij de Schriften begrepen. Mag dit ons ook ten deel vallen als we nog wat Schriftplaatsen langs 

gaan! Denk hier eerst zelf eens over na voordat je de onderstaande suggesties bestudeert. 

De overwinning over (het systeem van) Egypte wordt door Mozes onmiskenbaar profetisch 

verbonden aan Jesjoea in Exodus 14:13a Heil = Jeshoea! 

Een veel gehoord devies is: bid & werk In Exodus 14:15 spoort JHWH Mozes aan toch vooral eerst in 

actie te komen ipv te bidden! Kortom, we moeten ons voortdurend beoefenen te verstaan wat JHWH 

van ons vraagt in de grote verdrukking: moeten we in actie komen of biddend afwachten? 

Jesaja 52:11-12 lijkt een echo van de 1ste Exodus met dat verschil dat bij de 2de Exodus schijnbaar niet 

in haast hoeft te worden vertrokken. Hoewel de 1ste Exodus ook geordend verliep, ging het toch zo 

snel dat het brood geen tijd had om te gisten. 

Ook in het laatst der dagen zal het volk van JHWH krachteloos zijn van zichzelf tegenover een 

meedogenloze, goed bewapende vijand. JHWH zal opnieuw Zijn volk bovennatuurlijk beschermen 

zodat de hele wereld Zijn glorie en almacht zal erkennen. Niemand zal in staat zijn de geheiligden van 

Israël te redden dan JHWH alleen en die redding is voor hen die luisteren naar Zijn Woord. Ook Israël 

zelf zal opnieuw, maar dan met volle overtuiging geloven. Psalm 80 (w.o vers 9) is een prachtige 

verwoording van toen en dan! 

In de 8ste plaag zat al een profetische aankondiging van de vernietiging van Farao en zijn leger in de 

Schelfzee: Exodus 10:19 



Net als Mozes ontving Jesjoea autoriteit over de zee: Mattheüs 8:24-27  

Ook in het laatst der dagen zal JHWH gebruik maken van duisternis, een wolk en water om Zijn volk 

af te scheiden van de vijand: Joël 2:1-2a; Zefanja 1:15; Lucas 21:27 en Openbaring 1:7 

Overigens is het niet JHWH maar de slang die in Openbaring 12:15 door water juist de geheiligden 

wil vernietigen in plaats van te redden. Als reactie daarop wordt dan de aarde geopend om dat te 

pareren: vers 16 

De sterke rechterarm van JHWH zal opnieuw middels de natuur elementen oordeel brengen over de 

rebellie op deze aarde. De Messias zal in de autoriteit staan om atmosferische, geologische  en 

ecologische rampen over de aarde te brengen waarbij een groot deel van de aardbewoners om 

zullen komen. Alleen de geheiligden in Messias zullen beschermd worden zoals het volk bij de 1ste 

Exodus dat ook mochten ervaren onder leiding van Mozes: Lees over de plagen, weeën, schalen en 

bazuinen in Openbaring Hst. 5-18 

Als de dag des Heeren komt (dat is niet één dag maar een periode) zal de mensheid proberen in 

eigen kracht te overleven maar dat is nutteloos. De ongelovigen zullen de dan ongastvrije aarde niet 

kunnen ontlopen: Openbaring 6:12-17; Jesaja 2:6-22 Zie je de frappante overeenkomsten met de 

beschrijving  van de uittocht in Exodus 14? Let op, Jesaja spreekt niet alleen de Goddelozen aan maar 

ook diegenen van Israël die tot Goddeloosheid zijn vervallen. Dat zien we helaas ook in bijvoorbeeld 

Ezechiël 20:1-44  Het is maar goed dat JHWH zich eenzijdig aan Zijn verbondsbeloften houdt, gedaan 

aan Abraham. 

Zij die samenspannen tegen Israël zullen worden vernietigd: Zacharia 14:12-3 

Zij die nog steeds in Babylon zijn zullen in de val zitten: Openbaring 18:4 

 

Doop 

De geschiedenis van de uittocht heeft echter nog een andere lading; we kunnen dat bijvoorbeeld 

opmaken uit 1 Korinthe 10:1,2 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen 

onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de 

zee..  

 We constateerden al dat Mozes een typebeeld is van Jesjoea en Kolossenzen 2:12 sluit daar dan ook 

mooi op aan: U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, 

door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt. 

Dit soort beelden onderstrepen het belang van de volwassendoop enorm. Wie de Messias in geloof 

heeft aangenomen (Pesach) wordt geacht te gaan wandelen in ongezuurdheid de rest van zijn leven 

(feest van de ongezuurde broden dat 7 dagen duurt). Schijnbaar is er dan nog steeds zoveel invloed 

van demonische macht (Farao en zijn leger) dat die een definitieve genadeklap moet krijgen op een 

bepaald niveau van ons leven, en dat is door gehoorzaam te zijn aan de opdracht je te laten dopen, 

zoals het volk blindelings moest gehoorzamen om te ontsnappen door de zee. Het is vast niet 

toevallig dat de doortocht door de Schelfzee plaats vond op 21 aviv, de 7de dag van het FOB!  

De symboliek lijkt te willen uitdrukken dat na onze weder-geboorte (Pesach) we een bepaalde 

volheid van groei mogen en moeten doormaken (7 dagen FOB) maar dat voor een diepere of anders 

gerichte bemoeienis van JHWH in ons leven de doop vervolgens een niet te vermijden ‘obstakel ‘ is 

gezien de strijd om onze ziel in de hemelse gewesten. Het is dan ook diep, diep triest dat miljoenen 

oprechte gelovigen misleid zijn met de kinderdoop waardoor ze in een valse gerustheid voort leven 

dat ze aan het doopbevel hebben voldaan, maar hierdoor mogelijk niet in een andere dimensie van 

Gods bemoeienis terecht kunnen komen. Tenminste, er van uit gaande dat de symboliek kloppend is: 

het volk moest ná de doortocht door de zee (hun doop) immers voorttrekken in de woestijn waar ze 



heel andere dingen gingen leren op weg naar het beloofde land (vrederijk). 

Voor wie deze uitleg nog niet genoeg is, degene moet de woorden van Jesjoea zelf nog eens goed 

over denken waar hij de zelfde gehoorzaamheid gebied in Markus 16:16 Wie 1. geloofd zal hebben 

en 2. gedoopt zal zijn, zal 3. zalig worden (veilig aan de overkant van de zee en dan verder richting 

het beloofde land),  maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. (zoals Farao en zijn 

leger).  

 

Verbond snijden 

1 Korinthe 10:1,2 in verbintenis met de geschiedenis van de uittocht geeft tenslotte een hint naar 

verbondsluiting en laat maar weer eens zien hoe geniaal de Schrift van voor tot achter met elkaar 

verbonden is. Want het water van de Schelfzee werd bij wijze van spreken ‘gesneden’(karath). Is het 

toevallig dat bij de verbondssluiting met Abraham in Genesis 15:17,18 vermeld staat dat de rokende 

oven en de vurige fakkel tussen de gesneden stukken offerdieren doorging en dat hierbij de 

landsbelofte gedaan wordt ‘van tussen de rivier van Egypte en de Eufraat?  

  
 

 

 


