
15 Het lied van Mozes   Exodus 15:1-21  

Lees Exodus 15:1-21  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 (v1) Bezing de overwinning van JHWH: paard en ruiter stortte Hij in de zee. 

   B (v2) JHWH is mijn kracht, mijn lied, mijn redding. 

     C (v3-4) JHWH is een Strijder. JHWH is Zijn Naam. Het leger van de Farao verdronk in de zee. 

        D (v5) Als een steen zonken ze naar de zeebodem. 

          E(v6) De rechterarm van JHWH verpletterde de vijand. 

            F(v7) De toorn en grote majesteit van JHWH wiep de vijand neer. 

             G(v8) JHWH blies de wateren op tot een muur. 

               H(v9a) De vijand zei: ik achtervolg hen.. 

                 I(v9b) De vijand zei: Ik haal hen in.. 

                  J(v9c) De vijand zei: ik verdeel de buit.. 

Centrale as (9d) De vijand zei: Mijn verlangen.. 

                  J(v9e) De vijand zei: wordt aan hen vervuld 

                 I(v9f) De vijand zei: ik trek mijn zwaard 

              H(v9g) De vijand zei: mijn hand roeit hen uit. 

            G(v10) Door de adem van JHWH bedekte de zee de vijand; ze zonken als lood. 

           F(v11) Wie is als JHWH onder de goden? Verheerlijkt in heiligheid. Ontzagwekkend in lofzang. 

         E (v12-13) De rechterhand van JHWH maakte dat de aarde de vijand verzwolg. U leidde het volk. 

      D (v13-17) U leidde Uw volk zachtjes door Uw kracht naar Uw heilige woning; de volken sidderden 

    C (v18-19) JHWH zal voor altijd en eeuwig regeren. Het leger van Farao was verdronken. 

  B (v19-20) Maar Israël ging op het droge, midden in de zee.  Olv Mirjam tamboerijn en reidans 

A (v21)Mirjam zong:  Bezing de overwinning van JHWH: paard en ruiter stortte Hij in de zee. 

 

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 wordt opgeroepen de overwinneng van JHWH over de vijand te bezingen. 



Niveau B:  De kracht en redding voor Israël is alleen te danken aan JHWH; Hij is het waard daarvoor 

te worden aanbeden met zang, dans en muziek. 

Niveau C:  De God van Israël is een eeuwig levende Strijder en Zijn Naam is JHWH. Farao is verslagen 

en dood.  

Niveau D/E/F/G:  Het verschil tussen Israël en de vijand is zegen tegenover vloek, leven tegenover 

dood. De rechterarm van JHWH bewerkte dit door de vernietigende kracht van de zee. 

Niveau H/I/J:  De vijand heeft niets anders dan kwaad in gedachten tegenover het verbondsvolk. 

Centrale as: Alles wat de farao deed om absolute macht te verkrijgen op wat voor manier dan ook en 

ten koste van alles, zelfs de dood van zijn eerstgeborene deed hem niet inkeer komen, kwam voort 

uit ‘het verlangen’  van zijn hart. Hij vertrouwde op zijn goden maar die lieten hem in de steek- ze 

werden geelimineerd middels de plagen. Vervolgens bleek ook zijn leger niet in staat de overwinning 

te behalen tegenover de Elohiem van Israël. Tenslotte ging de Farao zelf ten onder vanwege zijn 

verkeerde verlangens. 

Profetische lessen & verbintenis met de profeten en het vernieuwde verbond  

                                               (de b’riet chadasja, veelal bekend als het Nieuwe Testament) 

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 Psalm 40:8,9 en 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. 

 Israël als staat en het huis van Israël en het huis van Juda ervaren nog steeds wereldwijd  in meer of 

mindere mate vervolging, geweld, valse propaganda, discriminatie enz. Dit zijn ook de uitgesproken 

doelen die de Islam zich gesteld heeft als je goed tussen de regels van deze ideologie doorleest.  

De machthebbers van de aarde zoeken Israël te vernietigen en het haar toegekende erfdeel door 

JHWH voor zichzélf te houden. Ze negeren de waarschuwing uit de geschiedenis hoe JHWH al diverse 

keren op wonderlijke wijze zijn land en volk gered heeft. Het Woord waarschuwt niet alleen via het 

Exodus verhaal maar bijvoorbeeld ook in Ezechiël 32: het klaaglied over de Farao. Maar ook Israël 

zelf mag zich een waarschuwing ter harte nemen;  want uiteindelijk zal het ware Israël opnieuw 

kwetsbaar alleen komen te staan onder zware bedreiging. Maar dán zal opnieuw de redding komen 

van ‘de sterke rechterarm van’ JHWH. 

Elke man, elk regime, elke ideologie en wereldse macht of god die het waagt zich te stellen 

tegenover de Elohiem van Abraham, Izak en Jakob zal verslagen worden. Alleen de stem van JHWH 

zal autoriteit hebben. De glorie en majesteit van JHWH en zijn ontzagwekkende daden in het laatst 

der dagen zal alle oppositie definitief doen stoppen. JHWH zal Zijn Naam openbaren aan de naties in 

die dagen: Ezechiël 39:7,25; Zacharia 14:9 Lees je dit hele hoofdstuk uit Zacharia dan zie je overigens 



diverse frappante hints naar de Uittocht waar we in het boek Exodus over spreken: Egypte, plagen, 

rijkdom voor Israël, licht in de nacht, water, oordeel van JHWH.. 

Psalm 149 doet ook denken aan de uittocht; de roep tot het zingen van een lied bij reidans en 

verlossing van het volk tegenover oordeel over vijanden.  

Ook in Openbaring 5:9, 14:3 en 15:1-3 wordt gezongen en zelfs gerefereerd aan het lied van Mozes. 

 

 

 


