
 

Preekvoorligting Sondag 14 Julie 2019 

Skriflesing: Ex 14: 21-31 1 Kor 10:1-13    Teksvers: 1 Kor 10: 1-2, 5   

Tema: Deur die water beteken nie klaar met die water. 

 

Die deurtog deur die Rooisee, ‘n gebeure wat in verre verlede plaasgevind het. Is dit alleen maar 

ŉ geskiedkundige gebeure waarvan net kennis geneem word? Verseker nie. 

1. Die verband tussen die gebeure by die Rooisee, die woorde van Paulus en die doop 

Kyk ŉ mens nie net na die feite by die gebeure by die Rooisee nie, maar na dit wat God deur die 

feite openbaar, word dit duidelik dat die volk van God losgemaak is van hulle “slawe-bestaan in 

Egipte” en deurgebring is na hulle “Kanaän-bestaan van God se beloftes”. Hierdie deurtog deur 

die Rooisee dui dus op die “tot ‘n einde bring van een tydperk” en die “begin van ‘n nuwe tydperk”. 

Hierdie proses het deur “water heen”, deur die “see heen” gebeur. Hierdie “deur die water” gebruik 

Paulus dan vanuit die Nuwe Testamentiese agtergrond deur daarna as ‘n “doop” te verwys. Hy sê 

die volk is in Moses, die wolk en die see gedoop. Wat bedoel hy? Deur die deurtog deur die Rooisee 

is hulle uit die sfeer van sondigheid, uit heidense Egiptiese wêreld uitgelei en oorgebring na die 

heilige sfeer, die van uitverkorenes tot Kanaän, die woonplek wat God vir hulle bestem het. Dit is 

ook by die doop die geval: Die doop bring ‘n verandering, die  doop maak los van die slegte verlede 

en maak vas aan ‘n heerlike toekoms. Nie meer vir die gedoopte die sondige verslaafde bestaan 

aan die sonde nie, maar wel die vrygemaakte lewe in diens aan God. 

2. Die gevolg van die gebeure by die Rooisee, die woorde van Paulus en die doop. 

Die Rooisee het beteken die Egiptenare het gesterf en Israel is gered, maar hiermee is Israel wel 

“deur water maar nie klaar met die water nie”. Paulus maak dit duidelik: “Maar God het in die 

meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn”. Dit was 

nie maar  genoeg dat die volk Israel die anderkant van die Rooisee bereik het nie, hulle moes nou 

onder ‘n nuwe heerskappy lewe – hulle moes nou die woestyn in op pad na Kanaän onder leiding 

van God. Hierdie volk het hierin nie baie goed gevaar nie – hulle lyke was uitgestrooi in die 

woestyn. Soos die Egiptenare langs die Rooisee gelê het, het hulle die hele woestyn vol gelê. God 

was met baie van hulle nie tevrede nie, om die waarheid te sê, met niemand behalwe Josua en 

Kaleb nie. Van almal wat deur die Rooisee getrek het (“die doop ontvang het”), het maar net 2 die 

beloofde land ingegaan. Dit sê Paulus moet die Korinthiërs, maar so-ook alle gelowiges raaksien. 

Die mikpunt vir Israel kon nie wees die anderkant van die Rooisee nie – vir God was dit meer as 

dit. Hulle “doop” het beteken dat hulle ‘n nuwe lewe moes lei. So is dit ook vir gelowiges as 

gedooptes – die saak van die doop eindig ook nie vir hulle op die “anderkantse strand van die see” 

nie. Hulle kan nie soos Israel op die see wil terugkyk en sê hulle is daardeur en nou is dit afgehandel 

nie. Vir baie mense is dit so, daarom sê Paulus as hy na hierdie geskiedenis in Exodus verwys: 

“En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begerig moet wees na die slegte dinge soos 

hulle begerig was nie” en dan noem hy vier dinge: Moenie afgodedienaars wees nie, moenie 

hoereer nie, moenie Christus versoek nie, moenie murmureer nie. 

 

Om gedoop te wees beteken dat jy ook op ‘n sekere manier sal lewe – jy sal sekere dinge nie doen 

nie, maar jy sal ander dinge baie definitief doen. En wat is dit wat jy baie definitief doen? Jy sal 

‘n lewe lei wat openbaar “ek is onder die heerskappy van die duiwel uit en ek is nou onder die 

heerskappy van Christus”. Ek is gehoorsaam, betroubaar, opreg en bowenal lief vir my Here. 


