
 

Preekvoorligting Sondag 17 Mei 2020 

Skriflesing: Exodus 14:1 – 20      Teks: Exodus 14:1-2, 13-15 

Tema: My Godgewilde doodloopstraat, God se pad van sy verheerliking 

 

1. Die skynbare uitsigloosheid van die Godgewilde doodloopstraat. 

Die Israeliete was besig om van wes na oos te trek en in hierdie trek van wes na oos was daar 

sekere versperrings in hulle pad. Die eerste hiervan was die Skelfsee – hulle moes om die punt van 

hierdie see trek. Heel logies moes hulle tot naby die see trek en dan noord draai al teen die see op 

om om die bo-punt te kom. Nou gebeur dit dat God sê: Draai om – nie meer om die bo-punt nie, 

maar nou in die ander rigting na Pi-Hagirot in ‘n suidelike rigting. Om na Pi-Hagirot te trek, was 

letterlik ‘n doodloopstraat vir die volk. Aan die eenkant (ooste kant) was daar die see en aan die 

anderkant (die weste kant) berge tot vas teen die see. Maar dan gebeur daar nog ‘n verdere ding – 

Farao hoor van hierdie “omdraai van Israel” en dadelik maak hy sy soldate bymekaar en sit die 

Israeliete agterna. Maar hierdie “agterna sit” het beteken dat die enigste pad uit Pi-Hagirot nou vir 

die volk van God versper was. Maar wat was hier aan die gebeur? Hierdie was ‘n oefening 

waardeur God verheerlik sou word  (vers 18). Hierdie skynbare uitsiglose doodloopstraat wat God 

bewerk het, het ‘n rede en ‘n doel gehad – God wou sy volk verlos, maar ook sy vyand vernietig.  
 

2. Die optrede in die doodloopstraat. 

Toe die Israeliete hoor die Egiptenare is op pad en hulle is daar in Pi-Hagirot as’t ware afgesny 

van enige ontsnappingsroete, toe begin die gekla, die gekerm, die beskuldigings. Maar dan kom 

die Here by monde van Moses tot sy volk en sê die volgende: “Wees nie bevrees nie, staan vas en 

aanskou die verlossing van die Here wat Hy vandag vir julle sal bewerk” (vers 13). Die Here sê 

hier vir sy volk – neem julle plek in hierdie doodloopstraat in, staan met julle rug teen die muur. 

Moenie nou beangs word en soos ‘n vasgekeerde dier te kere gaan nie. Staan net stil en aanskou, 

kyk. Wat moet hulle sien? Vers 14: “Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees”. Die 

openbaring: Wees julle maar stil, of beter vertaal, bly julle maar stil – staan julle net stil en kyk en 

julle sal sien dat God vir julle oorlog voer, vir julle die geveg aansit teen Sy en julle vyande. 
 

3. Die pad uit die doodloopstraat 

Hierdie volk het die opdrag gekry – staan stil, bly stil en sien dat God vir julle die oorlog voer. 

Maar nou moes op hierdie “staan stil, bly stil en sien” ‘n sekere aksie volg en dit was die aksie van 

geloof – in geloof moes daar opgetree word. Vers 15: “Toe vra die Here vir Moses: Wat roep jy 

na My? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek”. Die Here sê eintlik vir Moses – dit 

is nie nou tyd vir bid nie, dit is nou tyd vir geloofsoptrede. Geloofsoptrede moes dit verseker 

gewees het want die Here gee die opdrag om see se kant toe te trek, die doodloopstraat nog verder 

in, ŉ doodloopstraat waaruit die mens homself nie kan ontsnap nie. Waarop loop hierdie situasie 

toe wel uit? Die redding van Israel en die verdelging van die Egiptenare en dit deur God se toedoen 

alleen. Hy kloof die see vir die Israeliete sodat hulle op droë grond kan deurtrek en Hy maak die 

see oor die Egiptenare toe sodat hulle kan vergaan. Hier is God en God alleen aan die werk. 
 

Voorwaar God se werking in hierdie doodloopstraat was tot Sy verheerliking, daarom vat moed 

vir jou Godgewilde doodloopstraat dat God Hom ook sal verheerlik met jou Godgewilde redding. 


