
PREEK DOOR DE WEEK

Trek verder!

Exodus 14:8-13 
 

12de jaargang, nr. 24 week 26
26 juni – 1 juli 2017

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014


maandag 26 juni 2017  

Trek verder

Met God altijd in de meerderheid

U bent de redder van het vertrapte volk, 
wie zich hoog wanen, brengt u ten val. 
U bent het die mijn lamp doet schijnen, 
U, HEER, mijn God, verlicht mijn duisternis, 
met U storm ik af op een legerbende, 
met mijn God beklim ik de hoogste muur. 
Psalm 18:28-30

Volgens het opschrift is dit een gebed van David, uitgesproken nadat hij ternauwernood 
ontsnapt was aan de handen van zijn belagers. 

In 1 Samuel 13:14 staat dat David een man naar Gods hart was. Was David dan een perfecte 
man? Nee, dat kunnen we alleen met recht van Jezus, de Zoon van David, zeggen. David was 
een man met fouten en gebreken en de Bijbel maakt daar zeker geen geheim van. Maar hij was
ook een man van berouw en schuldbelijdenis – lees zijn psalmen er maar op na. 

Wat zou God zo aangesproken hebben in het karakter van David? Ik denk dat het zijn passie 
voor zijn Heer was, het Godsvertrouwen dat hem tot een onverschrokken held maakte.
‘Met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur,’ zo spreekt 
David in deze psalm. Grootspraak? Dat kun je moeilijk zeggen van een man die als 
herdersjongen de strijd aanbond met leeuwen en beren en die in het strijdperk trad tegen de 
onverslaanbaar geachte Goliat.

Uit alles blijkt dat David de eer aan God wil geven. Hij had veel overwinningen op zijn naam 
staan, maar de eer voor dit alles komt zijn Schepper toe: “Ik heb U lief, HEER, mijn sterkte, 
HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij U kan ik schuilen, mijn 
schild, kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep: 'Geloofd zij de HEER', want ik ben van mijn 
vijanden verlost.” (Psalm 18: vers 2-4)

David was gehoorzaam aan God en hij voelde zich nooit te groot om zich te verootmoedigen 
voor zijn Heer. 

Om over na te denken
Wat zijn de uitdagingen en problemen die jij het hoofd moet bieden? Ben je onder de indruk 
van tegenstand(ers)? Geloof je, net als David, dat je met God altijd in de meerderheid bent?

Gebed
Vader, geef ons iets van het enorme vertrouwen van David. Sterk ons geloof door te zien op 
Jezus, uw Zoon en de Zoon van David. Wij zullen glansrijk zegevieren dankzij Hem die ons heeft 
liefgehad! (Romeinen 8:37)

(uit Psalmen tot go, Paul Abspoel, ArkMedia) 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rom%208
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ps%2018
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/1Sam%2013
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ps%2018


dinsdag 27 juni 2017   

Trek verder!

Terugverlangen of moedig zijn

“Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws 
verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis.” (Jesaja 43:18-19) 

Blijf niet staan. Kijk niet achterom. Let op wat er voor je gebeurt! God is aan het werk en Hij 
heeft een weg voor je uitgestippeld. Maar je ziet het eerste stukje vaak pas als je er vlak voor 
staat. 

Het is heerlijk als je het ziet. En als je weet wat Gods plan is voor je leven. Als je weet wat je 
gaven en talenten zijn. Waar je voor geroepen bent… Maar als het daar bij blijft – je weet het, 
maar je handelt er niet naar - dan had je het net zo goed niet hoeven weten.

God loopt onze weg niet. Dat heeft Jezus al gedaan. Maar op het moment dat we ons verleden 
durven loslaten en stappen gaan zetten op Zijn weg, dan voegt Hij zich onmiddellijk bij ons. Hij 
sleurt ons niet zijn kant op. Hij duwt en pusht niet. Hij nodigt uit: Ga je mee naar het beloofde 
land? Wil je mijn beloften waarheid zien worden in je leven?

Denk niet dat het een gemakkelijke weg is. Dat is Gods weg per definitie niet. Want Hij wil dat 
we op Hem vertrouwen. Op Hem alleen. Niet op ons verstand; we kunnen er vaak met ons 
verstand niet bij. Niet op onze eigen kracht; want wat Hij van ons vraagt kunnen we nooit uit 
eigen kracht doen.

Omdat het dus een onmogelijke weg lijkt, zijn we geneigd om terug te verlangen naar eerdere 
situaties waar we helemaal niet naar terug moeten gaan. We hebben moed en vertrouwen 
nodig om Gods weg te lopen. Jozua krijgt het meerdere malen te horen voordat hij met het 
volk het beloofde land binnentrekt: wees sterk en moedig! De Heer zal jullie het land in bezit 
geven. 

Dat te weten en te geloven was niet genoeg; Jozua moest op weg gaan, de vijand tegemoet. 
Onze natuurlijke reactie is om te vluchten voor gevaar. Maar in Christus zijn we meer dan 
overwinnaars. Hij heeft de vijanden verslagen. We mogen in vertrouwen op weg gaan. 

Gebed
God, U wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt U mij uw wil bekend.
U geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in uw hand leg, wijst U mij de weg. 
Dank U wel! Amen.

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Isa%2043


woensdag 28 juni 2017  

Trek verder!

Hoe verder... 

Toen de Israëlieten de farao zagen naderen, met al zijn paarden, wagens en ruiters en al zijn 
voetvolk, werden ze doodsbang en riepen ze de Heer luidkeels om hulp. (Exodus 14:10)

Zondag lazen we over de uittocht uit Egypte waardoor het joodse volk werd bevrijd van Farao 
en zijn slavenwerk. Een kernverhaal in de Bijbel. Mozes en Israël die met God reizen op een weg
waarvan ze nooit verwacht hadden die te zullen gaan. Het heeft veel moeite en wonderen van 
God gekost om de farao zo ver te krijgen dat het joodse volk mag vertrekken. Als ze eenmaal 
weg zijn, krijgt de farao spijt (600.000 arbeiders kwijt!) en worden de joden achtervolgd. 
In vers 8 lezen we dat de Israëlieten onbevreesd vertrokken waren. Dat snap ik wel: als je zo'n 
grote God achter je hebt staan! De wondertekenen staan nog vers in hun geheugen. 
Maar twee verzen later staat dat toen ze de farao zagen naderen, ze doodsbang werden en 
luidkeels de Heer om hulp riepen. Gelukkig wisten ze nog wel bij Wie ze het moesten zoeken, 
maar de angst voor hun leven leek of bleek groter dan de zekerheid dat God het volk naar het 
beloofde land wilde brengen. En ze begonnen te mopperen en te verlangen om terug te keren!

Ondanks alle grote dingen van God lopen we het gevaar dat we die in bepaalde 
omstandigheden naar achteren plaatsen en ons 'gewone - fysieke - leven' de voorrang geven. 
Vaak heel begrijpelijk Wie wordt niet bang als hij/zij in levensgevaarlijke omstandigheden 
komt? Ook in de Bijbel zie je het regelmatig. Denk maar aan de storm op het meer. (Matteüs 8: 
23-27) Ondanks Jezus' aanwezigheid heeft bij de leerlingen angst de overhand. Maar ook van 
Jezus lezen we een keer dat Hij bang was. Lukas 22: 42 heeft het over doodsangst vlak voor 
Jezus overgeleverd werd. Maar voor Hem bleef gelden dat Gods wil moest geschieden. 

Jezus is in alles ons voorbeeld. 'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze 
zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met
dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde.' (Hebreeën 4:15) 
Maar het is niet altijd gemakkelijk. Ik moet denken aan Petrus, Jakobus en Johannes tijdens de 
verheerlijking van Jezus op de berg (Matteüs 17: 1-8). Een glimp van de hemel, alles was 
bovennatuurlijk super, Petrus zegt: laten we hier blijven!, maar als later gevaar dreigt wordt er 
toch voor gekozen het vege lijf te redden in plaats van zich vast te houden aan het 
bovennatuurlijke dat God/Jezus had laten zien. 
Het kan zomaar gebeuren en het is zo begrijpelijk, dat ik geniet van de keren dat er anders 
gereageerd wordt. Zoals in Johannes 9. Een blindgeboren man wordt door Jezus genezen en 
dat is tegen het zere been van de gevestigde orde. De genezene en zijn ouders worden ter 
verantwoording geroepen, er wordt gedreigd met uitsluiting, verbanning uit de gemeenschap! 
Maar de ééns-blinde man laat zich niet afpakken wat Jezus hem gegeven heeft. Hij zegt en 
herhaalt diverse keren: 'Het kan me niet schelen wat jullie ervan vinden, maar dit weet ik wel: 
eerst was ik blind en nu kan ik zien. Bekijk het verder maar. Ik houd vast aan wat ik van God 
gezien en ontvangen heb' .(nb. mijn vrije vertaling...) 

Hoe houd jij de grote dingen van God vóór de dingen van het gewone leven?

Gebed
Vader in de hemel. Dank dat U een geduldig God bent en niet loslaat wat uw hand begon. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/John%209
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matt%2017
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Heb%204
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matt%208
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014


donderdag 29 juni 2017  

Trek verder!

No turning back

Blijf niet stilstaan bij het oude, klamp je niet vast aan het verleden, let op, ik begin iets nieuws, 
het krijgt al vorm, je kunt het nu al zien. (Jesaja 43:18-19)

Daar stonden ze: een muur van water voor zich en achter hen het gevreesde leger van farao. 
Had God hun dan geen 'veilige' uittocht beloofd? Ze gingen immers weg met toestemming van 
de farao en goud en zilver van de Egyptenaren. Waarheen? Het doel was hun nog onbekend en 
ver weg, ze voelden zich onder de dreiging van het leger van farao angstig; moesten ze nu al 
hun vrijheid bekopen of bevechten? 

Let op Mozes' reactie: temidden van een teleurgesteld en verbitterd volk en hun 
ontmoedigende woorden (hij zou het nog vaker horen, Exodus16:3) zegt hij tegen het volk: 
“Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal 
bewerken.” (Exodus 14:13) Mozes had een vast vertrouwen in God, wat blijkt als hij zegt: “De 
HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn.” (vers 14) Stil temidden van zoveel dreiging, zelfs 
voor hun levens vreesden ze. Ja… want God zal voor jullie strijden. Denk aan de woorden uit 
Psalm 46:10: Geef het op en weet dat Ik God ben. 

Je strijd opgeven toen en nu, want de verhalen in de Bijbel staan niet los van ons verhaal nu, 
God verbond zich toen aan zijn volk en wil dat ook met ons doen. 

De bovengenoemde tekst is zeer leidend geworden in mijn leven na mijn scheiding. Als je zo’n 
ingrijpende beslissing moet nemen in je leven en eigenlijk ook niet weet hoe je verder moet… 
je toekomst is onzeker. Dan heb je wel eens de neiging om te zeggen: ik ga terug… Ik moest 
echt mijn verleden loslaten, niet omkijken, No turning back. (we zongen dat lied afgelopen 
zondag) Het vroeg om een besluit om verder te gaan in vertrouwen: I have decided to follow 
Jesus, no turning back.  
Geen betere belofte en fundament voor de toekomst in een soms onzeker bestaan. 

Belooft Hij ook niet aan ons: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten 
(Hebreeën 13:5)?

Vraag
Wat betekent overgave in jouw leven?

Gebed
'Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar, laat Eén u sterkte geven, ga tot uw 
Middelaar' (liedbundel Johannes de Heer, nr. 53); ga met al je moeite op de weg die je moet 
gaan, tot Hem die trouw blijft. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Heb%2013
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Ps%2046
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Isa%2043


vrijdag 30 juni 2017 

Trek verder!

Bevrijd en dan...

Ze zeiden tegen Mozes: “Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen 
om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit Egypte 
weggehaald? 12 Hebben we niet al in Egypte gezegd: 'Laat ons toch met rust, laat ons maar 
als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in de 
woestijn'.”

De Heer zei tegen Mozes: “Waarom roep je Mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder 
trekken.” (Exodus 14: 11-12, 15)

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet 
opnieuw een slavenjuk opleggen. (Galaten 5:1)

De joden worden achtervolgd. Staan doodsangsten uit. En willen terug naar Egypte. Het land 
waar ze werden gebruikt als slaven. En de laatste tijd – tijdens de 'onderhandelingen' tussen 
Mozes en farao – was het er niet beter op geworden. (Exodus 5:6-11). God zegt echter tegen 
Mozes dat ze verder moeten trekken. 

In die situatie is het overduidelijk dat God mee móet om verder te kunnen. En Hij gáát mee! In 
Exodus 33:12-17 zien we daar een mooi gesprek over:
Mozes zei tegen de HEER: “U draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar U 
hebt mij niet laten weten wie U met mij mee zult sturen, terwijl U toch gezegd hebt: 'Jou 
heb Ik uitgekozen, jou ben Ik goedgezind.' Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat 
uw plannen zijn. Dan leer ik U kennen en weet ik zeker dat U mij goedgezind bent. Vergeet
toch niet dat deze mensen uw volk zijn.”
De HEER antwoordde: “Moet Ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen?”
Mozes zei: “Als U niet zelf meegaat, laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten 
blijken dat U mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij U met ons meegaat? Alleen 
dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen.”
De HEER zei tegen Mozes: “Ik verzeker je dat Ik zal doen wat je vraagt, want Ik ben je 
goedgezind en Ik heb je uitgekozen.”

Waar Mozes vroeg dat God zou meegaan, mogen wij door Zijn heilige Geest in ons ervan 
uitgaan dat Hij meegaat! 

Vraag
Heb jij ervaring in jouw leven dat God wel mee móest om verder te kunnen, of zit je misschien 
nu in zo'n stituatie? Hoe ga jij in zulke omstandigheden om met Gods nabijheid? Durf je ervan 
uit te gaan dat Hij erbij is?

Gebed
Heer, dank U voor uw altijd aanwezige nabijheid. 

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2033
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Gal%205
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014


zaterdag 1 juli 2017

In de zaterdagbijdrage van Preek door de Week blikken we – heel persoonlijk en in stilte - terug
op de afgelopen week. 

TERUGBLIK 
Afgelopen zondag sprak Christiaan Vos over Exodus 14: 8-13. Titel van de dienst: Trek verder! 
We lazen over de uittocht van het joodse volk uit Egypte. Weg van de slavernij! Maar toen 
farao hen achterna kwam werden ze doodsbang en schreeuwden de Heer om hulp. En 
begonnen te klagen bij Mozes: “Waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt 
meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kon u ons dit aandoen! Waarom hebt u ons uit
Egypte weggehaald? Hebben we niet al in Egypte gezegd: 'Laat ons toch met rust, laat ons 
maar als slaven voor de Egyptenaren werken, want dat is altijd nog beter dan om te komen in 
de woestijn'” Mozes antwoordde: “Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de 
HEER vandaag voor u de overwinning behaalt.” In vers 15 zegt God tegen Mozes: “Waarom 
roep je Mij te hulp? Zeg tegen de Israëlieten dat ze verder trekken.”

Wat heeft jou geraakt in de dienst? Hoe heeft God daarin tot je gesproken? 
Waar worstel jij mee? En zou het mogelijk zijn… dat God dit voor jou wil dragen? 
Heb je weleens gedachtes dat God voor jou dit niet zou kunnen/willen dragen? 
Denk je weleens dat jij van alle mensen daar een uitzondering in bent? 
Is tegen het verstand in vertrouwen op God of berouw tonen in gebed genoeg voor jou en 
God? 

************ 
VOORUITBLIK 
Morgen spreekt Henk Binnendijk in De Meerkerk over 'Het Meesterwerk van God. 
Bijbellezing: Openbaring 4:1,2 en 6,7.

*******************
Misschien vind je vandaag tijd om in je eigen Bijbel te lezen en deze tekst te overdenken als 
voorbereiding op morgen. Schrijf gerust op wat in je overdenking naar boven komt, ook je 
vragen. En neem je aantekeningen mee naar je volgende kringbijeenkomst.

*******************

https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Rev%204
https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Exod%2014


Meerkerk
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de
aarde kwam. Door Zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in
een open relatie met God en met elkaar.

Missie
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus.
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten
Daarvoor  zijn  tal  van  activiteiten  ontwikkeld  voor  alle  leeftijden,  waaronder  de  wekelijkse
samenkomsten op zondagochtend om 09:00 en 11:00 uur. Nieuwkomers in de kerk kunnen zich
opgeven voor de Introductie Cursus, maar wilt u eerst meer weten over het christelijk geloof,
dan kunt u ook eerst vrijblijvend de Alpha Cursus volgen.

Correspondentie: 
Postbus 699
2130 AR Hoofddorp
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 
RSIN  802147306

Kerkelijk centrum:
Bennebroekerweg 515 
2132 MD Hoofddorp
Tel: (023) 562 65 63

Kantoor: 
IJweg 1100 
2133 MH Hoofddorp
Tel: (023) 563 58 72

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl  
webadres: www.meerkerk.nl

De diensten zijn regelmatig te beluisteren via Groot Nieuws Radio (op zondag om 10:00 uur, 
1008 AM) en Seaport Radio (zondags 18:00 uur, 107,8 FM en 89,0 MHz op de kabel)

Preek door de week en PddW + dagelijks per e-mail ontvangen?
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.
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