
De reis uit Egypte.

Onze God is een fantastische God. Niemand is als Hem.

Ex 13: 20-22 > De Israëlieten verlieten Egypte met grote rijkdom en als vrij •
man. Dit was reden voor vreugde, maar dit hebben ze niet altijd gedaan. 
Ex 14:10-14 > God strijdt voor ons. Wij geven ons enkel in Zijn handen. •
Ex 15:1,24 > ze kwamen bij een bittere bron en begonnen te klagen. Juist •
daarvoor hadden ze echter al grote wonderen gezien. Oplossing: hout cfr. kruis 
van Jezus. 
Vers 25-26
Ex 16:2-3 > Hier morden ze weer: "ze willen liever in Egypte zitten dan te •
sterven in de woestijn". Ze geloofden nog altijd niet dat God kon voorzien. 
Vers 12
Ex 17:1-2 > Hier worden ze opnieuw getest: weer geen water… water uit de •
rots= symbool van Jezus Christus
Vers 8,11-12,15 > overwinning op Amelek door opheffen van de handen van 
Mozes (cfr aanbidding). 
Ex 19:1-8 > Ze kwamen bij de berg Sinaï: God wil dat het volk naar Hem zou •
luisteren. Hier zegt het volk: "Alles wat God zegt, zullen we doen." Dit is toch 
wel tegenstrijdig met wat er eerder is gebeurd… 
Vers 9-12, 20
Ex 20 > Vanaf nu op de berg Sinaï krijgen ze de wetten. Vanaf nu kan het volk •
zich dus spiegelen aan de wet. Ze zien nu waar ze verkeerd zijn. Voordat deze 
wetten gekomen waren, was er nog niemand van hen gestorven. Dit was ook 
een uiting van Gods genade. 

Vb: Wat is je motivatie om dingen te doen? Doe je iets om iets te krijgen of doe 
je dingen uit liefde?
Gods zalving zal het juk van je verbreken. 
Zijn liefde vermindert niet, zelfs als we dingen verkeerd doen. 


Rom 5:5-9 > Wij zijn gerechtvaardigd en blijven ook gerechtvaardigd als we •
fouten maken. Want Christus is voor ons gestorven. Hij neemt onze zonde weg 
en in de plaats daarvan geeft Hij rechtvaardigheid. 
Vers 17 > En dan zullen we regeren in het leven. 


Het juk van Jezus is zeer licht. 
Als je toch verkeerde dingen doet, vraag dan Gods genade op het niet meer te 
doen. Wij zijn waarlijk vrij in Christus.



Verheug je ten allen tijde, bid ten allen tijde en dank zonder ophouden, want dit is 
de wil van God.  


