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8. Die uittog uit Egipte
Exodus 13 - 18

Die getrouheid van God 
God is getrou in alles wat Hy beloof en doen.  Hy bly getrou al is sy volk 
ontrou.  Hierdie hoofstuk fokus op die volgende hoofgedagtes: 

God verlos sy volk uit Egipte soos Hy beloof het.

Die Here lei sy volk deur die woestyn.

God lei nie net sy volk nie, Hy sorg ook vir hulle.

Die uittog begin

die land Kanaan te trek.  Dit wat God aan Abraham, Isak en Jakob beloof 
het, word vervul.36  Meer as 600 000 mans vertrek uit Egipte.  Saam met 

Aantal vreemdelinge trek ook saam.  Die Here laat toe dat hulle in die volk 
opgeneem word, maar dan moet hulle eers besny word.

Farao laat die Israeliete trek nadat God al die Egiptenaars se eersgeborenes 
om die lewe gebring het.  Hierdie gebeurtenis mag Israel nooit vergeet nie.  
Omdat  God die Israeliete se eersgeborenes gespaar het, behoort hulle nou 
aan die Here.  Die oudste seun in elke gesin moet aan die Here gewy word 
en daarom ’n priester word.  Later word die dienswerk aan die nageslag 
van Levi oorgedra.37 Daarna moet die eersgebore seun van elke gesin 
losgekoop word.  Ook  Jesus word deur sy ouers na die tempel geneem om 
die voorgeskrewe losprys vir hom te betaal.38

vir die Egiptenaars gebou het.  Die uittog begin.

36

37
hulle hom kan dien. 

38 Luk. 2: 22 En nadat die dae van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het 
hulle Hom na Jerusalem gebring om Hom aan die Here voor te stel, 
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Alles gebeur haastig, maar ordelik.  Die mans loop en die vroue en kinders 

volk.  Tog vertrou hulle nie volkome op die Here nie.  Hulle neem van die 
afgode met hulle saam toe hulle uit Egipte vertrek.39

pad en word deur handelaars gebruik.  Dit sal die Israeliete twee tot drie 
weke neem om Kanaan te bereik as hulle dié roete volg.  Maar Moses 
bepaal nie self die roete wat hulle moet volg nie.  Dit doen God.  Bedags trek 

teenwoordigheid.  So openbaar die Here sy teenwoordigheid aan die volk.  
Hulle hoef nie bang te wees nie. God trek saam met hulle.

Die wolkkolom lei hulle nie op die bekende pad na Kanaan nie, maar 
ooswaarts tot by Sukkot.  Van daar reis hulle verder in dieselfde rigting tot by 
Etam, aan die kant van die woestyn.  Die Egiptenaars het hier vestings wat 
hulle land se oosgrens beskerm.  Hier slaan die Israeliete laer op.  Die Here 
beskerm sy volk deur hulle nie met die Filistyne te laat veg nie.  Die Filistyne 
is geoefende soldate en die Israeliete kan gou moed verloor as hulle nou al 
moet veg.

Die Israeliete ontvang die opdrag van God om om te draai en hul laer te gaan 

hiervan hoor, dink hy dat die Israeliete verdwaal het.  Hulle is vasgekeer 
tussen die woestyn en die see.  Hier kan hy hulle maklik opspoor en aanval.  
Farao is reeds spyt dat hy die volk laat trek het.  Hy het nog nie sy les geleer 
nie.

Die deurtog deur die Rooi See

sy soldate die Israeliete.  Toe die Israeliete die stofwolk sien, word hulle baie 
bang.  Hulle dink dat hulle almal in die woestyn sal sterf.  Moses praat hulle 
moed in:  Dit is die laaste wat hulle van die Egiptenaars sal sien.
39 Eseg. 20: 8  Maar hulle was wederstrewig teen My en wou na My nie luister nie; niemand 

teen hulle te laat uitwoed in Egipteland. 
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Die wolkkolom beweeg tussen die Israeliete en Farao se soldate in.  Aan die 
Egiptenaars se kant is dit baie donker, maar aan die kant van die Israeliete 

oostewind kom op en waai die water van die see weg.  Die bodem van 
die see word droog en die Israeliete trek veilig deur.  Die Egiptenaars trek 
agter hulle aan. Teen dagbreek bring die Here die Egiptenaars in verwarring.  
Hul strydwaens se wiele begin wegsak!  Hulle wil omdraai, maar kry dit nie 
reg nie.  Op bevel van die Here steek Moses weer sy staf uit, die water 

verdrink.40

Die volk het die magtige dade van die Here gesien en hulle glo nou in Hom.  

die Here: “Ek wil sing tot eer van die HERE, want Hy is hoog verhewe. Die 
perd en sy ruiter het Hy in die see gewerp.”  In die boek Openbaring lees ons 
dat die gelowiges weer die lied van Moses sing.41

Mara
Israel is dankbaar teenoor die Here toe hulle wegtrek van die Skelfsee.  Die 
Here het hulle verlos van die Egiptenaars.  Die wolkkolom lei hulle verder 

wat boonop baie vee by hulle het.  Die reis vorder stadig en om genoeg 

Na drie dae kom die volk by Mara aan.  Hier is baie water, maar dit is bitter.  
Hulle kan dit nie drink nie.  Die volk vergeet dat God hulle uit moeilike 
omstandighede gered het.  Hulle vertrou nie op die Here nie, maar kla by 
Moses dat hulle dors is.  Moses se vertroue op  God is sterker as die volk 

water moet gooi, en dadelik is die water drinkbaar.  

40
is tot in ewigheid. 

41 Op. 15: 3  En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied 
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Hy vir die volk sal sorg, maar dan moet hulle aan Hom gehoorsaam wees.  
Dit geld vir elke gelowige.  Ons moet op God vertrou en aan Hom alleen 
gehoorsaam wees.  Op alle terreine  van die lewe moet ons uit die geloof 
lewe.42

Die volk kla dat hulle honger is

palmbome.  Na al die ontberings in die woestyn is dit die ideale rusplek.   Die 

uit.  In die woestyn Sin, waardeur hulle trek, is kos skaars.  Hulle vergeet die 

skuld is dat hulle honger ly.  Hulle wens dat hulle liewers in Egipte agtergebly 
het, aangesien hulle nou in die woestyn sal sterf.

Die Here beloof Moses dat Hy sy heerlikheid aan die volk bekend sal maak 

sal hulle ook toets om te sien of hulle aan Hom gehoorsaam is.

laat verskyn.  Hulle kyk in die rigting van die wolkkolom.  Meteens verskyn 
die heerlikheid van die Here in die wolk.  Die Here praat met Moses.  Hy 

en die volgende môre brood sal kry.  Dan sal hulle weet dat die Here hulle 
God is.  Die aand is daar duisende kwartels wat naby die laer kom sit en 

wat in die lente uit Afrika noordwaarts trek.  Na die lang vlug is hulle taamlik 
moeg en kan maklik gevang word.  Die Here gebruik hierdie natuurwonder 
om sy volk van kos te voorsien.  Net God kan sulke wonders doen.

Die Here gee manna aan die volk om te eet

Man hu is 
die Hebreeuse woorde vir “wat is dit?” en Moses verduidelik vir hulle dat dit die 

daarvan optel.  Toe hulle met die gomer meet hoeveel hulle ingesamel het, 
is dit presies genoeg.  Hulle mag niks vir die volgende môre laat oorbly nie.  

42 Rom. 11: 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid 
tot in ewigheid. Amen. 
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Vroeg elke môre moet hulle die dag se manna optel.  Sommige Israeliete 

is dit egter vol wurms.

Op die sesde dag is hulle verbaas om te sien dat hulle genoeg manna kan 
optel vir twee dae.  Hulle vertel dit vir Moses en hy verduidelik aan hulle dat 

sleg nie.  Die Israeliete wat op die sewende dag tog manna wil optel, kan 
niks kry nie.

Die Here leer sy volk om die sabbat te eerbiedig.  Hulle moet in alles op die 
Here vertrou.  Hulle leef nie van brood alleen nie, maar van alles wat uit die 
mond van die Here uitgaan.43  Die manna wys heen na Jesus Christus.  Hy is 
die brood van die lewe; wie na Hom gaan, sal nooit weer honger word nie.44

Water uit die rots

weer by Moses en dreig om hom te stenig.  Hulle vertrou nie op die Here 
nie.  In gebed vra Moses die Here wat hy moet doen.  Hy ontvang die opdrag 

Here sal wees.  Die Here gee hom die opdrag om die rots met sy staf te 
slaan.  Moses doen wat die Here hom beveel en water stroom uit die rots.  

na Christus.45  Wie in Hom glo, sal nooit dors wees nie.46

Oorwinning oor Amalek

Die Amalekiete is nakomelinge van Esau.47  Hulle woon in die Suidland, 

43

mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit 
die mond van die HERE uitgaan. 

44
nooit honger kry nie; en wie in My glo, sal nooit dors kry nie. 

45
geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus.

46 Joh. 7: 37  En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en 

47
gebaar Amalek. Dit is die seuns van Ada, die vrou van Esau.  



64

vanwaar hulle rondtrek om weiding vir hul vee te soek.  Die Amalekiete sien 

aangeval word,  plaas Moses  Josua in bevel.  Josua is uit die stam van 
Efraim afkomstig. Sy naam was eers Hosea, maar dit word deur Moses 
verander na Josua.48

en Satan.  Israel moet uitgeroei word, want Satan wil verhoed dat Christus 
gebore word.  Die stryd tussen die nageslagte van Jakob en Esau duur voort.  

Moses besef dat die Israeliete nie goed opgeleide soldate is nie.  Alleen met 

die staf van God in sy hand en hou sy hande met die staf in die lug.  Solank 
as wat sy hande in die lug is, wen Israel, maar as hy sy hande laat sak, is 
Amalek die sterkste.

help hom om sy arms hoog te hou.  Moses hou aan om tot God te bid en 
toe die son sak, is die Amalekiete verslaan.  Moses se optrede wys heen na 
Christus wat ook voortdurend vir ons bid by sy hemelse Vader.49  Die Here 

Jetro besoek Moses

al die oudstes van Israel.

veel is om alleen te verrig.  Op Jetro se aanbeveling stel Moses bekwame 
manne aan, wat ontsag vir God het, om hom te help.  Die groot sake word 
steeds deur Moses aangehoor, omdat hy God se verteenwoordiger by die 
volk is.  Hy moet die Israeliete die wette van die Here leer en vir hulle vertel 

48 Num. 13: 16 Dit is die name van die manne wat Moses gestuur het om die land te verken; 
En Moses het Hosea, die seun van Nun, Josua genoem.

49 Heb. 7: 25  Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy 
altyd leef om vir hulle in te tree. 
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