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Kringpaper 

Exodus aflevering #3 – De doortocht 

Bij de prekenserie over Exodus worden telkens kringpapers geschreven. 

De preek vormt het uitgangspunt voor een mooi, diepgaand gesprek op 

de huiskring. Mocht je de preek gemist hebben, dan is die (meestal) 

terug te lezen / kijken via jaarthema.nl op de pagina van de 

betreffende aflevering.   

 

Gespreksvragen 

1. Vandaag gaat het gesprek over de doortocht van het volk Israel door de Rode Zee. Het is 

een stuk lezen, maar de moeite waard; lees Exodus 13, 17-22 en Exodus 14, 1-31 samen 

hardop. Verdeel bijvoorbeeld het stuk onder een aantal mensen. Inventariseer daarna eens 

wat eerste reacties: wat valt je op? Wat begrijp je niet?  

2. Als het volk eindelijk uit Egypte, uit slavernij, bevrijd is en wegtrekt, lees je iets 

opvallends over de route. Ook toen was de reis van Egypte naar Kanaan, het huidige Israel, 

niet lang.  Maar God (vers 17) besluit tot een omweg. Waarom is dat denk je?  

3. Het volk staat met de rug tegen de muur als God ze op een plek heeft gebracht waar ze 

ingesloten raken tussen het leger van de Farao en de zee. Wat doen de Israelieten? (vers 

10-12)? Welke ervaring(en) heb jij met een situatie waarin je geen kant meer uit kunt? Wat 

deed jij toen? Zonder te generaliseren voor situaties van anderen; heeft God iets mee te 

maken (gehad) met die situatie? Zowel in de aanleiding er naartoe, als achteraf? 

4. In deze situatie lost God het ook op; hij maakt een weg door de zee. Je kunt vinden dat dit 

gedeelte van het verhaal nogal een hoog Hollywood-gehalte heeft. Het werd bijvoorbeeld 

spectaculair verfilmd in een recente blockbuster over Mozes:  ‘Exodus – Gods and Kings’ 

(idee voor een kring-film-avond?). Hoe denk jij over het waarheidsgehalte van dit verhaal? 

En wat denk je van de volgende quote? 

“Speel het bovennatuurlijke niet uit tegen het natuurlijke element in het verhaal van de 

doortocht. Ja, God komt hier in actie (bovennatuurlijk), maar hij kan zijn schepping 

(natuurlijk) hiervoor gebruiken” 

5. De doortocht door de Rode Zee vormt een belangrijk kader voor de rest van de Bijbel om 

over God te spreken. Wat leren jullie samen in dit gedeelte over God? Wat doet hij? Wat 

zegt hij? Wat zegt het over zijn karakter? Zijn missie? Hoe maakt hij een weg voor jou? 
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6. In het Nieuwe Testament komt het verhaal van Exodus en ook die specifiek van de 

doortocht door de zee vaak terug. Paulus trekt (Romeinen 6,3-4 en 1 Korintiers 10,1-13) 

een vergelijking tussen wat er gebeurt met de Israëlieten bij de zee en christenen bij de 

doop. Door de doop wordt tot uitdrukking gebracht dat we in Jezus het oude leven – 

slavernij aan zonde en dood – achterlaten en in een nieuw leven opstaan – het beloofde 

land. In de doop onderga je je eigen Exodus; je laat het oude leven, de oude wereld achter 

je, en zet de reis voort in een nieuw leven onder leiding van Jezus Christus. Als je gedoopt 

bent: wat heb jij met jouw doop?  En waar bevind jij je in de reis? Waar ligt jouw verlangen 

als het gaat om dat nieuwe leven?  

 
Sluit af met een gezamenlijk gebed; bid voor jullie reis door het leven. Bid God om een weg 

voor mensen – op je kring of daarbuiten – die geen uitweg meer zien.  

 

 

 

 


