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19Die Engel van God wat altyd voor die Israeliete uit beweeg het terwyl hulle getrek het, het nou agter hulle plek 
ingeneem. Ook die wolkkolom wat voor hulle was, het agter hulle ingeskuif, 20tussen die Egiptenaars en die 
Israeliete. Aan die Egiptiese kant was die wolk donker en aan die Israelitiese kant het dit die nag verlig. Die hele nag 
deur het die twee groepe nie nader aan mekaar gekom nie. 
21Moses het sy hand oor die see uitgesteek, en die Here het daardie hele nag die water met 'n sterk oostewind 
weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar drooggelê is. 22Die Israeliete het op droë grond deur die see 
gegaan, en die water het weerskante van hulle soos 'n muur gestaan. 23Die Egiptenaars het hulle agternagesit: die 
farao se perde, strydwaens en bemanning is almal agter hulle aan die see in. 24In die vroeë môre het die Here uit die 
vuur- en wolkkolom afgekyk op die Egiptiese leër en verwarring onder hulle gesaai. 25Hy het die wiele van hulle 
strydwaens laat uitval, sodat hulle skaars kon beweeg. 
Toe sê die Egiptenaars: "Ons moet wegkom van die Israeliete af, want die Here veg vir hulle teen Egipte." 26Maar die 
Here het vir Moses gesê: "Steek jou hand uit oor die see sodat die water oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaens 
en bemanning kan stroom." 
27Moses steek toe sy hand oor die see uit. Teen dagbreek het die see teruggestroom oor sy bodem en die 
Egiptenaars het hulle teen die water vasgevlug: die Here het hulle deur die see laat meesleur. 28Toe die water 
terugstroom, was die strydwaens en bemanning, die hele leërmag van die farao wat agter die Israeliete aan die see 
in is, tóé onder die water. Daar het nie een van hulle oorgebly nie. 
29Maar die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur 
gestaan. 30Die Here het Israel daardie dag gered van Egipte, en die Israeliete het die Egiptenaars dood op die strand 
sien lê. 31Toe Israel sien hoe kragtig die Here teen Egipte opgetree het, is hulle met ontsag vir Hom vervul. Hulle het 
in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar.  
 

# 'n Pad deur die Rietsee >> Die Here gee Moses opdrag om met sy kierie in die hand die see oop te kloof sodat die 

Israeliete op droë grond kan deurgaan.  God bly die Een wat handel, maar Moses speel ook sy rol deur 'n aksie van 

gehoorsaamheid uit te voer. Sonder God se opdrag en optrede sou daar niks gebeur het nie. Sonder Moses se 

gehoorsaamheid sou daar moontlik ook niks gebeur het nie. Die gordyn word 'n bietjie verder oopgeskuif oor watter 

voorreg Israel werklik in die verskyninge van God se teenwoordigheid in die wolk- en vuurkolom gehad het. Midde 

daarin was die Engel van God wat hier nie net saam met hulle beweeg het nie, maar nou as beskermer tussen hulle 

en die Egiptenare inbeweeg het. Die Engel van God was dus beide Begeleier en Beskermer, presies die tipe kwaliteite 

wat God self gehad het. 

GELOOF >> Ook die wolkkolom het agter hulle ingeskuif om 'n skeiding tussen die Israeliete en die Egiptenare te 

verskaf sodat die Here tyd kon hê om die water met 'n sterk oostewind oop te kloof sodat die Israeliete droogvoets 

daardeur kon trek.  Aan die Egiptenare se kant was dit donker. Aan die Israeliete se kant was dit lig. Vir die Israeliete 

was die pad deur die see hulle redding. Vir die Egiptenare was dit hulle ondergang. Hulle pogings om om te draai en 

te vlug was tevergeefs. Hulle het teen die terugkerende water vasgevlug en die Here het hulle deur die see laat 

meesleur. Daar het nie een van die soldate oorgebly nie, hoewel dit tog lyk asof farao met sy lewe daarvan afgekom 

het.  Daar word nie vermeld wat met hom gebeur het nie. Hierdie ervaring van redding uit die water wat weerskante 

van Israel soos 'n muur gestaan het, het 'n onuitwisbare indruk op hulle gemaak. Hulle is met ontsag vir die Here 

vervul. Daarom het hulle in die Here geglo en ook in Moses, sy dienaar.  Daarmee het die Israeliete van die tog deur 

die see ook geloofstatus verkry in die oë van die Hebreërskrywer wat opmerk: "Omdat die Israeliete geglo het, het 

hulle deur die Rooisee getrek soos oor droë grond, terwyl die Egiptenaars verdrink het toe hulle dit ook probeer 

doen het." (Hebr. 11:29). 

Herinnering >> Eksodus 14:19-31 kan as "herinnering" gelees word. Die deurtog deur die see word in die Bybel nie 

beskou as 'n ramp nie, maar as "suiwering" of selfs "geboorte". 'n Teoloog wys daarop dat die sleutelteks 

"geboortetaal" inspan, waarin hy die analogie van 'n pad deur water ingedagte het. Soos wat 'n baba uit die 

vrugwater van die baarmoeder gebore word, word die Israeliete opnuut gebore uit die seewater van die Rietsee.  

Paulus gebruik die verhaal oor Israel se deurtog deur die see as verwysing na die Christelike doop (1 Kor 10:1-2). In 

hierdie interpretasie wys na die Israeliete se deurtog deur die see heen na die sakrament van die doop. Dit herinner 

ons daaraan dat ons nie aan onsself behoort nie, maar aan Jesus Christus ons Verlosser (Heidelbergse Kategismus 

vraag en antwoord 1). In die herinnering aan die doop word ons, soos Martin Luther, tot bedaring gebring. Ons kan 

ook, soos Luther, in onstuimige omstandighede bely: Baptizatus sum! ("Ek is gedoop!" 


