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Exodus 15:22-27
22 Hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelfzee opbreken en zij vertrokken naar de woestijn Sur. Drie 
dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. 23 Toen kwamen zij bij Mara. Zij konden 
echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. Daarom gaf men het de naam Mara.
24 Toen morde het volk tegen Mozes, en zei: Wat moeten wij nu drinken? 25 Hij riep tot de HEERE, 
en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar 
heeft Hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.
26 Hij zei: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn 
ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen 
enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw 
Heelmeester. 27 Toen kwamen zij bij Elim. Daar waren twaalf waterbronnen en zeventig 
palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.

Inleiding
Wat houdt je zoal bezig in een week? Als ik naar mijzelf kijk, naast de 'reguliere' gezinszaken?

• de politiek, de bezuinigingen en m'n ergernis over de leugenachtigheid van de politiek..;
• mijn werk, mijn bedrijfje.. zaken doen en veel avonden aan technische storingen besteed..
• verjaardag van de oudste dochter.. (leuk, uiteraard!)
• nieuws (Orkaan Sandy)
• beetje, héél klein beetje, studeren voor m'n “bijbelschool-opleiding”. 

Had er graag meer tijd aan besteed, maar tja, “geen tijd” hè? 

De agenda stond redelijk vol, en stroomde verder over door ongeplande tegenvallers. De afspraak 
voor de kascommissie moest daarom afgezegd worden. Waar blijft het 'geestelijke'? Oh ja, .. ik 
moet een spreekbeurt voorbereiden!! 

Hoe prop ik dat er nog tussen? Wanneer doe ik dát dan?
 
Misschien vind u me wel ongeestelijk nu. Tjonge jonge, zoveel tijd besteden aan allerlei zaken maar 
niet aan de Here!? Maar gaat het niet vaak met ons allemaal zo? Vroeg mij af, tijdens een rustig 
moment in de waan van alle dag “Waar moet ik zondag over spreken? Waar is een Christen zoal 
mee bezig in zijn leven, wat houdt mensen bezig?”. 

De reden dat ik mij dat af vroeg was eigenlijk heel simpel: ik wil graag spreken met u over zaken die 
belangrijk zijn. Niet alleen over een onderwerp wat ik 'mooi' of interessant vind. Maar ook waar u 
wat aan hebt; waar u -om het maar eens populair te zeggen- “aan kunt relateren”. En dus ging ik 
eens wat nadenken. 
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Want, terzijde, ik vroeg mij bijvoorbeeld af: 
“Hoe kan het dat sommige gemeenten  zo populair zijn, dan móet er toch gesproken 

worden over zaken die mensen daadwerkelijk raakt? En waar spreekt men dan over?” 

Niet dat ik hier in de gemeente zo nodig dat model wil kopiëren of opeens denk “de massa” te 
moeten gaan aanspreken; dat ligt mij ook helemaal niet. 

Maar wat zie je dan, als je de preekroosters eens doorneemt? Dat de thema's van de preken in de 
éne populaire gemeente ook gewoon over een onderwerp als “De Heilige Geest” gaat, een maand 
lang.. en in de andere populaire gemeente het boek Jakobus thematisch wordt behandeld.. m'n 
onderzoek stokte dus een beetje.

Waar ben je als Christen zoal mee bezig. Wat doe je zoal, waar denk je over na. Wat gebeurt er 
tussen die zondagen. En als je dan zo gaat 'reflecteren' en naar je eigen agenda kijkt, dan denk ik, 
persoonlijk: 

“Wat staan er toch veel onbelangrijke zaken op de rol, wat maak ik mij toch druk om dingen  
die eigenlijk helemáál niet belangrijk zijn!”. 

En dan heb ik het nog niet eens over allerlei dingen die je in je gedachten bezig kunnen houden. 

We hebben het druk, druk, druk. En we hébben het als mensen ook druk. Deze maatschappij jaagt 
veel mensen op. Ik zie het dagelijks om mij heen. Mensen kunnen geen minuutje pauze hebben of 
het mobieltje komt weer te voorschijn.  WhatsApp, sociale media, internet. 

En dan hoor je dingen als
“Even kijken .. Moet je nou toch eens zien wat die op Twitter zet!” 

of 
“aahahaha wat een lelijke profielfoto”. 

Of  je hoort: 
“oooh Moskowitz! Beetje crimineel geld aannemen” …. “Oooh, kijk Eva Jinek is ook bij 'm 

weg gegaan, nou dát was te verwachten!”. 

Maar, dat is de wereld. Toch? Dan maar eens even een blik op het Christelijke Nieuws dan? 
Misschien kan ik daar achterhalen waar gelovigen tegenwoordig mee bezig zijn, wat ze belangrijk 
vinden? Maar ook daar lees je zelfs over Moskowitz, verder een artikel waarin br. Feike ter Velde 
totaal wordt afgebrand vanwege zijn standpunt over “homolessen” op school – en grote woorden 
vallen als “intolerant!!” en “liefdeloos”. 

Verder lees ik dat het boek van Br. Jaap Marinus en zijn vriend Erik Drenth, “De Zeven Zekerheden” 
tot “Boek van de dag” gebombardeerd wordt op CIP.. Het boek, gebaseerd op een toch wel 
enigszins subjectief, niet representatief, onderzoek onder lezers van hun website gaat  -volgens hen 
zelf- over het feit dat kerkleden “te stellig zijn in hun opvattingen”. 

'k Weet niet of ik het ga kopen, .. of lezen. Moet ik daar tijd in steken? Is het belangrijk? Het 
onderwerp houdt mij niet zo bezig.. misschien toch wel, om br. Jaaps' gedachten en opvattingen 
beter te leren kennen? 
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Ook las ik nog dat 7 van de 10 mannen in hun tienerjaren de kerk verlaat omdat “worshippen” hun 
niet aanstaat, de “aanbiddingsdienst” in de kerken. De kerk is “te vrouwelijk”... nou had ik altijd 
gedacht dat vrouwen vinden dat mannen in de kerk “te veel een stempel drukken”. Maar het is dus 
andersóm, zeker in de Evangelische gemeenten, kennelijk. 

Maar veel van de mannen vinden al die aanbiddings-liedjes dus maar helemaal niets, zo blijkt. Ze 
voelen zich totaal ongemakkelijk bij liedjes die zo “op de emotie” spelen. Da's géén “mannending”. 
En ze verlaten daarom de kerk! 

Slimme marketingjongens van de 'mega-kerken' weten dat ook en daarom doen ze speciaal voor 
de mannen dingen als “mannen-dagen”. En in hun reclame-uitingen richten ze zich heel leep op 
het verleiden van “vrouwen tussen de 30 en 70”. Want ze weten: “Als je de vrouw binnenhaalt, is 
er grote kans dat het hele gezin komt”. Maarja, dan moet je die mannen ook nog binden. Dus: 
“mannen-dingen” organiseren. Mannenconferenties, waar de mannen gaan praten over mannen 
in de Bijbel. En over 'mannen-dingen'. 

Dus, .. dat is het antwoord, één van de antwoorden, op hoe sommige “populaire kerken” het 
spelletje spelen. Het is pure marketing. Gepland, bijna commercieel. En de pastoraal medewerker 
is vervangen door iemand anders en heet dan “Manager Zorgbeleid”. Een kerk die MANAGERS in 
dienst heeft? Onwillekeurig dacht ik... 

“Petrus, jij bent de Manager Kerkbeleid, en op jouw managementkwaliteiten ga ik Mijn 
Gemeente bouwen”..? 

Sorry, ik draaf door. Ik blijf er vanuit gaan, moet er vanuit blijven gaan, dat de broeders en zusters 
in deze gemeenten het óók met de beste bedoelingen doen allemaal. 

Verwarrend
De gemeente van Christus ís in verwarring. De wereld is in verwarring. Afleiding wordt gezocht én 
gevonden. De wereld vlucht in de roddel-kolommen van de kranten, in allerlei onzinnige 
bezigheden, in uiterlijkheden .. maar de Christen weet het vaak óók niet meer. We gaan er boekjes 
over schrijven. Met als ondertoon “we weten het allemaal niet meer zo zeker”. En wie het wél 
zeker weet en durft te zeggen dat het absurd is dat het bedrijfsleven de Gay Pride heeft omarmt en 
vasthoudt aan de Bijbelse opvattingen wordt, óók door zijn 'medegelovigen' tot de grond toe 
afgebrand. 

Wat houdt je bezig....
Wat is nu belangrijk, écht belangrijk, in mijn leven. In uw leven? Als ik af moet gaan op wat ik lees, 
zie en hoor, dan kan al snel de verkeerde conclusie worden getrokken. Toch, .. afgelopen zondag 
kwam het in de prediking van br. Siebolt v.d. Brug eigenlijk ook zijdelings voorbij: 

Matt. 12:34, 35
“Adderengebroed, hoe kunt gij, die slecht zijt, iets goeds zeggen? Want uit de overvloed des 

harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een 
slecht mens uit zijn boze schat boze dingen.”

Het spreekwoord “Waar het hart vol van is, loopt de mond van over” is hier van afgeleid. 
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En we zijn 'vol' van allerlei dingen. En als we er al niet vol van zijn, dan zorgt onze omgeving wel 
dat we gedwongen worden 'vol' te zitten. Met indrukken, met zorgen, met alles wat ons maar 
bezig kan houden.

Slavernij
De Israëlieten leefden in slavernij. Ze wérden geleefd. Onwillekeurig trek je als je zo'n verhaal leest 
al snel de lijn naar deze tijd. Wij leven ook in slavernij. We zijn slaven van het geld, van 
prestatiedrang. Slaven van werkgevers die hun werknemers het liefst nog 3x zo hard voor nog niet 
half hun salaris willen laten werken. Slaven van een zelfgekozen regering die ons keer op keer voor 
de gek houdt en hun beloften niet nakomen. Slaven van de moderne media, slaven van de 
moderne techniek. Slaven van moderne opvattingen over geloof. Slaven van “modern kerk zijn”. 

Slaven van- én verslaafd aan dit leven. Want: het houdt ons ook lekker bezig en we hoeven nergens 
over na te denken. Daar hebben we immers geen tijd voor. Maar uiteindelijk gaan we als mens 
daar aan kapot. 

God wilde de Israëlieten bevrijden van hun slavernij. En wat was daar voor nodig? 

1. Als eerste zien we dat Mozes één eis had aan de Farao.  Een eis die God zelf aan Mozes had 
gegeven, Ex. 3:18 zegt het bijvoorbeeld:  “De HEERE, de God van de Hebreeën, is naar ons 
toe gekomen. Nu dan, laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat wij de 
HEERE, onze God, offers brengen.” (Ex. 3:18; Ex. 8:26-27);

2. Daarna zien we dat ze bij Mara komen. De Israëlieten gingen 'morren' tegen Mozes; 
oftewel: flink mopperen! “Wat moeten we nu drinken!”;

3. Mozes werpt een stuk hout –door de Here aangewezen- in het water, en het water wordt 
door een wonder zoet. 

Ze drinken, doen kracht op en reizen verder om bij Elim te komen; een oase met 12 bronnen en 
zeventig palmbomen. Maar, niet vóórdat de Here bij Mara het volk gehoorzaamheid vroeg. Hij 
stelde ze op de proef, gaf ze verordeningen en bepalingen. Dit gedeelte staat vol symboliek die we 
ook op ons zelf en op deze tijd kunnen toepassen. We leven in slavernij, en wat is er nodig om daar 
vanaf te komen?

1. Afzondering van die slavernij  . 
Drie dagen door de woestijn, drie dagen door de “dood”, waar de woestijn duidelijk een 
beeld van is. Niets kan er leven in de woestenij, in het zand. De 'typologie' die we hier zien 
is eenvoudig eigenlijk; ons tot Christus, tot de Verlosser keren, en in gehoorzaamheid met 
Hem “door de dood” gaan. Bekering en doop zien we hier gesymboliseerd. 

2. Bitter water  
Veel gelovigen denken dat ze “er dan zijn”. De Israëlieten dachten dat ook; ze kwamen aan 
bij Mara en dat zag er op het oog prima uit. Er is blijdschap, “de Here heeft ons gered”. 
Maar dan komt de “beproeving”, het bittere water; en dat kan van alles zijn. Soms is het 
familie, vrienden, tegenslagen in het leven. 
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Teleurstellingen. 
En dan gaan we mopperen. Mopperen op onze Verlosser die ons dáár gebracht heeft. Hoe 
kon Hij dát nou toelaten in ons leven, hoe kon Hij dát nou doen! We zijn toch gelovige 
geworden! Zo kunnen we toch niet verder leven? Alles en iedereen keert zich tégen ons! De 
oplossing voor het bittere water lijkt zo simpel: “Een stuk hout in het water”. Wat moeten 
we daar mee? 

3. Eén van de eerste “geestelijke lessen” voor een pas bekeerde is, leren omgaan met 
teleurstellingen. Want: je komt tot geloof en wat blijkt, JIJ bent wel veranderd, maar de 
wereld om je heen niet. Integendeel, veel mensen lijken helemaal niet blij te zijn voor je. 
Het water, om het zo maar eens te zeggen, is bitter. Het is een bittere teleurstelling voor 
sommige mensen om te ontdekken dat het leven niet totáál veranderd zodra zij Christen 
zijn geworden.

Maar wat doet de Here? Hij wijst op het hout. Het hout dat het bittere water zóet maakt; 
dat zorgt dat het te drinken is. Je kan zoveel teleurstellingen en tegenslagen ervaren in je 
leven, als je het hout, het kruishout, zijn werk laat doen, … dan wordt het water 'zoet'. Dat 
wil zeggen: dan kunnen we het drinken. Het is een beproeving soms; maar Hij geeft ons 
zicht op het hout, het kruishout, en dat hout neemt de vloek weg – dan zijn we onder een 
nieuwe Wet, nieuwe “verordening”. De Wet die gegeven werd was immers ook een 
schaduw van Christus, van wat ging komen? (Kol 2:16-17)

Wanneer we dan gaan zien op Christus', op het 'hout' dat de vloek wegnam, dan wordt opeens 
alles anders; dan trekken we verder met Hem en komen we aan in een oase met 12 bronnen en 70 
palmbomen. Een prachtig beeld van Israël natuurlijk; de 12 stammen en 70 oudsten. De toestand 
zoals God het wil. Een prachtig beeld van het verloste volk in een geweldige eenheid met God. De 
situatie zoals wij die later ook zullen beleven als wij bij de Here mogen zijn.

Verwarring
Wie zien om ons heen een wereld, ook een Christelijke wereld, die in verwarring is. De Bijbelse 
Boodschap, met “dogma's” van verlossing en redding is iets wat verworpen wordt. Dat schijnt 
plaats te moeten maken voor “existentiële twijfels”. We mogen niet meer vasthouden aan wat we 
altijd geloofden kennelijk. 

Ook worden we geconfronteerd met het feit dat we opgejaagd worden, dat we tegenstand 
ervaren in ons geloofsleven en in onze opvattingen; door onze omgeving, door andere 
godsdiensten, door de politieke leiders, werkgevers.. vrienden en familie soms zelfs.

We ervaren enorme teleurstellingen. Ik heb de afgelopen jaren gezien dat mensen die dachten dat 
ze al ruim 20 jaar of zelfs langer gelukkig getrouwd waren plotseling moesten ontdekken dat hun 
partner een ander er op nahield. Je moet soms ervaren dat je beste vriend of vriendin opeens, 
zonder enige oorzaak, jou niet meer ziet staan of je “inruilt” voor een nieuwe relatie of bezigheid. 
Of, wat veel mensen nu overkomen is, dat je opeens buiten het arbeidsproces wordt geplaatst; 
ontslag, terwijl je zo hard hebt gewerkt voor die baas! En, helaas, dat ook broeders en zusters je 
soms zo vreselijk kunnen teleurstellen, kwetsen, ze je afdanken als oud vuil. 
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Het water wordt, en is, echt behoorlijk bitter soms. Voor de een meer als de ander natuurlijk. En 
het klinkt misschien wel “makkelijk” maar het is wel de waarheid; “Pak dat hout vast” -zoals het 
lied zegt “Klem mij daarom aan dat Ruw Houten Kruis”. Drink dat water en ontdek: alleen door 
het Vloekhout van Christus is wat ééns bitter was toch te drinken, dat het zelfs 'zoet' is 
geworden. 

Alléén Christus, alléén zien op Hem, dat kruishout vastgrijpen! Dan is er op een dag dat moment, 
dat we naar die nieuwe, prachtige, Oase mogen gaan met die 12 bronnen en 70 bomen. Dat is mijn 
verlangen, mijn uitzicht, en ik hoop en bidt dat het ook uw uitzicht mag zijn! 

Zie voor (meer) bijbelstudies en woordverkondigingen: www.bijbelstudie.info 
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