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Vol vertrouwen op weg met God

God is trouw en Hij verlangt er intens naar dat we Hem ver-trouw-en. 
In dit boek bestuderen we wat één bijbelboek, Exodus, vertelt over Gods 
trouw en hoe Hij op weg ging met zijn volk. Ik heb geen theologische uit-
eenzetting geschreven over het boek, maar heb in elk hoofdstuk er twee 
verzen uitgelicht die ons iets laten zien over het gewoon op weg gaan met 
God en Hem gaandeweg leren vertrouwen. Natuurlijk zijn er veel meer 
verzen die ons daar iets van kunnen laten zien, dus ik raad je vooral aan 
om zelf echt de hele hoofdstukken te lezen en biddend te overdenken. 

En terwijl God door heel Exodus heen zijn tocht gaat met het Joodse 
volk, mogen wij in gedachten aanhaken en van de verhalen leren. Daar-
om staan er bij elk hoofdstuk ook vragen bij, zodat je kunt nadenken 
over de weg die God met jou gaat. De komende veertig dagen zijn erop 
gericht dat je dichter naar God toegroeit, zodat je vanuit vertrouwen en 
vanuit zijn liefde de weg van je leven zult vervolgen. Zo leer je de weg te 
gaan die Hij je wijst zonder dat je continu hoeft te weten waar je naartoe 
gaat, wat er zal gebeuren, hoe je je daarop kunt voorbereiden en nog 
meer van dergelijke zorgenmakerij. God is goed – altijd! In zijn Woord 
spreken de vele verhalen boekdelen over zijn trouw en liefde voor zijn 
volk. Hij geeft het niet op, hoe halsstarrig we ook proberen om onze 
eigen zin te door te drijven. Hij wacht en klopt op de deur van ons hart, 
telkens opnieuw. 

Wees stil 
We hebben stilte nodig om Gods stem te verstaan. Neem de tijd om stil 
te worden voor God en Hem uit te nodigen tot je te spreken. Steek een 
kaars aan om symbolisch Gods licht in je leven uit te nodigen. Haal be-
wust adem, zodat je rustig wordt. Laat eventuele gedachten komen en 
gaan, je hoeft er nu niets mee te doen. Word je bewust van Gods aan-
wezigheid. Hij wil zichzelf aan jou openbaren, zodat je Hem beter kunt 
leren kennen. Leg je zorgen en moeilijkheden in gebed bij God neer, 
maar neem ook de tijd om Hem te danken voor zijn zegeningen. Open 
biddend je hart, je handen, je ogen en je oren en ontvang Gods liefde 
en zijn woorden voor jou. Schrijf eventueel je gedachten en gebeden op, 
zodat je ze later nog eens terug kunt lezen.
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Lees en luister
Lees een hoofdstuk van Exodus en denk hier biddend over na. Vraag 
de heilige Geest om tot je te spreken. Welke gedachten komen er bij je 
op bij het lezen van deze tekst? Welke woorden of verzen springen eruit 
voor jou? Schrijf deze gedachten en verzen op. Lees het hoofdstuk nog 
een keer. Welke woorden of verzen springen er nu uit voor jou? Wat 
weet je van de context en achtergrond? Wat doet deze tekst of wat doen 
deze teksten met jou? Zijn er bepaalde gedachten of gevoelens die je erbij 
hebt? Is er iets wat God tegen je zou willen zeggen? Zou Hij willen dat je 
iets doet of juist niet doet? Of spoort de heilige Geest je aan om anders 
te gaan leven of om andere keuzes te maken? Maak tijd om te luiste-
ren naar Gods stille stem en schrijf de woorden op die in je gedachten 
komen. Misschien kun je er nu nog niets mee, maar als het God was 
die tot je sprak, dan zullen de woorden op een ander moment bevestigd 
worden.

Vol vertrouwen op weg met God
Er wordt telkens een bijbeltekst uitgelicht die te maken heeft met Gods 
trouw of zijn liefde of zorg voor zijn volk. Als jij gelooft dat Jezus de 
Zoon van God is en dat Hij is gestorven voor al jouw zonden (alles wat je 
ooit verkeerd hebt gedaan, gedacht of gezegd en alles wat je nog verkeerd 
zult gaan doen, denken of zeggen), dan neemt God jou aan als zijn kind. 
(Romeinen 8) Op hetzelfde moment dat jij jouw leven in zijn handen 
legt, mag je erop vertrouwen dat God – op zijn manier – in voor- en in 
tegenspoed voor je zorgt. Hij is altijd bij je, ook op de momenten dat je 
het niet direct merkt of voelt. 

Vertrouwen leer je door op weg te gaan. Leer te luisteren naar de zachte 
stem van de heilige Geest en laat je leiden door Hem. Sta af en toe stil en 
kijk eens terug op je leven. Wanneer je met ogen van vertrouwen naar 
je leven kijkt, dan zul je zien dat God er altijd was. Dicht bij Hem leven 
betekent dat je niet in angst wandelt maar in vertrouwen en liefde. Durf 
je het avontuur aan?

Gods zegen, 

Carianne
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Onderdrukt maar niet verlaten

Een enkele zonnestraal is toereikend  
om veel duisternis te verlichten.

Fr anciscus van Assisi

WE E S ST I L 

Open biddend je hart, je handen, 

je ogen en je oren en ontvang Gods 

liefde en zijn woorden voor jou.

LE E S E N LU IST E R

Lees Exodus 1 en denk hierover na. 

Welke gedachten komen er bij je op bij het lezen van deze tekst? Wat 

doet deze tekst met jou? Welke woorden springen eruit voor jou? 

Wat zou God tegen je willen zeggen?

Dag 1

God van het 
licht, almachtige 

Schepper, schijn uw 
licht over mij. 
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Vrijheid is een van de grootste verlangens van ons mensen. We willen 

onze eigen keuzes kunnen maken. Maar de Israëlieten hadden niets 

meer te kiezen. De farao die aan Jakob en zijn zonen het mooiste 

deel van het land gegeven had, leefde niet meer. (Genesis 47:1-12) Ook 

Jozef en zijn generatiegenoten waren inmiddels gestorven, maar hun 

nakomelingen waren talrijk. En toen er een nieuwe koning aan de 

macht kwam in Egypte werd hij bang voor het grote volk van Israël. 

Vaak ontstaat er angst bij mensen wanneer ze het gevoel hebben 

dat ze het leven niet meer in de hand hebben. En hoe proberen ze dat 

op te lossen? Ze doen verwoede pogingen de controle terug te krijgen. 

De farao wilde van de Israëlieten af, maar een heel volk uitroeien, dat 

doe je niet zomaar. En zo besloot hij om hen tot slavernij te dwingen 

en hen af te beulen en te mishandelen. Zo had hij er zelf tenminste 

ook nog wat aan, omdat de Israëlieten heel hard voor hem werkten. 

Maar het was niet genoeg, dus besloot hij dat alle jongetjes bij hun 

geboorte vermoord moesten worden, zodat het volk in aantal zou 

afnemen – hoe afschuwelijk! Maar God zegende het volk van Israël 

en breidde hun aantal uit, dwars door die onderdrukking heen. Zelf 

kunnen wij vaak niet door de onderdrukking heen kijken. We vinden 

het moeilijk om God te zien in de ellende van de wereld, maar zijn 

liefde en licht dringt door tot in de diepste duisternis.

Op welke momenten voel jij je onderdrukt door andere mensen of 
door te zware taken? 

Vol vertrouwen op weg met God

Maar hoe meer de Israëlieten onderdrukt 
werden, des te talrijker werden ze. 

Exodus 1:12a



Woorden van hoop

Anderen vertrouwen op paarden en wagens,

wij op de naam van de heer, onze God.

Anderen buigen en vallen ter aarde,

wij richten ons op en houden stand.

Psalm 20:8-9

Wanneer je je hoop vestigt op God, 
geeft Hij je nieuwe kracht en liefde in 

elke beproeving.
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God vindt gehoorzaamheid belangrijk; Hij vindt het geweldig als 

mensen Hem gehoorzamen. De Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en 

Pua hadden ontzag voor God en wilden Hem eren in hun werk. Ze 

wisten dat als ze naar de farao zouden luisteren, ze lijnrecht in zou-

den gaan tegen de wil van God. Dus kozen ze gehoorzaamheid aan 

God, ook al kon dat hun hun leven kosten. Vanuit ons menselijk per-

spectief lijkt het soms zoveel makkelijker om de wil van de mensen te 

volgen dan gehoorzaam te zijn aan de wil van God. Maar we zullen 

gezegend worden wanneer we uit ontzag voor de almachtige God zijn 

wil gehoorzamen. God beschermde de twee dappere vroedvrouwen 

en Hij zegende hun werk. 

God heeft een plan met jouw leven. En al het werk dat je doet, hoe 

klein of nietig het soms ook lijkt, is belangrijk. God kijkt er niet naar 

of je betaald krijgt voor je werk of niet. En Hij vindt het ook hele-

maal niet belangrijk of je status en eer ontvangt voor wat je doet. Hij 

vindt het vooral belangrijk dat je alles doet vanuit liefde en ontzag 

voor Hem. Doe je werk met plezier en met een vreugdevol hart, hoe 

moeilijk het soms ook is. Waak ervoor dat je gaat klagen of chagrijnig 

wordt – doe alles wat je doet ter ere van Gods glorie! En als je vreugde 

mist, bid daar dan om, want God geniet van blijmoedige harten.

Op welke manier kun jij met jouw werk – ál het werk dat je doet – God 
eren en liefhebben? 

Vol vertrouwen op weg met God

God zegende het werk van de vroedvrouwen, 
zodat het volk zich sterk uitbreidde.

Exodus 1:20
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Mandje van hoop
De deugd van alledag is hoop, waarin  

we het mogelijke doen en het onmogelijke  
aan God toevertrouwen.

Karl Rahner

WE E S ST I L 

Open biddend je hart, je handen, 

je ogen en je oren en ontvang Gods 

liefde en zijn woorden voor jou.

LE E S E N LU IST E R

Lees Exodus 2 en denk hierover na. Welke gedachten komen er bij je 

op bij het lezen van deze tekst? Wat doet deze tekst met jou? Wel-

ke woorden springen eruit voor jou? Wat zou God tegen je willen 

zeggen?

Dag 2

Grote God, maak 
mij moedig en 
standvastig.
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Omdat de vroedvrouwen niet deden wat de farao van hen verwachtte, 

namelijk alle net geboren jongetjes doden, gaf hij het bevel aan heel 

zijn volk om alle Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te gooien. En terwijl 

het Joodse volk bittere tranen huilde, ontkiemde er in deze vreselijke 

onderdrukking van de farao iets van hoop. Niet alleen werd er een 

zoon geboren die deze massamoord zal overleven, de manier waarop 

hij gered wordt is ook heel bijzonder. 

Want de dochter van de farao ging baden in de Nijl, precies op een 

plek waar een vrouw (Jochebed) net haar kindje had achtergelaten in 

een rieten mand. Toevallig? Welnee, toeval bestaat niet. God heeft de 

hele wereld in zijn machtige handen vast. En ook al is de duivel op 

dit moment de heerser van de wereld, (Johannes 14:30) Gods licht en 

liefde zullen in de diepste ellende op de meest wonderlijke manieren 

telkens weer tastbaar zijn. Zoals in dit geval, waar Hij een Egyptische 

vrouw, de dochter van de farao, een bewogen hart gaf voor dat wat 

verloren ging. En niet alleen kreeg ze medelijden met het kind, maar 

ze ontving ook de moed om tegen het bevel van haar vader in dit ene 

jongetje te redden: Mozes, die later, vanuit Gods kracht, het Joodse 

volk uit de slavernij zou bevrijden. 

Op welk gebied in je leven heb jij het nodig dat God iets nieuws laat 
ontkiemen of dat Hij een wonder doet?

Vol vertrouwen op weg met God

Ze maakte de mand open en zag daarin het 
kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden 
zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’

Exodus 2:6



Woorden van hoop

Zie uit naar de heer en zijn macht,

zoek voortdurend zijn nabijheid.

Gedenk de wonderen die hij heeft gedaan,

de oordelen die hij heeft uitgesproken,

nageslacht van Abraham, zijn dienaar,

kinderen van Jakob, door hem verkozen.

Psalm 105:4-6

Zoek in alles Gods nabijheid en Hij zal 
je leven vullen met wonderen.
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De Israëlieten gingen al jaren en jaren onder dwangarbeid gebukt 

en ze schreeuwden het uit naar God. Hield Hij zich doof? Liet Hij 

hen aan hun eigen lot over? Absoluut niet! De roep van de Israëlieten 

raakte Hem wel degelijk. 

God is een invoelende, meelevende God. Hij houdt van zijn kin-

deren en Hij wil niet dat ze verdriet hebben. Ja, door de zondeval 

leven we in een wereld die zucht en kreunt onder het wrede lijden dat 

ze moet doorstaan. Maar de duisternis heeft niet het laatste woord. 

Jezus is de Overwinnaar!

God zag hoe de Israëlieten leden onder de zware slavernij en God 

ziet ook vandaag hoe zoveel mensen lijden. Is zijn hart hard gewor-

den? Hoort Hij het geschreeuw niet van al die mensen in nood? Ja-

zeker wel! En dat is waarom Hij wil dat wij, zijn kinderen, in actie 

komen. Hij zond zijn Zoon Jezus naar de aarde en gaf ons daarmee 

het goede voorbeeld. Jezus kwam om aan armen het goede nieuws te 

vertellen, om verslagen harten hoop te bieden, om gevangenen hun 

vrijlating bekend te maken en om treurenden te troosten. (Jesaja 61:1-

3) En het is aan ons om zijn voorbeeld te volgen. Want God heeft 

ervoor gekozen om mensen te gebruiken om zijn werk hier op aarde 

te doen. Hij riep Mozes en Hij roept ook jou.

Wie of wat raakt jouw hart, waardoor je vanuit bewogenheid per se 
iets wil doen om te helpen? Zijn er excuses die je verzint om Gods roe-
ping voor jouw leven niet te volgen?

Vol vertrouwen op weg met God

Hij zag hoe de Israëlieten leden  
en trok zich hun lot aan.

Exodus 2:25


