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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 4/11 - De uittocht van Egypte 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling en plaatjes door M.V. Update 26-12-2015 

 

 
Een grote gebeurtenis in de geschiedenis van Israël was hun bevrijding uit de Egyptische slavernij. 
Maar laten we eerst eens zien hoe Israël een natie werd. 
Gods oordeel over de stad Babel resulteerde in vele verschillende naties. De jaren gingen voorbij, 
en toen koos God één man uit die de vader zou worden van een erg bijzondere natie. Wat was zijn 
naam (Genesis 12:1-3; 17:5)? Abraham. Deze natie zou “Israël” genoemd worden, naar Abrahams 
kleinzoon Jakob (zie hieronder). 

Van Abraham tot de Stammen van Israël 
Volgens Genesis (HSV) 

 
Uit: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/stamboom-adam-12stammen.pdf 

 
Welke was Jakobs andere naam (Genesis 32:28)? Israël. De twaalf zonen van Jakob waren de 
twaalf zonen van Israël. De natie van Israël kwam voort uit deze twaalf zonen. 
In de dagen dat Jozef machthebber was over Egypte (Genesis 42:6; 45:9), gingen Jakob (hij was in 
die tijd al een oude man) en zijn kinderen en kleinkinderen allemaal naar Egypte, naar Jozef, omdat 
er in die tijd een grote hongersnood was. Hoeveel mensen van Jakobs familie kwamen in Egypte 
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aan (Genesis 46:27)? “Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar 
Egypte kwamen, was zeventig”. 
Op dit punt in de geschiedenis was de natie Israël erg klein! Maar God had Abraham de belofte ge-
daan dat zijn zaad (kinderen, afstammelingen) zou zijn “als de sterren aan de hemel en als het 
zand dat aan de oever van de zee is” (Genesis 22:17).  
Het is niet mogelijk alle sterren aan de hemel te tellen, en het is onmogelijk alle zandkorrels op een 
strand te tellen, en toch, toen de kinderen van Israël naar Egypte gingen was hun aantal slechts 70 
(zie Exodus 1:5), en je kon dat aantal gemakkelijk tellen! Hield God Zijn belofte? Heeft God deze 
natie vermenigvuldigd zodat ze groot en talrijk werd? Het antwoord kan u lezen in Exodus 1:7-12, 
20; 5:5, en vergelijk Handelingen 7:17. 
Toen zij in Egypte verbleven, werden de kinderen van Israël naderhand slaven. Deze verschrikke-
lijke slavernij kan gezien worden in volgende lijst (laat overeenkomen): 

 

De Egyptenaren maakten het leven moeilijk voor hen door hen on-
der dwang zwaar werk te laten verrichten. 

B. Exodus 1:14 

Hen werd gezegd dezelfde hoeveelheid bakstenen te maken alhoe-
wel zij voortaan zelf voor het daarbij benodigde stro moesten zor-
gen (dat is dubbel zoveel werk). 

C. Exodus 5:6-19 
 

Zij werden gedwongen steden (Pitom en Raämses) te bouwen voor 
de farao, de koning van Egypte. 

A. Exodus 1:11 

 
 

 
Nubische (donker) en Semitische (blank) slaven in Egypte ca. 1400 vC: bakstenen maken 

 
Na jaren van ontbering en lijden, riepen de kinderen van Israël het uit vanwege de verschrikkelijke 
slavernij en God hoorde hun hulpgeroep (Exodus 2:23-25; Handelingen 7:34). God was de enige 
die hen kon bevrijden uit deze verschrikking. In Exodus 6:6-8 kan u vier1 uitspraken vinden die 
beginnen met de woorden “Ik zal”: 

1. Ik zal u tot Mijn volk aannemen. 
2. Ik zal u tot een God zijn. 

 
1 In de Engelse King James Bijbel vind u in Exodus 6:6-8 de uitspraak “I will” (Ik zal) wel zeven keer! 
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3. Ik zal u brengen in het land waarvoor Ik Mijn hand opgeheven heb, dat Ik het aan Abraham, 
Izak en Jakob geven zou. 

4. Ik zal het u in erfelijk bezit geven. 

God beloofde het volk uit Egypte te zullen halen. God hield deze belofte. Die grote gebeurtenis 
wordt de Exodus of uittocht genoemd.  
God voorzag in een uitweg voor Zijn volk zodat zij het land konden verlaten en zo bevrijd konden 
worden van de slavernij. U kan over deze grote uittocht uit Egypte lezen in het boek Exodus, hoofd-
stukken 12-14. 

 

 
“Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee.  

Het water was voor hen een muur aan hun rechter- en linkerhand” (Exodus 14:29) 

 
Leven mannen, vrouwen, kinderen nog steeds in slavernij vandaag? Zijn er vandaag nog slaven? 
Meer dan een eeuw geleden werd de slavernij in Amerika afgeschaft, en toch zijn er veel mensen in 
slavernij. De Heer Jezus zei eens: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een 
slaaf van de zonde” (Johannes 8:34). In Romeinen 6:17 schreef Paulus: “u was slaaf van de zon-
de”.  
Als u aan uzelf denkt en aan anderen, stel u dan deze vragen: Zijn de mensen werkelijk slaven van 
de zonde vandaag? Hoe brengt zonde mensen in slavernij? Onthoud dat een slaaf niet kan doen wat 
hij wil. Een slaaf wordt gecontroleerd en bestuurd door iemand of iets anders. De Israëlieten werden 
gedomineerd en bestuurd door de Egyptenaren. Heeft u weet van mensen die gecontroleerd en be-
stuurd worden door een verlangen, gewoonte of invloed? (Voorbeeld: een dronkaard is een slaaf 
van de drank). Wat zijn andere voorbeelden van moderne slavernij? 
Wie is de enige Persoon die in staat is ons vrij te maken van de slavernij van de zonde (Johannes 
8:36; Galaten 5:1; Romeinen 7:15-25)? “Jezus Christus, onze Heer”. 
 

Goed Wanneer een persoon door de Heer vrijgemaakt is, dan is hij niet langer een slaaf 
van de zonde (Romeinen 6:17-18 en Johannes 8:36). 

Fout Wanneer een persoon door de Heer vrijgemaakt is, dan is hij niet langer een slaaf, 
maar is hij geheel vrij om te doen wat hij wil (Galaten 5:13; Romeinen 6:1-2). 

Goed Wanneer een persoon door de Heer vrijgemaakt is, dan wordt hij een dienaar of 
slaaf van de Heer (Romeinen 6:22; Romeinen 1:1). 

 
Iedereen is een slaaf! De belangrijke vraag is: “Wat soort van slaaf bent u?” Mensen zijn ofwel 
slaaf van de zonde ofwel slaven van God. Ofwel dienen zij zonde, vlees (het “ik”) en duivel, ofwel 
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dienen zij de Redder. Eigenlijk, de enige Persoon in het universum die waarlijk vrij is, is de Heer, 
en zelfs God is niet helemaal vrij! Gods vrijheid is beperkt op een wonderlijke manier. Er zijn enke-
le dingen die God niet kan doen! Bijvoorbeeld: 

God kan niet Liegen (Titus 1:2) 

God kan niet Veranderen (Maleachi 3:6) 
God kan Zichzelf niet Verloochenen (2 Timotheüs 2:13) 

Kunt u aan andere dingen denken die God niet kan doen? 
De Heer leidde de kinderen van Israël uit de Egyptische slavernij. Deze zelfde Heer is in staat om 
ook mij uit de slavernij van zonde te brengen, zodat ik een slaaf van God kan zijn en Hem kan die-
nen. Wat een wonderlijke slavernij!  
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