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Overweging bij Exodus 14: 15-29 

Zondag 1 november 2020, oversteek 

Ds. Dick Snijders 

 

Oversteken Gemeente van Christus, 

Oorspronkelijk was op deze dag een doopdienst 

voorzien en later de overstapviering van de kinderen 

van de basiscatechese en de kinderkerk die 

overstappen naar het jeugdwerk van The Meeting. 

Met alle corona maatregelen lukt het niet om voor 

de kinderen met hun familie een mooie viering te 

maken. 

We houden vanmiddag in The Meeting een apart 

overstapfeest - natuurlijk met voldoende afstand 

van elkaar. 

Over het thema ‘overstap’ of ‘oversteek’ wil ik ook 

graag vanmorgen spreken. 

 

Oversteken is best riskant. 

Van jongsafaan leren we al: eerst links, rechts, links 

gekeken, daarna oversteken. 

Tussen deze kant en de overkant kan er van alles 

gebeuren. 

 

Heremietkreeft Ik denk ook aan een heremietkreeft. 

Een heremietkreeft is een kreeft zonder eigen 

pantser. 

Hij woont in een lege schelp die van een ander beest 

geweest is. 

Maar terwijl die kreeft groeit, groeit de schelp niet 
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mee. 

Dus van tijd tot tijd moet hij de schelp verlaten en 

een grotere schelp vinden. 

Dat moment is een kwetsbaar moment voor deze 

kreeft. 

 

Iets dergelijks overkomt jongeren als ze overgaan 

van  de ene school naar de andere, van de ene 

vriendengroep naar de andere. 

Iets dergelijks overkomt je als je van baan verandert, 

als je voor jezelf gaat beginnen, als je je werk 

kwijtraakt, als je verhuist, als je verandert van 

levensstaat, als je ziek wordt en als je sterven gaat. 

 

Slakken Als ik ’s morgens ga hardlopen, maak ik vaak gebruik 

van het RijnWaalpad.  

In bepaalde periodes steken daar veel slakken over. 

Dan vraag ik me af wat er door zo’n slak heen gaat, 

dat hij aan de oversteek begint. 

Is het een drive van binnenuit, een roepstem van de 

overkant, de druk van de groep? 

Gaat hij omdat hij niet anders kan? 

Is het geen keuze maar meer zijn lot? 

Zou hij enig idee hebben hoe ver de oversteek is en 

wat er aan de andere kant te vinden is? 

Kwetsbaar is hij dan en veel slakken halen het niet. 

 

Muur In het verhaal van vanmorgen lezen we dat het 

water van de zee voor de Israëlieten rechts en links 

als een muur staat. 
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Het zal je toch maar gebeuren! 

Welke ouder zou niet zo als een muur om zijn kind 

heen willen staan om het te beschermen voor alle 

kwaad, voor verdriet en voor pijn, zodat het veilig 

door het leven kon gaan en gelukkig zou zijn? 

 

En we zouden best zo aanwezig willen zijn voor allen 

van wie we houden, niet alleen voor onze kinderen, 

ook voor onze levenspartner, voor onze ouders, voor 

onze vrienden als het leven moeilijk is. 

 

En wie zou niet willen dat er een beschermende 

muur om hem of haar zelf heen zou staan, zodat het 

kwaad dat er in de wereld is halt zou houden en 

toegang zou hebben tot in je eigen huis, tot in je 

eigen leven? 

 

En wie zou geen garantie willen in leven en bij het 

sterven dat hij veilig de overkant zou halen en dat hij 

zeker wist dat er inderdaad een overkant is? 

 

Verlangen Het is een verlangen dat gevoed wordt door de pijn 

die we ervaren, door het kwaad dat ons overkomt, 

door de onzekerheid die ons teistert. 

Want de wereld is niet veilig. 

We kunnen onze geliefden deze bescherming niet 

geven. 

En zo zien we het in ons eigen leven ook niet 

gebeuren. 
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Ontsnapt De Israëlieten komen er goed door. 

Veilig bereiken ze de overkant. 

Dwars door de zee. 

Als ze nog eens omkijken zien ze wat hen 

achtervolgde: wagens, ruiters, paarden. 

Ze zijn aan een groot kwaad ontsnapt. 

Maar ze zullen zich nog dikwijls afvragen: ‘Waar zijn 

we aan begonnen, hadden we niet beter kunnen 

blijven zitten waar we zaten.’ 

 

Overgave De Israëlieten gaan op reis. 

Een levensreis met als doel het beloofde land. 

Het beloofde land dat ze nooit zullen bereiken. 

En toch maken ze die reis omdat ze hopen dat hun 

kinderen het beter zullen krijgen. 

 

Het leven is te zien als een reis. 

Ik las pas een zin van Cees Nooteboom, een auteur 

van reisverhalen: ‘De essentie van het reizen is dat je 

je overgeeft aan wat je overkomt.’ 

De oude teksten van de Bijbel zeggen ons niet veel 

over de weg die wij gaan, maar ze geven ons wel een 

idee van de richting zoals een kompas. 

 

Aan de hand van het kompas kunnen we zien of we 

verder van huis raken. 

Aan de hand van het kompas kunnen we zien of we 

dichter bij onze bestemming komen. 

 

Eigen weg Aan de hand van het kompas zien we dat we soms 
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de oversteek moeten wagen. 

 

Ouders kunnen hun kinderen niet vasthouden, 

kinderen kunnen niet telkens terug naar hun ouders. 

In het gaan van de eigen weg komen ouders en 

kinderen tot hun recht. 

We laten elkaar vrij, maar we laten elkaar niet los. 

We zijn in vrijheid verbonden en in onze 

verbondenheid vrij. 

 

Jezus Als het gaat om het wagen van de oversteek, denk ik 

ook aan Jezus. 

Dat Hij zich overgaf in de handen van wie Hem 

zouden martelen en doden, blijft iets onbegrijpelijks. 

Misschien omdat teruggaan voor Hem onvrijheid 

zou betekenen, zoals teruggaan voor de Israëlieten 

slavernij zou inhouden, de rest van zijn leven altijd in 

angst. 

Misschien in de verwachting dat anderen het 

daardoor beter zouden krijgen. 

Misschien om te laten zien dat we ook door de 

diepten heen op God kunnen vertrouwen. 

Omdat zijn verhaal niet stopt met zijn dood, maar 

met zijn opstanding. 

Hij is veilig aan de overkant. 

 

Veilig naar de 

overkant 

We voeden onze kinderen op om het leven op aarde 

aan te kunnen. 

We geven ze wortels om te hechten, vleugels om uit 

te vliegen. 



 6 

De opstanding van Christus mag hen en ons de 

moed geven om de weg te gaan die we juist vinden; 

ook als die weg niet het grote succes brengt. 

Soms met de wind in de rug; soms onder zware 

storm, maar steeds in vertrouwen. 

Wie op God vertrouwt, mag goede hoop hebben 

veilig de overkant te halen. 

- Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


