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De wolk- en vuurkolom  
Ds. J. IJsselstein - Exodus 13:21-22 

 
Liturgie:  
Psalm 32:1,4 
Lezen Exodus 13:17-22; 14:1-22 
Psalm 77:7,8,10 
Psalm 78:7 
Psalm 147:6 
 

Gemeente, we leven in deze tijd toe naar / in de tijd van het (komende) Pinksterfeest. En 
dan doet zich de vraag voor: Wat is precies het werk van de Heilige Geest?  
Wat betekent het als het straks Pinksterfeest is? Dat kunnen we natuurlijk bekijken vanuit 
het Nieuwe Testament, wanneer de Geest gekomen is, bijvoorbeeld vanuit het boek 
Handelingen. Maar ik wil dat vanmorgen met u doen vanuit het Oude Testament, vanuit 
het Bijbelgedeelte dat voorgelezen is: Exodus 13. De tekst staat in vers 21 en 22. Het is 
een profetie van de komst van de Heilige Geest, een beeld dat vooruit wijst, als er staat:  

En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op 
den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan 
dag en nacht. 
Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het 
aangezicht des volks. 

 
Thema voor de preek is:  
     De wolk- en vuurkolom als een beeld van het werk van de Heilige Geest 
 
En we letten eenvoudigweg op:  

1. Het beeld 
2. De betekenis  

Als eerste dus: 
 
1. Het beeld  
Wat is er veel gebeurd in de laatste dagen. Na al die plagen in Egypte was er uiteindelijk 
die laatste, die meest verschrikkelijke plaag geweest: alle eerstgeborenen van de 
Egyptenaren waren gedood. Maar de oudsten van het volk van Israël, de eerstgeborenen 
in het land Gosen, niet.  
Want? Want vader had bloed gestreken. Het bloed van het paaslam gestreken aan de 
kozijnen, aan de zijposten en aan de bovendorpel van de deur. En daarom was in het land 
Gosen de verderfengel (die daar wel voorbijging!) voorbijgegaan. Hij was doorgegaan. 
Want, had de Heere gezegd, als Ik het bloed zie, dan zal Ik u voorbijgaan.  
Vader had bloed gestreken aan de kozijnen van de deur, het bloed van het paaslam. Dat 
bloed was een openhartige belijdenis: ‘Wij mensen achter deze deurposten waar het bloed 
aan gestreken is, wij hebben de dood verdiend.’  
Het was een belijdenis en tegelijkertijd was het een teken van God gegeven: ‘Achter dit 
bloed van het lam, achter het bloed van Mijn Lam, Mijn Zoon is redding en behoud.’ 



 Preek Exodus 13:21-22 – De wolk- en vuurkolom  

Leespreken – pagina 2 
 

Alles wat er toen in die nacht gebeurde, was profetie. Profetie die vooruit wees naar? 
Precies, jongens en meisjes, naar Goede Vrijdag. Toen het grote Godslam, de Heere Jezus 
Christus, is geslacht op Golgotha. Het is volbracht!  
 
En na die paasnacht zijn ze vertrokken uit het land van Gosen, uit Egypte. Ze hebben hun 
eerste voetstappen gezet in de richting van Kanaän, het beloofde land.  
Daarvoor heb je het bloed van het Lam nodig, anders kom je zeker niet in Kanaän. Als je 
in Egypte blijft (als je blijft in de zonde) gaat het niet goed. Egypte is het beeld van het 
dienen van de wereld, van het dienen van de zonde. Als je de zonde blijft dienen, dan 
kom je nooit in Kanaän, dan kom je zeker niet in het hemelse Kanaän van de rust. Dan 
kom je uiteindelijk, net als Farao, om. Eindeloos heeft hij zich tegen God verzet, totdat 
het echt te laat was.  
Maar voor Israël geldt: vrij, verlost! Eindelijk, na al die lange jaren verlost van de 
Egyptenaars die hen zo lang onderdrukt hebben, eindelijk op weg naar Kanaän. De Heere 
heeft het toch beloofd? Nou dan? Al wat Hij ooit beloofd heeft (je hoort het ze zingen) zal 
bestaan. Je hoort het ze denken: ‘Nu is het moment aangebroken, over tien dagen zijn we 
thuis in Kanaän!’ 
 
Maar, dan komt vers 18, God leidde het volk om.  
Niet rechtdoor, in de richting van het noordoosten dwars door het land van de Filistijnen 
zo naar Kanaän (tien dagen later zou je er zijn) maar rechtsaf. God leidde het volk om, 
stuurde ze rechtsaf naar de Schelfzee. Niet de kortste, niet de snelste weg, maar een 
omweg. En straks blijkt het een onmogelijke, een doodlopende weg te zijn. Een weg van 
jaren, een weg van niet begrijpen, een weg van ‘waarom?’  
U zegt: ‘Waarom doet de Heere dat met Zijn volk? Dat had toch anders gekund? 
Rechtstreeks en dan tien dagen later in Kanaän, Waarom doet Hij dat, die omweg van 
jaren?’  
Waarom en waarvoor gebruikt de Heere die omwegen, misschien ook wel in uw en mijn 
leven? Vijf dingen zal ik u noemen.  
 
Waarom die omweg? 
1. De Heere doet het uit goede zorg.  
Dat kun je je niet zo goed voorstellen als je weg afbuigt naar rechts in plaats van 
rechtdoor. Maar het was uit goede zorg. Want die rechtstreekse weg liep dwars door het 
land van de Filistijnen, dat zou letterlijk een oorlogspad worden. Bevrijd van jarenlange 
onderdrukking en dan direct vechten? Ze zouden moedeloos geworden zijn en misschien 
teruggegaan zijn. Dat als eerste, maar vooral:  
 
Waarom die omweg? 
2. Opdat ze zichzelf beter zouden leren kennen.  
Niet als zingende mensen rechtstreeks op weg naar Kanaän, maar als hardleerse 
mopperaars, die het altijd oneens zijn met de weg die de Heere met hen gaat. Opdat in die 
moeilijke weg door de woestijn genade echt genade zou worden.  
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Waarom die omweg?  
3. Opdat God Zijn macht zal laten zien.  
Dat zegt de Heere ook tegen Mozes. Hij gaat die weg met Zijn volk om hen Zijn 
heerlijkheid te tonen. Straks, als ze gaan dwars door de Rode Zee. 
Waarom die omweg? 
 
4. Om ze te wijzen op de Wet van Zijn geboden.  
Meer nog dan in het land van Gosen wil Hij hen straks wijzen (bij de Sinaï) op de wet van 
Zijn geboden. Maar vooral ook om ze te wijzen op de weg van het bloed, de instelling 
van de tabernakeldienst met alle offers.  
Waarom die omweg? 
 
5. Om in al die moeilijke jaren die nu voor hen liggen Zijn trouwe zorg en aanwezigheid 
te tonen.  
 
Maar ja, dat alles zien en weten de Israëlieten nu nog niet. God leidt ze om. Niet 
rechtdoor maar rechtsaf. Een omweg. Een onmogelijke weg. Een doodlopende weg.  
Zoals de Heere dat nog steeds vaak doet.  
In de persoonlijke weg, in de weg van de bekering. Als Hij roept vanuit het Egypte van de 
zonde. Verlost uit de slavernij van Egypte. Zingend gaan we er uit: We gaan van kracht 
tot kracht steeds voort, op weg naar Kanaän. Of…, of toch niet? Als het korte tijd later 
allemaal weer zo donker wordt. Een omweg, een doodlopende weg. ‘Waarom, Heere?’  
Opdat ik mezelf beter zou leren kennen. Niet als een zingende christen op weg naar 
Kanaän, maar als een mopperend en schreeuwend mens voor de Rode Zee. Opdat ik zou 
leren wie ik ben.  
En, in de tweede plaats, opdat ik God meer zou leren kennen. Opdat ik meer zou leren 
zingen, dwars door al die moeilijke wegen heen: Wie is aan mijn (onze) God gelijk?  
En opdat we, in derde plaats, vooral in die doodlopende weg meer zicht zouden krijgen 
op het Offer. Zoals Israël meer zag in de woestijn van de offerdienst, van de tabernakel. 
Daar leerden ze de weg van het bloed!  
Een omweg in ons persoonlijke leven.  
 
Een omweg zoals de Heere daar nog steeds in kan leiden als het gaat om een bijzondere 
levensroeping. Als Hij mensen roept tot Zijn dienst, in welk ambt dan ook.  
Als dat gebeurt, dan denken wij mensen vaak (om welke taak het dan ook gaat in Gods 
Koninkrijk) dat we het weten. Het is helder. ‘De Heere heeft het toch gezegd?’  
En dan zegt de Heere: ‘Je gaat niet die kant op, maar rechtsaf. De andere kant op. Of je nu 
wilt of niet. Daarheen. Want Ik wil je in die moeilijke weg leren wie je bent en Ik wil je 
laten zien wie Ik ben. Maar (en dat is tegelijk de troostvolle belofte) vrees niet, Ik ga met 
je mee. Ik ga voorop.’ 
 
Een omweg. Niemand begrijpt er iets van. ‘We moeten daarheen, toch? Dáár ligt 
Kanaän.’ 
‘Nee’, zegt God, ‘Daarheen.’ 
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Maar er is wel iets bijzonders. Je kunt het, jongens en meisjes, letterlijk zien. Het 
bijzondere is dat de HEERE eerst gaat. Rechtsaf, Hij gaat voorop.  
Kijk maar in vers 21: En de HEERE toog voor hun aangezicht, overdag in een 
wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde en ´s nachts in een vuurkolom, dat Hij hen 
lichtte om voort te gaan dag en nacht. 

 
De HEERE gaat voorop in die omweg. Waaraan kun je dat zien? Het staat er: in een wolk.  
In Nederland is dat niet zo bijzonder. Het is bijzonder als de lucht blauw is en er geen 
wolkje te zien is. Maar meestal is het bewolkt.  
Maar dat is daar niet zo. In de woestijn is de lucht strakblauw en het is er bloedheet. Dus 
die wolk is heel bijzonder.  
 
Maar het is, als je daar over leest, ook een bijzondere wolk. Het is eigenlijk een kolom die 
wijst in de richting van de hemel en aan de onderkant, zou je kunnen zeggen, is het een 
soort van parasol die over het volk hangt en die hen beschermt tegen de hitte van de zon.  
Een bijzondere wolk.  
Maar het is nog bijzonderder: in die wolk is een gloed van vuur. Er is licht in die wolk. 
Overdag, als de zon er op schijnt, kan je dat natuurlijk moeilijk zien. Maar ‘s nachts zie je 
dat heel goed. Dan is het een kolom van licht en vuur.  
Overdag is er schaduw, als een bescherming tegen de hitte van de zon. En ‘s nachts is er 
licht, zodat je niet bang hoeft te zijn in het donker.  
 
Een wolk- en vuurkolom. Midden in de kolom is vuur, daar is een vlam als teken van de 
heerlijkheid, de majesteit en grootheid van de HEERE, maar vooral ook als teken van 
Zijn heiligheid. Zuiver als een vuurvlam, zonder zonde.  
Vuur. Daar moet je niet mee spelen. Dat is gevaarlijk. Als je bij vuur te dicht bij komt, 
dan kan je je branden. Dan zeg je: ‘Au! Ik moet op afstand blijven.’  
De Bijbel zegt als het over God gaat (en je ziet dan in gedachten die vuurkolom): onze 
God is een verterend vuur. Wij mensen kunnen niet dicht bij Hem komen.  
Onze God is een verterend vuur (daar brand je je aan) en een eeuwige gloed.  
Als Jesaja geroepen wordt tot profeet en daaraan denkt en daarop ziet dan roept hij uit: 
Wee mij! Want ik ben een man van onreine lippen. 
Hoe kan ik eigenlijk staan voor de Heere der heiligheid? En voor het vuur van Zijn 
heiligheid? 
 
Maar (en dat is heel erg troostvol) om dat vuur heen hangt die wolkkolom. Die als het 
ware de hitte van dat vuur hitte wegneemt. Het is een teken van Gods genade. De HEERE 
kan en wil wonen in het midden van Zijn volk Israël.  
En Jesaja kan straks staan voor de heilige God, omdat het vuur van Gods heiligheid van 
de HEERE omhult is door een wolk van genade.  
 
‘Maar ja’, zeg je, ‘dat was toen. Heel lang geleden al. Die wolk- en vuurkolom zijn nu 
verdwenen. Jammer. Helaas die is weg.’ 
Je zegt, jongens en meisjes: ‘Dat was een beeld van de Heere Jezus. Door Hem konden de 
Israëlieten wonen bij God en kon God wonen bij Zijn volk.’  
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‘Maar ja’, zeg je, ‘met de Heere Jezus is het eigenlijk hetzelfde gebeurd: Die kwam op de 
aarde, Die leefde op de aarde, Die stierf, Die werd begraven, Die stond op en toen…, ja, 
toen ging Hij naar de hemel. Nu is Hij weg. Jammer. Helaas.’ 
 
Dat had Hij ook tegen Zijn discipelen gezegd: Ik ga heen om u plaats (een plek, een huis) 
te bereiden, om voor u een plaats klaar te maken in de hemel. Dat was Zijn Hemelvaart.    
Maar Hij zei er nog wel één ding bij: ‘Als Ik daar dan ben, in de hemel, dan zal Ik de 
Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster sturen, opdat Hij bij u blijve tot in 
eeuwigheid.’ 
 
Een andere Trooster sturen, de Heilige Geest.  
Dat is Pinksteren. Die zal bij u blijven. Op uw moeilijke weg door dit leven zal Hij (de 
Heilige Geest) bij u wonen en bij u blijven. Altijd.  
Dat is Pinksteren. Dus is deze wolk- en vuurkolom vooral en tegelijkertijd een beeld van 
de Heilige Geest en Zijn werk in de harten van Gods kinderen.  
Als je kijkt naar vers 22: Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts 
niet weg van het aangezicht des volks. 
Hij zal bij u blijven tot in der eeuwigheid. Een beeld van de Heilige Geest, van de 
blijvende aanwezigheid van de HEERE in het midden van Zijn volk, terwijl ze op het 
punt staan om te beginnen aan die moeilijke reis om naar het land Kanaän te gaan.  
En dat brengt me tot het tweede punt:  
 
2. De betekenis van dat beeld 
Als je kind van God bent, dan hoef je niet alleen door dit leven, dan hoef je niet alleen 
door deze wereld.  
Het leven (laten we maar eerlijk zijn) op aarde is moeilijk. Net als het leven in de 
woestijn. Er zijn overal gevaren: je kan verdwalen, je kan de weg kwijtraken, je kan ziek 
worden, je kan zomaar ineens gebrek hebben aan eten en water, je krijgt last van anderen 
en je krijgt vooral veel last van jezelf, van je eigen humeur.  
Het leven van een kind van God op aarde is niet gemakkelijk. Er zijn overal geestelijke 
gevaren: de zonde, de duivel en de wereld trekken en ons hart neigt ook nog om terug te 
gaan naar Egypte, naar de zonde.  
Je kunt ook geestelijk de weg kwijtraken. Je kunt geestelijk ziek worden. En je krijgt in 
de woestijn van het geestelijke leven vooral zoveel last van jezelf.  
En tóch: het leven van een kind van God in de woestijn van dit leven is vele malen beter 
dan het leven in Egypte, hoewel daar overvloed was van eten en drinken.  
Waarom is dat leven in de woestijn beter? Toen (in Egypte) was ik slaaf. In dat leven 
zonder God, in het leven van de zonde was ik (echt waar, werkelijk) slaaf van de zonde.  
En nu? ‘Nu zit je in de woestijn!’ zeg je. Ja, maar nu neemt de HEERE me aan de hand: 
‘Ga maar met Mij mee. Ik loop voorop, ga maar achter Mij aan’, zoals staat in vers 21:  
De HEERE leidde Zijn volk en Hij ging voorop.  
 
Dus dat leven als een kind van God in de woestijn is veel gelukkiger dan het leven in 
Egypte. Zeg nou zelf: slaaf in dienst van de vijand, ja, je hebt goed te eten, maar 
ondertussen moet je hard werken. En je baas is een vijand, die je kinderen vermoordt!  
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Geef mij maar de dienst van de Heere! Dan ben je echt veel gelukkiger. 
Wanneer ben je zo gelukkig? Wanneer kan je zeggen dat God de Heilige Geest voor je 
persoonlijke leven echt een wolkkolom en een vuurkolom is, die je leven leidt en je leven 
stuurt?  
Ja, dat is wel een goede vraag en een belangrijke vraag om over na te denken.  
Straks met Pinksteren komen de verdeelde tongen als van vuur niet automatisch op alle 
mensen die daar staan, maar op alleen op hoofden van kinderen van God. De Heilige 
Geest wordt gegeven aan mensen met een nieuw en levend hart, aan mensen die God 
vrezen.  
Met andere woorden (en dan denk ik terug aan Israël): eerst moet het bloed van het Lam 
gestreken worden aan de kozijnen, aan de posten van je hart! Dat is ook het werk van de 
Heilige Geest. Eerst heb je vergeving van zonden en schuld nodig. Eerst moet je een 
levend, een nieuw hart hebben. En dan (en dat is Pinksteren) komt de Geest op een 
bijzondere en rijke manier wonen in het hart van al Gods kinderen.  
Eerst uit het Egypte van de zonde, eerst breken met de zonde. En dan geleid door de 
wolk- en vuurkolom die richting geeft.  
Met andere woorden: nooit de gift van de Geest en de gaven van de Geest losmaken van 
het eerste werk van de Geest.  
Wat is dat eerste werk van de Geest? Dat heeft de Heere Jezus gezegd: En die gekomen 
zijnde zal de wereld overtuigen van zonde (van mijn zonde, van mijn schuld) en van 
gerechtigheid (van de gerechtigheid van de Heere Jezus). 
Eerst verzoening met God door het bloed van Christus en dan geleid door de Heilige 
Geest.  
 
Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat dit beeld van de wolk- en vuurkolom ook iets in 
zich heeft van een profetie. Eerst het slachten van het paaslam in Egypte en dan geleid 
door de wolk- en vuurkolom. Eerst het paaslam geslacht in Gosen (eerst het Lam gekruist 
op Golgotha) dan geleid door de Geest van Pinksteren.  
Maar ook dichterbij, in je persoonlijke leven: eerst bekering, eerst een nieuw hart en dan 
aan de hand genomen en geleid door de Heilige Geest, Die woont in het hart.  
 
Dat geeft tegelijkertijd de twee kanten aan van Pinksteren. Je ziet dat ook op de 
Pinksterdag: duizenden vallen voor de woorden van Petrus, maar anderen spotten en 
zeggen: ‘Die mensen hebben teveel gedronken, hor.’ Ze zijn vol zoete wijn. Twee kanten! 
Dat heeft de Heere Jezus van tevoren Zelf ook gezegd: ‘Ik heb het voor de wijzen en 
verstandigen verborgen, aan de kleine kinderen heb Ik het geopenbaard.’ 
Dat zie je ook in deze geschiedenis. De wolk- en vuurkolom heeft twee kanten: het was 
licht aan de kant van Israël, maar straks als ze dichter bij de Rode Zee komen dan wordt 
het donker (door diezelfde wolk) aan de kant van de Egyptenaars. 
  
Deze wolk- en vuurkolom heeft een keerzijde. En ik wil graag, voordat we gaan zingen, 
drie van die keerzijden noemen: 
  
1. De eerste keerzijde heb ik genoemd: voor de Egyptenaars die leefden in de zonde was 
die wolk- en vuurkolom donkerheid en duisternis.  
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2. Maar het komt wat dichterbij als Paulus later in 1 Korinthe 10 schrijft over mensen (en 
dan gaat het over Israël) die wel onder die wolk geleefd hebben, maar, zo schrijft hij:  
‘Ze leefden onder de wolk, ze gingen uiteindelijk door de Rode Zee op weg naar Kanaän, 
maar’, zegt hij (en dat beeld jaagt ons terecht schrik aan) ‘dat waren niet allemaal echt 
kinderen van God!’  
Paulus zegt: Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want 
zij zijn in de woestijn ter neergeslagen.  
Neergevallen door hun ongeloof. En dus zijn ze nooit in Kanaän aangekomen.  
Met andere woorden: Er waren Israëlieten die leefden onder de wolk, die het licht van de 
wolk gezien hebben, maar die dat licht buitengesloten, tegengestaan en tegengewerkt 
hebben.  
Ze zagen het licht wel! Misschien ziet u het ook wel. Maar Johannes zegt: Ze hebben de 
duisternis liever gehad dan het licht.  
De Heere kwam wel tot hen en komt wel tot u, maar misschien moet u ook wel eerlijk 
zeggen: ‘Het is waar, ik zie het licht wel, maar ik luister niet. Ik wil niet luisteren.’ 
 
Er dreigt een groot gevaar voor mensen die leven onder de wolk- en vuurkolom.  
Een heel groot gevaar voor veel mensen onder ons. Beste vrienden, bedenk het goed: het 
is niet genoeg, dat je niet in Egypte blijft, dat je daar uit vertrekt, dat je met de rest 
meeloopt en netjes meedoet, terwijl je hart niet echt veranderd is. Het is niet genoeg als je 
wel leeft onder de wolkkolom, maar je hebt niet het bloed van het Lam gestreken aan de 
posten van je hart.  
Je hebt echt een nieuw hart nodig. U hebt bekering nodig. Genade en verzoening door het 
bloed van de Heere Christus, anders komt u om in de woestijn! Net als de Israëlieten 
waarvan het grootste deel omkwam, hoewel ze leefden onder de wolk. Ze aten van het 
manna dat uit de hemel regende en dronken van het water uit de steenrots. Maar ze 
kwamen om, omdat ze het bloed van het Lam misten, gestreken aan de posten van hun 
hart.  
Dat was de tweede keerzijde van de wolk- en vuurkolom. Nu nog kort een derde 
keerzijde:  
 
3. Het is zelfs mogelijk dat die lichtende wolk in het leven van Gods kinderen zijn glans 
als het ware intrekt. Hij gaat nooit weg, maar het kan wel zo zijn dat God de lichtglans 
van de vuurkolom intrekt. Wanneer?  
Als we de Heilige Geest (waar die kolom een beeld van is) bedroeven. Als we als 
kinderen van God Hem verdriet aandoen, waardoor het donker wordt in ons leven. 
Dat zien we als Israël later het gouden kalf maakt in de woestijn en ook kinderen van God 
buigen voor die afgod. Ja gelukkig, dan is de wolkkolom er nog wel, maar er staat heel 
nadrukkelijk dat die wolkkolom buiten het leger stond. Buiten de legerplaats. De Heere 
trekt de lichtglans van Zijn tegenwoordigheid in.  
Zonde kan in het leven van Gods kinderen God de innige en hartelijke verbondenheid met 
de Heere breken. We doen daar de Heere veel verdriet mee.  
Als het gaat om openlijke zonden, maar vooral als het gaat om verborgen zonden en 
verborgen begeerten die we koesteren in ons hart. Dan kan de Heere de lichtglans van 
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Zijn aanwezigheid intrekken in ons leven. Dat is wat David ooit de bange klacht heeft 
ontlokt: Ai, laat van mij, o God, Uw Heilige Geest niet scheiden. 
Voordat verdergaan, gaan we samen eerst zingen uit Psalm 78, daarvan het zevende vers:  
 

Zijn almacht wist de zee vaneen te scheiden 
En 't angstig heir daar droogvoets door te leiden; 
Als op een hoop deed Hij de wateren rijzen. 
Hij gaf des daags, om hen den weg te wijzen, 
Een wolkkolom; een licht des vuurs bij nacht; 
Totdat Hij hen in 't vruchtbaar Kanaän bracht. 

 
 
Gemeente, we denken in deze tijd van Pinksteren na over het beeld van de wolk- en 
vuurkolom. Wat zegt die wolk- en vuurkolom eigenlijk over het werk van God de Heilige 
Geest in het hart van Gods kinderen? Ik wil graag in het tweede gedeelte van deze preek 
zeven betekenissen noemen.  
En ik benoem die als zegen als genade van de Heere, als je die hebt.  
En tegelijkertijd benoem ik die als gemis, als groot gemis, als je die niet hebt.  
 
1. Wat in de eerste plaats opvalt, is dat de Heere de wolk- en vuurkolom geeft.  
Letterlijk: geeft. Ongevraagd. Het is de genadige gift van de Heere, niemand vraagt er 
om. Zelfs Mozes niet.  
En zo was het ook met de belofte van de Heilige Geest. Geen enkele discipel heeft daar 
als eerste om gevraagd, om de komst van de Trooster. Dat lees je nergens. Het is de Heere 
Jezus Zelf, die erom gebeden heeft of de Vader Hem zou geven. Immers, zo zei Hij: Ik zal 
de Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven die bij u blijve tot in der 
eeuwigheid. Het is een genadige gift van God.  
 
2. Het tweede dat opvalt, is (en daaruit blijkt de tweede betekenis): de wolk van de wolk- 
en vuurkolom gaf aan het volk schaduw.  
Het was een bron van verkoeling en vertroosting in de hitte van de woestijn in al die jaren 
daarna. In alle zorg, verdriet en gebreken van het woestijnleven was er altijd verkoeling 
voor de hitte van de zon.  
En dat maakt het leven van Gods kinderen op de aarde zo’n goed en gelukkig leven. In 
alle tijdelijke zorgen (als die er zijn, en hoe vaak zijn die er niet!) is er de wolk. En ook in 
de hitte van de strijd tegen de zonde en de satan zijn we niet aan onszelf overgelaten. 
Altijd is er de wolk. In alle levensvragen, al brandt de zon nog zo in haar kracht en hitte: 
daar is de wolk boven ons! In alle zorgen en vragen, ook als het gaat over de weg die de 
Heere met ons gaat, altijd kijken(!): daar is de wolk.  
Misschien kan je het niet altijd bezien, je kan het niet altijd overzien, je kan het niet 
pakken. Een wolk (dat weet u) heb je ook niet in de hand. Maar altijd als wel een 
zichtbaar teken: God is aan mijn zij. Hij gaat voorop. Hij gaat voor me uit. Altijd is er 
schaduw.  
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3. In de derde plaats: die wolk geeft niet alleen schaduw, maar het vuur van die wolk- en 
vuurkolom geeft ook altijd licht in het donker van de nacht.  
Als je als Israëliet niet kon slapen in de woestijn vanwege de zorgen van het leven, 
vanwege de zondeschuld van je hart, vanwege de vragen van je gezin, vanwege je 
levensvragen, de vragen over Gods leiding en Gods roeping in je leven, als je niet kon 
slapen en je schoof het tentdoek van de deur van je tent een beetje opzij en je keek naar 
buiten, dan zag je daar de vuurkolom.  
Had je dan gelijk antwoord op al je levensvragen? Nee, dat niet. Want dat vuur in die 
vuurkolom midden in de nacht, dat laat ook iets zien van de grote afstand tussen God en 
mijn zondige hart. Dat laat iets voelen van de onbegrijpelijke wijsheid van God in Zijn 
wegen.  
Maar toch, als je naar buiten keek, dan zag je het: de Heere is er, Hij weet er van! Hij 
weet alles, Hij ziet alles, Hij kent mijn hart, Hij heeft het beloofd: Hij zal mij leiden door 
Zijn raad.  
En dat is het geluk en de zaligheid, gemeente, van de dienst van God hier op de aarde, in 
dat moeilijke leven. Zelfs in de hitte van de tegenspoed, in het donkere van de nacht: Hij 
is er en Hij weet er van.  
Als je dat niet kent, dan ga je moederziel alleen door dit moeilijke leven. Ja, dan kan je 
wel stoer doen en zeggen dat het meevalt, maar dat is niet zo. En dat weet u ook.  
Dat komt alleen maar omdat je de blik op oneindig zet en niet wilt nadenken over de 
toekomst.  
Als je door de woestijn moet trekken zonder dat zicht op de wolk- en vuurkolom, zonder 
schaduw bij nacht, zonder licht in de nacht, dan kom je ook nooit aan in Kanaän. Je blijft 
óf strubbelen in Egypte óf je verdwaalt in de woestijn.  
 
4. De vierde betekenis: de wolk- en vuurkolom geven niet alleen schaduw en licht, maar 
wat vooral ook opvalt: hij gaat voorop, hij gaat vooruit, hij wijst de weg.  
Ik zal u leren, zegt God, van de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u 
zijn.  
U zegt: ‘Nou, dat is niet nodig. Ik kan best zelf wel de weg bepalen. Ik weet zelf ook wel 
wat goed is, wat ik mooi, aardig en leuk vind in dit leven.’ O ja? Hebt u wel eens echt in 
de woestijn gelopen? Heuveltje op, heuveltje af, je doet je ogen dicht, je draait drie keer 
in de rondte en… je bent echt de weg kwijt. En je vindt hem nooit meer terug.  
Ga toch, beste vrienden, niet alleen door dit leven. Je komt uiteindelijk om in de woestijn. 
Maar je hebt ook geen leven, echt geen leven, als je zonder God gaat.  
En het is zo’n gelukkig leven als je (zoals de Bijbel dat zegt) in alles geleid wordt (in 
voorspoed en in tegenspoed) door de Geest van God: Die door de Geest van God geleid 
worden, die zijn kinderen Gods.  
Als je door de Geest geleid wordt, dan verdwaal je nooit. Dan verdwaal je niet met de 
vragen van je hart als het gaat om: ‘Wie ben ik? Waar sta ik toch tegenover de heilige en 
rechtvaardige God?’ Laat u toch, gemeente, in alles, maar vooral in uw persoonlijk en 
geestelijk leven, toch leiden door de Geest van God. Ook als Hij u en mij in alle scherpte 
en eerlijkheid heel oprecht wijst op de zonde van ons hart. Die gekomen zijnde zal de 
wereld overtuigen van zonde. Laat u dan toch door de Geest leiden en luister dan toch 
naar Zijn stem.  
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Ook u, kinderen van God, als Hij u leidt in onbegrijpelijke en onbekende en zelfs 
doodlopende wegen, wegen waarin u alles kwijtraakt. Maar het is zo veel beter en zo veel 
nuttiger dan het gaan in een eigen weg.  
Als je door de Geest van God geleid wordt, dan verdwaal je nooit. Ook niet met de 
gewone vragen van dit leven: welke weg je moet gaan in je opleiding, met wie je moet 
trouwen, welke keuzes je moet maken als het gaat om je werk, hoe je verder moet met de 
roeping van je hart? De Heere belooft dat het degenen die gaan in Zijn spoor, door Hem 
geleid achter de wolk- en vuurkolom aan, goed zal gaan. Voor zulke mensen belooft de 
Heere met woorden uit Jesaja 43: Ik zal met u zijn. Wanneer u zult gaan door het water 
(straks: door de Rode Zee), Ik zal bij u zijn en door de rivieren, zij zullen u niet 
overstromen.  
Als Ik voor u ben, wie zal dan tegen u zijn? Kijk: Ik ga u met Mijn heillicht voor. Ik zal u 
gedurig leiden en Ik zal u leiden door Mijn raad. 
Maar Ik zal u wel leiden, zoals men blinden leidt. Zoals de Heere zegt door de mond van 
de profeet Jesaja: Ik zal de blinden leiden door den weg, dien zij niet geweten hebben, Ik 
zal ze doen treden door de paden, die zij niet geweten hebben; Ik zal de duisternis voor 
hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht; deze dingen zal Ik hun doen, en 
Ik zal hen niet verlaten (Jesaja 42:16). 

 
5. De vijfde betekenis van het beeld van de wolk- en vuurkolom: Die leiding in het leven 
van Gods kinderen, die is blijvend.  
In veertig jaar woestijnleven heeft God de wolk- en vuurkolom nooit weggenomen.  
Bij Elim was er de wolk. Maar ook bij dat gemopper in Mara. Ook als het volk knielt 
voor het gouden kalf: de wolk is wel weggetrokken buiten of naast het leger, maar hij is 
niet weg.  
God doet ons nooit naar onze zonden. En dat is de troost van Pinksteren, ondanks onze 
zonden: die Trooster als Hij bij u komt, dan zal Hij in u wonen en bij u blijven, tot in der 
eeuwigheid.  
 
6. Het zesde wat opvalt is: God sprak –letterlijk– uit die wolk.  
Dat kunt u thuis nalezen in Psalm 99 en ook op verschillende plaatsen in het Exodusboek. 
In Psalm 99 staat letterlijk: Hij sprak tot hen in een wolkkolom.  
Uit die wolk- en vuurkolom horen ze woorden van God. Zo is ook de Heilige Geest. Hij 
spreekt woorden van God. Zoals de Psalmdichter van Psalm 85 zegt: Hij spreekt gewis tot 
elk die voor Hem leeft.  
Je ziet het in de tijd na Pasen. Hij, de Heilige Geest, maakt de discipelen indachtig het 
woord dat de Heere gesproken heeft. Oude woorden, van jaren geleden, vergeten, niet 
begrepen, weggezakt. Maar die oude woorden herleven. Die worden levend gemaakt. De 
Heere komt erop terug. En ze geven nieuwe kracht. En wij zeggen: ‘Heere, doe toch wat 
U gezegd hebt? Maak Uw beloften toch waar!’ 
Het is de Heilige Geest die ogen en harten opent, die het verstand verlicht en in al de 
waarheid leidt. En daarom zegt Johannes straks aan het einde van de Bijbel, in de 
Openbaring: Die oren heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. En: Zalig zijn zij 
die die woorden gehoord en geloofd hebben, want de dingen die hen van de Heere gezegd 
zijn zullen volbracht worden. Want de Heere is een Waarmaker van Zijn Woord.  
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7. Een zevende en laatste betekenis van de wolk- en vuurkolom: zoals de wolk soms 
neerdaalde en de tabernakel (zo staat het er) vervulde, zo komt straks met Pinksteren 
de Heilige Geest.  
Hij daalt neer en vervult de harten van de discipelen. En dan –en dat is het grote doel van 
de komst van de Heilige Geest– dan spreken ze de grote werken Gods.  
Dat is het grote doel van de komst van Gods Geest: dat Gods kinderen vervuld met de 
Heilige Geest de grote werken van God zullen spreken en Christus zullen verheerlijken.  
 
Ik eindig met een citaat van Paulus uit de Efezebrief waar staat. Daar schrijft Paulus dit:  
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest, 
sprekende (want dat is het doel van de Heilige Geest: spreken over de grote werken 
Gods), sprekende onder elkaar (ook in het midden van de gemeente) met psalmen en 
lofzangen en geestelijke liederen, zingende en psalmende de Heere in uw hart, dankende 
te allen tijd over alle dingen (over heel dat werk van God, over al die leiding van God 
dwars door de woestijn van het leven), dankende God en de Vader, in de Naam van onzen 
Heere Jezus Christus; elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. 
 

Amen.  
 
Slotzang Psalm 147:6: 
 
De HEER betoont Zijn welbehagen 
Aan hen, die nederig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
En door Zijn hand zich laten leiden; 
Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
Gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER der heren; 
Wil Uwen God, o Sion, eren!  
 


