
Huisgeloof2017#27 - Sondag 3 September tot Saterdag 9 September >> Eksodus 3 
3Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn 
in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. 2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n vlam 
binne-in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. 3En Moses sê vir 
homself: "Ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos 
dan nie uit nie?" 4Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: "Moses! 
Moses!" En hy antwoord: "Hier is ek." 5Die Here sê toe vir hom: "Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want 
die plek waarop jy staan, is gewyde grond." 6Verder sê Hy: "Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, 
die God van Isak, die God van Jakob." Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. 7Daarna 
sê die Here: "Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers 
gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. 8Daarom het Ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en 
om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en heuning. Dit is die 
land van die Kanaäniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete. 9Die noodkrete van die Israeliete het My 
bereik, en Ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. 10Daarom stuur Ek jou na die farao toe sodat jy my volk, die 
Israeliete, uit Egipte kan bevry." 11Toe sê Moses vir God: "Wie is ék dat ek dit by die farao sou waag en dat ék die 
Israeliete uit Egipte sou bevry?" 12God het Moses geantwoord: "Ek sal by jou wees en die bewys dat Ek jou gestuur 
het, sal dít wees: wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle My by hierdie berg aanbid." 13Daarna sê Moses vir 
God: "Sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle: 'Die God van julle voorvaders het my na julle toe 
gestuur,' en hulle vra vir my: 'Wat is sy Naam?' wat moet ek dan vir hulle sê?" 14Toe sê God vir Moses: "Ek is wat Ek 
is. Jy moet vir die Israeliete sê: 'Ek is' het my na julle toe gestuur." 15Verder sê God vir Moses: "Jy moet ook nog vir 
die Israeliete sê: 'Die Here die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob, 
het my na julle toe gestuur.' Dit is ewig my Naam, dit is die Naam waarmee Ek aangeroep moet word van geslag tot 
geslag. 

 

God roep Moses >> In Eksodus 3 se roepingsverhaal ontmoet ons God in gesprek met Moses.  In hierdie 
gesprek leer ons verstaan dat ŉ mens se identiteit ten nouste saamhang met die aanvaarding van jou 
roeping voor God.  Dit wat betekenis gee aan jou lewe, is om voor God te verstaan wie jy is en wat God 
deur jou lewe wil doen. Merkwaardig genoeg werk God deur mense.  Ons kan so bewus wees van 
menslike swakheid en tekortkoming dat jy kan wonder of God God self nie in die voet skiet deur mense te 
gebruik nie.  Dit is egter die patroon reg deur die Bybel.  God skakel Noag in by sy planne om ŉ nuwe 
begin met die wêreld te maak.  God wil die nasies seën en roep Abraham.  In die derde roepingsverhaal in 
die Ou Testament, hierdie verhaal van Moses se roeping, blyk opnuut weer hoe helder God se keuse is om 
deur mense te werk. 
Waarom roep God mense? >> Waarom roep God mense as medewerkers?  God roep mense ter wille 
van ander mense.  Omdat Israel in die steengroewe van Egipte gely het, het Hy vir Moses kom roep, omdat 
Israel telkens onder las van die Filistyne gely het, het Hy die Rigters geroep om bevrydingsaksies te loods, 
omdat die volk swaar gely het vanweë hulle eie sonde en ongehoorsaamheid, het Hy telkens profete 
geroep om te vermaan en te oortuig van sy bedoeling, omdat die ganse aarde en sy inwoners sug onder 
die gebrokenheid as gebrokenheid as gevolg van die sonde het God sy eie Seun geroep tot Middelaar en 
daarna sy Geesbeheerde kerk tot draer van die evangelie van bevryding. God word telkens deur die nood  
en gesukkel van mense gemotiveer om ander mense te roep as sy helpers en medewerkers om hierdie 
nood aan te spreek en mense vry te maak. 
Waarom deins geroepenes terug? >> Moses deins terug vir sy roeping.  Hy maak allerlei verskonings.  
Baie gelowige mense doen dit ook.  Waarom is dit moeilik om positief te reageer wanneer die Here ons 
roep?  Waarom ignoreer mense hul roeping, stuur daarvan weg, of sukkel om sover te kom om die roeping 
te begin leef en dit uit te voer? 
Eerstens weet mens gehoorsaamheid aan jou roeping gaan nie maklik wees nie.  Soos Moses later sou 
ondervind, weet mens dinge gaan moeilik en taai wees.  Jy gaan teenstand ervaar.  ŉ Roeping verg 
opoffering, toewyding, en persoonlike ontbering.  Dietrich Bonhoeffer, wat self vir sy roeping in ŉ Duitse 
tronk gesterf het (hy het Hitler se bewind teengestaan), het geskryf: "Wanneer Christus mense roep, roep 
Hy hulle om te kom en aan hulleself te sterf" (The cost of discipleship). 
Tweedens is ons geneig om te veel van onsself – en veral ons eie gebreke – bewus te wees.  Soos Moses 
wonder mens wie jy nou eintlik is, of jy oor die nodige talente beskik, en hoe jy nou eintlik iets sal kan 
regkry.  Sal die Here my kan gebruik:?  Mens dink daar is baie beter en bekwamer mense as jy beskikbaar.  
Daarmee hoop ons om los te kom van ons roeping en los te kom van die Here se aanspraak op ons 
lewens. 
Derdens word ons gewoonlik nie maklik geraak en geroer deur die nood en deur die swaarkry van ander 
nie.  Soms kan ander se lyding vir jou so normaal voorkom – jy kan so gewoond raak daaraan – dat jy dit 
nie meer raaksien nie.  Soms kan jy mense selfs jammer kry, sonder om werklik ŉ diepe deernis te hê wat 
jou tot aksie laat oorgaan.  Ons het ŉ gebrek aan liefde wat tot goeie dade oorgaan.  Ons is traag om ons 
roeping in die nood van ander te erken.  Dis soos Moses wat rustig kon skape oppas nadat hy uit Egipte 
gevlug het, wetende hoe swaar dit met die Israeliete gaan. 


