15.2 Vertelschets – De HEERE roept Mozes.
Beginzin
In de eenzaamheid van de woestijn loopt een herder met zijn kudde. Aan niets is te zien dat hij
vroeger als prins aan het rijke Egyptische hof leefde.
Mozes’ leven in de woestijn
 Mozes zorgt nu al 40 jaar als herder voor de kudde van zijn schoonvader Jethro.
 Vaak denkt hij terug aan zijn leven aan het hof in Egypte.
 Nog vaker denkt hij aan zijn eigen volk: het volk van Israël, dat verdrukt wordt in Egypte. Hoe
zullen ze ooit verlost kunnen worden?
 Mozes denkt over de grote veranderingen in zijn leven na: waarom heeft de Heere het zo laten
gebeuren?
 Zijn er ook in jouw leven dingen die je niet begrijpt? Misschien een ziekte of een ander groot
verdriet? Keer je dan niet van de Heere af, maar zoek Hem juist dan! Hij weet alle dingen!
 De Heere wil Mozes gebruiken in Zijn dienst. Mozes is daarom 40 jaar aan het hof van Farao
geweest om kennis en ervaring op te doen in het besturen van een groot volk. Nu is hij 40 jaar
in de woestijn om geduld en vertrouwen te leren én om te leren in een woestijn te overleven.
De brandende braambos
 Als Mozes met de kudde bij de berg Horeb (de Sinai) is, ziet hij een brandende braamstruik.
Niet ongewoon in de droge hete woestijn, maar deze struik verteert niet door het vuur.
 Mozes komt nieuwsgierig dichterbij, maar dan roept de Heere tot hem: “Mozes, Mozes!”.
Mozes antwoordt bereidwillig: ”Zie, hier ben ik”.
 De Heere roept ook ons als wij Zijn Woord lezen of horen. Reageer jij dan ook zo gehoorzaam of
… heb je allerlei uitvluchten om maar niet te hoeven luisteren?
 De Heere gebiedt Mozes niet dichterbij te komen en zijn schoenen uit te trekken, want de
plaats waarop hij staat is heilig. Denk jij er ook aan dat de Heere heilig is, als je tot Hem bidt?
 De Heere maakt zich bekend als de God van Abraham, Izak en Jakob. Hij laat daarmee zien, dat
Hij aan Zijn verbond met hen gedacht heeft.
 Mozes verbergt zijn gezicht uit vrees om God aan te zien.
De roeping van Mozes
 De Heere zegt de verdrukking van Zijn volk in Egypte te hebben gezien.
 Hij belooft hen te verlossen en hen een goed en ruim land te geven.
 God zal Mozes naar de Farao sturen, zodat hij het volk uit Egypte zal voeren.
 Mozes voelt zich onbekwaam: “Wie ben ik?”. Hij bedenkt echter niet, dat hij het niet zelf hoeft
te doen, maar dat God in hem zal werken om hem geschikt te maken.
 De Heere belooft met Mozes te zijn en als teken krijgt hij de belofte dat hij later op deze berg
Horeb/Sinai met het volk de Heere zal dienen. Die belofte wordt vervuld bij de wetgeving.




“Hoe is Zijn naam?”, zullen de Israëlieten vragen. Mozes vraagt met welke Naam hij de Heere
bekend moet maken.
De HEERE noemt Zijn Naam: ‘Ik zal zijn Die Ik zijn zal’. Deze Naam laat zien, dat God Dezelfde is
en dat Hij omziet naar Zijn volk.

Instructies aan Mozes
 Mozes krijgt de opdracht om met een boodschap voor het volk naar Egypte te gaan. Het volk
kan de indruk hebben dat God hen vergeten is. Mozes moet nu het volk herinneren aan de
God die al eeuwenlang hun God is: ‘De HEERE, uwer vaderen God…’
 Hij moet vertellen dat God aan hem verschenen is en aan hen Zijn boodschap van verlossing
bekend maken en de belofte van een land, vloeiende van melk en honing.
 Hij moet Farao vragen het volk te laten gaan om hun God in de woestijn te offeren.
 De Heere voorzegt dat het volk Israël wel zal luisteren, maar de Farao niet.
 God zal Egypte met plagen slaan. Pas daarna zal Farao het volk laten vertrekken.
 De Egyptenaren zullen aan het volk allerlei spullen meegeven.
 Ze hoeven dit niet te stelen, God zorgt hiervoor als een vergoeding voor de jarenlange zware
arbeid. Later zullen deze schatten gebruikt worden om de tabernakel te kunnen bouwen.
Slotzin
Wat een wonder! De Heilige God kiest een zondig mens uit om het volk van Israël van de slavernij
in Egypte te verlossen. En Diezelfde God wil ons, ook jou, uit de slavernij van de zonde verlossen.

