
Boodskap : Sondag 14 Julie 2019  

Tema: Wanneer jy leer wie God is en uitvind wat Hy van jou wil hê... 

Skriflesing: Lees Eks 1:7-9 

Die volk van die Here was volgens Eks 12:40, 430 jaar in Egipte toe hulle uitgetrek het. 

In hierdie tydperk het daar so baie gebeur. Hulle het ’n sterk nasie geword. God se 

belofte aan Abraham toe Hy Abraham geroep het om weg te trek uit sy land uit, was dat 

Hy ’n groot nageslag sou hê. Vir die eerste keer, baie jare na daardie belofte lyk dit of 

die belofte in vervulling gaan maar teen ’n bitter koste daar in Egipte. Israel is slawe. Op 

’n ander terrein het daar klaarblyklik baie min gebeur. Israel se nageslag het verleer om 

soos Josef en hulle ander voorvaders in ’n verhouding met God te leef. Hulle het nog 

van God gehoor want die Hebreeuse moeders het nog die stories van die verlede vir 

hulle kinders vertel, maar van God se betrokkenheid by Israel in hierdie tyd weet ons 

eintlik baie min. En toe Moses daardie dag voor die God van Abraham en Isak, Jakob 

en Josef in die woestyn by die doringbos staan besef ons dat hulle baie min van Hom 

geweet het. Hulle het die verhale gehad maar dit was tweedehandse kennis. So dikwels 

het dit in die Bybel gebeur dat na ’n tydperk wat God wonderlike dinge gedoen het, drie 

geslagte later daar baie min mense oorgebly het wat God werklik geken het. Liewe 

gemeente van die Here hierdie is so belangrik om te onthou, veral as ons vandag 

hierdie ouers hier sien belowe om vir klein Calista voor te leef. Ons kan vir ons kinders 

die verhale van die evangelie oor en oor vertel maar as ons dit nie leef nie, as hulle nie 

vir God ontmoet in ons huise, ons kerke en ons wêreld as ’n God wat teenwoordig is in 

ons lewens nie, gaan dit slegs verhale vir hulle bly. Dit is die uitdaging van die belofte 

wat Johan en Carien vandag afgelê het en dit is die verantwoordelikheid van elke ouer 

en grootouer in hierdie gemeente. Ons geloof moet eerlik en opreg wees, lewendig en 

’n verskil maak aan hoe ons hier lewe.  

Terug by ons verhaal, toe Moses na sy mandjie geboorte en die onderonsie met die 

Egiptenaar as ’n vlugteling in die woestyn beland was die geheimenis van wie hierdie 

God is en wat Hy van hulle wou hê ’n skat wat gewag het om ontdek te word.  

Lees Eks 3:1-17 

‘n Baie spesiale ontmoeting met God. 



Kleinvee oppas was nog nooit so opwindend soos daardie dag in die woestyn toe 

Moses die Lewende God ontmoet het nie.  Moses se kleinvee oppas in die woestyn was 

geen edele taak nie.  Hy was in die woestyn omdat hy gevlug het vir sy lewe nadat hy 

die Egiptenaar, wat sy mense geslaan het, dood geslaan het.  So beland Moses in die 

woestyn, uitgerangeer uit sy geboorteland, weg van sy mense, sonder vooruitsigte.  

Verlate van mense en van God.  Of so het hy gedink.  En toe ontmoet Hy vir God in die 

woestyn met sy skaapwagters klere en sandale aan, besig om skoonpa se diere op te 

pas.  Wat sou God moes doen om vandag jou aandag te kry?  Dink ‘n bietjie na oor die 

afgelope paar weke, is God nie dalk besig om jou aandag te probeer kry nie.  Daar waar 

jy besig was om te werk, of saam met familie gekuier het, miskien iets wat jou aan God 

laat dink het of iets wat gebeur het terwyl jy op pad huis toe was van jou vakansie 

bestemming af, miskien is God besig om jou in die kerk of in jou stiltetyd te roep, en as 

Hy jou aandag kan kry, vir ‘n oomblik, kan jy die Lewende God ontmoet, en kan dit ‘n 

ontmoeting wees wat jy nooit sal vergeet nie.  God gebruik ‘n brandende doringbos in 

die woestyn om Moses se aandag te kry.  Waar God betrokke is is daar egter altyd iets 

wat anders gebeur as wat jy dit sou verwag.  So is dit die feit dat hierdie bos aanhou 

brand klaarblyklik sonder om uit te brand wat Moses nader laat staan.  Min weet hy dat 

elke tree nader aan die brandende bos ook nader is aan die Ontmoeting van sy lewe.  

Kan jy dink wat sou gebeur het as Moses sou verbystap?  Het God jou aandag of is jy 

te besig, te voorspoedig of te spartelend om God se aandag trekker raak te sien.  Dis 

tyd dat ek en jy begin leef met oop geloofsoë, opsoek na die geleenthede waar God jou 

wil ontmoet.  Soek fyner in jou lewe, soek na die God wat jy in Sy Woord leer ken het, 

Hy wil jou ontmoet. 

 

En dan hoor Moses hoe God sy naam roep, twee maal, net soos die Here Samuel 

geroep het en ook vir Paulus.  Moses antwoord “Hier is ek” maar dis duidelik dat hy nog 

nie seker is wie hom geroep het nie.  En dan stel God homself bekend as die God van 

wie sy ouers hom vertel het.  Die God wat so heilig is dat jy dit versigtig in sy 

teenwoordigheid moet waag.  Kan jy jou voorstel wat daar deur Moses se gedagtes 

gegaan het terwyl hy met sy hande voor sy gesig staan, al skeiding tussen hom en die 



God wat eens gesê het, “Laat daar lig wees” en toe gebeur dit.  Verseker sou Hy hierdie 

ontmoeting met God nooit vergeet nie.   

 

God nooi jou om deel te word van Sy plan 

Hoekom ontmoet God mense? Hoekom het God vir Moses ontmoet?  Net sodat hy 

eendag vir sy kleinkinders die storie van die brandende doringbos kon vertel.  Nee, God 

werk nie so nie.  Elke persoon wat deur God ontmoet is, is uitgenooi om by Hom aan te 

sluit.  Om deel te word van Sy plan met die wêreld.  Hierdie spesiale ontmoeting met ‘n 

nog meer spesiale God sou min beteken het as dit nie Moses se eerste treë was in die 

rigting van God se doel met sy lewe nie.    God roep en ontmoet Moses om Hom in te 

nooi in God se plan met die ganse mensdom.  Jy het ook ‘n plek en ‘n uitnodiging om in 

lyn met God se doel te kom.  God gaan Israel help en Moses kan daarvan deel wees.  

God gaan sy volk bevry en Moses kan help, watter ongelooflike gedagte.  God gaan 

mense red en Johan kan help, God gaan mense vrymaak en jy kan help.  Het jy enige 

idee wat dit beteken om deur God genooi te word.  Hierdie ontmoet met God word elke 

oomblik meer onvergeetlik.   

 

Om die regte vraag aan God te vra. 

Hoe kan jy seker wees dat jy die regte persoon is vir dit wat God in gedagte het?  Hoe 

kan jy seker wees dat God jou roep om saam met Hom te werk?  As ek jou nou sou vra 

om saam te kom dat ons die evangelie aan mense gaan bring wat God nog nie ken nie 

wat sou jou antwoord wees?  Ek is nie eintlik ‘n prater nie, ek sien nie myself op die 

sending veld nie, ek leer moeilik ander tale aan.  Moses vra vir God “Here van alle 

mense hoekom ek, wie is ek, dat ek dit by die Farao sal waag?  Here, onthou U ek vlug 

eintlik vir moord, ek kan nie soontoe gaan nie.  Wie is ek? Is altyd die verkeerde vraag.  

Dis nie wie ek en jy is wat belangrik is nie.  Die regte vraag vra Moses eers ‘n bietjie 

later: Here, wie is U?  Dis wie God is wat bepaal of jy sal kan doen wat Hy vra, nie wie 

jy is nie.  Dis wie God is wat bepaal wat jy sal kan doen.  En om hierdie ontmoeting met 

God te kroon gee die Here vir Moses ‘n persoonlike Naam om met Hom te praat.  Nie 

net die God van sy voorouers nie, maar ook sy God en my God en jou God.  Ek is wat 

ek is.  Jahwe, die Verbondsgod, altyd daar, onveranderlik in sy trou, onuitputlik in sy 



liefde, almagtig, die Skepper.  Die Ewige Naam van God waarmee Hy altyd aangeroep 

mag word, want Hy sal altyd teenwoordig wees.  As jy eers weet wie God is sal jy 

ophou vra oor wie jy is.  Die Bybel sê dat Moses met God gepraat het soos ‘n man met 

sy vriend.  Dit was moontlik omdat Moses daardie dag gevra het wie God is en God vir 

hom Sy Naam gegee het.  Daar is egter een probleem. Jy kan nie leer wie God is en nie 

begin vra wat God van jou wil hê nie. Dit is ’n natuurlike reaksie. As ek ontdek wie God 

werklik is dan wil ek Hom behaag met my lewe. Dan wil ek graag wees waarvoor Hy my 

geroep het. Dan wil ek weet hoe ek Hom kan eer en aan Hom kan gehoorsaam wees. 

Kortom ek wil weet wat Hy graag van my sou wou hê. En hieroor het God ons nie in die 

donker gelaat nie. Daardie dag daar op die berg Sinai gee God ’n geskenk uit sy hart uit 

vir elkeen wat Hom leer ken het as hulle God. In tien woorde maak God sy hart bekend 

en as die Here wil, gaan ons in hierdie kwartaal in hierdie tien woorde wandel.  

Wees gereed om nader te stap aan die brandende doringbos. En vra dan die regte 

vraag : Here, wie is U, net soos Samuel en Paulus ook moes vra.  Amen 

 


