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Inleiding: 

Moses weet nie waarheen hy met sy lewe oppad is nie. Maar God weet. 

Mense, as ons vir Moses hier in die woestyn kry, weet hy nie waarheen hy met sy lewe oppad is nie. 

Hy was volgens die slim mense hier in Eksodus 3 al so 80 jaar oud- hy kyk al terug op sy lewe en 

die foute wat hy gemaak het. Op 80 het Moses hierdie slegte verlede en hierdie toekoms wat nie 

baie blink lyk nie. En op 80 dink jy dat jy net mooi niks meer daaraan kan doen nie. Julle onthou 

die storie van Moses wat in die tyd groot geword het toe die farao, die koning van Egipte besluit het 

alle seuntjies van die Israeliete moet vermoor word sodat die volk nie groter kon word nie. Moses se 

ouers sit hom toe in hierdie biesiemandjie in die Nylrivier. Daar kry die dogter van die farao van 

Egipte hom toe sy in die rivier gaan bad en neem hom eintlik as haar eie kind aan. Moses word dus 

as kind uit Israel hierdie prins van Egipte.  

 

Moses word groot en toe sien hy eendag hoe een of ander Egiptiese hoofman een van sy eie mense 

van Israel slaan terwyl hierdie man as slaaf vir Egipte werk. Moses raak kwaad en slaan die 

Egiptenaar dood en krap hom onder die sand toe. Maar sy eie mense laat kom dit wat hy gedoen het 

by die farao uit en Moses moet vlug vir sy lewe. Hy vlug die woestyn in en kom uit by die mense 

van Midian wat met skape en bokke in die woestyn boer. Hy gaan woon by hierdie mense en trou 

met een van die dogters van Jetro, een van die priesters van Midian. Hy word skaapwagter vir sy 

skoonpa Jetro en op 80 pas hy nog steeds skape vir Jetro op. Ons lees dat toe Moses se eerste seun 

gebore is het hy hom Gersom genoem- dit beteken vreemdeling in 'n vreemde land. 

 

So het Moses sy hele lewe gevoel- soos hierdie vreemdeling- iemand wat van buite af inkyk, maar 

nooit kon inpas of behoort nie. Hy het nie by die Egiptenare ingepas nie, want hy was 'n Israeliet. 

Daarom maak hy die Egiptenaar dood wat die Israelietiese slaaf slaan. Hy pas ook nie by die 

Israeliete in nie, want hulle sien hom as half Egiptenaar- die een wat in die farao se paleis groot 

geword het terwyl  hulle klippe gekap het en slawewerk gedoen het. Daarom verrraai sy eie mense 

hom by die farao. Hy pas later ook nie by die mense van Midian in nie- hulle sien hom as 

Egiptenaar. En hy noem sy eerste seun vreemdeling in die vreemde land. Daarom weet hy op 80 

jaar oud nie wie hy werklik is en waar hy inpas en waarheen hy met sy lewe op pad is nie. 

 



Dis wanneer God vir Moses ontmoet soos ons gesien het in die brandende bos. Jy kan dalk nie weet 

waarheen jy met jou lewe op pad is of waar jy gaan uitkom en of al jou drome vir jouself en of 

ander mense se drome vir jou gaan waar word nie. Ek weet net Moses se lewe het verander toe hy 

besef waarheen God met hom op pad is. Dis wat die Here met jou en my ook wil doen. Hy wil ons 

leer waarheen Hy met ons elkeen se lewe op pad is. 

 

God se roeping is spesifiek: 

Wat beteken hierdie woordjie spesifiek? As jy in 'n sportspan speel het jy hierdie spesifieke plek en 

rol- jy is 'n hulpdoel of vleuel of verdediger. As jy as hulpdoel in netbal die senter se werk wil gaan 

doen gaan jou span nie ver kom  nie. As jy in rugby as vleuel die flank se werk wil gaan doen, gaan 

jou span verloor. Jy moet speel volgens jou rol en plek. Dis hoe God se roeping vir elkeen van ons 

ook werk. Ons sien dit by Moses- God roep Moses om sy volk uit Egipte te gaan uitlei. Moses het 

baie verskonings, maar God staan vas. Ek roep niemand anders hiervoor nie- net vir jou. Dis die 

werk wat ek vir jou uitgesit het om te doen, Moses. Daarvoor het ek jou as Israeliet gebore laat 

word en as Egiptenaar laat grootword in die farao se paleis. Moses, wie anders het albei kante 

gehad- die Israeliet-kant en die Egipte-kant? Net jy. Ons lewensstorie bepaal ook waar God ons 

gaan gebruik. 

 

As kinders van die Here weet ons God roep ons almal om vir Hom te leef. Dis nie 'n nuwe gedagte 

nie.  Maar jy kan nogal lekker wegkruip in hierdie gemeente van 2000 mense as jy glo God roep 

ons net in die algemeen. Maar ons moet vanoggend hoor daar is hierdie spesifieke rede hoekom 

God jou roep- daar is iets wat God net deur jou wil doen, sekere mense wat God net deur jou 

wil bereik. God roep vandag nog gewone mense om buitengewone goed te doen. 

 

God roep Moses ook na hierdie spesifieke mense met hul spesifieke nood toe. God roep hom na sy 

eie mense toe wat in Egipte as slawe werk en baie swaar kry onder die slawedrywers van Egipte. 

Ons lees God het hierdie nood van die Israeliete gehoor en gesien en gevoel. Maar hulle nood 

beweeg ook Sy hand. Hy wil iets aan hierdie nood doen. Daarom wou Hy hê dat Moses ook hierdie 

nood en swaarkry van sy mense sien en voel. Maar dat dit nie daar sou stop nie. 

 

As God jou roep en jy leef in Sy krag dan mag jy nie maar net die nood van ander mense sien 

en hoor en voel nie. Jy moet iets daaraan gaan doen. Die krag van God wat in ons lewens werk 

is altyd doen-krag. Moet nooit die mooi droom hê om iewers met kinders te werk nie- gaan doen 

dit vandag. Moet nooit net hierdie mooi wens hê om eendag iets vir ouer mense te doen nie- doen 

dit vandag! As jy voel jy moet iets moois vir jou maatjie of jou pa of ma doen- doen dit vandag. 



God se krag is nie droom-krag nie, maar doen-krag! As God se hart aangeraak word deur mense se 

nood en swaarkry of deur een of ander behoefte in die gemeente, dan bring daardie nood of 

behoefte ook Sy hand in beweging. En God gebruik mense, vir jou en my om iets aan daardie nood 

of behoefte te gaan doen.  

 

Hoekom tree ons nie altyd op as God ons spesifiek roep vir iets nie? 

Ek dink dis omdat ons maar soos Moses dink. Jy kyk in jouself vas en dink: wie is ek dat ek 

dit gedoen gaan kry? Wie is ek dat ek vir daardie ander mens kan moed inpraat? Wie is ek dat ek 

kan gaan van skaapwagter tot president van my volk wat hulle uit Egipte moet gaan uitlei? 

 

Wat antwoord God vir Moses as jy so in homself vaskyk en daarom so diep twyfel? God antwoord 

hom eintlik dat hy die verkeerde vraag vra. Moenie vra: Wie is ek nie, maar wie is God? Jy kan 

gaan en doen wat ek vra, nie oor wie jy is of nie is nie, maar oor Wie ek is, oor Ek met jou 

saamgaan. Moses, moenie kyk na wie jy is nie, moenie inkyk na binne as ek jou roep nie- kyk wie 

by jou is en saam met jou is. Dis God. Hierdie God wat sê Ek is wat ek is. Dit kan ook beteken Ek 

is wat Ek was of EK is wat Ek sal wees. Daardie naam Ek is wat Ek is of Ek is wat Ek was of Ek is 

wat Ek sal wees beteken net dat God nie verander nie. Hy is die Rots wat jou voorvaders, vir 

Abraham Isak en Jakob gered en gedra het en jou kinders en kleinkinders ook sal dra. Sy getrouheid 

en liefde en krag kan nooit verander of verminder nie. Ek is die Rots Moses, nie jy nie. Daarom kan 

jy gaan as ek jou roep en doen wat Ek van jou vra. Die krag wat alles oortref kom van God en nie 

van ons nie, leer die Nuwe Testament ons. 

 

Die waarheid is egter ook dat ons nie altyd optree as God ons roep nie, omdat ons nie regtig 

meer omgee vir die nood van die mense om ons nie. Ons is al te gewoond daaraan. Dis al te 

deel van ons bestaan. 

 

Die ander rede hoekom ons nie optree as God ons roep nie, is omdat ons nie lus is vir wat dit 

van ons gaan vra nie- dit gaan my dalk ongemaklik laat voel of te veel van my vra. As ek betrokke 

raak gaan mense al hoe meer en meer van my begin verwag of verwag ek moet dit volgende jaar 

weer doen. So ek doen liewer niks nie.  

 

 

 

 

 



As God jou roep, moet jy jou skoene uittrek: 

As God met Moses wil praat, dan waarsku Hy hom dat hy nie nader moet kom nie, want die grond 

waarop Hy staan is gewyde grond of heilige grond. Daarom moet Moses eers sy skoene uittrek. 

Hierdie skoene uittrek is simbool van nederigheid- dat Moses luister en buig voor die Een wat 

met hom praat. Hierdie skoene uittrek vertel ons dat God nie jou maatjie is nie- jy moet aan Hom 

respek en eer betoon. Kinders, wat beteken hierdie woordjie simbool? My ring is die simbool, dit 

vertel vir mense dat ek getroud is. Die brood van die nagmaal is die simbool van die liggaam van 

die Here Jesus wat vir ons aan die kruis gebreek is. 'n Simbool is dus iets wat vir ons na iets anders 

toe wys. 

 

So wys hierdie skoene wat Moses uittrek vir ons na sekere dinge toe. Dit wys vir Moses dat sy 

verlede nou agter hom is. Daardie skoene wat Moses uitgetrek het was simbool van sy slegte 

verlede en die foute wat hy al gemaak het. Daardie skoene wat hy uitgetrek het was simbool 

van die min dink van homself en dat God hom nie kan gebruik nie. God roep ook vir ons, vir 

jou en my om vanoggend te dink aan daardie skoene wat ons moet uittrek. Dit wat in ons pad staan 

om voor die Here te lewe en te doen en te lewe soos wat Hy van ons vra. Miskien is daardie skoene 

wat jy vanoggend moet uittrek jou verkeerde gesindheid, jou manier van dink oor iemand anders. 

Miskien is dit soos by Moses ook die foute van jou verlede. Miskien is dit die seer en vernedering 

wat ander mense jou aangedoen het. Miskien is dit die verbittering oor hulle dit aan jou gedoen het 

of so met jou gewerk het. Miskien is die skoene wat jy vanoggend moet uittrek daardie een mens in 

jou lewe wat jy nie wil vergewe of wil aanvaar nie. 

 

God roep vandag nog met vuur: 

God kom roep vir Moses in die woestyn deur daardie braambos wat brand en brand maar nie 

uitbrand nie. Hy roep vir Moses uit die vuur van daardie braambos. Hoekom roep die Here vir 

Moses so deur die vuur? Waarvan is vuur die simbool- waarheen wys dit vir ons? Vuur wys op 

suiwerheid- vuur brand dit wat nie suiwer is nie, weg. Vuur wys op heiligheid- net soos wat jy nie 

jou hand in die vuur indruk nie, jy het respek vir die hitte wat jou kan brand, net so kom ons nie 

sonder respek of leef sonder respek voor die Here nie.  Vuur wys op mag- Iemand wat hierdie bos 

in die woestyn kan laat brand sonder dat dit uitbrand het mag. As die Here na Moses toe kom in 

die vorm van vuur beteken dit net een ding: niemand kan in God se teenwoordigheid kom en 

maar net weer aangaan met jou lewe en dieselfde bly nie.  

 

Ons het in God se teenwoordigheid gekom deur Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Hy 

het die pad na God wat deur ons sonde toegemaak was kom oopbreek sodat ons vry en 



vergewe voor God ons Vader kan staan. Maar ons moet hoor dat God ons vandag nog roep 

met vuur. Daardie vuur is die Heilige Gees. As God in Handelinge 2 die Heilige Gees oor die 

eerste Christene uitstort, kom die Gees op hulle in die vorm van tonge van vuur. Daardie vuur van 

God wat nou in ons brand, die Heilige Gees help ons om heilig te lewe- met respek voor God te 

lewe soos wat Hy in Sy Woord van ons vra. Die Heilige Gees as hierdie vuur van God wil uit ons 

lewe wegbrand alles wat tusen ons en die Here staan en wat in ons pad staan om Hom te kan dien 

en te doen wat Hy van ons vra. Die Gees suiwer ons lewe. Hierdie vuur van God die Heilige Gees 

wil ons herinner dat God se mag, dat Sy krag ook in ons lewe is en ons sal dra. Ons mag nie deur 

Jesus in God se teenwoordigheid kom en wees en maar dieselfde bly nie. Ons mag nie hoor 

hoe en waarvoor God ons spesifiek roep en dan maar niks daaraan doen of daarop opgee nie. 

Hierdie vuur stuur. Die vuur van die Gees is krag om te gaan en te doen. Nie om mee te 

droom nie. En Gees en vrees rym nie. Die Gees wat God ons gegee het maak ons nie lafhartig nie, 

maar maak ons vol met krag en liefde en selfbeheersing. Krag om te kan doen wat God van ons vra. 

Liefde om daardie mense in nood wat Hy spesifiek op jou en my pad bring te gaan dien met dade 

van omgee en hulp. Selfbeheersing wat beteken die krag om nee te sê vir die sonde op my pad en 

vir hierdie ding van dit wat God van my vra is darem te veel.  

 

Jy is geroep met vuur. Nie met die vuur van die braambos soos by Moses wat hier buite jou brand 

nie. Maar deur die Vuur van God se Gees wat binne-in jou lewe brand. Jy hoef daardie vuur van die 

Gees binne-in jou nie self aan die brand te hou nie. God sorg self dat Sy vuur in ons nie uitbrand 

nie. Miskien weet jy nie waarheen jy met jou lewe op pad is of waar jy gaan uitkom nie. God weet. 

Hy sal as jy sal luister en Hom volg, jou Sy pad en Sy plan vir jou lewe leer en na wie en na watter 

nood Hy jou spesifiek stuur. En waar Hy jou ook al stuur en roep, sal Hy met jou saamgaan. 

Omdat Hy saamgaan, kan ons gaan. 

Amen 

 

 

 

 

 


