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Moses die Geroepde 
Exodus 3:1-22 

HOOFPUNT 

As God ons roep om Hom te dien, stuur Hy ons nie in ons eie krag nie. Hy gaan saam met                     
ons, bemagtig ons en sorg dat sy plan uitgevoer word. 

INLEIDING 

Gebruik hierdie gedeelte om die onderwerp van bespreking aan te bied. 

God het Moses geroep om sy volk van Farao se slawerny te bevry. Moses was veertig jaar                 
in selfopgelegde ballingskap en het in Midian weggekruip om die toorn van Farao te ontsnap               
omdat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het. In die lig van die geweldige omvang van hierdie               
taak, was Moses bang om die groot rol waarvoor God hom geroep het, te aanvaar. Hierdie                
week fokus ons op die rol wat God speel wanneer Hy iemand tot die voltydse bediening                
roep. 

● Dink aan voorbeelde uit die Skrif waar God mense wat aanvanklik soos            
onwaarskynlike kandidate gelyk het, vir sy diens opgeroep het. 

● Dink terug aan 'n tyd toe jy geskok was toe jy uitvind van die agtergrond van 'n                 
gerespekteerde kind van God. Hoe dink jy het hy op God se roeping gereageer? 

● Wat leer jy daaruit dat God juis onwaarskynlike kandidate roep wat Hy kan gebruik              
om sy doelstellings te bereik? Hoe is hierdie vergelyking van toepassing op jou lewe? 

BEGRIP 

Ontleed die teksverse oor 'n spesifieke onderwerp uit die Skrif en die betekenis daarvan. 

Laat 'n vrywilliger Exodus 3:1-10 lees. 

Aan die einde van Eksodus 2 het God die ellende van die Israeliete raakgesien. Terwyl God                
hom voorberei om iets aan die Israeliete se omstandighede te doen, het Hy aan Moses in ‘n                 
brandende bos, wat nie deur die vuur verteer kon word nie, verskyn. Hy het toe sy plan aan                  
Moses bekend gemaak. God het nie net die ellende van sy mense raakgesien nie, maar dit                
het Hom diep geraak en Hy het gesê dat Hy sou neerdaal om hulle te kom red. Hy sal hulle                    
na die land van seën lei. Dit was wonderlike nuus vir Moses, totdat hy tot sy ontsteltenis                 
moes hoor dat hy die een is wat hulle die land sou moet inlei. 

 



● Gedeeltes soos hierdie beklemtoon die grootheid en heiligheid van God. Watter           
ervarings in jou lewe het jou gelei tot die omvang van God se heiligheid? Hoe het jy                 
op daardie oomblik gereageer? 

● Moses se identiteit as 'n Israeliet het beteken dat hy nie meer as ‘n onderdrukte slaaf                
geïdentifiseer kon word nie, maar met diegene wat bevry moes word. Hoe hou die              
verandering van identiteit verband met verlossing? Hoe vergelyk dit met jou           
identiteitsverandering in Jesus Christus? 

Laat 'n vrywilliger Exodus 3:11-15 lees. 

Die opgewondenheid dat God uiteindelik sy volk sou verlos, het waarskynlik die            
teenoorgestelde uitwerking gehad toe Moses hoor dat hy die instrument sou wees waardeur             
God die verlossing sou bewerkstellig. Toe Moses hierteen protesteer, het God aan hom 'n              
belofte en ‘n teken gegee dat Hy hom sal help om die opdrag uit te voer. God het aan Moses                    
sy verbondsnaam, “Yahweh” gegee waaraan hulle kon vashou. Die krag van sy naam,             
gebaseer op die Hebreeuse woord, “Ek is”, dui daarop dat God die Skepper en Onderhouer               
is van alles wat bestaan. Sy soewereiniteit oor alle dinge oor die eeue heen, staan vas en                 
kan nie in twyfel getrek word nie. 

● Dink aan ‘n geleentheid wat God op jou pad geplaas het toe jy gehuiwer om 'ja' te sê.                  
Hoe het jy gereageer? 

● Hoe belangrik is die lewenskragtigheid van jou verhouding met God wanneer jy            
uitdagende take oorweeg? Hoekom dink jy so? 

Laat 'n vrywilliger Exodus 3:16-22 lees. 

God het toe sy plan van aksie breedvoerig aan hulle bekend gemaak. ‘n Deel hiervan was                
oor hoe die persone met wie Moses gepraat het, op sy boodskap sou reageer. God het ook                 
gesê dat die ouderlinge van Israel hom en die boodskap sou aanvaar, wat 'n geweldige               
verligting vir Moses was, aangesien hy die volk Israel vier dekades gelede verlaat het. Farao               
sou nie die boodskap aanvaar nie, maar God het onthul dat Hy uiteindelik die oorwinning               
sou behaal.  

● Met hierdie verduideliking het God egter nie alles geopenbaar wat met Moses wat die              
volk gelei het, sou gebeur nie. Beskryf 'n tyd toe jy God in 'n ernstige situasie moes                 
vertrou. Het jy vooraf geweet hoe elke stap sou verloop of het God jou geleidelik deur                
geloof gelei? 

● God het ook vir Moses gesê dat Farao die versoek sou verwerp. Waarom is dit               
belangrik om te weet dat die navolging van God nie altyd uit maklike of aangename               
ervarings bestaan nie? 

TOEPASSING 

Help jou groep om te bepaal hoe die waarhede uit die Skrifgedeelte direk op hulle lewe van                 
toepassing is. 

● God het sy verbondsnaam aan Moses bekend gemaak sodat hy kon weet wie hom              
gestuur het. Christene het die Heilige Gees wat in hulle woon. Hoe word jou              
bereidwilligheid gevorm deur God se begeerte om Hom te dien? Hoe het jy gevoel              
toe jy ervaar dat God jou nader om ander te bedien? 

 



● Hoe sal jy reageer as God jou roep om Hom voltyds te dien? Dink jy dat Hy jou nie                   
sal kan gebruik nie as gevolg van jou foute uit die verlede? Het jy al nagedink oor                 
maniere waarop God jou sterk punte kan gebruik? 

● Hoe beïnvloed dit jou bereidwilligheid om “ja” te sê om God te dien as jy, soos                
Moses, weet dat Hy jou sal bystaan en dat jy deur sy krag die taak sal kan voltooi? 

GEBED 

Bid dat God die harte van jou groeplede sal oopmaak om Hom te dien. Bid dat hul intimiteit                  
met God hulle sal versterk om Hom te vertrou om hulle in hul diens vir Hom te bekragtig, al                   
is die roeping moeilik. 

 

 


