
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertelschets 6.1: God is heilig 

 

 

Beginzin: 

Daar gaat Mozes, de schaapherder…  al 40 jaar is hij in de woestijn. 

 

1. Mozes bij de braambos 

• Dichtbij de berg Horeb zijn grasvlakten, daar is voldoende eten voor de schapen. 

• Zijn aandacht wordt getrokken door een brandende braambos. (Leg uit wat dit is) 

• De braambos verteert niet. Mozes loopt erheen: Wat is daar aan de hand? 

 

2. De Heere spreekt tot Mozes over Zijn heiligheid 

• Als Mozes dichterbij komt, spreekt de Heere tegen hem. Mozes moet de schoenen van zijn 

voeten doen. De HEERE is de Heilige. 

• Hoe gedraag jij je als je bijvoorbeeld in de kerk bent? Heb je eerbied voor de heiligheid van 

de Heere? 

• Mozes verbergt zijn gezicht uit eerbied. 

• De Heere maakt zich bekend als de God van Abram, Izak en Jakob, Mozes’ voorvaderen.  

 

3. De Heere heeft Israël gezien 

• De Heere zegt dat Hij het volk Israël wel gezien heeft in Egypte. 

• Hij heeft gezien hoe ze lijden, hoe Farao hen onderdrukt. 

• De Heere ziet je altijd, als je blij of verdrietig bent. Hij weet alle dingen. 

 

4. De Heere roept Mozes tot Zijn dienst 

• De Heere geeft Mozes een opdracht: ‘Ik zal u tot Farao zenden.’ 

• Mozes werpt tegen: ‘Wie ben ik dat ik tot Farao gaan zal?’ 

• Mozes voelt zich heel klein en nietig tegenover God, Die zo heilig is. 

• Herken je dat bij jezelf? Zie je vol ontzag naar de Heere op? 

De Heere bemoedigt hem: ‘Ik zal met u zijn.’ 

• De Heere geeft een teken. Bij deze berg Horeb zal het volk God dienen. 

 

5. De Naam van God 

• Mozes vraagt: ‘Hoe moet ik U noemen bij het volk? Hoe is Uw Naam?’ 

• Alle heidense volken hebben hun goden met hun eigen namen. 

• Er is één God; Hij maakt Zijn Naam bekend opdat de mensen Hem aan zullen roepen.   

• God zegt: ‘IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL’ dat betekent dat Hij eeuwig is en trouw. 

• De Heere blijft altijd Dezelfde, Hij verandert nooit. Hij zal trouw blijven aan Zijn verbond. 

 

6. De dubbele belofte 

• Mozes moet de leiders bij elkaar roepen en hen vertellen dat de Heere hen zal verlossen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• De Heere zal het volk het land Kanaän geven, een vruchtbaar land. 

• Wat God belooft, doet Hij ook. 

 

7. Hoe het verder gaat 

• De Heere belooft dat het volk naar Mozes zal luisteren. 

• Maar Hij waarschuwt: Farao zal hen niet willen laten gaan. 

• De Heere zal Egypte met plagen slaan, maar Farao zal zijn hart verharden. 

• Tenslotte zal hij het volk laten gaan; de Egyptenaren zullen hen veel kostbare spullen 

meegeven. 

 

Slotzinnen 

Pas na veel plagen zal Farao hen laten gaan. En dan zal Mozes met het volk naar Kanaän gaan. ‘En 

Ik zal met jullie mee gaan. Want Ik ben er áltijd. Ik zál voor jullie zorgen.’ Zo wil de Heere ook voor 

jou zorgen! 

 


