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Skrifgedeelte: Eksodus 3:11-17 en 4:1-17 

Fokusvers: Eksodus 3:14 

Tema: As "EK IS" voor jou kom staan wanneer jy nie "is" nie. 

Nederigheid is `n goeie eienskap, maar te veel nederigheid kan lei tot ongehoorsaamheid en tot 

ondankbaarheid vir die gawes en talente wat die Here vir jou gee. Dit is wat ons sien wanneer God 

voor Moses kom staan en hom roep om die volk uit Egipte te lei. In Eksodus 3 en 4 hoor ons eers hoe 

God op `n besonderse manier aan Moses verskyn en dan begin God met Moses praat en Moses met 

God redeneer. Moses gee vyf verskonings vir hoekom hy dink hy nie die regte persoon is vir hierdie 

taak van die Here nie: 

 Hy is nie belangrik genoeg nie (Eksodus 3:11); 

 Hy is nie gesagvol genoeg nie (Eksodus 3:14); 

 Hy is nie geloofwaardig genoeg nie (Eksodus 4:1); 

 Hy is nie goed genoeg met woorde nie (Eksodus 4:10); en 

 Hy is eintlik nie bereid om te gaan nie (Eksodus 4:13). 

Op die oor af klink hierdie eintlik na besonderse nederigheid wat Moses het. Hy sê hiermee vir die 

Here dat hy wat Moses is, nie só `n belangrike persoon is nie en dat hy nie eintlik enige gesag in hom 

het nie. Hy is maar net `n gewone mens en daarom sal die Israeliete hom mos nie sommer net glo 

nie en eintlik kan hy nie eers altyd homself behoorlik uitdruk as hy met ander mense moet praat nie.  

Tog bly die Here geduldig met Moses en wys op die einde vir Moses dat dit nie belangrik is wie 

Moses is nie, maar Wie God is. Elke keer wanneer Moses een van hierdie verskonings gee, antwoord 

die Here vir Moses deur hom te wys op dit wat Hy doen. En juis wanneer Moses se verskonings hulle 

dieptepunt bereik, maak die Here Homself aan Moses bekend. Die God wat vir Moses stuur is die 

Here - die "EK IS".  

Wanneer Moses hier probeer sê dat hy nie weet hoe om die Israeliete te antwoord oor wie hom 

gestuur het nie, probeer hy in werklikheid vir die Here sê dat hy nie geloofwaardig genoeg is nie - die 

Israeliete gaan hom nie sommer net glo nie. En dan is die Here se antwoord: "Ek is wat Ek is"...die 

Here self is geloofwaardig! Dit is Hy wat vir Moses gestuur het. 

En met "EK IS" maak die Here aan Moses en die Israeliete bekend Wie Hy werklik is: Hy is ewig, 

onveranderlik, oneindig, oral-teenwoordig en almagtig. Hy is die God van verhoudings, van die 

skepping en die God wat verlossing bring. Hy is die God van die Israeliete se voorvaders Abraham, 

Isak en Jakob, maar ook die God van hulle kinders, kleinkinders en al hulle nageslagte. Hy is en sal vir 

altyd wees! 

Hoe moes hierdie antwoord van die Here vir Moses geruk het?! Dít is die God voor Wie hy staan en 

wat vir hom hierdie opdrag gee om die volk uit Egipte te lei en te bevry. En dit is hierdie God wat vir 

Moses die belofte gee wanneer Moses sê dat hy nie belangrik is nie. Hierdie belofte is dat die volk vir 

God by die berg Horeb sal kom aanbid wanneer hulle uit Egipte bevry is. Die teken wat die Here vir 

Moses gee, gaan eers duidelik word wanneer Moses klaar gedoen het wat die Here van hom vra: só 

seker is dit dat Moses hierdie opdrag van die Here sal uitvoer. Al wat die Here van Moses vra is om 
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op die Here te vertrou dat die Here is Wie Hy sê Hy is en dat Hy sal doen wat Hy belowe om te doen. 

Dit is al wat die Here van Moses vra: vertroue. 

Alhoewel die Here, die Groot "EK IS", hier voor Moses kom staan, gaan hierdie gedeelte oor Wie die 

Here is en wat Hy doen deur Moses en nie net oor Moses nie. Dit is wat die Israeliete moes besef in 

die Naam wat die Here aan Moses gegee het en dit is wat die Israeliete ook moes besef toe hulle jare 

later hierdie verhaal gelees het: dit gaan nie oor Moses, die instrument in die hand van die Here nie, 

maar oor die Here en Wie Hy is. 

Tog is dit wat die Here hier vir sy volk in die Ou Testament bekend gemaak het, maar net `n gedeelte 

van Wie God werklik is. Hoor julle hoe God Homself in woorde bekend maak wat ons amper nie 

heeltemal kan begryp nie: ewig, oral-teenwoordig, oneindig, almagtig? God is só groot dat Hy amper 

net beskryf kan word in woorde wat ons nie heeltemal kan begryp nie.  

Maar daarom dat Jesus Christus die Here, die Groot "EK IS", is en Hom nog voller aan ons bekend 

kom maak. Wanneer Jesus op aarde besig was om die mense van sy tyd en ons te leer Wie Hy is en 

wat Hy kom doen het, doen Hy dit met sewe "Ek is"-uitsprake. Ons hoor hulle in die Evangelie 

volgens Johannes: 

 Ek is die brood wat lewe gee; 

 Ek is die lig vir die wêreld; 

 Ek is die ingang; 

 Ek is die goeie herder; 

 Ek is die opstanding en die lewe; 

 Ek is die weg en die waarheid en die lewe; en  

 Ek is die ware wingerdstok. 

Só kom die Here Jesus Christus en op `n eenvoudige manier met alledaagse beelde maak Hy Homself 

aan ons bekend om só vir ons te wys dat Hy die een is wat in ons werk, wat ons beweeg en wat vir 

ons deur die Heilige Gees die krag gee om voluit vir Hom te leef. En dan, nadat Hy dit vir ons kom 

leer het en dit ten volle vir ons geword het deur in ons plek aan die kruis te sterf, gee Hy aan ons ook 

`n opdrag. `n Opdrag wat nie daaruit bestaan dat ons mense moet uitlei nie, maar dat ons teenoor 

mense moet bely en hulle moet lei in die spore van Jesus. Dit is `n opdrag wat vra dat ons nie vooruit 

moet stap nie, maar dat ons saam met hulle agter Jesus Christus moet aanstap. Ons ken almal 

hierdie opdrag:  

"Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: Doop hulle in die Naam van die 

Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." 

En só ook is dit met ons wanneer die Here voor ons kom staan dat ons dikwels vol verskonings is oor 

hoekom ons nie hierdie opdrag van die Here wil of kan uitvoer nie. 

 Ek is nie belangrik genoeg nie; 

 Ek is nie gesagvol genoeg nie; 

 Ek is nie geloofwaardig genoeg nie; 

 Ek is nie goed genoeg met woorde nie; en 

 Ek is eintlik nie bereid om te gaan nie. 
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Juis dan is dit nodig vir ons om te onthou dat ons nie al hierdie dinge uit ons eie moet wees nie. 

Jesus Christus is die groot "EK IS" en dit is Hy wat ons roep, stuur en deur die Heilige Gees toerus om 

hierdie opdrag uit te voer. Dit is Hy wat, toe Hy hierdie opdrag aan ons gegee het, ook `n vaste 

waarheid gegee het: alle mag in die hemel en op die aarde is aan Hom gegee. Daarom is dit nie vir 

ons nodig om enige mag in eie hande te hê of te neem nie. Die Here sal sorg. Dit is Hy wat almagtig 

is, wat die mag het om vir ons dit te gee wat ons nodig het om Sy opdrag uit te voer.  

En saam met hierdie vaste waarheid gee Hy ook aan ons `n belofte: "En onthou: Ek is by julle al die 

dae tot die voleindig van die wêreld." Op `n ander plek in Johannes het Jesus hierdie belofte op só `n 

manier gestel dat Hy ons nie as weeskinders agter los nie, maar dat Hy die Heilige Gees aan ons sal 

gee om ons in die volle waarheid te lei. En vandag, elke tree wat ek en jy gee, loop ons saam met die 

Heilige Gees. Maak nie saak waar ons gaan, wat ons sê en waarmee ons besig is nie, die Heilige Gees 

is nou reeds by ons en besig met ons. 

Die belofte wat die Here aan Moses gegee het, het eers waar geword nadat hy die volk uit Egipte 

gelei het. Ons belofte is reeds waar...nog voordat ons begin bely het! Daarom kan ons vertrou dat 

die Here vir ons dit sal gee wat ons nodig het om Sy groot opdrag uit te voer. 

Voel jy dat jy nie in jouself genoeg "is" nie? Dat jy nie goed genoeg, geloofwaardig genoeg, gesagvol 

genoeg, welsprekend genoeg of die regte persoon is nie? Dit is goed, want jy hoef nie te wees nie! 

Jesus Christus is die Een wat genoeg "is" en wat volmaak is en geloofwaardig is en wat alle mag besit 

en wat die lewende Woord is en wat deur God gestuur was om ons uit die dood na die lewe te lei. 

Hy het klaar voor gestap en uitgelei, ons loop bloot agter Jesus aan in Sy voetspore. En dit is Hy wat 

saam met jou gaan en wat jou stuur om te bely. God, die Groot "EK IS" staan voor jou en Hy is 

genoeg. 

Amen 

 


