debijbelopen.nl
Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
door God Zélf

de berg Gods, Horeb
de Engel des Heren

wijst op de Heer Jezus

brandende doornstruik wijst op Israël
God geeft toelichting

Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham …

Ik heb de ellende van mijn volk gezien
Ik ken hun smarten
relatie

Ik ben neergedaald

( in de vurige oven )

Daniël 3: 29 er is geen God die zó verlossen kan

debijbelopen.nl
Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

1) Wie ben ik?

De plagen van Egypte
zijn bezwaren
Ik ben met je
Teken: Mij dienen op deze berg
Verlost worden = God dienen !

2 Korinthe 3: 5 onze bekwaamheid is uit God
Lukas 17: 10

Wanneer u alles hebt gedaan wat u bevolen is, zegt dan:
wij zijn nutteloze slaven;
wat wij behoorden te doen, hebben wij gedaan.

debijbelopen.nl
Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben
Ik ben er

[ voor jullie ]

Exodus 3: 14

Ik ben heeft mij tot u gezonden

Johannes 8: 24

als u niet gelooft dat Ik het ben

Johannes 8: 28

dan zult u weten dat Ik het ben

Johannes 8: 58

vóór Abraham werd, ben Ik

Johannes 18: 5

Jezus zei tot hen: Ik ben

Openbaring 1: 8

Ik ben de alfa en de oméga, zegt de Heer, God,
Hij die is en die was en die komt, de Almachtige

Christus
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Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

zeg aan de oudsten van het volk:
- Ik ben de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob

Mattheüs 22: 31, 32

Lukas 20: 38

Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door
God tot u gesproken is, toen Hij zei:
‘Ik ben de God van Abraham en de God van Izak en de God van Jakob’?
Hij is niet de God van doden maar van levenden.

Voor Hem leven zij allen
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Exodus 3

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

zeg aan de oudsten van het volk:
- Ik ben de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob
- belofte van uittocht, gaan naar Kanaän (vloeiend melk & honing)
de oudsten zullen luisteren; ga met hen naar koning van Egypte

- zeg hem: de God van de Hebreeën zegt: offer Mij in de woestijn
= van de overkant
Hebreeën 2: 11

Hij schaamt Zich niet hen broeders te noemen

Hebreeën 11: 16

Daarom schaamt God Zich niet voor hen hun God
genoemd te worden
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

zeg aan de oudsten van het volk:
- Ik ben de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob
- belofte van uittocht, gaan naar Kanaän (vloeiend melk & honing)
de oudsten zullen luisteren; ga met hen naar koning van Egypte

- zeg hem: de God van de Hebreeën zegt: offer Mij in de woestijn
voorzegde afloop:

voorkennis !

- de koning van Egypte zal weigeren

géén voorbestemming !

- wondertekenen in Egypte

voor Israël

Lukas 21: 28 Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en
heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij.
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Exodus 3

digitaal

De plagen van Egypte

roeping van Mozes

zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

zeg aan de oudsten van het volk:
- Ik ben de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob
- belofte van uittocht, gaan naar Kanaän (vloeiend melk & honing)
de oudsten zullen luisteren; ga met hen naar koning van Egypte

- zeg hem: de God van de Hebreeën zegt: offer Mij in de woestijn
voorzegde afloop:

voorkennis !

- de koning van Egypte zal weigeren

géén voorbestemming !

- wondertekenen in Egypte

voor Israël

- de koning zál Israël laten gaan

- de Egyptenaren zullen Israël belonen ( jullie moeten hen beroven )
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Exodus 4

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

3) Zij zullen mij niet geloven 3 tekenen, voor Israël én voor Egypte

Wat heb je in je hand?
a) staf wordt een slang
slang -> farao (satans macht)
oudsten (satans list)
staf van Mozes = staf van God

Jesaja 9: 14

Exodus 4: 20

De oudste en aanzienlijke: zij zijn de kop,
de leugen onderwijzende profeet: hij is de staart
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Exodus 4

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

3) Zij zullen mij niet geloven 3 tekenen, voor Israël én voor Egypte

a) staf wordt een slang

staf van Mozes = staf van God

b) hand in de boezem

melaatsheid -> eigen zondigheid (hoogmoed)

Mirjam Numeri 12: 10

Gehazi 2 Koningen 5: 27
Uzzia

Mattheüs 8: 2

2 Kronieken 26: 19

Een melaatse kwam naar Hem toe en huldigde Hem en zei:
Heer, als U wilt, kunt U mij reinigen.
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Exodus 4

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

3) Zij zullen mij niet geloven 3 tekenen, voor Israël én voor Egypte

a) staf wordt een slang

staf van Mozes = staf van God

b) hand in de boezem

melaatsheid -> eigen zondigheid (hoogmoed)

c) Nijlwater wordt bloed

zegen verandert in dood
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Exodus 4

digitaal

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

roeping van Mozes

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

3) Zij zullen mij niet geloven 3 tekenen, voor Israël én voor Egypte
4) Ik kan niet praten
noch gisteren:

Ik zal uw mond zijn
als herder

1 Samuël 16: 18

David was wel ter tale

noch eergisteren: als prins
Handelingen 7: 22

Mozes was machtig in woorden en werken

1 Korinthe 2: 1, 4

niet in overredende woorden, maar in Geest en kracht

2 Korinthe 10: 10

zijn optreden is zwak, en zijn spreken verachtelijk

debijbelopen.nl
Exodus 4

digitaal

roeping van Mozes

De plagen van Egypte
zijn bezwaren

1) Wie ben ik?

Ik ben met je

2) Wat is uw naam?

Mijn Naam is: Ik ben die Ik ben

3) Zij zullen mij niet geloven 3 tekenen, voor Israël én voor Egypte
4) Ik kan niet praten

Ik zal uw mond zijn

5) Stuur maar een ander

Aäron zal uw woorden spreken

Neem je staf mee !

