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Liedboek 23b:  1

De Heer is mijn herder!
’k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.





Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.



Opwekking 767

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.



Opwekking 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.



Opwekking 767

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.
(2x)
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11 Mozes zei: 'Maar wie ben ik dat ik naar de farao 
zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?' 
12 God antwoordde: 'Ik zal bij je zijn. En dit zal 
voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als 
je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie 
God bij deze berg vereren. ' 13 Maar Mozes zei: 
'Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen 
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd 
heeft, en ze vragen: "Wat is de naam van die 
God?" Wat moet ik dan zeggen?'

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



14 Toen antwoordde God hem: 'Ik ben die er zijn 
zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: "IK ZAL ER 
ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd."' 15 Ook zei hij 
tegen Mozes: 'Zeg tegen hen: "De HEER heeft mij 
gestuurd, de God van uw voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. 
En hij heeft gezegd: 'Zo wil ik voor altijd heten, 
met die naam wil ik worden aangeroepen door 
alle komende generaties.'"

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



16 Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en 
zeg tegen hen: "De HEER, de God van uw 
voorouders, is aan mij verschenen, de God van 
Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: 'Ik 
heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan 
en ik heb mij jullie lot aangetrokken. 17 Ik heb 
besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te 
halen en je naar een land te brengen dat 
overvloeit van melk en honing, het gebied van de 
Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, 
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.'"

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



18 Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, 
en dan moet je samen met hen naar de koning 
van Egypte gaan. Zeg hem dat de HEER, de God 
van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en 
vraag hem toestemming om drie dagreizen ver 
de woestijn in te trekken om de HEER, jullie God, 
offers te brengen. 19 Ik weet dat de koning jullie 
dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde 
hand wordt gedwongen. 20 Daarom zal ik met 
krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen, ik zal 
er wonderbaarlijke daden verrichten, en dan zal 
hij jullie laten gaan.

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



21 Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie 
goedgezind zijn: mijn volk zal niet met lege 
handen vertrekken. 22 Alle vrouwen moeten aan 
hun buurvrouw en aan de vrouwen die bij hen in 
huis wonen, zilveren en gouden sieraden en ook 
kleren vragen. Die moeten jullie je zonen en 
dochters laten dragen. Zo zullen jullie de 
Egyptenaren beroven.' 

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



1 Weer maakte Mozes bezwaar. 'Ze zullen me vast 
niet geloven en niet naar me luisteren,' zei hij. 'Ze 
zullen zeggen: "De HEER is helemaal niet aan jou 
verschenen."' 2 De HEER vroeg: 'Wat heb je daar 
in je hand?' 'Een staf,' antwoordde Mozes. 3 'Gooi 
hem op de grond,' beval de HEER, en toen Mozes 
dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes 
deinsde achteruit, 4 maar de HEER zei tegen hem: 
'Grijp de slang bij zijn staart.' Toen Mozes dat 
deed, veranderde in zijn hand de slang weer in 
een staf.

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



5 De HEER zei: 'Hierdoor zullen ze geloven dat de 
HEER, de God van hun voorouders, de God van 
Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, 
aan jou verschenen is.' 6 Ook zei hij: 'Steek je 
hand eens in je kleed.' Mozes deed dat, en toen 
hij zijn hand er weer uit trok, zat die onder de 
uitslag, hij was sneeuwwit. 7 'Steek je hand nog 
eens in je kleed,' zei de HEER. Mozes deed het en 
toen hij zijn hand er opnieuw uit trok, zag die er 
weer net zo uit als de rest van zijn huid.

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



8 'Als ze je niet geloven en zich niet door het 
eerste wonderteken laten overtuigen,' zei de 
HEER, 'dan zullen ze zich wel laten overtuigen 
door het tweede. 9 Maar zijn ze door geen van 
deze beide wonderen te overtuigen en blijven ze 
weigeren naar je te luisteren, dan moet je water 
uit de Nijl scheppen en dat over het land 
uitgieten; het water zal op het droge in bloed 
veranderen.'

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



10 Maar Mozes antwoordde: 'Neemt u mij niet 
kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed spreker. Dat 
is altijd al zo geweest, en daar is geen 
verandering in gekomen nu u tegen mij, uw 
dienaar, gesproken hebt. Ik kan nooit de juiste 
woorden vinden.' 11 De HEER zei: 'Wie heeft de 
mens een mond gegeven? Wie maakt iemand 
stom of doof, ziende of blind? Wie anders dan ik, 
de HEER? 12 Ga nu, ik zal bij je zijn als je moet 
spreken en je de woorden in de mond leggen.'

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  



13 Maar Mozes hield vol: 'Neemt u mij niet 
kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders, wie u 
maar wilt.' 14 Nu werd de HEER kwaad op Mozes. 
'Je hebt toch een broer, de Leviet Aäron!' zei hij. 
'Ik weet dat hij welbespraakt is. Hij is al naar je 
onderweg en zal blij zijn je te zien. 15 Vertel jij 
hem wat hij moet zeggen. Ik zal bij jullie zijn als 
je moet spreken en jullie ingeven wat je moet 
doen. 16 Hij zal in jouw plaats het volk toespreken: 
hij zal jouw mond zijn, jij zult zijn god zijn. 17 En 
neem je staf in de hand, want daarmee moet je 
de wonderen doen.'

Exodus 3 :  11  - 4 :  17  





Leidinggeven in nieuwe tijden



Hoe kom ik onder mijn roeping 
uit?

Tegenwerpingen van Mozes
– Gods reactie



1 Ik ben onzeker over mijzelf
– ken mijn naam

2 Ik verwacht kritische houdingen
– verwonder je over Mij: Ik ben de HEER

3 Ik word niet geaccepteerd
– ga en sta in mijn gezag 

4 Ik ben geen prater
– samen gaven goed inzetten

Tegenwerpingen van Mozes
– Gods reactie



Leidinggeven in nieuwe tijden
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GK-gezang 177 :  1 ,  3

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,
zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.
Heer, ik bid U, blijf mij nabij.



GK-gezang 177 :  3

Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid,
de vrede van mijn hart.
En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer.
Zo weet ik mij veilig,
want uw hand laat mij nooit los.
Van wat ik misdaan heb, hebt U mij bevrijd,
en in uw vergeving leef ik nu.
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DNP-psalm 134:  1 ,  2

Kom, trouwe dienaars van de HEER,
die altijd klaar staan tot zijn eer,
hef jullie handen op naar Hem.
Zegen de HEER met hart en stem.



DNP-psalm 134:  2

Zijn zegen wensen wij voor jou:
vrede uit Sion, liefde, trouw
van Hem die jou tot leven riep,
die hemel, zee en aarde schiep.





wij  b idden …
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Sela- Gebed voor de werkdag

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.



Sela- Gebed voor de werkdag

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.



Sela- Gebed voor de werkdag

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door uw Geest met kracht in mij,
tot uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.




