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Hoofdstuk 37        
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Jaren geleden las ik het boek: ‘De Herberg van het Zesde Geluk’. Ook heb ik 

lang geleden de verfilming van dat boek gezien. Een mooie en indrukwekkende 

film was dat. 

 

Het is de ware geschiedenis van één van de heldhaftigste vrouwen van haar 

generatie, Gladys Aylward, die in Engeland diende als dienstmeisje, maar zich 

door God geroepen voelde om in China als zendelinge te gaan werken. 

 

Ik herinner mij nog dat deze vrouw als jong meisje graag zendelinge wilde 

worden. Maar, volgens ‘de deskundigen’  was zij daar te dom voor. Zij had geen 

diploma’s. 

Toch kwam zij (in eigen kracht?) in China en begon daar in een afgelegen 

dorpje een herberg, die zij de naam gaf: ‘De Herberg van het Zesde Geluk.’  Ze 

leerde met veel moeite Chinees spreken en ging haar gasten in de herberg 

vertellen van Jezus. 

 

Later, tijdens de oorlog tussen China en Japan redde zij na een verschrikkelijk 

barre voettocht, dwars door de bergen heen, honderd kinderen van de dood. 

 

Lieve kleinkinderen, lees dit boek maar eens. Het is erg indrukwekkend wat deze 

vrouw in de Naam van Jezus allemaal gedaan heeft. 

 

 

Hoofdstuk 37       -     De brandende doornstruik      -       Exodus 3 en 4 

 

Veertig lange jaren had Mozes nu bij zijn schoonvader gewoond. Veertig lange 

jaren was hij in de dorre steppe schaapherder geweest. Mozes was erg  

veranderd. Een man van tachtig jaar was hij nu, nog steeds gezond en sterk, 

maar toch ook niet meer heel jong. Hij had grijs haar gekregen. Hij leek niet 

veel meer op die donkere, driftige prins die in Egypte een slavendrijver 

doodsloeg en die daarna in de bres sprong voor de zeven dochters Jetro, die hij 

nog nooit eerder gezien had. 

Nee, hij was niet meer dezelfde Mozes van veertig jaar geleden. Uiterlijk niet, 

en in de loop der jaren was hij veel rustiger, geduldiger en vooral nederiger 

geworden. 

Over zijn grootse dromen van vroeger kon hij nu glimlachen. Hij wenste 

helemaal niet meer zijn volk te verlossen uit hun slavernij en hen leiden naar het 

Beloofde Land. Soms was hij dankbaar dat hij alleen maar voor zijn schapen en 
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geiten hoefde te zorgen en niet de zorg en de verantwoordelijkheid had voor een 

groot en ondankbaar volk. 

Dat betekende niet dat hij zijn volk vergeten was. De weinige keren dat hij iets 

hoorde over hoe erg de onderdrukking van zijn volk in Egypte was, kwam weer 

die oude pijn naar boven. Dan zag hij zichzelf weer lopen langs die lange rijen 

slaven, hoorde hij de stokken op die blote ruggen slaan en vooral dat gejammer 

van die ene slaaf die hij die dag gewroken had. 

 

Na al deze lange jaren voelde hij zich nog steeds een Hebreeër, een vreemdeling 

bij de stam van Midian. Maar hij woonde nu eenmaal bij hen. Hij had zich 

aangepast aan hun zeden en gewoonten. Zijn eerste zoon Gersom had hij 

besneden, zoals God bevolen had om te doen bij alle kinderen van Abraham. 

Maar bij zijn tweede zoon had hij dat niet meer gedaan. Zijn vrouw Sippora 

wilde het niet. Zij vond het een wreed gebruik en Mozes had haar haar zin 

gegeven, hoewel hij wist dat dit een groot kwaad was. Maar hij kwam toch nooit 

weer terug bij zijn oude volk, bij zijn familie dacht hij bitter. Nog een aantal 

jaren en dan zou hij sterven en zou men hem hier in deze wildernis begraven. 

Het mooie groene Egypte zou hij nooit weer zien en het land Kanaän, het land 

van zijn voorouders al helemaal niet…. 

 

Op een keer toen Mozes met zijn kudde schapen ver van huis was afgedwaald en 

dichtbij de berg Horeb was, zag hij een doornstruik in brand staan. Dat gebeurde 

wel vaker. Maar het vreemde was, deze struik verbrandde niet. Dat was een 

groot wonder en daar wilde hij meer van weten. Hoe kon dit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze struik verbrandde niet. 
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Toen hij dichterbij kwam hoorde hij een stem uit de vuurvlam zeggen: ‘Mozes, 

Mozes.’ 

Hij begreep dat dit geen mensenstem kon zijn en eerbiedig zei hij: ‘Ja Heer, hier 

ben ik. Ik luister.’ 

De Stem antwoordde: ‘Kom niet dichterbij en trek je sandalen uit, want je staat 

op heilige grond.’ 

Mozes deed wat tegen hem gezegd werd. Hij wachtte. Die wonderlijke Stem zou 

zeker meer te zeggen hebben. Angstig dacht hij: Zou het God zijn die hem 

kwam straffen voor iets wat hij verkeerd gedaan had?  

De Stem sprak verder: ‘Ik ben de God van je vader. Ik ben de God van 

Abraham, Izaäk en Jacob.’ 

Mozes deed zijn handen voor zijn ogen. Hij durfde niet te kijken. 

De Stem van God ging verder: ‘Ik heb gezien hoe moeilijk mijn volk het in 

Egypte heeft. Ik heb gezien hoe ze onderdrukt worden en Ik heb gehoord hoe ze 

om hulp roepen. Ik weet hoe ze lijden. Nu ben ik gekomen om ze te bevrijden uit 

de macht van de Egyptenaren. Ik zal ze naar een land brengen waar nu andere 

volken wonen: Kanaänieten, Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en 

Jebusieten. Het is een mooi, groot land. Er is genoeg te eten en te drinken, meer 

dan genoeg voor iedereen.  

Mozes, Ik stuur jou naar de Farao. Want ik heb gehoord hoe de Israëlieten om 

hulp roepen en Ik heb gezien hoe de Egyptenaren hen onderdrukken. Jij moet 

mijn volk uit Egypte weghalen.’ 
‘O God,’ zei Mozes heel zachtjes, ‘U bent te laat.’ 

Een groot verdriet kwam in hem. Hij moest Israël verlossen uit de macht van de 

Farao? Wat had hij dat graag gedaan, maar dan veertig jaar geleden. Nu was hij 

te oud, kon hij het niet meer. O, om nu nog jong te zijn, sterk en moedig…. 

Bedroefd zei hij tegen God: ‘Ik? Moet ik naar de Farao gaan en de Israëlieten uit 

Egypte halen? Dat kan ik niet.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik zal altijd bij je zijn. 
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God zei: ‘Ik zal altijd bij je zijn. Jij zult het volk uit Egypte weghalen en hier op 

deze berg zullen jullie mij vereren. Dan zul je weten dat Ik je gestuurd heb.’ 

En nog, na deze belofte van Goddelijke hulp meende Mozes dat hij dit werk niet 

kon doen. 

Hij zei: ‘Ik moet dus tegen de Israëlieten zeggen dat de God van hun voorouders 

mij gestuurd heeft. Maar wat moet ik zeggen als ze vragen hoe die God heet? Ja, 

dat zullen ze zeker doen!’  

Ook dit bezwaar wilde God in Zijn genade wegnemen. 

Mozes vroeg God naar Zijn Naam. Daarmee vroeg hij naar Gods geheim. Maar 

een mens kan en mag Gods Naam niet weten, niet noemen en Hem ook niet 

uitbeelden. En dat kunnen mensen ook niet! Hoe zouden wij dat ook kunnen? 

God woont in de hemel en wij op de aarde. 

‘Ik ben die Ik ben,’ sprak God plechtig. ‘Ik ben degene die er altijd is. Die er 

altijd voor jullie zal zijn. Je moet tegen de Israëlieten zeggen dat ‘Ik ben er 

altijd’ je gestuurd heeft.’ 

En met die Naam ‘Jahwè’ of zoals het later in onze taal geworden is ‘de Heer’  

wilde God door Zijn volk genoemd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Naam ‘Jahwè’. 

 

God zei verder: ‘Mozes, je moet de leiders van de Israëlieten bij elkaar roepen 

en tegen hen zeggen: ‘De Heer, de God van jullie voorouders, de God van 

Abraham, Izaäk en Jacob, is bij mij gekomen. Hij heeft gezegd dat Hij 

medelijden met jullie heeft. Want Hij heeft gezien hoe moeilijk jullie het hebben 

in Egypte. Hij zal jullie bevrijden uit de ellende. Hij zal jullie naar een ander 

land brengen, het land van de Kanaänieten en de andere volken die daar wonen. 

In dat land is genoeg te eten en te drinken, meer dan genoeg voor iedereen. 
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De leiders van het volk zullen naar je luisteren. Daarna moet je samen met de 

leiders naar de Farao gaan. Tegen hem moet je zeggen: ‘De Heer, onze God, is 

bij ons gekomen. Mogen wij naar de woestijn gaan om hem daar offers te 

brengen? Dat is een reis van drie dagen. 

Ik weet dat de Farao dat niet goed zal vinden. Alleen als Ik hem dwing om jullie 

te laten gaan, zal hij het goedvinden. Ik zal de Egyptenaren laten zien hoe 

machtig Ik ben. Ik zal vreselijke dingen doen om ze te straffen. Daarna zal de 

Farao jullie laten gaan. Ik zal ervoor zorgen dat de Egyptenaren jullie dan goed 

behandelen. Jullie zullen niet arm uit Egypte weggaan. Jullie vrouwen moeten 

aan alle Egyptische vrouwen gouden en zilveren sieraden vragen en ook kleren. 

Die moeten jullie je kinderen aan laten trekken. Zo zullen jullie de Egyptenaren 

arm maken.’ 

 

Mozes geloofde wel dat de Heer het zo zou doen, maar hij kon zich niet 

voorstellen dat hij dit moest doen. Hij was te oud en hij had de moed er ook niet 

meer voor. Het volk moest verlost worden, jazeker, maar God kon evengoed 

iemand anders sturen. 

Mismoedig zei hij: ‘Heer, de Israëlieten zullen mij vast niet geloven. Ze zullen 

niet naar mij luisteren. Ze zullen zeggen dat U helemaal niet bij mij bent 

geweest.’ 

Mozes begreep niet dat geen mens tegen God in mag gaan en dat je moet 

gehoorzamen, wanneer Hij je roept. 

 

God zei tegen Mozes: ‘Wat heb je daar in je hand?’ 

‘Een staf, Heer,’ antwoordde Mozes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De staf van Mozes veranderde in een slang 
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‘Gooi hem eens op de grond.’ 

Mozes deed direct wat de Heer tegen hem gezegd had, maar nauwelijks had de 

staf de grond geraakt of Mozes sprong bang achteruit: zijn staf die hij al zo lang 

gebruikt had veranderde in een grote gevaarlijke slang.  

Nog niet eens was Mozes van de schrik bekomen of de Heer zei: ‘Pak hem bij 

zijn staart!’ 

En diezelfde Mozes die steeds tegen Gods bevel inging, pakte nu de slang wel 

bij de staart, die direct weer in zijn staf veranderde. 

 

En nog een wonderteken liet de Heer Mozes doen. Hij moest zijn hand in zijn 

mantel steken en toen hij hem er weer uittrok was deze melaats. Zijn vel, zojuist 

nog gezond bruin, was nu wit als sneeuw. En nog eens moest Mozes zijn hand in 

zijn mantel steken en weer tevoorschijn halen. Toen hij dat gedaan had, was de 

hand weer helemaal gezond. 

 

De Heer zei: ‘Als de Israëlieten je niet geloven na het eerste wonder zullen ze je 

misschien geloven na het tweede wonder. Maar als ze je dan nog niet geloven, 

moet je water uit de rivier de Nijl halen. Dat moet je dan over de grond gieten. 

Dan zal dat water in bloed veranderen.’ 

 

Zelfs nu bleef Mozes tegenstribbelen. Hij was er zo van overtuigd dat hij niet 

bekwaam genoeg was om dit belangrijke werk te gaan doen, dat hij zelfs tegen 

God inging die hem zulke machtige tekens liet doen. 

Mozes zei: ‘Neem mij niet kwalijk, Heer. Maar ik ben niet zo’n goede spreker. 

Dat is altijd al zo geweest. En nu u met mij gesproken hebt is dat nog steeds zo. 

Ik kan nooit de goede woorden vinden.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ach Heer, ik ben niet zo’n goede spreker.’ 
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Nog één keer sprak de Heer in goedheid tegen Mozes: ‘Zeg Mozes, wie heeft de 

mens een mond gegeven? Wie zorgt ervoor dat de mens kan spreken en horen? 

Wie zorgt ervoor dat de mens kan zien? Of wie maakt hem blind? Dat doe Ik, de 

Heer! Ga nu en Ik zal je helpen als jij moet spreken. Ik zal je vertellen wat je 

moet zeggen!’ 

 

Daar stond Mozes en hij wist niets meer te bedenken om niet te hoeven gaan. 

Hij moest en de Heer zou hem helpen…. Ja, maar hij was te oud en hij had er de 

moed niet meer voor. Veertig eerder, ja toen wel. Maar dat was voorbij! 

‘Ach Heer,’ zei hij moedeloos, ‘neem mij niet kwalijk, maar stuur iemand 

anders!’ 

En toen was het geduld van de Heer op en werd Hij boos op zijn onwillige 

dienstknecht. Hij wilde van geen uitvluchten meer weten, maar tegelijkertijd 

was Hij ook genadig en wilde Hij Mozes iemand meegeven die hem kon helpen 

en die ook voor hem zou spreken. 

De Heer zei: ‘Je hebt toch een broer die Aäron heet? Die kan goed spreken en 

komt naar je toe. Hij is al onderweg en hij zal blij zijn om je te zien. Jij moet 

hem vertellen wat hij moet zeggen. Ik zal jullie helpen en zeggen wat jullie 

moeten doen. Jij hebt de leiding en Aäron zal namens jou tegen de Israëlieten 

spreken. Neem je staf mee, want daar moet je wonderen mee doen.’ 

 

Niet veel dagen later ging Mozes op reis en nam zijn vrouw en hun beide zonen 

mee. Nu hij eenmaal op reis was vertrouwde hij erop dat de Heer hem zou 

helpen. 

Mozes reisde nu anders dan hij veertig jaar geleden had gedaan. Toen reisde hij 

in eigen kracht. Nu wist hij dat hij zelf niets, maar dat God alles voor hem moest 

doen. En iemand die zo op reis gaat, in het volste vertrouwen dat God hem helpt, 

die is tot grote dingen in staat, ook al ben je tachtig jaar…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sippora, de vrouw van Mozes. 
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Die nacht, in een herberg vlak bij de grens, verscheen God opnieuw aan Mozes. 

Maar deze keer kwam God in zijn toorn en probeerde hem te doden. Mozes 

kreeg hevige koortsen. Hoe kon dit? Mozes zijn vrouw Sippora wist het.   

 

De reden was dat Mozes zijn tweede zoon niet besneden had. Dat had zij 

tegengehouden. Maar nu kon zij het goedmaken. Ze pakte een stenen mes en 

besneed haar jongste zoon. 

En zo konden ze verder reizen, zonder bang te zijn voor de toorn van de Heer. 

Hoe kon het ook anders! Een man die het volk Israël zijn wetten moest geven, 

moest zich zelf toch wel aan de wet van God houden! 

 

Aäron, de broer van Mozes kwam hen tegemoet en met elkaar kwamen ze aan in 

het land Egypte. 

 
 


