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Op de drempel van een nieuw jaar 
Verlangens voor 2023?  

persoonlijk en als gemeente 
 

• hongeren en dorsten naar Hem 
• Hem beter leren kennen 
• Zijn wil te doen 
• in Zijn plan te wandelen 
• naar Zijn leiding  
• naar een spreken van God 
• ?????? 

 

 



Waarom spreekt God? 
Uit liefde 

Hij wil ons helpen, leiden 

Hij wil Zijn wil aan ons openbaren 

Om te leven naar Zijn wil en tot Zijn eer. 

 

Over en in grote en kleine dingen in het leven 

…….  ook in het samen gemeente zijn. 

 
 



Wat is er nodig om Zijn spreken/stem te verstaan? 

Relatie,   kind van de Vader zijn 

Verlangen,  “spreek Heer Uw knecht hoort” 

Luisteren,   Hem zoeken en verwachten 

Wie leert Hij? De ootmoedigen 

Wie onderwijst Hij? Degene die de Heer vrezen 

      * opgeven eigen eer, opgeven onafhankelijkheid 

         en zelfbeschikkingsrecht 

Bereidheid te gehoorzamen 
 

 



Voorbeeld: Mozes 
Samen lezen:   Exodus 3: 1-10 (NBV) 

 

Eerste reactie van Mozes: “hineni/ ik luister” 

 

 

 
 

 
 



Voorbeeld: Mozes 
Samen lezen:   Exodus 3: 1-10 (NBV) 

Eerste reactie van Mozes vers 4b : “hineni/ik luister” 

 

God laat Zijn hart zien voor Zijn volk  vers 7:  De Heer zei: 

“Ik heb gezien hoe ellendig Mijn volk in Egypte er aan toe is,  

Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord 

Ik weet hoe ze lijden 

Daarom ben Ik naar ze afgedaald om ze te bevrijden en hen te 
brengen naar een naar een mooi en uitgestrekt land.” 



Voorbeelden: Mozes 
Samen lezen:   Exodus 3: 1-10 (NBV) 

* Eerste reactie van Mozes: “hineni” 

* God laat Zijn hart zien 

* De roeping van Mozes: 

“Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet 
Mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden” 

 

De reactie van Mozes op zijn roeping? 



De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen. 
 

 

1. 3:11: Maar, wie ben ik?  

       Identiteitsvraag.  we zijn in Hem, 

                                        geliefde zoon/dochter 

                                        van de Vader 

 

Gods antwoord: “Ik zal bij je zijn” 



 
 

De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen 

2. 3: 13  Maar Mozes zei: stel …. en ze vragen 

    “Wat is de naam van die God?” Wat moet  

     ik dan zeggen? 

     Intimiteitsvraag         relatie met Hem 

                                           Zijn stem kennen  (Joh 10:4) 

 

Gods antwoord: “Ik ben die er zal zijn” 



De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen 
3. 4:1  Weer maakte Mozes bezwaar. “Ze zullen me vast 

     niet geloven en naar me luisteren” Ze zullen zeggen: 

    ”de Heer is helemaal niet aan jou verschenen” 

     Autoriteitsvraag        spreken van God /roeping 

                                           “gezondene” 

                                           zalving/kracht Heilige Geest 

 

 Reactie van God: 2x een wonder (staf en hand) 

Bovennatuurlijke kracht. Betoon van Gods aanwezigheid. 



De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen 

4. 4:10  Maar Mozes antwoordde: “Neemt U 

   mij niet kwalijk, Heer, maar ik ben geen goed 

   spreker, ik kan nooit de juiste woorden vinden. 

   Bekwaamheidsvraag     God maakt bekwaam 

 

Reactie van God: “Ga nu, IK zal bij je zijn als je moet 
spreken en je de woorden in de mond leggen” 
Laatste woorden van Jezus voor Zijn hemelvaart: “Ik ben bij jullie tot aan de voltooïing van deze wereld”. 



De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen 
5. 4:13  Maar Mozes hield vol: “Neemt U mij niet kwalijk, 

    Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar wilt”.  

     Beschikbaarheidsvraag.   onze keuze/overgave 

 

Reactie van God: 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. Ik zal 
bij jullie zijn als je moet spreken en jullie ingeven wat je 
moet doen”. 



De reactie van Mozes: 5 “maar” vragen 
5. 4:13  Maar Mozes hield vol: “Neemt U mij niet kwalijk, 

    Heer, stuur toch iemand anders, wie U maar wilt”.  

     Beschikbaarheidsvraag. onze keuze/overgave 

 

Vraag aan ieder:  

Ben je in dit nieuwe jaar beschikbaar om mee te (blijven) 
bouwen aan De Kandelaar, om concreet invulling te 
(blijven) geven aan het priesterschap van alle gelovigen? 



Welke vragen heb jij? 

Vanuit de waarom-vraag/spreken van God:  

 

“maar-vragen”  ?? 

 

Stel: 

“hoe-vragen” 

“wanneer-vragen” 

“waar-vragen” 

“met wie-vragen”                 

 

 

 

 

 

 



Welke vragen heb jij? 
Identiteitsvraag                Intimiteitsvraag            Autoriteitsvraag 

 

     Bekwaamheidsvraag                       Beschikbaarheidsvraag 

 

Of: 

Angst: gaat het lukken?              Onzekerheid: kan ik het? 

             om te falen                                                                              Twijfel. Met mijn gebrokenheid kan ik 

            om het verkeerde te kiezen                                                                toch niet van betekenis zijn? 

 

               Ben ik goed genoeg voor God, voor mensen? 

 

           Minderwaardigheidsgevoelens?                       Wat wil ik?    

 

                                            Waarom zou ik dat niet kunnen?  Trots kan ook in de weg zitten 

                                                                                                        

                 

 

 

 

 

 

 



Persoonlijk voorbeeld van spreken van de Heer 

 

1. Spreken van de Heer, roeping 

 

* “heb je wel eens  

“gedacht aan het stichten  

van een gemeente?  

(DTS sept 87) 

 

• Kaartje “Klein beginnen” 

(DTS okt  87) 

 



Voorbeeld n.a.v. Mozes 

Verhaal: kijken met andere ogen 
 
 
 
Bron: Gemeentenieuws Jefta 
           sept 2013. Auteur: Hans 



Onze Vader die in de hemelen zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, in en door mijn 

leven, in en door de gemeente heen 

 

Uw Koninkrijk kome, in en door mijn leven 

heen, in en door onze gemeente heen 

 

Uw wil geschiede in de hemel als ook op aarde 

en in en door mijn leven heen, in en door onze 

gemeente heen 


