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Exodus 2 vs 23 – Ex 3 vs 17 (HSV) 
 

23 Het gebeurde vele dagen daarna, toen de 
koning van Egypte gestorven was, dat de 
Israëlieten zuchtten en het uitschreeuwden 
vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep 
vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. 
24 Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht 
aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met 
Jakob. 
25 En God zag naar de Israëlieten om en 
ontfermde Zich over hen.  
 
 



1 En Mozes hoedde het kleinvee van zijn 
schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij 
dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij 
kwam bij de berg van God, de Horeb. 
2 En de Engel van de HEERE verscheen hem in 
een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. 
Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het 
vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. 
3 Mozes zei: Laat ik nu naar dat indrukwekkende 
verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik 
niet verbrandt. 
4 Toen de HEERE zag dat hij ging kijken, riep God 
tot hem uit het midden van de doornstruik en zei: 
Mozes, Mozes! Hij zei: Zie, hier ben ik! 
 
 



5 En Hij zei: Kom hier niet dichterbij. Doe uw 
schoenen van uw voeten, want de plaats waarop 
u staat, is heilige grond. 
6 Hij zei verder: Ik ben de God van uw vader, de 
God van Abraham, de God van Izak en de God 
van Jakob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij 
was bevreesd God aan te kijken. 
7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking 
van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun 
geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers 
gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 
 
 



8 Daarom ben Ik neergekomen om het volk te 
redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te 
leiden uit dit land naar een goed en ruim land, 
naar een land dat overvloeit van melk en honing, 
naar het gebied van de Kanaänieten, de 
Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de 
Hevieten en de Jebusieten. 
9 Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de 
Israëlieten is tot Mij gekomen. En Ik heb ook de 
onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren 
hen onderdrukken. 
10 Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao 
zenden, en u zult Mijn volk, de Israëlieten, uit 
Egypte leiden. 



11 Mozes zei echter tegen God: Wie ben ik, dat ik 
naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit 
Egypte zou leiden? 
12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit 
zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: 
Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God 
dienen op deze berg. 
13 En Mozes zei tegen God: Zie, wanneer ik bij de 
Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw 
vaderen heeft mij naar u toe gezonden, en zij mij 
zeggen: Wat is Zijn Naam? Wat moet ik dan tegen 
hen zeggen? 



14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. 
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten 
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 
15 Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u 
tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God 
van uw vaderen, de God van Abraham, de God 
van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u 
toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is 
Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op 
generatie.  



16 Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg 
tegen hen: De HEERE, de God van uw vaderen, is 
aan mij verschenen, de God van Abraham, Izak en 
Jakob. Hij zei: Ik heb zeker naar u omgezien en 
naar wat u in Egypte wordt aangedaan. 
17 Daarom heb Ik gezegd: Ik zal u uit de 
onderdrukking van Egypte leiden naar het land 
van de Kanaänieten, de Hethieten, de Amorieten, 
de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar 
het land dat overvloeit van melk en honing. 





Exodus 2 vs 24 en 25 (HSV) 
 

24 Toen hoorde God hun gekerm, en God dacht 
aan Zijn verbond met Abraham, met Izak en met 
Jakob. 
25 En God zag naar de Israëlieten om en 
ontfermde Zich over hen.  
 

Exodus 2 vs 24 en 25 (HSV) 
 

7 De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking 
van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun 
geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers 
gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. 
  
 
 



Exodus 3 vers 12 (HSV) 
 

 

12 En Hij zei: Voorzeker, Ik zal met u zijn, en dit 

zal voor u het teken zijn dat Ík u gezonden heb: 

Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God 

dienen op deze berg. 

 
  
 
 



Exodus 3 vers 14 
 

14 En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. 
Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten 
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 

 

HSV en NBG Ik ben die ik ben 

NBV   Ik ben die er zijn zal.  

KJV   I am that i am 

 
  
 
 



 
Elohim :  Schepper van hemel en aarde.  
   Macht en kracht => manifestatie 
 
 
Jaweh (JHWH) Het “zijn” van God. 
   Zijn persoonlijkheid. 
   Aandacht en liefde => relatie 



Exodus 19 vers 4 (HSV) 
 

 

4 U hebt zelf gezien wat Ik met de Egyptenaren 

gedaan heb en hoe Ik u op arendsvleugels 

gedragen en u bij Mij gebracht heb. 

 



Galaten 3 vers 29 (HSV) 
 

 

29 En als u van Christus bent, dan bent u 

Abrahams nageslacht en overeenkomstig de 

belofte erfgenamen. 

 



 

•  Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol. 3:12, 1 Tess. 1:4) 
• Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20) 
• Ik ben een deel van Christus’ lichaam (1 Kor. 12:27) 
• Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik zijn zoon/dochter ben  (Gal. 4:6,7) 
• Ik ben een heilige (1 Kor. 1:2, Ef. 1:1) 
• Ik ben een heilige deelnemer aan de hemelse roeping (Hebr. 3:1) 
• Ik ben een kanaal van Christus’ leven (Joh. 15:5) 
• Ik ben een kind van God (Joh. 1:12) 
• Ik ben een medebewoner met de rest van Gods gezin (Ef. 2:19) 
• Ik ben een mede-erfgenaam met Christus en deel met Hem in zijn erfenis. (Rom. 8:17) 
• Ik ben een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17) 
• Ik ben een tempel/woonplaats van God, Zijn Geest en Zijn leven verblijven in mij (1 Kor. 3:16) 
• Ik ben één van Gods levende stenen, opgebouwd tot een geestelijk huis in Christus (1 Petr. 2:5) 
• Ik ben een vijand van de duivel (1 Petr. 5:8) 
• Ik ben een vreemdeling en een bijwoner van deze wereld waarin ik slechts tijdelijk leef (1 Petr. 2:11) 
• Ik ben een vriend van Jezus (Joh. 15:15) 
• Ik ben een zoon/dochter van God en één met Christus (Gal. 3:26,28) 
• Ik ben een zoon/dochter van God; God is mijn geestelijke Vader (Rom. 8:14,15) 
• Ik ben een zoon/dochter van het licht en niet van de duisternis (1 Tess. 5:5) 
• Ik ben gekocht en betaald (1 Kor. 6:20) 
• Ik ben gerechtvaardigd uit het geloof (Rom. 5:1) 
• Ik ben geschapen om goede werken te doen (Ef. 2:10) 
• Ik ben Gods kind (1 Joh. 3:1) 
• Ik ben Gods maaksel -Zijn handwerk- opnieuw geboren in Christus om Zijn werk te doen (Ef. 2:10) 
• Ik ben het zout van de aarde (Matt. 5:13) 
• Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14) 
• Ik ben lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is  
 (1 Petr. 2:9) 
• Ik ben meer dan overwinnaar (Rom. 8:37) 
• Ik ben niet de grote ‘Ik ben’, maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10) 
• Ik ben uit God geboren en de boze, de duivel, kan mij niet raken (1 Joh. 5:18) 
• Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh. 15:16) 
• Ik ben verborgen met Christus in God (Kol. 3:3) 
• Ik ben verzoend met God (2 Kor. 5:18) 
• Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde (Rom. 8:2) 
• Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan Zijn leven (Hebr. 3:14) 
• Ik heb toegang tot de Vader (Ef. 2:18) 
• Ik vermag alle dingen in Hem Die mij kracht geeft (Fil. 4:13) 





 

 

Ik zal bij je zijn, Ik ben er 



 

 

Zonder IK BEN ben je niets  

Wie ben jij. 

 

 


