
03-02-08 De brandende braamstruik
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Ex.3:1-5. 
Na dit stukje geeft God aan Mozes de opdracht om de Israëlieten uit Egypte te leiden naar het  
Beloofde Land, Kanaän. Niet zomaar iets…

1.   Gods machtige aanwezigheid: vuur  
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Een beetje achtergrond over God en vuur. God toont zich als vuur in dit gedeelte. Dat gebeurt 
wel vaker in de Bijbel. 
- Hij toonde zich als vuur op de Sinai (Ex.19:18), in de woestijn om het volk te leiden, 
- bij de inwijding van de tempel van Salomo (lezen: 2Kron.7:1-3)
- zowel Ezechiël als Daniël zagen Gods heerlijkheid als vuur. 
Overal wordt er gesproken over de ontzagwekkende verschijning van God. 
- In het Nieuwe Testament zien we hoe het vuur van God zich verspreidt over de discipelen op 
de pinksterdag. 

Het vuur dat van God uitgaat, dwingt mensen op de knieën. Het vuur dat Mozes ziet, is niet 
zomaar een vuurtje, maar het is vuur dat van God zelf uitgaat. God zelf is in de braamstruik is 
God aanwezig. Beeld u zich eens in dat u dat meemaakt…

2. Braamstruik  : God gebruikt het kleine  
Toen God Mozes riep, had Hij
- de bergen in een verzengende vuurgloed kunnen zetten
- een hele vuurkolom laten komen – zoals later toen het volk door de woestijn trok
- Hij had stormen kunnen laten passeren om Zijn almacht te tonen aan Mozes. 
Dat zou indrukwekkend, machtig geweest zijn… Maar wat gebruikt God… een onooglijk 
braamstruikje. Een struikje dat waarschijnlijk nog niemand ooit opgevallen was. Een berg, ja, 
daar kijken mensen naar, wow! Maar een struikje. Pff 
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Luis Palau zegt in één van zijn boeken het volgende over de struik:

Wat probeerde God Mozes bij te brengen? Voornamelijk dit: ‘Mozes, ik heb geen 
mooie of geleerde of welbespraakte struik nodig. De eerste de beste struik is goed, als  
Ik maar in de struik ben.’

Mozes moest zijn schoenen uitdoen. Schoenen uitdoen, was in het Oosten symbool van 
respect. Op een plaats waar God aanwezig is, moet er respect zijn voor Hem.
- Is de grond rond de struik zo speciaal? 
- Is de struik zelf zo speciaal? 
Nee, het is enkel en alleen doordat God erdoor spreekt en er dus aanwezig is, dat het heilige 
grond wordt. Waar God is, daar is heiligheid. 

We zien in het stuk na dit gedeelte dat Mozes uitvluchten verzint om Gods opdracht, Zijn volk 
uit Egypte bevrijden, niet te moeten doen. Hij wijst daarbij op zijn onkunde, zijn 
onwetendheid, zijn moeite met spreken, … Hij zegt eigenlijk tegen God: Ik kan uw opdracht 
niet uitvoeren. En hij had daar gelijk in. Mozes was inderdaad maar een kleine garnaal. God 



zegt daarom tegen Hem: Ik ben die Ik ben – Ik blijf trouw, Ik zal wonderen doen, Ik zal 
woorden geven, … Mozes moest deze les leren: Ik ben een kleine garnaal, maar als God door 
mij werkt, kan er veel gebeuren. 

Dat is de les van de braamstruik: iets onooglijks, iets kleins kan dienst doen als werktuig van 
God. Dat is ook de les voor ons: God kan ons gebruiken, als wij aanvaarden dat we klein zijn 
en dat God grote dingen door ons kan doen.

3.   Wat moet ik doen zodat God mij kan gebruiken? De les van de ranken  
Wat moet ik doen zodat God mij kan gebruiken? Dit moet je ervoor doen.
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Ik ben de wijnstok, gij moet de ranken worden. Wie in Mij kan geraken, gelijk Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

--- Valt u iets op in dit vers?

Dat staat er niet, he.
Lezen Johannes 15:5

Er staat ‘gij ZIJT de ranken’, ‘blijf in Mij’. Dit vers toont dat er geen 4 stappen nodig zijn om 
bruikbaar te worden voor God. We moeten er geen jaren voor gestudeerd of gemediteerd of 
weet ik veel wat gedaan hebben. Een heel belangrijke les. 
- Moet een rank iets speciaals doen om sappen te ontvangen van de rank? Nee, gewoon aan 
de wijnstok blijven. 
- Moeten wij iets speciaals zijn, moeten wij een foutloos, heilig leven hebben om door God 
gebruikt te worden? Nee, gewoon aan de wijnstok, aan Jezus blijven. 
Wij moeten geen ranken worden, wij zijn het al. God kan en wil ons nu al gebruiken, omdat 
wij – als rank – aan de wijnstok hangen. 

(De grond of de struik dat erop stond, waren niet heilig uit zichzelf, maar werden heilig, 
omdat ze door God gebruikt werden. De grond of het bosje hadden helemaal er niets voor 
gedaan, hadden geen verdienste.) 

Conclusie  : Wij?  
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- Wij moeten niets speciaals doen voor we een braamstruik kunnen zijn 
- Wij moeten niet heilig zijn vooraleer we een rank aan de wijnstok, Jezus, mogen zijn 
Nee, gewoon geloven dat wij aan Jezus verbonden zijn en dat God ons wil gebruiken. Hij wil 
met Zijn machtige aanwezigheid, denk aan het vuur, in je werken. Het maakt niet uit hoe 
klein, zwak, … je bent. God wil en kan je gebruiken. 

God roept Mozes: ‘Mozes, Mozes’. 
Mozes antwoordt: ‘Hier ben ik’. We zien verder dat Mozes een aantal uitvluchten verzint om 
de opdracht van God niet uit te voeren. Hij ziet alleen zijn eigen mogelijkheden. Alleen door 
Gods kracht kan hij Gods opdracht uitvoeren. 
Wat is uw antwoord op Gods opdracht? 
- Zegt u: ‘Hier ben ik. 



Ik kan uw opdracht niet uitvoeren, want ik moet mijn gras nog maaien of ik ben juist bezig 
een huis te bouwen of vanavond is het een spannende film’. 
- Of zegt u: ‘Hier ben ik. Ik kan uw opdracht uitvoeren, omdat ik een braamstruik ben die 
door u gebruikt word. Ik hoef daar geen graad van heiligheid voor te hebben, want ik ben een 
rank aan de wijnstok, aan Jezus. Als Zijn kracht door mij gaat, kan ik doen wat U wil.’

Leer de les van de braamstruik: God gebruikt het kleine! 
Leer de les van de ranken: Wij zijn de ranken al, wij moeten die niet worden!
Het gaat misschien moeilijk af en toe, er zijn tegenslagen, het vuur is weg, … Dat is de 
situatie. Ik weet dat het gemakkelijk gezegd is, maar we moeten ons niet laten doen door de 
situatie. God zal zorgen voor een oplossing, vaak niet degene die we willen, maar we mogen 
blijven vertrouwen op God. Dat sluit hierbij aan. Al zijn er tegenslagen en gaat het moeilijk, 
wij zijn een braamstruik die door God gebruikt kan worden voor grote dingen. Al zijn er 
tegenslagen en gaat het moeilijk, wij zijn de ranken die door God gebruikt worden voor grote 
dingen. Mijn gebed voor deze gemeente is dat jullie daar op zullen blijven vertrouwen. God is 
onze enige hoop!


