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Het gaat vandaag over Exodus 6 (vers 8). 
 

 
THEMA: De HEER zegt: Ik ben erbij. Je bent op weg in mijn Naam. 
 

 
Het volk Israël is in Egypte. En er is een hele akelige farao. Het volk 
moet heel hard werken van hem. Ze worden onderdrukt. Het is heel 
ellendig. 
 
Soms is iets zo erg dat niets je meer kan troosten.  
 
Zo was dat ook bij Israël: het was zó erg in Egypte dat ze helemaal niet 
luisteren als de HERE zegt:  

“Ik ben Jahweh.“Ik ben Jahweh.“Ik ben Jahweh.“Ik ben Jahweh.    
Ik heb mijn verbond met AbrahamIk heb mijn verbond met AbrahamIk heb mijn verbond met AbrahamIk heb mijn verbond met Abraham en ook met jullie gesloten. en ook met jullie gesloten. en ook met jullie gesloten. en ook met jullie gesloten.    
Ik was er toen, Ik ben er nu en Ik zal er altijd voor jullie zijn.Ik was er toen, Ik ben er nu en Ik zal er altijd voor jullie zijn.Ik was er toen, Ik ben er nu en Ik zal er altijd voor jullie zijn.Ik was er toen, Ik ben er nu en Ik zal er altijd voor jullie zijn.    

Ik zal jullie gaan redden.”Ik zal jullie gaan redden.”Ik zal jullie gaan redden.”Ik zal jullie gaan redden.”    
 
Gods naam “Jahweh” betekent: Ik ben die Ik ben.  
 
Het dringt niet tot het volk door. En Mozes, die van God naar de farao moest, 
zag het ook niet meer zitten om naar de farao te gaan… 
 
God kent de mensen, hij snapt dat ze zo reageren. Dat ze niet meer in staat zijn 
om te horen dat Hij zegt dat Hij ze gaat verlossen van de farao. Dat Hij ze gaat 
bevrijden uit Egypte. 
 
Dáárom zegt Hij ze zijn Naam: Ik ben Jahweh! Luister nou: Ik ben Jahweh!! 
 
 
Het volk Israël leerde zo wie God is.  
 
Wij weten nog veel beter wie God is, doordat de Here Jezus is gekomen.  
Een van de namen van Jezus is Immanuël: God met ons. 
Hé!!, die betekenis lijkt wel op die van de naam Jahweh! 
 
Als er iets is waardoor wij het niet meer zien zitten (bijvoorbeeld: 
je bent héél erg ziek of verdrietig), zijn daar ook die woorden van 
God: “Ik ben Jahweh, Ik heb mijn verbond ….” Ik ben er voor je en 
zal altijd voor je zorgen. 
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Wij kunnen in Nederland nog vrij naar de kerk gaan. Er zijn landen 
waar christenen vervolgd worden. Soms komen ze daarom in de 
gevangenis. Of erger. We moeten maar veel voor ze bidden!! 
 
Vragen: Vragen: Vragen: Vragen:     
    

1. De dominee noemt voorbeelden van dingen die er kunnen zijn en even zo 
erg zijn dat je je niet laat troosten. Noem eens een voorbeeld. Het staat 
niet in de tekst hierboven. Een van zijn voorbeelden heeft te maken met ijs 
op de sloten…..  

 

 

 
 

2. Je kunt God met verschillende namen noemen. Die gaan over hoe de Here 
is. Bijvoorbeeld: Here der Heerscharen, Schepper, de Almachtige, enz. Over 
welke naam van de Here gaat het in dit bijbelgedeelte?  

 

 

 
3. Wat betekent die naam? 

 

 

 
 

4. Een andere naam voor 
de Here Jezus is 
Immanuel. Wat betekent 
die naam? 

 

 

 

 

 
 
 
Hier is nog een doolhof om 
thuisthuisthuisthuis te maken: 
 
Een hele fijne zondag en tot 
vanmiddag in de kerk!! 


