
Van: L. Post  
Verzonden: zaterdag 18 juli 2009 22:04 
Aan: dkleenp@kliksafe.nl 
Onderwerp: roeping 
 
Geachte heer Kleen, 
 
Mijn vraag : de roeping van Mozes - de Geestelijke strekking heb er al wel wat van 
gelezen, maar wil graag weten hoe je het op zoekt je moet toch schrift met schrift 
vergelijken zit vaak te zoeken naar teksten van de zelfde betekenis maar misschien 
hebt u wel wat tips. Hoe maakt een dominee zijn preek misschien een domme vraag 
maar ik denk vaak hoe zouden die het nu onderzoeken. Ik hoop dat u mijn vraag 
wil beantwoorden.  
 
Groeten,  
 
L.P. 

 

 
 
Van: Daan Kleen  
Verzonden: maandag 20 juli 2009 12:44 
Aan: L. Post 
Onderwerp: RE: roeping 

 
Geachte mijnheer Post, 
 
De Heere Jezus zegt in Markus 4:11-12, zo het volgende : 
 
“En Hij zeide tot hen: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het 
Koninkrijk Gods; maar dengenen, die buiten zijn, geschieden al deze dingen door 
gelijkenissen; Opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet 
verstaan; opdat zij zich niet te eniger tijd, bekeren en hun de zonden vergeven 
worden.” 
 
En de apostel Paulus leert ons in zijn eerste brief aan de gemeente van Korinthe :  
 
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij 
zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden 
worden, 1 Kor. 2:14. 
 
Dat wil zeggen, dat aan ieder kind van God het gegeven is deze dingen te verstaan, 
hoewel lang niet ieder kind van God de gave en de roeping heeft, deze dingen ook 
zakelijk te kunnen verklaren. Een mens zijn hart moet dus besneden zijn, zijn oren 
doorboord en de schellen van zijn ogen moeten zijn afgevallen, hoe zou een mens 
anders verstaan. Dit even als eerste.  
 
Toen ik mijn brochure ‘God zoekt de zondaar!’ schreef, hetwelk ook handelt over dat 
Christus moest gaan naar Samaria, Joh. 4:4-29, vroeg ik mij zo al schrijvende af 
hoe ik nu Bijbels kon bewijzen, dat het spreken van Christus : ‘Ik ben het Die met u 
spreekt’  -- tot die Samaritaanse vrouw, haar in de geestelijke vrijheid zette. En al 
schrijvende kreeg ik deze woorden in mijn hart, namelijk dat de Zoon des mensen 
gekomen is om te zoeken en zaligen dat verloren was. Zo kreeg ik deze vrouw te zien 
als een verloren zondares, die door Hem gered moest worden. Daartoe moest Hij 



door Samaria gaan, voor die ene zondares die in overspel leefde. Hoe kostelijk was 
haar getuigenis van Hem, toen Christus Zich tenslotte van zaligheid aan haar ziel 
openbaarde. Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan 
heb; is Deze niet de Christus?    

Toen ik enkele weken later de eerste zendbrief van de apostel Johannes las, werd ik 
bepaald bij het geloof van deze vrouw toen ik deze woorden las : “Een iegelijk, die 
gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft 
Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is, 1 
Joh. 5:1” 
 
Wij moeten dus veel Gods Woord opmerkzaam en al biddende trachten te lezen. 
Maar de heilige kunst van het te mogen verstaan, kan ik u niet geven noch leren. 
Daarom moet een mens, die daar niet toe is geroepen geen preken of 
inleidingen maken…!! Al schrijvende vallen er vaak bepaalde teksten in mijn hart, 
die ook ik niet altijd precies in zijn geheel kan uitschrijven. Ik ben dan weleens 
geneigd om het te schrijven zoals ik denk dat het in de Bijbel staat, maar dat mag 
natuurlijk nooit. We moeten daarom altijd zeer Bijbels blijven schrijven, en de 
zaken Bijbels verwoorden en Bijbels benoemen. Het verband en de bedoeling mag ik 
dan meestentijds wel verstaan. Maar waar deze woorden precies geschreven staan, 
weet ik ook niet altijd. Daartoe gebruik ik enkele hulpmiddelen, zoals de 
concordantie (op internet) of een zoekmachine : 
 

1. http://www.statenvertaling.net/concordantie/a/ 

2. http://bijbel.opurk.nl/ 
 
Maar u kunt natuurlijk ook gewoon de concordantie van Trommius gebruiken. 
 
U vroeg mij hoe u de geestelijke strekking van de roeping Mozes moet verstaan, en 
hoe men dit dient uit te leggen. Hierbij wil ik enkele zaken noemen : 
 

1. Mozes was de geroepen middelaar van het oude verbond, en Christus was de 
geroepen en gezonden Middelaar van het nieuwe Verbond. 

2. Mozes was de mond van God tot het Volk, Christus was het verheerlijkte 
Beeld van Zijn hemelse Vader die Hij bekend maakte in de harten van Zijn 
volk, Joh. 17:6. 

3. Mozes leidde het volk uit hun aardse diensthuis, Christus leidt Zijn verkoren 
volk uit hun geestelijke diensthuis, Rom. 7:1-4. 

4. Gelijk Mozes geroepen en gezonden was Ex. 6, was Christus ook van 
eeuwigheid geroepen om Zijn volk te verlossen, Jer. 3:18-19, Psalm 40:7-10, 
Deze is Mijn geliefde Zoon in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb, hoort Hem…!! 

5. Mozes had de gestalte van Christus : leert van Mij dat ik zachtmoedig ben en 
nederig van hart. 

6. Mozes was een voorbidder voor zijn volk, naar Ex. 32:11-14, gelijk Christus 
was voor Zijn volk, met name in Joh. 17, en in Luk. 22:32. 

 
Later, toen Mozes stierf was Jozua weer een beeld van Christus, die het volk Israël 
in Kanaän mocht leiden. Onder zijn aanvoering mochten de Israelieten hun 
vijanden verslaan en verdrijven, denk hierbij aan Bunjans boek : ‘de heilige oorlog’. 

http://www.dewoesteweg.nl/bijzondere-verhalen/john-bunyan/de-heilige-oorlog-bunyan/   
Dit boek kunt u lezen in het geestelijk licht van de uittocht van Israël, maar ook in 
het geestelijk licht van de intocht in Kanaän. 
 
Let wel dat u van de uittocht, de doortocht en de intocht geen heilsweg maakt, wat 
helaas velen in onze tijd wel plachten te doen. Het beeld van de ark in de Jordaan 



waardoor Israël het land Kanaän mocht binnen treden, was hetzelfde beeld als het 
bestreken bloed aan de deurposten van de Israelieten in het diensthuis van 
Egypteland. Het water uit de rots in de woestijn, wees geestelijk heen naar Joh. 
4:14,  Dit ziet op de verworven Geest van Christus der vrijheid. Het bloed der 
verzoening uit Exodus 12, en de Geest der vrijheid, Joh. 19:34. Telkens moet u deze 
beelden los zien, welke heenwijzen naar het volbrachte werk van Christus. Maak er 

dus NOOIT een optelsom van…!!  

 
Ik heb u hier maar een paar dingen genoemd. Ik heb ook twee artikelen geschreven, 
het teken van het verlossende bloed, en de meditatie van week 29 over Exodus 
12:13. Misschien wilt u deze bijlagen eens lezen. Hopende dat u hier iets mee kunt. 
 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
D.J. Kleen 
 
 

 


