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Leven door geloof  (Hebreeën 10:36-38a) 

Want u hebt volharding nodig, opdat u na de wil 
van God gedaan te hebben de belofte ontvangt. (36)

Want nog een zeer korte tijd en 'Hij die komt, zal 
komen en niet uitblijven. (37)

Maar mijn rechtvaardige zal op grond van geloof

leven … (38a)



Wat voor geloof is dit?(Hebreeën 11:1,6) 

[Het] geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, 
[de] overtuiging van wat men niet ziet. (1)

Zonder geloof echter is het onmogelijk [Hem] te 
behagen; want wie tot God nadert, moet geloven 
dat Hij is en dat Hij een beloner is van hen die Hem 
zoeken. (6)



Mozes een geloofsheld (Hebreeën 11:23-28) 
(Hand 7:17-40) 

Door [het] geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang 
door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was; en 
zij vreesden het gebod van de koning niet. (23)

Door [het] geloof weigerde Mozes, toen hij groot geworden was, een 
zoon van Farao's dochter genoemd te worden, (24)

omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van God slecht behandeld 
te worden, boven een tijdelijke genieting van de zonde, (25)

en de smaad van Christus groter rijkdom achtte dan de schatten van 
Egypte, want hij zag op de beloning. (26)

Door [het] geloof verliet hij Egypte, zonder de toorn van de koning te 
vrezen; want hij bleef standvastig, als zag hij de Onzichtbare. (27)

Door [het] geloof heeft hij het Pascha gevierd en het sprenkelen van het 
bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hen niet aanraakte. 
(28)



Bij Mozes ouders (Hebreeën 11:23) (Hand 7:18-20) 

Door [het] geloof werd Mozes, toen hij geboren 
was, drie maanden lang door zijn ouders 
verborgen, omdat zij zagen dat het kind mooi was; 
en zij vreesden het gebod van de koning niet. (23)



Mozes keuze voor … (Hebreeën 11:24-26) (Hand 

7:21-28) 

Door [het] geloof weigerde Mozes, toen hij groot 
geworden was, een zoon van Farao's dochter 
genoemd te worden, (24)

omdat hij er de voorkeur aan gaf met het volk van 
God slecht behandeld te worden, boven een 
tijdelijke genieting van de zonde, (25)

en de smaad van Christus groter rijkdom achtte 
dan de schatten van Egypte, want hij zag op de 
beloning. (26)



Mozes krachtbron (Hebreeën 11:27) (Hand 7:29-30) 

Door [het] geloof verliet hij Egypte, zonder de toorn 
van de koning te vrezen; want hij bleef standvastig, 
als zag hij de Onzichtbare. (27)



Mozes geloof in de bescherming
door het bloed van het Lam (Hebreeën 11:28) 

(Ex 12)

Door [het] geloof heeft hij het Pascha gevierd en 
het sprenkelen van het bloed, opdat de verderver 
van de eerstgeborenen hen niet aanraakte. (28)



Geloof maakt/is dus HET 
verschil voor heel je leven

• Als je nog jong en hulpeloos bent.

• Als je groot geworden bent en op het toppunt van 
je kennen en kunnen bent gekomen.

• Als je verantwoordelijkheid van God voor anderen
hebt gekregen.

…

• Juist ook als het barre tijden zijn. Hoe moeilijk of 
bizar de omstandigheden en situaties ook zijn. 


