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Geloof in volle vertrouwen

IN GOD WE TRUST, 

OTHERS PAY CASH!



GOD IS DE GEHEEL @NDERE
JEZUS “IMMANUEL”      God BIJ ons

HEILIGE GEEST                God IN ons 

GODS WOORD



TROUW IN DE PRAKTIJK
HOE TROUW IS GOD ALS HET ER ECHT OP AAN KOMT?

EXODUS 31:18 - 32:10



Exodus 32: 10
“Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen 
verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten 
voortkomen.” 



Exodus 32: 11
Mozes probeerde de Heer, zijn God, milder te 
stemmen: “Wilt U dan uw toorn laten woeden tegen 
uw eigen volk, heer, dat U met sterke hand en grote 
macht uit Egypte hebt bevrijd?” 



EXODUS 32:12
Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen 
bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het 
bergland te doden en van de aarde weg te vagen?  
Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw 
volk te brengen!”



EXODUS 32 :13, 14
Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, 
aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal 
jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de 
hemel zijn, en het gehele gebied waarvan ik gesproken 
heb zal ik hun voor altijd in bezit geven”.

Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het 
onheil waarmee Hij gedreigd had. 



EXODUS 33: 12-18

Mozes zei tot de Heer: ”U draagt mij wel op dit volk 
verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten 
weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl u toch 
gezegd hebt: ”Jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goed 
gezind”. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat 
uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker 
dat u mij goed gezind bent. Vergeet toch niet dat deze 
mensen uw volk zijn”. 



EXODUS 33: 12-18
De Heer antwoordde: “Moet Ik dan zelf meegaan om je 
gerust te stellen? Mozes zei : “Als u niet zelf meegaat, 
laat ons dan niet verder trekken. Hoe zou moeten 
blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, 
tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij 
immers een bijzondere plaats in onder de volken, die 
de aarde bewonen”. De Heer zei tegen Mozes: “Ik 
verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je 
goedgezind en ik heb je uitgekozen. “Laat mij toch uw 
majesteit zien“, zei Mozes. 



EXODUS 33: 17
De Heer zei tegen Mozes: “Ik verzeker je dat ik zal doen 
wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je 
uitgekozen”.



EXODUS 33: 18
“Laat mij toch uw majesteit zien“, zei Mozes.



Exodus 34: 6
De Heer ging voor hem langs en riep uit: “de Heer! De 
Heer! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig 
trouw en waarachtig”.



Als wij God ontrouw zijn, blijft 
Hij ons trouw, want Zich zelf 
verloochenen kan Hij niet! 2 Tim 2:13


