
Vanuit een verwachting leven.



Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot 

ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg 

der volharding en van de vertroosting der 

Schriften de hoop zouden vasthouden.

Romeinen 15:4.



Genesis 15:4-6:

• 4 En zie, het woord des Heren kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam 
niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. 

• 5 Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel 
en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal 
uw nageslacht zijn. 

• 6 En hij geloofde de Here, en Hij rekende het hem toe als 
gerechtigheid.



Romeinen 4:18-21:

• 18 En hij heeft tegen hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele 
volken zou worden, volgens hetgeen gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. 

• 19 En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij opgemerkt, dat zijn eigen 
lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat 
Sara's moederschoot was gestorven; 

• 20 maar aan de belofte Gods heeft hij niet getwijfeld door ongeloof, doch hij 
werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, 

• 21 in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook 
te volbrengen. 



Hebreeën 11:9:
• Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd 

land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeerfgenamen 
waren van dezelfde belofte

Hebreeën 11:13-16:
•▶13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen 

te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij 
hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. 

• 14 Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland 
zoeken. 

• 15 En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten 
hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren; 

• 16 maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland.
Daarom schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had 
hun een stad bereid.



Hebreeën 12:2:

•▶▶ Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman 
en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, 
het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en 
gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods…………………………



Lucas 9:51:

• En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling 
gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen,

Jesaja 50:7:

• Maar de Here Here helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom 
maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet 
beschaamd zou worden



Kolossenzen 3:1-4:

• 1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven 
zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 

• 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 

• 3 Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in 
God. 

• 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem 
verschijnen in heerlijkheid.



Hebreeën 13:5-6: 

• 5 Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins 
verlaten. 

• 6 Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een 
helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?


