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centrale tekst... Hebreeën 11:23

In geloof werd Mozes 
bij zijn geboorte 

drie maanden verborgen 
door zijn ouders, 
omdat zij zagen 

dat het kind schoon was 
en vreesden het bevel van de koning niet. 



Hebreeën 11

23 In geloof
werd Mozes bij zijn geboorte...

Hebreeën 11: 
een lange rij van namen van geloof:
• Abel
• Henoch
• Noach
• Abraham en Sara
• Izaäk
• Jakob
• Jozef



Hebreeën 11

23 In geloof 
werd Mozes bij zijn geboorte 

drie maanden verborgen 
door zijn ouders...

lett. "de vaders van hem"
→ Jochebed treedt op de voorgrond 

en handelt als vader en beslist 
over het lot van de jongen



Hebreeën 11

23 In geloof 
werd Mozes bij zijn geboorte 

drie maanden verborgen
door zijn ouders...

drie maanden...  
▪ "drie" markeert het einde van verborgenheid
▪ de ark drie maanden opgeborgen in het huis 

van Obed-Edom; 2Sam.6:11
▪ Maria verbleef eerste drie maanden van 

zwangerschap bij Elisabeth; Luc.1:56   



Hebreeën 11

23 ... omdat zij zagen 
dat het kind schoon was 

en vreesden het bevel van de koning niet.

lett. 'stedelijk' i.t.t. dorps
▪ idiomatisch: versterkt, aantrekkelijk

(vergl. ons 'werelds' > heel mooi!)
▪ in Hand.7:20: "schoon voor God"

• de ouders hebben in geloof (!) verstaan 
dat Mozes "schoon voor God" was



Hebreeën 11

23 ... omdat zij zagen 
dat het kind schoon was

en vreesden het bevel van de koning niet. 

zoals ook de vroedvrouwen dat niet deden >



Exodus 1

17 De vroedvrouwen echter 
vreesden de God
en deden NIET

wat de koning van Egypte haar gezegd had, 
maar lieten de jongens in leven.



Hebreeën 11

23 ... omdat zij zagen 
dat het kind schoon was

en vreesden het bevel van de koning niet. 

de Schrift leert 
onderschikking aan de overheden

nergens: 
gehoorzaamheid aan de overheden >



Romeinen 13

1 Laat elke ziel zich onderschikken
aan superieure autoriteiten. 

1

= een houding waarin de ander 
als hoger gestelde wordt erkend



Romeinen 13

1 ... Want er is geen autoriteit 
dan onder God. 

En die er zijn zijn, 
zijn verordend onder God.

1

GOD zet autoriteiten neer >



Daniël 4

17 ... opdat de levenden mogen weten, 
dat de Allerhoogste macht heeft 

over het koningschap der mensen
en dat GEEFT AAN WIE HIJ WIL, 

ja, zelfs de laagste onder de mensen
daarin aanstelt.

2



Jesaja 40

23 Hij, die hoogwaardigheidsbekleders overgeeft 
tot ze niet meer zijn 

en de regeerders van de aarde 
maakt als chaos. 

24 Nauwelijks zijn zij geplant, 
nauwelijks zijn zij gezaaid, 

nauwelijks schiet hun stek wortel in de aarde, 
of Hij blaast temidden van hen 

en zij verdorren 
en een hevige storm neemt ze op als stro. 

3



Handelingen 5

29 Maar Petrus en de apostelen zeiden: 
men moet God meer gehoor geven 

dan mensen.

4

> autoriteiten staan ONDER GOD
• vergl. Daniël en zijn vrienden



1Timotheüs 2

1 Ik roep dan allereerst op 
smeekbeden, gebeden, 

voorbeden, dankzeggingen te doen 
ten behoeve van alle mensen,

5



1Timotheüs 2

2 ten behoeve van koningen 
en allen die in superioriteit zijn, 

opdat wij stil en rustig 
ons leven zouden doorbrengen, 
in alle eerbied en eerbaarheid.

5

ongeacht wie het is - dat is niet onze zaak



1Timotheüs 2

2 ten behoeve van koningen 
en allen die in superioriteit zijn,

opdat wij stil en rustig
ons leven zouden doorbrengen, 
in alle eerbied en eerbaarheid.

5

= dat WIJ ons "stil en rustig" houden 
t.o.v. de superieuren - geen revolutie!

maximaal "inschikkelijk" (Filp.4:5)



1Timotheüs 2

2 ten behoeve van koningen 
en allen die in superioriteit zijn,

opdat wij stil en rustig 
ons leven zouden doorbrengen,
in alle eerbied en eerbaarheid.

5

dat is het criterium: we laten ons niet 
beletten "in eerbied en eerbaarheid" te leven





Exodus 2

3 Maar zij kon hem 
niet langer verborgen houden 

en zij nam voor hem 
een ark van papyrus...

hetzelfde woord als de kist 
die Noach moest bouwen 



Exodus 2

3 Maar zij kon hem 
niet langer verborgen houden 

en zij nam voor hem 
een ark van papyrus...

waar papier van wordt gemaakt:
• drager van het woord!



Exodus 2

3 ... en besmeerde het 
met asfalt en pek 

en plaatste de jongen daarin 
en plaatste het in het riet 
aan de oever van de Nijl.

toevertrouwd aan de doodswateren
▪ maar ook: daaruit getrokken: 

Mozes!! - opstanding!


