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Teks: Hebreers 11:1-3, 8-16. (Markus 9:14-27) 

Tema: Geloof 

 

Inleiding: 

Is geloof net hierdie gevoel in onsself? 

Miskien het jy al ook so oor geloof gedink. Dis hierdie gevoel hier binne-

in myself. Dis iets wat ek soms sterk voel en ervaar en ander kere minder, 

maar ander kere glad nie. So geloof is bietjie hierdie kom en gaan ding 

hier binne-in my. Ja, dis waar, geloof is hierdie subjektiewe ervaring in my 

binneste. Maar dis nie wat Hebreers 11:1 van geloof wil sê nie. Dit noem 

geloof nie hierdie innerlike gevoel of hierdie kom en gaan ding nie. Geloof 

skryf die Bybel hier is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om 

oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Dis baie meer as hierdie 

gevoel wat kom en gaan! Die Griekse woordjie vir seker wees is 

hupostasis. Hupostasis dui iets buite onsself aan. Ons dink geloof kry sy 

krag uit dit wat hier binne-in ons gebeur. Nee, geloof kry sy krag uit 

Hom wat buite ons is en in wat Hy gedoen het en doen en sal doen. 

Wie is buite ons wat geloof Sy krag gee? God wat betroubaar is en die 

waarmaker van Sy Woord en beloftes is. Dis wat ons by Abraham sien. 

Hy het altyd net vir God op Sy Woord geneem en geglo God is absoluut 

betroubaar.  

 

 



Hebreers 11 herinner ons dat ons geloof soms op die verkeerde plek wil 

begin- by hierdie subjektiewe gevoel hier binne-in myself. As hierdie 

gevoel sterk is, sal God my help. As hierdie gevoel nie sterk is nie, sal God 

my waarskynlik nie help nie. Abraham se geloof begin by wie God is, 

buite homself en dit verander ook die subjektiewe gevoel hier binne-in 

hom. Dit laat hom vir sy vrou sê: kom ons trek, al weet ons nie waar ons 

gaan uitkom nie. Abraham, ek is bang, sê Sara. Sara, antwoord Abraham: 

Ons het geen kaart en waarborge nodig nie- ek vertrou die God wat ons 

geroep het. Ware geloof begin by wie God is. Dis waarom Markus 9 

hierdie belangrike teks oor geloof is. Die pa se subjektiewe gevoel hier 

binne-in hom is nie sterk genoeg nie. Hy weet as sy seun se genesing 

afhanklik is van hoe sterk hy geloof binne-in homself beleef, gaan sy seun 

nie gesond word nie. Daarom vra hy Jesus: help my in my ongeloof. My 

seun se genesing sal staan op wie U is en wat U kan doen- nie in hoe sterk 

ek glo hier binne-in myself of op wat ek kan doen nie. Daarom skryf een 

Engelse skrywer in die ou tyd so mooi: My faith may be feeble, but 

never my God. 

 

Ons ken daardie teks van Johannes 15 oor die wynstok en die lote. God of 

Jesus is die wynstok en ons is die lote. Ons wil dit soms omdraai. Ons dink 

geloof gaan oor hoe sterk die lote is. Ons vergeet geloof gaan oor hoe sterk 

en betroubaar die wynstok is. Die lote kry lewe en ook geloof uit die 

wynstok en dit gaan eerstens oor hoe vrugbaaar en betroubaar die wynstok 

is. Jesus se woord is waar in Mattheus 15: Sonder My kan julle niks doen 

nie- selfs nie eers glo nie. Want geloof kry sy lewe uit Wie Jesus, uit wie 



God is. Die sekerheid van geloof, geloof se anker lê in God en nie in 

onsself nie.  

 

Hoekom skryf die skrywer van Hebreers 11 vir sy mense oor geloof? 

Hy kon seker oor baie goed geskryf het- hierdie mense is tog Christene. 

Dis word mos half veronderstel dat as jy 'n Christen is, jy sal glo. Amper 

soos ons veronderstel as twee mense wil trou, hulle dit doen omdat hulle 

lief is vir mekaar. Die skrywer skryf dus nie vir mense wat nog tot geloof 

moet kom en hoe jy tot geloof kom nie. Hy skryf vir mense wat reeds glo 

om hulle te help om aan te hou glo. Want om te glo was in hulle 

omstandighede vir hulle baie moeilik. Hierdie Christene is weens hulle 

geloof sosiaal uitgestoot, daar is op hulle huise en besittings beslag gelê en 

hulle is soms selfs in die tronk gestop. Hierdie Hebreer brief is gerig aan 

mense wat so swaar gekry het weens hulle geloof dat hulle begin vra het:  

Wat help dit om te bly glo as as mens soveel opofferings vir jou geloof 

moet maak en daarvoor vervolg moet word? Is dit hoegenaamd nog die 

moeite werd om aan hierdie Christelike lewe en die geloof vas te hou? 

 

Die skrywer verstaan sy mense se stryd om te bly glo en te bly volhard in 

die geloof. Hy skryf dus nie vir hulle dat hulle beter moet glo of harder 

moet probeer of sterker moet volhard in hulle geloof nie. Hulle vind dit 

reeds moeilik om te glo. Om vir mense wat swaar kry om te glo te skryf 

dat hulle net harder moet probeer is soos om vir die pasiënt met 'n major 

depressiewe episode te sê om net homself reg te ruk en positief te begin 

dink! 

 



Die Hebreerbrief herinner ons dat geloof gaan oor reg sien en die 

regte kragbron vir geloof te sien: 

Weet julle wat is seker een van die wêreld se grootste leuens? Only what 

you can see is real. Net wat jy met jou fisiese oë kan sien is werklik en 

bestaan. Maar nou is geloof om oortuig te wees van die dinge wat ons nie 

sien nie. Eintlik is die beter vertaling dat geloof die bewys is van die dinge 

wat ons nie sien nie. Geloof skryf iemand is hierdie sertifikaat of waarborg 

wat God ons gee dat die dinge wat ons nie sien nie, soos dat Hy bestaan en 

vir ons sorg en vir ons Sy Gees gegee het, dat ons eendag die ewige lewe 

sal ontvang en dat Sy krag en genade altyd vir my genoeg sal wees, wel 

waar en betroubaar is. 

 

Hoekom het Abraham in God geglo terwyl al sy mense en sy vader Tera 

afgodsaanbidders was? Want God het Hom aan Abraham kom wys, vir 

Hom geloofsoë gegee sodat hy bokant sy pa se panteon van afgode die 

ware en ewige en lewende God kon sien. God het Hom aan ons ook kom 

wys deur Sy Seun Jesus. In Hebreers 2 lees ons dat ons nog nie al God se 

beloftes vir ons al vervul sien nie. Maar ons sien Jesus, met eer en 

heerlikheid gekroon deur Sy lyding en dood. Elkeen wat glo kan maar net 

sy of haar Bybel oopmaak en Jesus daar sien en van Hom lees en weet 

deur Hom sien ons God is liefdevol, God is vergewensgesind, ja, God is 

ook ernstig oor sonde, daarom moes Jesus vir ons sterf, maar Hy het ons in 

Sy Seun so liefgehad dat Hy ons nie aan onsself en ons verlorenheid kon 

oorlaat nie. Daarom vir Christene wat swaar kry om te glo en benadeel 

word omdat hulle glo, skryf die Hebreerskywer in sy twaalfde hooftuk: Hy 

skryf nie, kyk mooi in jouself en glo harder en jy sal olraait wees en nie 



geestelik opgee of uitsak nie. Nee, hy skryf hou jou oog gevestig op Jesus, 

die begin en voleinder van ons geloof. Dan sal jy nie geestelik moeg word 

en uitsak nie. Want die kragbron vir geloof is Jesus, is God, nie wat hier 

binne-in my aan die gang is nie. Daarom het God aan ons Sy Gees gegee 

om ons te help om te kan glo en hoop en vertrou, want hierdie subjektiewe 

geloof hier in ons is maar swak en onseker. 

 

Ons leef van die tweeling gawes van geloof en hoop: 

Hebreers 11 kom herinner ons dat geloof en hoop nooit van mekaar geskei 

kan word nie. Ons soek so maklik bewyse vir ons geloof. Die skrywer 

van Hebreers kom draai dit om: Hy skryf dat geloof eintlik die bewys 

of waarborg is wat God aan ons gee en aan ons belowe, dat ons hoop 

nie tevergeefs is nie. Geloof is die wasgoedlyn waaraan die wasgoedpen 

van hoop vassit en ek kan my hele vandag en toekoms aan daardie 

wasgoedlyn en aan daardie wasgoedpen gaan ophang- dit sal my nie in die 

steek laat nie, want wie God is, is nie net die basis van ons geloof nie, 

maar ook van ons hoop. Daarom moet Paulus mos in 1 Timoteus skryf dat 

ons hoop nie iets is nie, maar iemand. Hy praat van Jesus Christus ons 

Hoop. Jesus wat vir jou gesterf het en vir jou opgestaan en nou vir jou pleit 

aan die Regterhand van die Vader. Hy is ons Hoop vir vandag en die 

ewigheid. 

 

Die onsigbare God en Sy werk word sigbaar in mense se lewens wat op 

Hom vertrou: 

God en Sy werk het sigbaar geword in die aardse lewe, sterwe en 

opstanding van Sy Seun. Maar God en Sy werk word ook sigbaar in die 



lewens van God se kinders wat Hom dien en eer. Ons het byvoorbeeld 

gelees hoe God en Sy werk sigbaar geword het in die lewens van Abraham 

en Sara en hul nageslag. Dink maar aan die kind wat op hul oudag verwek 

is. Letterlik staan daar in Romeine 4:19 dat Abraham se liggaam klaar 

dood was omdat hy omtrent 100 jaar oud was en dat Sara se moederskoot 

reeds verstorwe was. Daar staan nogal in Hebr. 11:11 dat Abraham van 

God die krag ontvang het om hierdie kind Isak te verwek. As die mense na 

Isak gekyk het, het hulle altyd moes sê: Hierdie is God se werk.  

 

God en Sy werk wil ook sigbaar word deur jou en my lewe en die lewe van 

hierdie gemeente. Ons lewens en die gemeente moet soos hierdie vensters 

wees waardeur mense na binne kyk en iets van God daar raaksien- van Sy 

omgee, van Sy betrokkenheid by mense, van Sy vergifnis. Daarom skryf 

die Bybel seker in Kolossense dat ons mekaar moet vergewe soos God ons 

in Christus vergewe het. Dan word God se vergifnis in my lewe en in my 

verhoudings sigbaar. God en Sy werk word in ons sigbaar as ons by die 

waardes van die Woord staan en nie daarvan afwyk nie, al maak almal om 

ons anders, al skree die wereld om my teen daardie waardes.  

 

God vra nie van jou en my om geloofshelde te wees nie. Abraham en Noag 

en al hierdie mense waarvan Hebreers 11 getuig was nie geloofshelde nie, 

hulle het eenvoudig die ware Held van die Geloof, vir God 

onvoorwaardelik vertrou en op Sy Woord geneem. God roep ons net om 

om dit te doen- om die kragbron van ons geloof en hoop nie hier in onsself 

te soek nie, maar in Hom en in wat Hy vir ons gedoen het en doen en sal 

doen en in wat Hy aan ons beloof het. Dan sal ons nie geestelik moeg word 



en uitsak nie, dan sal die vlam van geloof en hoop en volharding in ons nie 

uitbrand nie.  

Slot: 

Ek wil afsluit met hierdie beeld: Iemand skryf:  

Geloof bied die verskil tussen paniek en hoop. Dit is die venster waardeur 

God se lig inskyn en ons goeie dae nog helderder maak of die donker dae 

se skadus bietjie ligter. C.S. Lewis het die beeld gebruik van n katedraal 

waarvan die gebrandskilderde vensters van buite na niks besonders lyk nie. 

Dit lyk so vaal as jy van buite kyk. Maar as jy binne staan en die son skyn 

van buite daardeur, verander alles. Ons dink soms geloof is om met my eie 

kersies en vuurhoutjies hier binne te sukkel om geloof aan die brand te 

hou. Dit terwyl die son, terwyl God se lig in my lewe inskyn om my 

anders te laat sien, anders te laat dink en dieper te laat glo. 

Amen 


