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1. Inleiding – Geloof in actie 

Geniet jij er ook zo van wanneer mensen vertellen over wat ze meegemaakt hebben met God, of over 

welke stappen ze willen zetten in geloof? De afgelopen maand juni heb ik genoten van jonge 

mensen die vanuit een overtuiging  / openbaring gekozen hebben om God te volgen. We hebben 

Melvin gezegend voor zijn zendingsreis naar Roemenië. We hebben met veel plezier naar de tedtalks 

van Iris en Tanja geluisterd. We hebben Frank en Lisette een zegen meegegeven voor hun reis naar 

India. Marc en Joanne zijn weer terug van hun reis uit Zuid-Afrika. Wat mij opviel was dat ze 

allemaal vol overtuiging waren en vol passie spraken over wat God aan het doen is in hun leven. 

Ook vandaag spreekt God tot ons. Verlang je er ook naar dat God zich aan jou openbaart 

vandaag?  

 

De afgelopen periode hebben we in de huisgroep gesproken over Hebreeën 11. Ik heb op 2 juni in 

Jefta gesproken over ‘geloof’ en het voorbeeld dat Abraham gaf. We hebben ontdekt dat ons 

christelijk geloof een cadeau van God aan ons is. Het is niet afhankelijk van onze prestaties of van 

onze grip op God. God openbaart zichzelf aan ons, Hij overtuigt ons en Hij laat verschillende 

aspecten van Zijn geweldige karakter aan ons zien. Wij mogen Jezus volgen en dichtbij Hem blijven.  

 

1.1 Hebreeën 11  

De brief aan de Hebreeën is geschreven aan Joden uit de eerste eeuw na Christus. Deze Joden hebben 

een openbaring gehad dat Jezus de opgestane Christus is. Dat Jezus de Zoon van God is. Dat Jezus 

voor hun zonden betaald heeft met zijn eigen leven. In hun dagelijkse leven stonden ze vanwege die 

overtuiging onder druk van de maatschappij. Ze werden als een sekte gezien en als outcast 

behandeld. Vanwege hun geloof in Jezus werden ze confronteert met vervolging, discriminatie en 

zelfs de dood. De vraag die zij zich stelden was: 

 

“Is het volgen van Jezus het waard om zo behandeld te worden? Zouden we niet beter kunnen 

stoppen met het volgen van Jezus en terug kunnen gaan naar het zo goed mogelijk naleven van de 

standaards van de Torah?” 

 

Aan de hand van geloofshelden uit het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld Noach, Abraham en 

Mozes leert de lezer dat God zichzelf in het Oude Testament openbaart en verschillende aspecten van 

zichzelf laat zien. God heeft laten zien dat Hij trouw is aan zijn beloften, dat Hij een God van 

generaties is en dat er in het Oude Testament al veel zaken gebeurden die wijzen op de komst van 

Jezus.  

 

Vandaag ga ik een ander gedeelte van Hebreeën 11 behandelen. 

 

Hebreeën 11: 32-38 

32 Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, 

Simson en Jefta, David en Samuel, en over de profeten, 33 die door hun geloof koninkrijken 

overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil 

toeklemden, 34 aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de houw van het zwaard; die 

hun zwakheid krachtig overwonnen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de 

vlucht joegen. 35 Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden. Anderen 

werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen 

naar een betere opstanding. 36 Weer anderen kregen te maken met bespotting en geseling, zelfs met 

arrestatie en gevangenschap. 37 Ze werden gestenigd en of doormidden gezaagd, of stierven door een 

moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en 

mishandeld. 38 Ze doolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en 

holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. 39 Al deze mensen, die van oudsher om hun 
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geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan… (NBV) 

 

2.1 Strijden voor het geloof 

Zo, ik moet even bijkomen van alles wat we net gelezen hebben😊 Dit is een flinke opsomming van 

moeilijke omstandigheden zeg! Het is alsof we naar een actiefilm gekeken hebben waarin euforische 

en tragische momenten snel achter elkaar zijn afgespeeld. Helaas zijn de tragische dingen echt 

gebeurd in het verleden. Ook vandaag zijn er mensen in de wereld die te maken hebben met geweld, 

omdat ze uitkomen voor hun geloof. 

Ik vind het eerlijk gezegd moeilijk om me te identificeren / relaten met mensen die te maken hebben 

met geweld vanwege hun geloof. Ik ben dankbaar dat wij in vrijheid ons geloof mogen uiten in 

Nederland. De Hebreeën aan wie deze brief geschreven was konden zich wél identificeren met deze 

problemen. Ook zij hadden te maken met veel weerstand, discriminatie en geweld vanwege hun 

geloof.  

 

Is het christendom het waard om je leven voor te geven? Deze vraag stelden de Hebreeën uit de 

eerste eeuw zichzelf. Houden we stand wanneer het leven moeilijk is, wat is er nodig om te kunnen 

blijven staan in geloof? Onze focus ligt vandaag niet zozeer op deze tragische omstandigheden, maar 

meer op het waarom achter de volharding. Waarom waren de geloofshelden in staat om ondanks hun 

moeilijkheden volharden? Waarom waren zij bereid om hun leven te geven? 

Slide 5 

Judas 1:3 

3 Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons 

allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief op te roepen om te strijden voor het geloof dat 

voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. 

 

In de brief van Judas, broer van Jakobus (niet de Judas die Jezus verraden heeft), wordt ingegaan op 

een kwestie die speelde in die tijd. Er waren mensen die zich christen noemden, maar een 

verschillende opvatting hadden over de inhoud van het christendom: 

 

- Zo waren er mensen die een andere leer verkondigden (bijvoorbeeld: de mens moet zelf ook goed 

zijn best doen om de liefde en rechtvaardigheid van God te verdienen) 

- Er waren ook mensen die losbandig leefden en de vergeving en genade van God als een soort 

vrijbrief of creditcard gebruikten. Zonde was niet erg, want God vergeeft je toch wel… 

 

Door de geschiedenis van de kerk heen zie je deze 2 zaken best wel vaak terug. Ook vandaag 

worstelen christenen hiermee. We willen graag rechtvaardigheid voor God verdienen. We willen ons 

er voor inspannen. Het geeft ons een goed gevoel wanneer we voor iets gewerkt hebben. Aan de 

andere kant kunnen we soms lichtzinnig denken over zonde.  

Hoe ziet het ware christendom eruit? Wat kunnen wij van de eerste christenen leren? 

2.2 Het ware christendom 

Het woord christen is ontstaan in de periode dat Paulus en Barnabas op zendingsreis waren in 

Griekenland. De gelovigen werden spottend ‘Christianos’ genoemd, wat wij zouden vertalen met 

volgelingen van Christus of “kleine Christusjes”. Wat spottend was bedoeld is eigenlijk een 

compliment. Volgelingen van Jezus vragen zich vanuit liefde en passie namelijk af hoe zij meer en 

meer op Christus kunnen gaan lijken. Hun verlangen was om meer en meer getransformeerd te 

worden naar het beeld van Christus. Is dat ook jouw verlangen? 
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De eerste christenen waren ‘Persuaded’ / overtuigd door God. Zij leefden in de volle overtuiging 

dat God dichtbij was , het laatste woord heeft, dat Hij trouw is aan Zijn beloften en dat Jezus ooit 

terug zal komen en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Hun focus lag op de 

toekomst, zodat ze de problemen van vandaag in het juiste perspectief konden zien. 

 

We worden door Judas aangespoord om te strijden voor het geloof. Hier wordt met strijden voor 

het geloof niet gerefereerd aan geweld. Nee, de strijd voor je geloof heeft te maken met de leer en de 

praktische uitwerking (transformatie) die gericht zijn op Jezus. 

Aan de ene kant heeft het te maken met strijden voor de leer dat Jezus de weg, de waarheid en het 

leven is. Aan de andere kant heeft het te maken met onze strijd tegen de zonde. De vergeving van je 

zonden is geen vrijbrief om door te gaan met zonden. Je gebruikt de vergeving van Jezus dan als een 

soort credit card om steeds vergeving te ontvangen, zonder dat je dicht bij Jezus leeft. Wanneer je 

dicht bij Jezus leeft, dan wil je meer op Hem gaan lijken en zul je merken dat je innerlijke mens 

transformeert naar Zijn beeld.  

 

2 Korintiërs 5:17-19 

17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het 

nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend 

en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich 

heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de 

verkondiging van de verzoening toevertrouwd (NBV).  

We lezen hier dat God de wereld door Christus met zich heeft verzoend. God heeft Zijn eigen zoon 

Jezus aan de wereld gegeven. God heeft zichzelf aan de wereld geopenbaard door Jezus. Vandaag 

behandelen we 3 punten waardoor God zich door Jezus aan de wereld geopenbaard heeft, en die ook 

voor ons vandaag nog steeds relevant zijn. 

 

3.1 God heeft een gebeurtenis gegeven om ons te overtuigen (“Heb je het gehoord?”) 

 

Johannes 1: 14-18 

14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde 

Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er 

vóór mij!” 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes 

gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God 

gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen 

kennen. 

 

Jezus leefde op de wereld. Dat is geen geloof, het is een feit. De geschiedenisboeken bevestigen het. 

Het evangelie van Lukas vind ik een mooi boek omdat dit het leven van Jezus beschrijft op basis van 

getuigenverklaringen van mensen die Jezus hebben gezien en gehoord.  

 

Jezus heeft daadwerkelijk onderwijs gegeven, mensen genezen, aandacht gegeven aan de outcast van 

deze wereld. Hij is gemarteld en gekruisigd.  

 

Ook van de Opstanding van Jezus zijn er ooggetuigen. Hij is verschenen aan Zijn discipelen en 

later ook aan meer dan 500 mensen tegelijk (zie 1 Kor. 15:5). Wij geloven dat Jezus is opgestaan uit 

de dood en dat Hij nu bij de Vader is. Hoe zijn wij tot dat geloof gekomen? Door het goede nieuws te 

ontvangen van mensen die gevraagd hebben:  
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“Heb je het gehoord?” Heb je gehoord dat er een God is die van je houdt? Heb je gehoord dat je niet 

zelf je redding hoeft te verdienen, maar dat Jezus jouw prijs heeft betaald? Heb je het gehoord? 

 

3.2 Het geloof is een persoon (Heb je Hem gezien?) 

Het Christendom gaat dus over Jezus en over het transformeren naar het beeld van Jezus.  

 

De Bijbel is het verhaal van God door de geschiedenis heen. In het Oude Testament was het 

belangrijk om je aan de wetten en voorschriften van de Torah (eerste 5 boeken van de Bijbel). Ik vind 

het bijzonder dat niemand in staat was om zich volledig aan die wetten en voorschriften. Zelfs Mozes 

niet. Mozes heeft namelijk iemand vermoord in zijn leven en was God ook niet altijd gehoorzaam.  

 

De brief aan de Hebreeën is geschreven aan mensen die zich afvroegen of ze niet beter konden 

stoppen met het volgen van Jezus en terug gaan naar het zo goed mogelijk naleven van de standaards 

van de Torah. Het probleem met het zo goed mogelijk naleven van een standaard is het gevaar 

dat we gaan leven volgens een to do list. We laten graag zien waar we “goed” in zijn en verbergen 

waar we slecht in zijn. Onze innerlijke mens verandert niet als we leven volgens een to do list en niet 

vanuit liefde voor God. 

 

Ik wil dit punt uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik vind van mezelf dat ik best goed auto kan 

rijden. Ik heb wel eens een auto geraakt met het inparkeren, maar dat doet er nu niet toe😊 Ik kan 

best wel goed situaties inschatten en ik kan de auto goed beheersen. Als ik naast Veronica in de auto 

zit, dan wil ik ook nog wel eens tips geven.  

 

Wanneer ik echter naast Max Verstappen in een auto zou zitten, dan zou ik er achter komen dat 

ik nog heel veel kan verbeteren! Hij is een expert in autorijden. 

 

Zo is het denk ik ook met de principes van het christendom. Denk bijvoorbeeld aan genadig of 

vergevingsgezind zijn. Of aan het geven van je inkomsten aan God. Ik kan best wel genadig en 

vergevingsgezind zijn. Misschien ben ik in sommige principes ook wel beter dan andere mensen. Als 

ik zou leven om zo goed mogelijk aan een standaard te voldoen, dan zou ik mijn goede kanten in de 

schijnwerpers zetten en mijn slechte kanten verbergen. 

Maar als je mij zou vergelijken met Jezus, dan zou ik ontdekken hoeveel ik nog tekort schiet. Jezus is 

de bron van genade en vergeving. Hij vergaf zelfs de mensen die Hem kruisigden. Ik kan nog zoveel 

van Jezus leren! Ik wil mijn leven niet geven voor een maatstaf waar ik toch niet aan voldoen kan. Ik 

wil meer op Jezus lijken. Ik wil getransformeerd worden. Ik wil in de zekerheid en vrede leven dat ik 

rechtvaardig ben voor God. Die vrede en rechtvaardigheid ontvang ik niet door goede daden, maar 

door het bloed van Jezus. Hans heeft hier vorige week over gesproken. Mijn vraag aan jou is; “Heb je 

Hem gezien”? Heb je God de Vader gezien door Jezus heen? Heb je een verandering in je leven 

gezien sinds je verbonden bent met Jezus? Wil jij van de Bron van het leven leren? 

 

3.3 Het geloof leidt ons (“Volg jij Hem al”)? 

 

Mattheus 4:18-20 

18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer 

Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, 

ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.  

Het geloof heeft te maken met een gebeurtenis, met de persoon Jezus maar ook met een handeling. 

Jezus nodigt ons uit om te komen en te volgen.  
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Volgen is iets wat in de hele schepping gebeurt. Bij dit beeld moet ik bijvoorbeeld denken aan een 

eend met haar kuikens.  

 

De moeder eend leidt en de kuikens volgen. De kuikens blijven dicht bij mama en bij elkaar. Er is 

verbinding met elkaar. Als er gevaar is, dan beschermt mama de kuikens. Mama zorgt voor het 

voedsel.  

 

Het is mij opgevallen dat wanneer ik vergeet om naar Papa te komen en Hem te volgen, mijn focus 

erg op het dagelijks leven gericht wordt. Het gebeurt zelfs dat ik in mijn gebed aan God vraag om mij 

te volgen. “Wilt U er voor zorgen dat…, Wilt U met me meegaan naar…” 

Herken je dat in je eigen leven? 

We gaan als het ware een andere kant op zwemmen dan waar Mama eend naartoe wil gaan. We 

verwachten dat Mama ons wel zal volgen. 

 

Jezus nodigt jou en mij uit om Hem te volgen. Dit betekent niet dat er geen problemen in je leven 

zullen zijn of dat je altijd weet waar je naartoe gaat. De Hebreeën hadden het nodig om weer 

overtuigd te worden dat God altijd dichtbij is, ook in moeilijke omstandigheden. Wij hebben de 

Heilige Geest ontvangen die altijd met ons is en de gedachten van de Vader aan ons openbaart. Wij 

zijn niet alleen. Geloof je dat? 

 

Hebreeën 12: 1-2 

1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, 

waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor 

ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons 

geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door 

de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 

 

De uitnodiging voor ons vandaag is om naar Jezus te blijven kijken. Om te leren van de geloofshelden 

uit Hebreeën 11 die ook in moeilijke tijden bleven kijken naar Jezus en door geloof konden blijven 

volgen. 

Laten we in de wetenschap dat Jezus leeft vandaag Avondmaal vieren. 

Amen! 


