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Hebreeën 11:1-3 

”Wij leven wel in deze wereld, maar wij zijn niet van deze 

wereld!” 

”Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven 

zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de 

dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent 

gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer 

Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met 

Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.” –(Kol.3:1-4) 

Hebr. 11:1=>”Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die 

men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.” 

“Het geloof is….:!” 

“Vaste grond, van de dingen die men hoopt!” 

“Bewijs van de zaken die men niet ziet!” 

Aan jou de keus! Voor jou de vraag! 

Wat wil jij? Waar ben jij naar op zoek in jouw leven? 

Loop jij liever op vaste grond of is jouw lichaam in staat, op welke 

ondergrond dan ook, staande te blijven? 

Ikzelf, blijf steeds vaker alleen nog overeind, met hulpmiddelen. Ik 

heb nood aan een vaste, effen en slibvrije ondergrond. 

In deze passage gaat het niet over een letterlijke tastbare fysieke 

ondergrond.                                                                                             

Voor mensen met een fysieke beperking, is dit door hun levenservaring 

goed te begrijpen.                                                                             

Wanneer je fysiek onzeker op je benen staat, soms gewoon door je 

benen zakt of niet altijd kunt vertrouwen op de vastheid van jouw 

ledematen, kom je soms in gekke situaties terecht. Je hoopt jezelf op 

te kunnen vangen. Je zoekt gauw een steviger ondergrond of iets waar 

je tegen aan kunt leunen of op kunt gaan zitten, zodat je van je benen 

af bent en terug zekerheid hebt om niet te vallen, jezelf te bezeren, 

even op adem kunt komen.  

Waar gaat het in deze passage dan o.a. wel over? 
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Rom.8:18-30=>”…21-25-in de hoop dat ook de schepping zelf zal 

bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de 

vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten 

dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood 

verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf zuchten in 

onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de 

verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. 

Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, 

waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet 

zien, dan verwachten wij het met volharding.”                                                          

2 Kor.4:16-18=>”Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook 

al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag 

tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, 

brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heeerlijkheid 

teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen 

die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de 

dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet 

ziet, zijn eeuwig.” 

Overdenk o.a. deze 2 passages en ontdek zelf de vele andere 

passages die gaan over geloof, vaste grond, hoop, bewijs en de 

vele dingen die wij als mensen hopen te zien, denken te kunnen 

zien, verwachten te gaan zien, maar nog niet kunnen zien!                   

Wij zijn immers niet van deze wereld! Wij moeten ons dan ook 

niet laten knechten, onderdrukken en overwinnen door deze wereld! 

Wij leven echter wel in deze wereld en staan voortdurend onder de 

druk, die vanuit de maatschappij wordt opgelegd.                                     

Kleed je aan met Gods wapenrusting om stand te kunnen houden 

tegen de listige verleidingen van de duivel. Opdat je de druk vanuit de 

maatschappij naast je neer kunt leggen en jouw hoop voortdurend op 

God richt.  

Efez.6:10-20=>”10-11-“Verder, mijn broeders, word gesterkt in de 

Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele 

wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige 

verleidingen van de duivel….” 

Hebr. 11:2=>”Hierdoor immers hebben de ouden een goed 

getuigenis gekregen.” 

Een korte zin, maar wat een volle en diepe betekenis. Onderzoek 

voor jezelf waarom en waardoor de ouden een goed getuigenis 

gekregen hebben!                                                                                                      
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Waarom is dat belangrijk voor jou om te weten?                                                    

Wat betekent het voor jouw eigen leven?                                                

Lees de rest van Hebreeën hoofdstuk 11 voor jezelf en ontdek wat de 

ouden op basis van hun geloof hebben meegemaakt in hun leven! 

Hebr. 11:3=>”Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 

gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die 

men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.” 

Totaal anders dan wat ons wordt aangereikt, opgelegd in de 

maatschappij, in de studieboeken en in de wetenschap!                                         

Hoe ga jij daar mee om in jouw leven?                                                                            

Elk kind, elke tiener, elke student, elke volwassene wordt hier vroeg 

of laat mee geconfronteerd in het leven!                                                        

Op basis van de huidige wetenschap, van de bestaande paradigma’s 

gaat men uit van een totaal andere ontstaanstheorie van de wereld 

en het heelal.                                                                                              

Gelovigen, die overtuigd zijn dat God bestaat. Dat God het heelal, de 

aarde, de mensen, de dieren en de planten geschapen heeft hoeven 

niet te wanhopen!                                                                                         

Er komen steeds meer scheuren in de paradigma’s die uitgaan van 

natuurlijke selectie, van een oerknal, van toeval, de wet van de 

sterkste.                                                                                                   

Het bestaan van God. God als Schepper begint meer en meer naar 

voren te komen!                                                                                       

De scheuren in de bestaande leerstellingen worden door integere 

wetenschappers zelf ontdekt, openbaar gemaakt en aangereikt. 

De Bijbel zelf staat vol met overtuigende bewijslast. Deze 

bewijzen tellen pas mee wanneer men Gods Woord aanvaard als Zijn 

betrouwbare communicatiemiddel naar de mensheid. 

Kijk o.a. in de volgende passages en ga voor jezelf op zoek naar de 

vele andere passages in de Bijbel. 

Gen.1:1-2=>”In het begin schiep God de hemel en de aarde. De 

aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed ; en 

de Geest van God zweefde boven het water.”                                              

Gen.2:7=>”Toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de 

aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens 

tot een levend wezen.”                                                            

Ps.33:6=>”Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, 

door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht.”                                          
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Efez.3:8-11=>”Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke 

rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij 

mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat 

door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen 

geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente 

aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veel-

vuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens 

het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze 

Heere.”                                                                                              

Kol.1:15-17=>”Hij is het beeld van de onzichtbare God, de 

Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle 

dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die 

zichtbaar en die onzichtbaar zijn; tronen, heerschappijen, 

overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem 

geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan 

tezamen door Hem.”                                                                                      

Hebr.1:1-3=>”Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de 

vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste 

dagen tot ons gesproken door de Zoon. Die Hij Erfgenaam gemaakt 

heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die 

de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn 

zelfstandigheid. Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft 

nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had 

gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de 

hoogste hemelen.” 

Konklusie => 

Jong of oud. Het maakt niets uit!                                                           

Geloof jij dat God bestaat?                                                                  

Geloof jij dat God tot jou spreekt door Zijn Woord?                                 

Geloof jij dat het bloed van Jezus jou rein wast van zonden?         

Geloof jij dat jij leeft uit de genade die God jou aanreikt? 

Gehoorzaam God en onderzoek dagelijks Zijn Woord, Zijn Evangelie, 

Zijn goede nieuws!                                                                                        

Laat je niet in de war brengen door de maatschappij!                                        

Wij leven weliswaar in de wereld, maar wij zijn niet van de wereld. 

Laten wij samen feest vieren als wij herinneren dat Jezus voor ons 

gestorven is aan het kruis op Golgotha. 

Stel je vertrouwen elke dag op de Heere God! 
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