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Hebreers 11: 1 – 3, 7-10    28 Julie 2019 
 
Tema:  Wat beteken dit om in God te glo? 
 
 
Wat beteken dit om te glo? … bedoelende in God soos ons Hom in die Woord 
leer ken: Vader, Seun en Heilige Gees. 
 
Of dalk kan ons die vraag nog anders stel: Wat help dit my dat ek glo?  ‘n 
Mens wil tog nie iets doen en uitvind dat dit jou eintlik niks gehelp het nie.  
 
Kom ons kyk of ons teks vir ons antwoorde gee. Die Nuwe Lewende Vertaling 
vertaal vers 1 as volg:  “Wat is geloof dan?  Dit is ‘n vaste versekering dat die 
dinge waarna ons uitsien (waarop ons hoop), inderdaad sal gebeur. Dit is die 
bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak” 
 
Dink bietjie oor hierdie woorde: Geloof in God drieënig help my om seker te wees 
van dinge wat ons nog nie kan sien nie. (Let op hoe die woord “sien” 2x gebruik 
word in vers 1) Hoe arm sou ons nie gewees het sonder geloof nie. Alle mense 
“hoop” op iets. Sonder hoop is die lewe leeg. Iemand skryf dat daar by die hel se 
ingang ‘n bordjie sal wees wat lees: “Wie hier ingaan laat vaar alle hoop”. Die 
Hebreërskrywer sê ‘n Christen se hoop is nie sommer net ‘n blindelingse “hoop” 
op iets wat dalk nie kan gebeur nie. Nee, ‘n Christen se hoop is anders. Ons sou 
kon sê: Geloof is die vermoë om met God se oë te sien. Wens jy nie partykeer 
dat jy so kan sien nie? Soos God anderkant die horison te kan sien nie? Ek dink 
ons almal sou dit graag wou kon doen. 
 
Miskien moet ons net eers een moontlike misverstand uit die weg ruim, en dit is: 
Dit gaan nie in geloof daaroor dat enigiets wat ons hoop – ons wense, waar sal 
word nie! Dit gaan oor God se beloftes aan ons…daarvan kan ons seker wees. 
Moet dus nie dink ‘n sterker geloof sal jou die “lotto” laat wen nie, of maak dat jy 
‘n beter salaris kry of sulke dinge nie… al hierdie is dinge wat ons wil hê. Geloof 
help ons om dit wat God vir ons in gedagte het raak te sien en te leef asof ons dit 
reeds ontvang het. In die Heidelbergse Kategismus  word die vraag gevra: Wat 
moet ‘n Christen glo? En dan kom die antwoord: Alles wat in die evangelie aan 
ons beloof word.  
 
Voordat die skrywer by voorbeelde van mense uitkom wat onwrikbaar in God 
geglo het, noem hy iets in vers 3 waarin baie mense ook vandag twyfel… en dit 
is die ontstaan van alle dinge. Hoor hoe stel hy dit: “Omdat ons glo weet ons dat 
die wêreld deur die woord van God geskep is: die sigbare dinge het dus nie 
ontstaan uit iets wat ons kan sien nie.” Geloof in God drieënig help ons om te 
aanvaar dat God die Skepper van alles is. 
 
Vanaf vers 4 begin die skrywer om een na die ander persoon uit die geskiedenis 
op te noem en staaf hy hoedat hulle geloof gemaak het dat hulle meer doelgerig 



2 
 

en seker kon leef. Die meeste van hulle het niks sigbaars gehad om op te steun 
nie, behalwe die beloftes van die Here God. Maar hierdie beloftes het so baie vir 
hulle beteken dat hulle dit gewaag het om hulle hele lewe daarom te bou. As 
gevolg van hierdie geloof van hulle, word hulle in die Bybel opgeteken as helde… 
ontvang hulle as’t ware God se goedkeuring. 
Let wel: Hulle was nie “super heroes” nie. Hulle was gewone mense (ordinary 
people) serving an extrodinary God”.  
 
Kom ons kyk wat leer ons oor geloof uit hierdie gedeelte. Ons gaan nie weer 
alles lees nie, maar wel daarna verwys. 
 
1. Geloof is ‘n daad van die mens 
Ons lees: Omdat Abel geglo het, het hy ‘n beter offer aan God gebring as Kain. 
(:4) In vers 5 lees ons: “Omdat Henog geglo het…Vers 6: Omdat Noag geglo 
het… 
Daar was baie ander mense ook in daardie tyd. Van hulle geloof word niks gesê 
nie. Hierdie manne het egter geglo. Dit is so dat “geloof” iets is wat God in ons 
werk, maar geloof is ook iets wat ons doen. Dit is om God se werking in ons lewe 
te vertrou en daarop te handel. Dit is maklik om te sê jy “glo”, maar om daarin te 
handel is nie altyd so maklik nie. Miskien verstaan ons dit beter as ons die 
Engels lees: “To say you believe in God is one thing, acting in faith is a total 
different thing” 
Ons sou egter geloof verkeerd verstaan as ons dink dit is net ‘n “belydenis” 
(mond) saak. Paulus self maak die onderskeid in Rom 10:9 “As jy met jou mond 
bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood 
opgewek het, sal jy gered word” Om “met die hart te glo” is meer as net met die 
mond bely. Iemand sê: Om te glo is die mens se “response” op wat God aanbied. 
 
2. Geloof impliseer kennis van God en Sy handelinge. 
Ons kan tog nie in iets glo waarvan ons geen kennis het nie. Daarom moet 
gelowiges die Woord van God lees om deurgangs meer kennis op te bou. En 
wanneer ons die Woord lees en hoor hoe God in die verlede gehandel het, sal dit 
ons geloof versterk. Ons sal besef: Wow, as Hy dit vir daardie mense kon doen, 
kan Hy seker dieselfde vir my doen. Die teenstelling sou dus wees: Iemand wat 
geen kennis van God het nie, kan nie glo nie. Dalk is dit wat vers 6 bedoel met: 
“As ‘n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om God se wil te doen.”  
 
3. Geloof is om God gehoorsaam te volg.  
Hierdie gedagte word baie sterk onderstreep in veral Noag en Abraham se geval. 
Kom ons dink net weer vir ‘n oomblik aan beide hierdie manne. God kom na hulle 
toe met ‘n opdrag. Noag, bou ‘n groot boot… want ek gaan dit laat reën sodat die 
hele aarde oorstroom. Noag het nog nooit reën gesien nie en van oorstromings 
het hy niks geweet nie. Maar omdat God dit vra, gehoorsaam hy God eerbiedig 
(sien vers 7) Ons ken die verhaal… mense het met Noag gespot, maar Noag het 
net aanhou doen wat God hom beveel het. 
 



3 
 

Vir Abraham het God gesê: “Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou 
familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys” (Gen 12:1) en dan lees ons 
hier in Hebreërs 11:8 “Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom”. 
Vra dit geloof om so iets te doen? Ja, verseker. Maar mens doen net so iets vir 
iemand in wie jy vertroue het. Daarom dat ons graag sê: Geloof = vertroue. 
Omdat geloof en gehoorsaamheid saamloop sal ons ook moet erken dat geloof 
soms/heel dikwels opofferings vra. Ons gebruik mos die gesegde in Afrikaans: 
“om ‘n stap in die geloof te neem” – so ‘n stap vra heel dikwels dat jy jou 
bestaande sekuriteite moet prysgee. 
 
Ons geloof sou vandag nog steeds sulke dade van gehoorsaamheid moet insluit. 
Ons gaan nie die wêreld evangeliseer deur bloot met hulle oor God en Jesus te 
praat nie. Hulle sal wil sien dat ons dade ons geloof ondersteun. “Men and 
women are influenced not only by what we say to them, but by the way we 
respond to what God says to us!” 
 

 Wanneer laas het jy God met jou hoor praat? 
 Wat het jy toe gedoen? 

 
Die Bybel is vol van die sprekende God. In die hoor van hierdie stem van God 
moet ek en jy reageer. Ons kan nie net die Bybel lees en daarvan wegloop 
sonder om iets te doen nie. 
 
4. Geloof is (in die vierdie plek gelyk aan) sekerheid. Ons verbind baie keer die 
twee woorde en praat dan van “geloofsekerheid”. Dit kan misverstaan word asof 
dit sou beteken dat ek seker is van my geloof wat so sterk is en dat ek nooit sal 
swig en val nie. Om op so ‘n wyse seker te wees van jóu geloof, sou fataal 
wees…vra gerus vir die einste Abraham wat ook op ‘n stadium gedink het hy 
moet self ingryp om sake te beredder (In Egipte toe hy gejok het oor Sara) en toe 
net in die meoilikheid beland het. 
 
Nee, geloofsekerheid moet eerder verstaan word as dat ek seker is van die een 
in wie ek glo!  Aan God drieënig hoef ons nooit te twyfel nie. Vers 11 sê iets 
hiervan: “Omdat Abraham geglo het, het hy, hoewel Sara onvrugbaar was en hy 
al te oud, krag ontvang om ‘n kind te verwek, omdat hy God wat dit beloof het, 
getrou geag het” (11:11) 
 
Vertrou gerus op God… wees gerus baie seker van Hom. Daar is niemand van 
wie jy meer seker kan wees as God nie. Abraham het geweet volgens alle 
menslike, biologiese reëls is dit onmoontlik dat hy en Sara kinders kan hê, maar 
Hy het God getrou geag… dit beteken hy was seker dat so iets by God moontlik 
is. 
Martin Luther stel geloof dikwels teenoor die rede of verstand.  Verstand is die 
vermoë waarmee ons dinge en mense sien soos almal hul sien.  Geloof 
daarenteen is die vermoë om dinge en mense te sien soos God hulle sien.  
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Daarom kan ons sê: Geloof is die vermoë om met God se oë te sien. (Soos 
vroeer genoem.) 
 
Met dit alles gesê sou ons dalk nog kon byvoeg: 
 
5. Geloof verwag ‘n toekoms. Dit het Abraham nie veel gepla dat hy aanvanklik in 
hierdie nuwe land wat God beloof het, in tente moes bly nie, soos ‘n vreemdeling, 
want “hy het uitgesien na die stad met vaste vondamente waarvan God self die 
ontwerper en bouer is.” (:10)  Abraham het ‘n toekomsverwagting gehad en 
daaraan het hy vasgehou. Hy moes dieselfde doen met die belofte van ‘n kind: 
vir hoeveel jare het hy en Sara nie gewag nie… en toe op ‘n dag, toe is sy 
swanger. Ja, geloof is inderdaad om met God se oë te sien. Vooruit te sien en 
iets te verwag. 
 
Slot 
 
Al hierdie eienskappe van geloof konfronteer ons vanoggend met die vraag: Hoe 
lyk ons lewe? Waarmee het ons dit volgemaak? Is dit gevul met ‘n gehoorsaam- 
heid aan die Here. ‘n Behoefte om nog meer kennis van Hom op te doen. ‘n 
Sekerheid dat ek in Sy hand is en dat dit die beste plek is om te wees, ongeag 
wat Hy dalk van my kan vra. ‘n Sekerheid dat Hy die enigste God is en dat dit 
wat in die Bybels staan waar is.  
 
Laat ons ruimte dat die Here ons dalk kan roep vir iets wat ‘n opoffering gaan vra. 
Iets wat ons sal moet agterlaat. Dalk is dit iets wat God wil byvoeg wat ons lankal 
afgeskryf het as onmoontlik… soos ‘n Isak vir Abraham en Sara. 
 
Die geloofshelde in Hebreërs 11 “knew that there were better things ahead 
because, in one way or another, God had told them so”. Mag jy en ek iets 
hiervan op ons geloofspad beleef. 
 
 
 
Amen. 
 
  
 


