
 

Our deepest awareness of ourselves is that we are both 

deeply loved by the Lord Jesus Christ and we have done 

nothing to earn it or deserve it! 

Hebreeën 11. Leven door geloof is altijd Gods bedoeling. Abraham geloofde! 

De nadruk lag tijdens het leven van Jezus niet in het geloof. Het Jodendom was een systeem 

van werken geworden met vele voorwaarden. Het was en is altijd Gods verlangen, dat wij 

ook door het geloof in Hem leven. Gen. 15:6; Hab. 2:4.   Deze brief is geschreven aan de 

tweede generatie Joodse mensen die geroepen werden om te leven vanuit het geloof 10:38; 

11: 4. De eerste persoon, die hier genoemd wordt is Abel. Hij openbaart aan ons het 

fundament van ons geloof. Het ging gepaard met het slachten van een dier Gen. 3:21. Met 

de huid van het dier bedekte de Heere de naaktheid van Adam en Eva. De aanbidding van 

Abel werd door zijn geloof aanvaard en dat bracht voldoening aan Gods hart. 11:5,6 De 

tweede held van het geloof was Henoch. Hij ging wandelen in geloof nadat hij vader 

geworden was Gen. 5:22. Henoch bracht ook vreugde aan Gods hart. Hij noemt zijn zoon 

Metusalem, die het oudst geworden is: Zijn naam betekent: Nadat hij gestorven is, zal het 

komen. Henoch predikte ook over het komende oordeel en de wederkomst Judas.14. Al 

wandelende gaat hij naar zijn hemelse woning Gen. 5:24. Dat is heel waardevol in Gods ogen 

Ps. 116:15. Henoch was zo kostbaar in de ogen van de Heere, dat hij het proces van sterven 

over sloeg Hij is een model van hen die de Heere tegemoet gaan in de lucht 1. Thess. 4:17 

11:8-19. Er zijn twee manieren om te leven. De meest voorkomende is te leven door het 

zien. De andere manier is te leven door het geloof. Stefanus predikte tegen de Joodse leiders 

en legde hen uit dat Abraham Gods beloften geloofde door zijn thuisland te verlaten. In de 

Romeinen en Galaten brief schrijft Paulus over het geloof van Abraham. Hij is de fysieke 

vader het Joodse volk. Hij is ook de geestelijke vader van alle gelovigen in de Heere Jezus 

(Joden en niet Joden).  

Er zijn vijf kenmerken van een leven van geloof.                                                    

(1). 11:8. Het leven van een gelovige, is het leven van een reizende pelgrim.  

Het was niet Abrahams plan om Ur te verlaten. Hij had  geen idee waar Kanaän lag? Hij 

groeide op als heiden. Zijn vader was een afgoden dienaar Jozua. 24:2.  Jesaja 51:2. Zijn 

verleden was een put van zonde. Gods heerlijkheid verscheen aan hem in Ur Hand. 7:2. De 

Heere koos hem alleen met zijn vrouw. Abraham gehoorzaamde gedeeltelijk. Hij nam zijn 

vader Terah en zijn neef Lot mee. Een ieder die tot geloof in de Heere Jezus komt wordt ook 

een nieuwe schepping. De Heere vraagt van ons om met Hem een nieuwe pelgrims weg in te 

slaan.  Abraham leefde met zijn tent als pelgrim en met zijn altaar om te aanbidden.                                                                                                                 

(2). 11:9,10. Het leven van een gelovige is  een leven van langdurig geduld.                      Zij 

leefden als vreemdelingen en bijwoners in het Land van de belofte en zij wachtten jaren lang 

voordat de belofte van een zoon aan hen werd vervuld. Gen. 23:23:9-20. Abraham moest 

een plaats kopen om zijn vrouw te begraven. Het geheim van het geduld van Abraham was 

dat hij geloofde in Gods beloften Hij was geduldig, omdat zijn ogen gericht waren op de 

hemelse stad. Daarom waren Abraham en Sarah tevreden met hun tent. Lot en zijn vrouw 

hadden een ander hart Gen.13:10. Zij gingen naar zondige Sodom om in een huis te wonen. 

Paulus schrijft om die dingen te bedenken die boven zijn. Daarom behoren wij ook niet zo 

bezig te zijn, met alles wat er op deze aarde gebeurt. 2.Tim. 2:3,4.  Het mooiste van die 

Hemelse stad is, dat de Heere Jezus daar is! Ezech. 48:35. Ik denk ook aan Mozes 40 jaar in 

de woestijn. “Hij zag de Onzichtbare”.11:27.  
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(3). 11:11,12. Het geloof in de Heere Jezus is ook een krachtige waarheid.                                           

Wij zien dat bij de wonderlijke geboorte van Isaak. In het begin geloofde Sarah niet en wilde 

zij de Heere een handje helpen. Later geloofde zij en achtte zij de Heere getrouw! Alle 

dingen zijn mogelijk voor hen die geloven. Matt. 19:26b.                                                                                   

(4). Hebr.11:13-16. Het positieve van het geloof. Abraham, Isaak en ook Jacob bezaten het 

Land niet! Het was pas 500 jaar na Jacobs dood dat zijn nageslacht  voor het eerst het Land 

in bezit nam. Allen voor hen stierven zonder dat zij het land bezaten. Zij wandelden en 

werkten  in het land en kregen er ook kinderen. De Heere had hen de belofte gegeven en dat 

was genoeg!  Zij waren tevreden om bijwoners te zijn. Het positieve van ons geloof is dat wij 

nu uitzien om bij de Heere ook onze intrek te maken. Dat was Davids enige verlangen Psalm. 

27:4.             (5). 11:17-19. Het geloof in de Heere Jezus heeft ook veel bewijzen.                                      

Het bewijs van Abrahams geloof was de gewilligheid om alles terug te geven inclusief zijn 

enige zoon Isaäk. Hij overlegde met zichzelf, dat de Heere God bij machte was om Isaak uit 

de doden op te wekken. Hij zei tegen de 2 knechten. Als wij ons neergebogen hebben zullen 

wij bij jullie terugkeren. De Heere Jezus roept ons op om dagelijks ons eigen kruis op ons te 

nemen Matth. 16:24. Rom. 12:1.Ik roep u op broeders, door de ontferming van de Heere 

God om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor de Heere 

welbehaaglijk: Dat is uw redelijke godsdienst. Velen zijn ons voor gegaan om als gelovige 

pelgrims afgescheiden van de wereld te leven. Om ook geduldig te wachten en de Heere 

constant voor hen te laten werken. Om in Zijn kracht ook het onmogelijke te doen. Om 

positief te leven en zich constant te focussen op al Gods beloften. Om ook het bewijs te 

leveren door in volle gehoorzaamheid ons leven aan de Heere Jezus over te geven als een 

levend offer. Er komt een lied naar boven: Nooit kan het geloof teveel verwachten! De 

Heere noemde Zichzelf de God van Abraham, Isaak en Jacob. Wij mogen onze naam invullen! 

De Heere wil ook onze persoonlijke God zijn. Shalom van Johan. P.S. Ik schreef een boekje 

over de geloof school van Abraham, die ik je met vreugde schenk!        
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