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Jeugdvereniging Connected

Voorbeeldig geloof
Geloven is niet altijd makkelijk. We vragen ons vaak af: geloof ik wel goed genoeg? We
vergelijken ons dan met andere mensen en vinden dan dat ons eigen geloof op bepaalde
punten tekortschiet. Geloven heeft alles te maken met vertrouwen. Om God te vertrouwen
moet je geloven dat hij goed is en dat hij het beste met je voor heeft. Geloven lijkt van een
afstand misschien makkelijk, maar als het erop aan komt zijn we gauw geneigd om ergens
anders onze hoop op te vestigen. Hoe kan het toch dat we geloven zo moeilijk vinden?


Wat is voor jouw moeilijker: geloven in tijden waarneer het goed met je gaat of juist
in tijden waarin je meer tegenslag ervaart?

In het Bijbelboek Hebreeën staat het volgende over het geloof:
1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de
waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden
geprezen. 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.
Hebreeën 11:1-3
Het is best wel een lastig stukje tekst. Daarom is het goed om eens per vers samen te kijken
wat er nu eigenlijk mee gezegd wordt.
‘’1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de
waarheid van wat we niet zien.’’
De schrijver bedoelt hiermee dat geloof de basis is. Met geloof begint het.


Heb je zelf wel eens ervaren dat je door te geloven daarin later positief bevestigd
bent?

‘’2 Om hun geloof werden de mensen uit vroegere tijden geprezen.’’
Als je verder leest in het Bijbelboek Hebreeën dan noemt de schrijver de bekende
geloofshelden zoals Noach, Abraham en Henoch.


Ken jij zelf ook iemand waarbij je zijn of haar geloof bewonderd?

‘’ 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend
is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.’’
We zijn geneigd om onze focus te leggen op materiële dingen die we kunnen zien. Daar
hebben we namelijk geen geloof voor nodig. De schrijver van dit Bijbelboek vertelt dat
achter alles wat we zien een niet zichtbare werkelijkheid schuilgaat.


Wat wordt er volgens jou bedoeld met niet zichtbare werkelijkheid?
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In Hebreeën volgt nog een heel lang stuk tekst over geloofshelden. Van Abel tot Mozes staat
er van iedereen beschreven wat ze door hun geloof hebben gedaan of bereikt. Daar staat
ook de geloofsheld Henoch tussen. Misschien is het goed als we hem er even uitlichten:
5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven; hij werd
niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn
opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. 6 Zonder geloof is het onmogelijk
God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat, en wie
hem zoekt zal door hem worden beloond.
Hebreeën 11:5-6


Henoch stond bekend als iemand ‘’in wie God vreugde vond’’. Wat zou dat
betekenen?

In Genesis staat het volgende over Henoch:
21 Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach. 22 Na de geboorte van Metuselach
leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en
dochters. 23 In totaal leefde hij 365 jaar. 24 Henoch leefde in nauwe verbondenheid met
God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.
Genesis 5:21-24
Hier staat dat Henoch in nauwe verbondenheid met God leefde. In eerdere Bijbelvertalingen
staat dat hij wandelde met God.




Wat betekent dat volgens jou: ‘wandelen met God’?
Heb jij zin om te wandelen met God?
Hoe bereik je een voorbeeldig geloof net als Henoch denk je?

