
2022...

Die jaar van hóóp en gló!

Hebreërs 11:1-3



202
1. Prys Hom, die Hemelvors,

op sy verhewe troon,

loof Hom aan Wie die hemelkoor

hul hulde steeds betoon.

Aan Hom, die Skepperheer,

kom toe die eer en mag.

Sy Woord het alles voortgebring,

roem ewig sy gesag.
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2. Loof Hom, die Lam van God,

want Hy's vir ons geslag.

Hy het ons met sy bloed gekoop;

besing sy reddingsmag.

Uit elke stam en taal

het Hy ons vrygemaak;

sy koninkryk, sy priesterdom –

dít het Hy ons gemaak.
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3. Lof, eer en heerlikheid,

die wysheid en die krag

behoort aan God daar op die troon

en aan die Lam, geslag.

Tot in die ewigheid

sal ons die lied laat hoor;

die hele skepping oraloor roep

"Amen" in 'n koor.





2022
• ŉ Onbekende nuwe jaar lê voor

• Kersfees het ons herinner dat ons mense is met ŉ geskiedenis
van verlossing agter ons

• Maar het die verlossing ŉ invloed op hoe ek leef en dink en praat
en bestaan?

• Maak dit ŉ verskil in my lewe?

• Ons konteks maak dit nie maklik nie…

• Hoe gaan ons die nuwe jaar tegemoet?

• Miskien kan Hebreërs ons help om 2022 tegemoet te gaan as 
mense wat
• Hóóp en gló (02/01/2022 – Heb 11:1-3)
• Volhárd en lééf (09/01/2022 – Heb 12:1-3)



Die brief aan die Hebreërs

• ŉ Brief met twee hoofdele:

1:1-10:31 10:31-13:25

Christus het julle verlos Julle moet as verlostes lewe

• Julle moet as verlostes lewe:

Hoop en glo
11:1-3

Volhard en leef
12:1-3



Hebreërs is ŉ brief van aanmoediging vir…

• Tweede geslag gelowiges

• Omtrent 90 nC

• Christene word wreed deur
keiser Domitianus onderdruk
en vervolg

• Hulle het van Jesus se 
verlossingswerk gehoor

• Hulle het Hom nie self gesien
nie

• Hulle het met blydskap die 
evangelie aangeneem

• MAAR toe tref die werklikheid
van die lewe hulle!



Hebreërs 10:32-39

32Maar onthou die vroeër dae toe julle, nadat julle verlig is, 'n 
geweldige stryd van lyding deurstaan het. 33Aan die een kant is julle 
deur beledigings en deur verdrukking openlik bespotlik gemaak; aan die 
ander kant het julle julle vereenselwig met dié wat so behandel word. 
34Ook het julle met die gevangenes medelye gehad, en die beslaglegging 
van julle besittings met vreugde aanvaar, omdat julle weet dat julle 'n 
beter en blywende besitting het. 

35Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie; dit hou 'n groot 
beloning in. 36Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer 
julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry.



Hebreërs 10:32-39

37Want nog net
“'n baie kort rukkie,
en Hy wat kom, sal kom
en nie talm nie.
38My regverdige sal deur geloof leef.
As hy hom egter sou onttrek,
het Ek geen behae in hom nie.”
39Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, 
maar van die geloof wat lei tot behoud van die lewe.



Vandag se werklikheid laat my van môre
vergeet!
• Eens op ŉ tyd ŉ blye

Jesusvolgeling

• Maar die werklikheid van die 
lewe maak dit vir my moeilik
om God se hand in my lewe te
sien

• Kyk met nuwe oë na vandag se 
werklikheid!

• Om deur oë van geloof te kan
kyk…



Hebreërs 11:1-3

11 1Geloof, egter, is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 
'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. 

2Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar met lof aangaande 
die mense van ouds getuig is.

3Deur geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van 
God geskep is. Gevolglik het dit wat gesien word, nie uit die 
sigbare ontstaan nie.



Geloof

• Sekerheid

• Hoop

• Om die bewys te sien…

• …van wat nie gesien kan word 
nie

• Om met ander oë na vandag se 
donderstorms te kyk

• Om nie in die donderstorm vas 
te kyk nie, maar deur die 
donderstrorm te leef, seker dat
die lig van God se liefde en
teenwoordigheid in en
anderkant die donderstorm
skyn!



Geloof

• ŉ Galery van geloofsvoorbeelde (vs 2 – vs 4-40)

Abel Henog Noag Abraham Sara

Isak Jakob Josef Moses Ragab

• Wat het hulle in gemeen? (vs 32-38)
• Hulle het swaarkry geken

• Hulle het God op sy woord geneem

• Hulle het met God op pad gebly

• Hulle het deur die storm saam met God geleef



Geloof
• Om met ander oë te kyk

• Vs 3 – God het deur net te
praat alles geskep

• Wat ons sien, het nie uit die 
sigbare ontstaan nie

• Geloof is om met sekerheid
die onsigbare
teenwoordigheid van God in 
my lewe te sien en daaruit te
leef!

• Geloof is om te weet:
• Deur die donderstorm is God 

by my
• Anderkant die storm wag God 

vir my met sy arms oop om my 
teen sy bors vas te druk



2022

• Hoe gaan ons die nuwe jaar
tegemoet?

• Wat God van ons vra is om die 
jaar aan te pak as mense wat 
hóóp en gló!

• Moenie langer in die storm 
leef nie

• Leef deur die storm saam met 
en op pad na God toe!

• Hierdie jaar moet jy hóóp en
gló!
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492
1. In U is vreugde, vrede en vreugde,

Jesus Christus, U is Heer.

Ons weet in lyding, U gee bevryding,

U bly steeds ons lofsang, Heer.

U breek die bande van skuld en skande,

U wat vergewe, U laat ons lewe,

in U is vreugde. Halleluja.

Ons vrees geen dood meer,

U is ons hoop, Heer.

Ons bly behoue en in vertroue

sing ons ons vreugde – Halleluja!
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2. Heer, U bring vreugde, vrede en vreugde,

ons is nou geen sondaars meer.

Ons is oorwinnaars, meer as oorwinnaars,

deur die liefde van ons Heer.

Niks laat ons bewe, geen dood of lewe,

engele, kragte, of vreemde magte:

ons is oorwinnaars.  Halleluja.

Niks wat ons ly nie,

niks kan ons skei nie –

skei van U, Here.  Ons sing U ere.

U is ons vreugde – Halleluja!
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