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Agtergrond 

Die boek Hebreërs handel oor geloof. Die klem val nie op ’n oproep tot geloof vir ongelowiges nie. 

Nee, hier gaan dit oor aanmoediging aan mense wat reeds glo om te volhard. Dit is gerig aan mense 

wat vervolg word vir hulle geloof en begin wonder of dit die moeite werd is om te glo. Hulle is eintlik 

tweede en derde geslag gelowiges, met ander woorde kinders van gelowiges wat as gelowiges groot 

geword het en nie dieselfde ekstase van bekering en ingryping in hulle lewe ervaar het nie as wat hulle 

ouers en grootouers beleef het nie. 

Inleiding 

Die Engelse atleet, Roger Bannister, was die eerste mens in die geskiedenis om die myl amptelik in 

minder as vier minute te hardloop. Dit was in Mei 1954. Presies ’n maand later het John Landy van 

Australië die rekord met 1.4 sekondes verbeter. 

Op 7 Augustus van dieselfde jaar het die twee atlete in Vancouver, Brits-Columbia, teen mekaar te 

staan gekom vir ’n historiese wedloop. Niemand het enige notisie geneem van die ander atlete nie. 

Die vraag op almal se lippe was: “Wie gaan wen, Bannister of Landy?” 

Toe Bannister en Landy die pylvak inbeweeg, was die ander atlete ver agter. Landy was voor en dit het 

gelyk asof hy gaan wen. Maar toe hy die wenstreep nader, is hy deur nuuskierigheid oorweldig: “Waar 

is Bannister?” Hy kon die spanning nie meer verduur nie en het oor sy skouer gekyk. Net toe hy dit 

doen, het hy effens gestruikel en het Bannister verby geskiet en die lint gebreek. Later het Landy aan 

die Time erken: “As ek nie omgekyk het nie, het ek gewen.”   



 

As die Hebreërskrywer sy lesers aanmoedig om te bly glo, dan doen hy dit juis deur te sê: Moenie 

omkyk nie. Kyk vorentoe. Bly volhard. 

Hy gebruik twee sake om die boodskap van volharding oor te dra. Hy wys op talle voorbeelde uit die 

Ou Testament van mense wat volhardend geglo het en hy gebruik die beeld van ’n wedloop. Kom ons 

begin by  

1. Voorbeelde om te volhard in die geloof 

Hebreërs 11 staan bekend as die hoofstuk in die Bybel van die geloofshelde. In die eerste klompie 

verse wat ons nie gelees het nie word verwys na die geloof van Abel, Henog, Noag, Abraham, Isak, 

Jakob, Josef en Moses. Dit word gevolg deur die helde van wie ons gelees het:  die Israeliete, Ragab 

die prostituut. Die skrywer noem dan nog ’n klomp name waarvan hy sê dat hy nie tyd het om oor 

hulle geloof te skryf nie: Gideon, Barak, Simson, Jefta, Dawid, Salomo en die profete. Hy sluit sy lys af 

met gebeure in die Nuwe Testament – gelowiges wat vervolg word vir hulle geloof. 

Hierdie geloofshelde dien almal as voorbeeld vir die lesers – daarom ook vir ons – van Hebreërs. Hulle 

het geglo in God en daarom het hulle baie vermag. Hierdie dinge wat hulle vermag het verskil.  Die 

gemeenskaplike tussen al hierdie dinge is dat hulle op God vertrou het en deur God baie vermag het 

en dat beloftes van God aan hulle waar geword het. So het die Israeliete droogvoets deur die Rooisee 

getrek terwyl die Egiptenare verdrink het. Hulle het sewe dae om Jerigo se mure geloop tot die stad 

se mure ingetuimel het. Ragab het die verkenners weggesteek en sy is nie doodgemaak toe die 

Israeliete die stad ingeneem het nie.  

Met hierdie voorbeelde wil die skrywer sy lesers wys op die waarde van geloof. Hy wil hulle aanspoor 

om te bly glo en nie geloof die rug te keer nie. Hy wil aantoon dat geloof betaal. Dit is die moeite werd. 

Hy wil mense aanmoedig om te volhard in die geloof. 

Daarom dat hy in die eerste vers verduidelik wat geloof is: Om te glo, so sê hy, is om seker te wees 

van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Hierdie waarheid 

word juis deur al die voorbeelde bevestig. Nie een van hierdie persone het sekerheid of enige bewyse 

gehad vir die beloftes van God nie. Hulle het vertrou op God. Hulle het vasgehou aan God se beloftes 

en is nie teleurgestel nie. Israel het geen versekering gehad dat hulle droogvoets deur die see sou kom 

nie. Al kon hulle nie die resultaat sien nie, het hulle op God vertrou en ander kant uitgekom. Eers 

daarna het die see oor die Egiptenare gestroom. 

Die Hebreërskrywer kom juis vir sy lesers wat vervolg word aanspoor om te volhard in die geloof. Al 

lyk dinge maar sleg, al word gelowiges doodgemaak vir hulle geloof – hulle moet bly vashou aan dit 

wat hulle nie kan sien nie. Hulle moet volhard en bly glo in God.  

Al het hulle al die ekstase en opgewondenheid van glo in God verloor, al het dit plek gemaak vir ’n 

stuk werklikheid van swaarkry, moet hulle bly volhard. 

Die boodskap wat ons vandag hoor is dus eenvoudig: bly volhard in geloof. Maak nie saak wat die 

omstandighede is nie, bly glo in God. Bly vertrou op God. 



Die wonder van geloof is dat dit geloof in God is. Dit is beslis nie geloof in goeie gevolge of goeie 

resultate nie. En omdat ons in God glo, kan ons seker wees dat God ons nie sal teleur stel nie. Daarvan 

is al hierdie Ou Testamentiese helde voorbeeld. God het nie een van hulle teleurgestel nie. Ons kan 

weet: God sal ons ook nie teleurstel nie.     

Ja, alles gaan dalk nie uitwerk soos wat ons hoop en verwag nie. Dit kan dalk anders uitdraai. Maar 

God sal steeds sorg. 

Ek het vroeër gesê dat hierdie hoofstuk bekend is as die hoofstuk oor die geloofshelde. Eintlik kon ons 

ook maar na hulle verwys het as die geloofskurke. Elkeen van hierdie helde het ’n geraamte in die kas 

gehad. Julle kan maar een vir een na hierdie voorbeelde se lewens gaan kyk om gou te ontdek dat 

hulle maar lekker kon droogmaak. Dink maar aan die Israeliete wat gou-gou na die Rooisee episode ’n 

goue kalf gemaak het. Dink maar aan Ragab – sy was immers ’n prostituut. 

Nie een van hulle was engeltjies nie. Maar hulle prestasie was dat hulle geglo het. 

Ek sê dit spesifiek omdat ons maar in dieselfde bootjie is. Ons het ook maar almal ons geraamtes in 

die kas. Ons het foute en maak baie foute. Die sonde het nie verby ons gegaan en ons nie geraak nie. 

Al is ons elkeen ook maar ’n geloofskurk, kan ons elkeen ’n geloofsheld wees. Ten spyte van wat ons 

is en doen, kan ons ook volhard in die geloof. 

 

 

2.  Raad om te volhard in die geloof 

Die skrywer gee vir sy lesers – ook vir ons – praktiese raad oor hoe om te volhard in die geloof. Hy 

doen dit met die met die metafoor van ’n wedloop. In kort kom dit daarop neer dat ons enduit moet 

hardloop in die geloofswedloop met ons oë gerig op Jesus. 

In hierdie beeld van die wedloop verwys hy na ’n paar tipiese elemente wat by enige wedloop 

teenwoordig is: 

 Die begin, die wegspring. Elke wedloop het ’n wegspringplek. Daar waar die skoot afgevuur 

word om al die atlete aan die hardloop te kry. In ons geloofswedloop is die wegspring Jesus. 

Jesus is die begin van ons geloof. Ons elkeen se geloofswedloop het begin toe ons Jesus se as 

ons Verlosser aanvaar het. Toe ons sy sterwe aan die kruis aanvaar het.  

 Die toeskouers. Elke wedloop het talle toeskouers langs die pad wat aanmoedig. Die 

Hebreërskrywer verwys ook na ’n skare geloofsgetuies wat ons rondom ons het. Hiermee 

verwys hy na die voorbeelde wat hy aangehaal het. Maar ook sekerlik na talle ander gelowiges 

wat hulle geloofswedloop enduit volhard het. Sekerlik ook na gelowiges wat saam met ons 

besig is met die geloofswedloop. Hierdie skare rondom ons moet ons juis motiveer om enduit 

te volhard. 

 Laste afgooi, geen onnodige goed saamdra. In enige wedloop wil ’n atleet so lig as moontlik 

wees. Selfs die kleredrag is so lig as moontlik. Onnodige gewig sal ’n atleet terug hou. In ons 

geloofswedloop is daar ook onnodige gewig – dinge wat ons kan terug hou. Dit is sonde. As 



ons wil volhard, moet ons die sonde afgooi, met ander woorde, al minder sondig. Al meer leef 

soos God van ons vra. Daagliks moet ons streef om die sonde af te gooi. 

 Die wedloop. In ’n wedloop is dit elke tree wat die atleet moet hardloop In ons geloofswedloop 

is dit elke dag, elke uitdaging. In alles moet ons volhard en bly glo. In enige wedloop is daar 

makliker dele, gelyk pad of afdraandes. Maar daar is ook opdraandes. Meer uitdagende dele. 

In die lewe is dit ook maar so. Soms leef ons gemaklik en sonder probleme, soms moet ons 

allerlei uitdagings die hoof bied. Maak nie saak wat en hoe nie – ons moet volhard in die 

geloof. 

 Die wenpaal. In enige wedloop is die atleet se aandag op die wenpaal. Dit is waar hy wil 

uitkom. In ons geloofswedloop is Jesus die wenpaal. Dit is waar ons wil uitkom. Ons sou ook 

kon sê: die ewige lewe. Tot en met die wenpaal moet ons volhard. 

Slot 

John Landy het op die harde manier teen Roger Bannister geleer dat jy enduit moet volhard, jy oë op 

die wenpaal.  

Sy les, is ons boodskap vandag. Ons moet volhard in die geloof. Al kan ons dit nie sien nie, moet ons 

vashou aan God. Soos talle gelowiges in die Bybel en deur die eeue gedoen het. Ons moet elke dag en 

in alle omstandighede volhard, met ons oë gerig op Jesus. 


