Hand-out bij ‘Volhouden!’ hoofdstuk 1: ‘Geloven’
Opening
Lezen: Mattheus 28:16-20
of Psalm 73:1-5, 10-17 en 27-28
Gebed
Zingen: Psalm 105: 1, 3, 18 NB (Op Toonhoogte nieuw 47, oud 27)
of Psalm 73 : 9 en 10 NB (Op Toonhoogte nieuw 30, oud 17)
We beginnen met het nieuwe boekje. We gebruiken de tekst als basis en een groot deel van de vragen, maar
de volgorde is anders.
Uit het boekje: ‘Inleiding’
We zien niet altijd dat Christus overwinnaar is. Maar het is belangrijk om te blijven geloven. Want als we
afhaken, missen we het Leven! Dat onderstreept de schrijver van de Hebreeënbrief.
Lezen uit de Bijbel
Hebreeën 10: 19 - 11 : 2
Samenvatting:
Omdat wij

vrijmoedigheid hebben om in te gaan en
een grote Priester hebben over het huis van God,
laten wij
tot Hem naderen,
de belijdenis van de hoop vasthouden,
op elkaar letten en
de onderlinge bijeenkomst niet nalaten,
want als wij
willens en wetens zondigen en
Gods verbond verachten
dan wacht ons oordeel en straf.
Denk terug aan de dagen van weleer waarin u de strijd verdroeg en blijf vrijmoedig en volhardend,
want Hij komt!
en de rechtvaardige zal uit het geloof leven, onttrek je dus niet, maar geloof.
“Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven, tot behoud van hun
ziel. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers
hebben de ouden een goed getuigenis gekregen.”

Vragen
Bespreek gezamenlijk de volgende vragen:
1. Wat is geloven volgens dit Bijbelgedeelte? Wat betekent dit?
2. Waarom is geloven belangrijk?
Beluister samen het liedje van Stef Bos, Toen was geloof heel gewoon:
https://www.youtube.com/watch?v=KW_93hjqScc
Denk daarbij voor jezelf na over de vraag: is het geloof echt mijn leven of is het alleen een traditie?
Uit het boekje: ‘Hun leven’, ‘Jeruzalem’, ‘Blijf geloven!’ en ‘Geloven is…’,
De brief is geschreven aan de Hebreeën. De gemeente in Jeruzalem was op een bijzondere manier begonnen
met Pinksteren en snel gegroeid. Ze kregen te maken met vervolging (denk aan Stefanus), maar waren niet
afgehaakt. Maar nu dreigt een geloofscrisis. Daarom is het belangrijk Christus in het oog te houden. Hij is het
offer voor onze zonden. Als je Hem kwijtraakt is er geen hoop, maar Gods oordeel.
Geloven is zeker weten. Het gaat om wat Jezus Christus gedaan heeft, wat wij ontvangen door de Heilige
Geest. En wij verwachten Gods toekomst. Volhouden lukt door telkens tot Jezus te naderen, te blijven
belijden waarop we hopen, samen te blijven komen en elkaar aan te moedigen.

Uit het boekje: ‘Ons leven’, ‘Zalig worden’, ‘Aansporingen’ en ‘Voorbeelden’
Geloven is niet meer vanzelfsprekend. Er zijn mensen die afhaken. En er is lauwheid. Wat zie je ervan dat
Christus koning is? In veel landen worden Christenen juist vervolgd.
Gelovigen worden op de proef gesteld. Zijn we echt met Christus verbonden – die we nog niet zien? Als Jezus
niet in het centrum staat, gaan we verloren.
Laten wij tot Jezus naderen, die alles volbracht heeft. Laten wij blijven belijden waar we op hopen. Laten wij
op elkaar letten, blijven samenkomen en elkaar bemoedigen.
En laten wij ook een voorbeeld nemen aan gelovigen uit de Bijbel.
Vragen
Bespreek in groepjes van drie of vier:
1. Ken je mensen in jouw omgeving die afgehaakt zijn? Waarom zijn zij afgehaakt?
2. Hebreeën 10:39 schetst twee wegen: verderf en behoud. Zouden wij dit vandaag nog zo zwart-wit
zeggen? Zou je iemand durven zeggen dat hij of zij verloren gaat?
3. Is het denkbaar dat ook jij afhaakt? Ben je wel eens jaloers op mensen die niet geloven?
4. Hoe voorkom je dat je afhaakt? Helpen de aansporingen van Hebreeën 10:22-25 je om te blijven geloven
of heb je meer nodig?
5. Wie is voor jou een inspirerend geloofsvoorbeeld?
Zingen
Ik heb de vaste grond gevonden (Op Toonhoogte nieuw 194, oud 154)
en/of Heer, U bent mijn leven (Op Toonhoogte nieuw 190, oud 150)
Verhalen delen
In het volgende dagboekstukje laat John Piper zien dat volharding niet van ons afhangt:
https://youtu.be/oGYdcjs3UxA?t=15 – Jezus betaalde voor jouw volharding
In beweging
Bespreek met elkaar:
- Hoe kunnen de aansporingen uit het Bijbelgedeelte jou de komende tijd helpen om vol te houden?
- Hoe kun jij mensen uit je omgeving die dreigen af te haken (of al afgehaakt zijn) concreet helpen?
Sluiting
Lezen: de column van Annemarie van Heijningen uit Visie 40 (5-11 oktober 2019): “Blijf erbij of kom terug”
Gebed

Zie ook:
https://www.youtube.com/watch?v=kSk7UvpnD6c – Visser in de Jordaan: Wat is geloven?
https://www.youtube.com/watch?v=WPiGOLk5epE – Bob Jennings, Wat is geloof?

