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1: Hoop is van levensbelang
Misschien ken je het gezegde: 'Where there is life, there is hope'... ('Waar
leven is, daar is hoop'.) Er zit veel waarheid in dat gezegde. Maar het 
tegenovergestelde is ook waar: Waar hoop is, daar is leven. In Nederland
ook wel bekend als: 'Hoop doet leven'. Naar mijn mening is hopeloosheid
- zonder hoop zijn - een van de meest trieste situaties in een mensenleven 
- en ontelbare miljoenen mensen op deze wereld vandaag zijn hopeloze 
mensen. Maar God zij dank, jij en ik hoeven niet zonder hoop te zijn!

Ik geloof dat echte hoop, zoals de Bijbel haar laat zien, iemand een compleet 
nieuw zicht op het leven kan geven. Dat is waarom we dit onderwerp hebben 
gekozen als thema voor een serie onderwijsbrieven over hoop. Ik vertrouw 
erop dat wat in deze brieven gedeeld wordt, je zal helpen begrijpen wat hoop 
is, hoe belangrijk het is, en bovenal hoe je het kunt krijgen.
Als introductie van het thema van hoop, zullen we kijken naar 1 Korinthiërs 
13:13, waar Paulus zegt:

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de
liefde. (HSV)

In dit vers maakt Paulus ons bekend met de drie grote, blijvende geestelijke 
realiteiten van het christelijk geloof. Veel van wat wij ervaren in dit leven zal 
komen en gaan. Sommige dingen ervan zullen voor een periode belangrijk 
zijn, of voor een bepaalde situatie die we tegenkomen. Maar de drie 
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realiteiten, die voor altijd zullen blijven, zijn geloof, hoop en liefde.

De meeste christenen hebben veel preken gehoord over geloof en ook heel 
wat over liefde. Maar in de meeste gevallen hebben zij relatief weinig 
gehoord over hoop. Dat was ook mijn situatie vele jaren terug, toen ik 
wanhopig hulp van God nodig had. Ik had veel boodschappen gehoord over 
geloof. Ik had een aantal preken gehad over liefde. Maar de boodschap die ik 
precies in die situatie nodig had, was hoop. Om deze nood in mij te kunnen 
lenigen, moest de Heilige Geest mij rechtstreeks naar de Bijbel leiden, want 
ik kende geen predikingen over hoop. Maar het was in het Woord van God 
dat de Heilige Geest voorzag in mijn nood. Als gevolg van mijn ervaring en 
mijn eigen diepe behoefte aan hoop in die tijd, heb ik het als een persoonlijke
missie opgevat dat mensen begrijpen wat hoop is en inzien hoe belangrijk het
is. 

Hoop is essentieel

Hoop is nodig om zowel geloof als liefde vast te houden. Naarmate we verder
komen in deze studieserie, zal ik je op verschillende manieren laten zien dat 
tenzij we hoop hebben, ons geloof steeds meer zal weglekken en onze liefde 
zal falen. Hoop is dus niet een optie of accessoire waar we wel of niet voor 
kunnen kiezen. Het is een noodzakelijk onderdeel voor een volledig, vervuld 
leven als christen. Al eerder noemde ik het gezegde 'Waar hoop is, is leven', 
of 'Hoop doet leven.' Daar zit volgens mij veel waarheid in. Maar laat ik 
zeggen dat het omgekeerde ook waar is: 'Waar geen hoop is, daar is geen 
leven.' Naar mijn mening is hopeloosheid één van de meest trieste dingen die 
een mens kan meemaken. Ik kan me moeilijk iets droevigers en uitzichtlozers
voorstellen dan wanhoop - en toch, ontelbare miljoenen mensen in onze 
wereld vandaag zijn hopeloos. Maar gelukkig, jij en ik hoeven niet hopeloos 
te zijn en kunnen zelfs anderen helpen om uit die beproeving te komen! 

Samenwerken

Om ons begrip van hoop te vergroten, kijken we naar 1 Thessalonicenzen 1 
vers 2-4. In deze passage laat Paulus een beeld zien van Gods volk, de 
christenen van Thessalonika, die genieten van hun hele erfenis. Ze hebben 
geloof, ze hebben hoop en ze hebben liefde. Let erop dat hij alle drie deze 
deugden vermeldt en dat hij God voor hen dankt. Dit is wat Paulus zegt:

Wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze 
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gebeden, (waarom dankt hij God voor hen?) en zonder ophouden denken aan
het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van 
uw hoop op onze Heere Jezus Christus , voor het aangezicht van onze God en
Vader. Wij weten immers, geliefde broeders, van uw verkiezing door God.

Het is duidelijk dat de geestelijke gesteldheid van deze christenen in 
Thessalonika Paulus ervan overtuigde dat zij echt mensen waren die gekozen 
waren door God. Wat hij in hen zag waren deze drie voortdurend aanwezige 
realiteiten: geloof, liefde en hoop. In het woord van goedkeuring dat hij over 
hen uitspreekt, gebruikt hij een aantal karakteristieke woorden om te 
beschrijven wat er aan elk van deze waarheden zo bijzonder is. Hij heeft het 
over het werk van geloof, de inspanning van liefde en de volharding van 
hoop. In het gedeelte dat volgt, zullen we elk van die uitdrukkingen 
bespreken en stilstaan bij hun betekenis. 

Allereerst, geloof moet worden geuit door werken of 'actie'. Geloof dat niet 
actief is, is dood. Paulus zegt iets van deze strekking in Galaten 5:6:

Want in Christus Jezus vermag noch besnijdenis iets, noch onbesneden zijn, 
maar geloof, door liefde werkende.

Merk op, het is geloof werkend door liefde. Het Bijbelboek Jakobus zegt 
hetzelfde, op een iets andere manier. In Jakobus 2:26 lezen we:

Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

We zien dat de kenmerkende uitdrukking van geloof werk is, of 'het doen van
werken'. Het is actie. Het doen van iets - in actie komen - is het automatische 
gevolg van ons geloof; onze actie geeft uitdrukking aan ons geloof. Geloof 
zonder werken is een dood geloof. In de passage die we citeerden aan het 
begin van deze sectie, Paulus' woord aan de Thessalonicenzen, heeft hij het 
over hun 'inspanning van liefde'. Dat woord 'inspanning' spreekt van hard 
werken. Is dat niet kenmerkend voor ware liefde? Ware liefde blijft er niet 
alleen maar een beetje bijzitten en meeleven. Ware liefde komt in actie, 
stroopt de mouwen op en doet iets concreets. Liefde vraagt inspanning, 
werk... Het vraagt een prijs van mogelijke vermoeidheid, of zelfs nachten 
zonder slaap. Liefde werkt. Het is niet slechts een passieve emotie. Liefde is 
een actieve, voortstuwende kracht die mensen beweegt tot zelfopoffering en 
werk voor anderen. 

Dan, in de eerder geciteerde passage, komen we bij wat Paulus zegt over 
hoop. Tegen christenen in Thessalonika zegt hij: 'de volharding van (jullie) 
hoop' (een andere vertaling zegt: 'de standvastigheid van jullie hoop'). We 



Pag. 6

zien dus dat hoop volharding, vasthoudendheid, standvastigheid, 
uithoudingsvermogen voortbrengt. Zonder deze kwaliteiten van 
uithoudingsvermogen, standvastigheid en volharding die hoop produceert, 
zouden we gemakkelijk de voordelen van de eerste twee deugden - namelijk 
geloof en liefde - kunnen verliezen.

De bron van hoop

Hoe komt hoop dan? Hoe kunnen we deze hoop - die zo echt en nodig is - 
verkrijgen? Het antwoord is dat hoop het directe resultaat is van de 
wedergeboorte. Ze is het directe gevolg van het door de Heilige Geest 
wederom geboren worden door geloof in Jezus Christus. Hoop komt niet 
door gewoon algemeen geloof in Jezus Christus, maar eerder een specifiek 
geloof in Zijn dood, begrafenis en opstanding. Deze waarheid bevestigt de 
apostel Petrus in zijn eerste brief:

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, 
overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot
een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.
(1 Petrus, hoofdstuk 1:3)

Let op die erg belangrijke zin: 'opnieuw geboren tot een levende hoop, door 
de opstanding van Jezus Christus uit de doden...' Dit leert ons dat als wij 
geloven in de dood van Jezus Christus in onze plaats en vervolgens in Zijn 
opstanding uit de dood door de kracht van God, we wedergeboren zijn. Dan 
hebben we een nieuwe geboorte. We zijn geboren in een levende hoop. Niet 
gewoon maar in wat dode theologie, maar een levende, zinderende hoop.

Hoop komt in ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. We 
moeten deze ultieme, historische basis voor alle hoop goed begrijpen. De 
basis voor werkelijke, blijvende hoop is de opstanding van Jezus. Zonder de 
opstanding van Jezus, zou het leven hopeloos zijn. Het is de opstanding van 
Jezus die ons in een levende hoop brengt.

Hoop gaat door

Het is belangrijk om ons te realiseren dat deze hoop moet blijven doorgaan 
tot de voltooiing van onze redding. Eerder keken we al naar een citaat uit 1 
Petrus. We zien een andere essentiële waarheid in diezelfde brief. Dit vers 
staat iets verderop in hetzelfde hoofdstuk, in vers 13:
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Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop 
volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus 
Christus.

Wat Petrus hier zegt, is dat het proces van redding nog niet compleet is. Het 
zal uiteindelijk pas volledig voltrokken worden door (of bij) de openbaring 
van Jezus Christus. In de tussentijd moeten jij en ik onze hoop compleet 
stellen op die toekomstige gebeurtenis. Met andere woorden, de uiteindelijke 
focus van alle christelijke hoop is de komst van de Here Jezus Christus en 
Zijn openbaring wanneer Hij wederkomt. Terwijl wij onze weg gaan door dit 
leven, moeten wij aan dit bevel van Petrus gehoorzamen. Wij moeten onze 
hoop compleet stellen op de genade en zegen die ons ten deel zal vallen door 
de terugkomst van Jezus in heerlijkheid.

Tot het einde

Zoals dit belangrijke principe, brengt de schrijver van Hebreeën een ander 
belangrijk facet van hoop naar voren in Hebreeën 3:6:

Christus echter is trouw als Zoon die over dat huis (KJV: over Zijn huis) is 
aangesteld. Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder schroom 
vasthouden aan datgene waarop wij hopen.

Let er opnieuw op dat deze hoop moet worden vastgehouden tot het einde 
toe. Jij en ik moeten ons hopen niet opgeven, totdat die vervuld is door de 
gebeurtenis. Dat is waarom de schrijver van Hebreeën de aansporing 
hierboven geeft. Om deel te zijn van het volk van God, moeten we ons 
vertrouwen en de vrijmoedigheid van onze hoop vastberaden vasthouden tot 
het eind.

De soort hoop die we moeten vasthouden is geen passieve, innerlijke 
verwachting. Nee, het is eerder heel sterk, heel zelfverzekerd, vol 
vertrouwen. Het is een hoop die het uitroept, die vrijmoedig roemt, - niet in 
zichzelf natuurlijk - maar in de Heer.

Deze opdracht voor ons om te roemen, om verbaal uitdrukking te geven aan 
onze hoop en zo die hoop in stand te houden, is deel van wat God voor ons 
heeft voorzien. Het roemen gaat samen met hoop, en hoop gaat weer samen 
met geloof en liefde. We moeten dit vertrouwende roemen in onze hoop 
volhouden - deze voortdurende verklaring van onze zekere verwachting van 
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de komst van de Heer Jezus- tot het einde van ons leven of de komst van 
Jezus Christus.

Hoop is beschikbaar!

Ik wil dit eerste deel van onze studie over hoop afsluiten door je een vraag te 
stellen. Heeft u - heb jij - hoop? Kun je oprecht zeggen dat je de levende 
hoop hebt, naar aanleiding van wat we hebben ontdekt in deze Bijbelse 
verkenning van dit belangrijke onderwerp? Of zou je jezelf omschrijven in 
een soortgelijke situatie als waar ik in zat voordat de Heilige Geest mijn ogen
opende? Als jouw antwoord op die vraag onzeker is, laten we dan nu in actie 
komen! Ik wil je uitnodigen om aan te sluiten bij een gebed waarin we de 
Heer vragen om hoop die leven brengt in onze harten. 

Doe je mee?

Heer, Ik weet niet zeker of ik de hoop die leidt tot leven heb in de mate die ik
in deze tijd nodig heb...

Ik weet, van wat ik tot nu toe in de Bijbel gelezen heb, dat het een sterke
kracht kan zijn in mijn leven. Dat wil ik graag,

Heer. Begin alstublieft vandaag het proces om in mijn hart ware hoop te
brengen, die doet leven! Dank u wel, Heer. 

Amen.
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2: Hoop is gericht op de wederkomst
Want de genade van God is verschenen en leert ons de wereldse begeerten te 
verloochenen en godvruchtig te leven, terwijl wij de zalige hoop en 
verschijning verwachten van God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (naar 
Titus 2:11-13)

Er bestaat een krachtig woord in onze taal dat je een compleet nieuwe 
kijk kan geven op het leve. Dat woord is ‘hoop’. Ik kan me nauwelijks 
iets voorstellen wat triester is dan hopeloosheid. Toch beschrijft dat 
woord de situatie van miljoenen mensen vandaag, wereldwijd - ook 
christenen. Het goede nieuws in het Woord van God is: hoop overwint 
hopeloosheid! Daarom heb ik dit thema gekozen voor deze serie van vijf 
onderwijsbrieven: hoop.

Vele jaren geleden was ik op een punt dat ik ‘wanhopig’ veel behoefte had 
aan hoop. In die toestand leidde de Heilige Geest me rechtstreeks naar de 
Bijbel – en daar voorzag Hij in mijn nood. Als jij je vandaag misschien in net
zo’n situatie bevindt (of iemand in je omgeving), dan is deze serie 
Bijbelstudies voor jou. Je kunt opnieuw echte, onvervalste hoop gaan 
ervaren. Ik geloof dat deze studie je zal helpen inzien hoe belangrijk hoop is, 
en vooral… hoe je het kunt krijgen. 

Drie blijvende realiteiten 

In deel 1 van deze serie zijn we begonnen drie eeuwige realiteiten te 
onderzoeken. Veel van wat we in dit leven meemaken, komt en gaat maar er 
zijn drie geestelijke werkelijkheden die altijd zullen blijven: geloof, hoop en 
liefde. Paulus verwijst ernaar in
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1 Korinthiërs 13:13: En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de 
meeste van deze is de liefde.

We hebben bij elk van deze deugden ook bepaalde specifeke kenmerken 
ontdekt. Geloof moet geuit worden door werken, oftewel actie, want zonder 
actie is het geloof dood. De kenmerkende uitdrukking van geloof is dat het 
in actie komt. Liefde brengt inspanning voort: hard werken ten behoeve van 
anderen, in een zelfopofferende, gevende gezindheid. Liefde gebruikt niet 
maar wat vriendelijke, religieuze clichés; nee, liefde stroopt de mouwen op 
en gaat aan de slag, daar waar dat het moeilijkst is. Als we denken aan de 
hoofdkenmerken van hoop, dan kunnen we drie woorden gebruiken: 
standvastigheid, uithoudingsvermogen en volharding. In feite is het zo 
dat als je niet de volharding hebt die de hoop je geeft, dan zul je 
waarschijnlijk ook de weldaden van de andere twee deugden – geloof en 
liefde – kwijtraken. 

Het karakter van de hoop 

In onze vorige les zagen we ook twee andere aspecten van de hoop. In de 
eerste plaats stelden we deze vraag: Hoe komt hoop – hoe krijgen we het? 
Petrus geeft ons het antwoord in

1 Petrus 1:3:  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, 
Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed 
worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de 
doden. 

Hoop is het directe resultaat van de wedergeboorte door het geloof in Jezus 
Christus. Het is de nieuwe geboorte die ons tot een levende hoop brengt. We 
zijn niet wedergeboren tot de één of andere dode theologie of theorie, maar 
tot een levende, sprankelende verwachting die gebaseerd is op de opstanding 
van Jezus Christus. Toen Jezus opstond uit de dood, was dat de ultieme 
overwinning van de hoop op de hopeloosheid! Ten tweede leerden we dat 
onze hoop een doel moet hebben – ze moet ergens op gericht zijn. In 1 Petrus
1:13 lezen we :

Omgord daarom de lendenen van uw verstand (in de New American Standard
Version staat hier: ‘Omgord uw denken daarom voor actie…’) wees nuchter 
en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van 
Jezus Christus. 

We bevinden ons allemaal in een proces – het proces van redding - , maar het 
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is nog niet compleet. Het zal voltooid worden bij de openbaring van Jezus 
Christus. In de tussentijd is het onze opdracht om onze hoop volkomen te 
vestigen op Zijn verschijning. In onze vorige onderwijsbrief hebben we dus 
geleerd dat hoop essentieel is -  levend en sprankelend -  en dat de focus van 
onze hoop ligt op de openbaring of verschijning van onze Here Jezus 
Christus.

Geloof en hoop niet verwarren 

In deze aflevering van onze onderwijsbrievenserie over het thema hoop, 
zullen we de relatie gaan verkennen tussen geloof en hoop. Ik heb door de 
jaren heen tijdens mijn bediening bij vele duizenden christenen een vaste 
tendens gezien. Uit eigen ervaring heb ik ontdekt dat vele gelovigen geloof 
verwarren met hoop, en hoop met geloof. 

Om dit thema, de relatie tussen geloof en hoop, te introduceren, wil ik 
allereerst wijzen op een heel belangrijk onderscheid: geloof gaat over het 
heden, hoop gaat over de toekomst. Als je alleen geloof hebt voor de 
toekomst, heb je in werkelijkheid geen geloof. Wat je hebt, is hoop. Een 
voorbeeld: als mensen mij vragen voor hen te bidden, is mijn eerste vraag: 
“Geloof je dat God dit kan doen?” Vaak is hun antwoord: “Ik geloof dat Hij 
het zal doen”. Maar iets in hun stem zegt me dat ze in werkelijkheid hopen 
dat God zal doen wat ze van Hem vragen. We moeten begrijpen dat de 
resultaten die beloofd worden aan geloof, niet voortvloeien uit hoop. Beide 
zijn belangrijk, maar geen van beide kunnen ze elkaar vervangen.

Het wezenlijke van geloof 

We zullen nu gaan kijken naar de Bijbelse definitie van geloof (waarin 
trouwens ook het woord hoop voor komt) in Hebreeën 11:1-3: 

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. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand 
gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, 
niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is.

Deze verzen bevatten veel belangrijke stellingen. In de eerste plaats merken 
we op dat geloof iets wezenlijks is. Het is niet gewoon een theorie; het is niet 
gewoon een theologische stelling; niet gewoon een dogma. Al die dingen kun
je ook bezitten zonder dat je geloof hebt. Geloof moet echt ‘iets wezenlijks’ 
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voor ons zijn. Het Griekse woord voor wezenlijk betekent ‘de onderliggende 
basis of het fundament van iets’. Vers 1 zegt ons dat “het geloof een vaste 
grond is van de dingen die men hoopt”. Om écht te zijn, moet hoop gebouwd 
zijn op geloof. 

Let er ook op dat geloof gebaseerd is op zaken die men niet ziet. Geloof is 
tenslotte gebaseerd op Gods Woord. Geloof weet dus zeker dat het hele 
universum is ontstaan door het onzichtbare Woord van God. Met andere 
woorden: wat wij zien, is ontstaan uit wat niet gezien kan worden. Ons geloof
is gebaseerd op de onzichtbare eeuwige werkelijkheid van Gods Woord. 
Hoop, op zijn beurt, is gebaseerd op geloof. 

Zoals ik al eerder zei (maar het kan geen kwaad het nog eens te zeggen, 
omdat het zo belangrijk is) – geloof gaat over het hier en nu. Geloof is iets 
wezenlijks, iets wat we reëel op dit moment hebben. Maar hoop, gebaseerd 
op dat geloof, kijkt naar de toekomst. Haal die twee niet door elkaar, want 
God heeft resultaten beloofd aan geloof, die niet beloofd zijn aan hoop. Het is
heel belangrijk te beseffen dat hoop alleen van kracht is als hij gebaseerd is 
op geloof. Geloof, op zijn beurt, is gebaseerd op Gods Woord. Dus de ultieme
basis van zowel geloof als hoop is het Woord van God.

De definitie van hoop 

Veel mensen denken dat ze hoop hebben. Dat woord gebruiken ze misschien 
terecht omdat ze het zo ervaren, maar hun gebruik van de term ‘hoop’ is in 
feite niet in lijn met de Bijbelse betekenis van het woord. Jij en ik zijn alleen 
maar gerechtigd te zeggen dat we hoop hebben, als onze hoop gebaseerd is 
op de echte, reële aanwezigheid van geloof. Dan spreken we over het hebben 
van hoop in Bijbelse zin. Elk ander soort hoop is niets anders dan ijdele hoop 
- ‘wishful thinking’. Het is mogelijk dat deze soort hoop werkelijkheid wordt,
maar er is geen garantie. De enige hoop die gegarandeerd werkelijkheid 
wordt, is hoop die gebaseerd is op oprecht geloof. Dus opnieuw, houd in 
gedachten dat geloof altijd in het heden is. Geloof is iets wezenlijks. Geloof 
is hier en nu. Geloof is gebaseerd op de onzichtbare realiteit van het Woord 
van God. Op zijn beurt is hoop gebaseerd op dat geloof. De soort hoop die 
gebaseerd is op oprecht geloof wordt gegarandeerd werkelijkheid. Elke 
andere soort hoop is niets meer dan ijdele hoop. 
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Ik wil hier graag een persoonlijke defnitie van hoop aan toevoegen. Dit is hoe
ik ‘hoop’ begrijp zoals het woord in de Bijbel wordt gebruikt: Hoop is een 
rustige, vertrouwende verwachting van het goede. Ik zeg het nog een keer: 
Hoop is een rustige, vertrouwende verwachting van het goede. Hoop is zowel
rustig als vertrouwend. 

De hoop verwacht Jezus 

Er is nog een aspect van hoop, dat ik al eerder heb genoemd, maar omdat het 
zo belangrijk is wil ik het graag nader onderzoeken. Laat ik dat aspect van 
hoop hier samenvatten: De uiteindelijke focus van alle werkelijke hoop is de 
wederkomst van Jezus Christus in heerlijkheid. Paulus bevestigt deze 
waarheid in Titus 2:11-13: 
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en 
leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in 
deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 
terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van
de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 

Het laatste vers, vers 13, zou je de ‘sleutel’ kunnen noemen voor de rest van 
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de passage – de verklaring van alles wat daarvóór staat. Wat zegt dit vers? ….
terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van
de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. Wij moeten de ultieme 
hoop van alle christenen verwachten, die zich uitstrekt voorbij de tijd en die 
reikt tot in de eeuwigheid. Wat is die zalige hoop? De verschijning van de 
heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus (merk op 
dat Paulus Jezus ‘… de grote God’ noemt). Wat is de invloed op ons leven 
van het verwachten van de zalige hoop van Jezus’ verschijning? Voor het 
antwoord op die vraag gaan we terug naar de woorden waar Paulus mee 
begon, in vers 11: “Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan
alle mensen, en leert ons…” Let erop dat genade ons leert; die autoriteit heeft
genade in ons leven. Wat leert ze ons? “…de goddeloosheid en de wereldse 
begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, 
rechtvaardig en godvruchtig te leven…” Waarom leven we op die manier? 
Omdat we uitzien naar een nieuwe wereld; we zien uit naar de wederkomst 
van de Here Jezus Christus. We willen klaar zijn als Hij komt, en we willen 
niet beschaamd staan in Zijn aanwezigheid. We zien dus dat de hoop op 
Jezus’ verschijning ons motiveert tot een godvruchtig leven. De hoop op 
Jezus’ verschijning is de belangrijkste op zichzelf staande motivator in het 
Nieuwe Testament. In zijn eerste brief zegt de apostel Johannes: En een ieder,
die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is (1 Johannes 3:3). 
De hoop op Hem leidt dus tot zelfreiniging. Als het echte hoop is, gebaseerd 
op het wezenlijke van echt geloof, zal dat invloed hebben op onze manier van
leven.

Tijd en eeuwigheid 

We zien dus dat ieder mens die deze hoop werkelijk bezit, daarvan in zijn 
leven bewijs zal tonen. Zo iemand reinigt zich – hij verloochent de 
goddeloosheid en de wereldse begeerten. Hij leeft “bezonnen, rechtvaardig en
godvruchtig” in deze tegenwoordige wereld. Deze manier van leven is het 
eerste gevolg van de hoop die gericht is op de verschijning van de 
heerlijkheid van Jezus Christus. Het tweede aspect van wat ware hoop 
uitwerkt, houdt verband met de eerste: als we deze ware hoop hebben, dan 
maakt dit ons vrij van de gebondenheid aan de tijd. We zijn niet langer slaaf 
van slechts een paar levensjaren. We zien uit naar de eeuwigheid! We worden
niet angstig vanwege de rampen en moeiten van het leven 'in de tijd', 
zoals andere mensen die niets anders hebben om naar uit te zien. Zij zijn 
beperkt; ze zitten opgesloten in de paar jaren die God hen geeft in dit leven. 
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Voor diegenen onder ons die deze glorieuze hoop bezitten, vormen deze paar 
jaren slechts een periode van voorbereiding op de eeuwigheid. Het bezitten 
van deze hoop op de openbaring van Jezus Christus zal een geweldig 
effect hebben op onze leefstijl. In feite zouden we, als we kijken naar mensen
die zeggen deze hoop te hebben, in hun hele leefstijl  ditzelfde getuigenis 
moeten terugzien. 

Hoop voor jou 

En nu jij…. Als iemand jou zou vragen of jij dit soort hoop hebt, wat zou je 
dan zeggen? Spreekt je leven van een ja of een nee? Voel jij je ingesloten 
door de tijd, of kijk je voorbij de tijd naar de eeuwigheid? Misschien weet je 
niet zeker hoe je die vragen moet beantwoorden, maar weet je wel dat je door
wilt groeien naar dit soort zalige hoop... weet je wel dat jij graag de vreugde 
en vrijheid wilt hebben die deze hoop je kan geven. Als dat is wat je verlangt,
laten we dit deel van onze studie dan afsluiten door samen het volgende 
gebed te bidden, en de Heer vragen ons die hoop te geven:

Heer, ik ben er niet zeker van 
of ik het soort hoop heb waarover ik in deze onderwijsbrief heb gelezen. 
Ik heb Uw hulp nodig om die oprechte, werkelijke hoop te ontvangen, 

zodat ik gemotiveerd zal zijn me op U te focussen, 
een godvrezend leven te leiden en vrij te zijn van de gebondenheid aan de tijd. 

Op dit moment richt ik mijn geloof op Uw Woord. 
Heer, ik vraag U om de hoop naar mij toe te doen komen, 

en ik dank U bij voorbaat voor de beantwoording van mijn gebed. 
In Jezus’ Naam, Amen. 
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3: Eeuwige hoop bevrijdt ons om te leven
Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft voor zichze 

Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, sterven wij vo 

de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. (Romeinen 14:7-
8)

De wereld om ons heen is vol met eenzame mensen. Als je op jezelf 
gericht bent, dan ben je heel eenzaam. Ze zitten opgesloten in de 
gevangenis van hun eigen leven. Ze leven voor zichzelf en sterven ook 
alleen met zichzelf. Ze hebben geen verwachting, geen hoop. Maar door 
Christus zijn we bevrijd uit deze gevangenis! Hij wil ons hoop geven in 
het leven én in de dood.

De bron van alle hoop is liefde 

Voordat we dieper ingaan op deze hoop willen we eerst stilstaan bij de bron 
van onze hoop. De bron van alle hoop is de liefde van God. Paulus bevestigt 
deze waarheid in 2 Thessalonicenzen 2:16-17: En onze Heere Jezus Christus 
Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost
en goede hoop gegeven heeft, uit genade, moge uw harten vertroosten en u in
elk goed woord en werk versterken. 

Zijn dat geen prachtige woorden? God had ons lief. Daarom gaf Hij ons ‘een 
eeuwige troost en goede hoop, uit genade’. Vergeet nooit dat de allerhoogste 



Pag. 17

kracht die achter het universum staat, de liefde van God is. God is een Vader, 
en als we God kennen als Vader, dan hebben we deze soort hoop – het is een 
gave  van Zijn liefde, die voortkomt uit het vertrouwen in de onveranderlijke 
liefde en trouw van de Heer.

Voorbij de tijd 

Samen met de uitdrukking ‘goede hoop’ zegt Paulus in bovenstaande tekst 
dat God ons ‘een eeuwige troost’ heeft gegeven. Samen met de hoop komt er 
een troost die de tijd overstijgt. Onze verwachtingen, onze vooruitzichten, de 
dingen waar we van genieten, ze blijven niet beperkt tot dit korte tijdsbestek. 
Het woord ‘eeuwig’ is zo’n rijk en veelomvattend woord. Het betekent ‘dat 
wat niet onderworpen is aan de tijd; dat wat niet plaatsvindt in de tijd; dat wat
was vóór de tijd en ook alles wat zal zijn ná de tijd’. Eeuwige hoop tilt ons uit
boven de grenzen van deze tijd en plaatst ons op een ander, eeuwig niveau 
van leven. Omdat we deze hoop hebben, kunnen we op deze aarde wandelen 
als koningen en koninginnen en regeerders. We zijn niet langer gebonden aan
de tijd – we zijn bevrijd door de gave van de hoop – ons geschonken door 
Gods genade. 

Focus op openbaring van Jezus 

Hoop is dus iets dat ons optilt boven de grenzen van de tijd. In deel twee van 
deze studie hebben we geleerd dat alle hoop, hoewel gebaseerd op aanwezig 
geloof, gericht is op de toekomst. Waar moet onze hoop op gericht zijn? De 
apostel Petrus zegt ons in 1 Petrus 1:13 dat we onze hoop ‘volkomen moeten 
vestigen’ op de openbaring van Jezus Christus: Omgord daarom de lendenen 
van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u 
gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. De ultieme focus van 
alle christelijke hoop is de openbaring van Jezus Christus. Dit is de levende 
hoop die alle werkelijk gelovigen voor ogen staat.

Bevrijd om te leven 

Om het eeuwige karakter van de hoop te benadrukken, zullen we kijken naar

Rom. 14:7-8: Niemand van ons leeft immers voor zichzelf, en niemand sterft 
voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere en als wij sterven, 
sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere. 
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We leven en sterven dus niet alleen voor onszelf. Als je zo op jezelf gericht 
bent, dan ben je heel eenzaam. En de wereld om ons heen is vol met eenzame
mensen. Ze zitten opgesloten in de gevangenis van hun eigen leven. Ze leven 
alleen voor zichzelf en sterven ook alleen met zichzelf. Ze hebben geen 
verwachting. Ze hebben verder geen belangstelling voor dingen buiten 
zichzelf en zijn ook niet betrokken bij dingen buiten hun eigen leefwereld. Ze
zitten opgesloten in zichzelf. Maar door Christus zijn we bevrijd uit deze 
gevangenis! 

Paulus zegt dat we niet voor onszelf leven en niet voor onszelf sterven. We 
leven voor Christus en we sterven in Christus. Of wij dan leven of sterven, 
wij zijn van de Heer. De dood heeft dus geen wezenlijke heerschappij over 
ons. Hij jaagt ons geen angst aan. Sterven is simpelweg het overgaan naar een
hoger niveau van leven.  

We moeten begrijpen dat Christus Zich bezig heeft gehouden met de meest 
essentiële dingen waarmee we geconfronteerd worden – en dat zijn leven en 
dood. Elke religie, geloofsovertuiging of flosofe die niet gaat over zowel het 
leven als de dood, is als geloofssysteem volslagen ontoereikend ten aanzien 
van de menselijke noden van zijn aanhangers. Elk van ons wordt namelijk 
geconfronteerd met het leven én met de dood. Deze waarheid – dat Jezus 
stierf en opstond uit de dood, en Heer van de levenden én de doden geworden
is – maakt ons vrij van die gebondenheid aan onszelf, aan de tijd, en aan 
eigenbelang. 

Wij leven niet meer voor onszelf. We leven voor Christus. En als we sterven, 
sterven we voor Christus. Hij is daar om ons te ontvangen; wij behoren Hem 
toe. We zijn Gods verantwoordelijkheid geworden. We hoeven de last niet te 
dragen om zelf van alles te moeten regelen, overal voor te zorgen, alles onder
controle te hebben. 

Hoop tot voorbij het graf 

Laten we tot slot van deze studie kijken naar de woorden van de psalmist 
David in Psalm 17:15, dat deze verwachting zo mooi samenvat. Hij zegt: Ik 
echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik 
ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. Weet je, er bestaat een hoop die 
zich uitstrekt tot voorbij het graf. David zegt in feite: ik ga in de dood in 
slaap vallen. Maar er komt een dag, een moment, dat ik wakker zal worden. 
Ik zal dan Zijn aangezicht zien. Ik zal worden bekleed met Zijn 
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gerechtigheid. En ik zal verzadigd worden. 

Verzadigd! Wat een krachtig woord is dat! Als ik nadenk over het vers dat we
net hebben genoemd, dan herhaal ik het graag steeds weer in mezelf: 
Verzadigd …. verzadigd… ten volle verzadigd. Ik zal verzadigd zijn! 

Weet je, dat is mijn hoop. Dat is mijn hoop in het leven, en dat is mijn hoop 
in de dood. Dat is de hoop die mij heeft vrijgemaakt van de tijd met al haar 
nietige belangen en zorgen, vrijgemaakt van mijn eigen kleinheid, van mijn 
eigen onbekwaamheden – van mijn eigen zwakheden en frustraties. Ik zit niet
langer opgesloten in die gevangenis. Wat heeft mij vrijgemaakt? Hoop! Wat 
ben ik God dankbaar voor die hoop! 

Woorden van hoop 

Wellicht wil je tot slot van deze brief met me meedoen in het danken van God
voor de hoop die zo verzadigend is. Of misschien voel je je als die mens 
zonder hoop, opgesloten in de gevangenis van je eigen leven. Ik verzeker je 
dat je niet de enige bent. Ook ik heb het ooit in mijn hopeloosheid 
uitgeroepen naar God, en Hij heeft voorzien in mijn nood. Wil je samen met 
mij bidden? Laten we ons samen op het Woord van God richten en ons gebed
opzenden:

Vader, dank U voor de belofte van een hoop die mij vrij kan maken. Ik wil die
hoop van U ontvangen. 

Ik zie op Uw Woord, en in geloof spreek ik dit uit: Uw liefde is mijn bron van
hoop. Ik richt mij vol 

vertrouwen op de openbaring van Jezus Christus. Deze hoop is een eeuwige
hoop, die mij uittilt boven de 

grenzen van de tijd. Ik wil leven voor de Heere en als ik sterf, wil ik sterven
voor de Heere. Of ik dan leef of 

sterf, ik ben van de Heere.  Ik zal in gerechtigheid Uw aangezicht
aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, 

verzadigd worden met Uw beeld. Dank U Heer, dat U nieuwe hoop in mijn
hart laat ontspringen. 

Ik vertrouw op U, op U alleen... Dank U Heer, voor deze hoop die vrijmaakt.
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Amen.
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4: Hoop is een onmisbaar onderdeel van redding
Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid
van dit geheimenis onder de heidenen: Christus in u, de hoop op 
heerlijkheid.  (Kol. 1:27)

In onze eerdere onderwijsbrieven over hoop, heb ik kort genoemd dat ik 
persoonlijk zo’n strijd heb gehad tegen hopeloosheid – die zich in mijn 
leven uitte in depressiviteit. Zelfs al was ik een volwassen christen en 
zelfs een Bijbelleraar, ik was niet immuun voor dit soort aanvallen en het
lijden dat ze brachten. Het is voor mij dan ook niet verrassend dat ook 
vandaag nog steeds vele christenen zich bevinden in dit soort 
worstelingen.

Zeven waarheden 

Hopeloosheid is één van de meest trieste dingen waar een mens doorheen kan
gaan. Maar ik geloof dat het mogelijk is om echte, Bijbelse hoop te ervaren. 
Waarom? Omdat hoop een onderdeel is van onze redding in Jezus Christus, 
door de kracht van de Heilige Geest. Vanuit de Schrift en ook vanuit 
persoonlijke ervaring, wil ik in deze onderwijsbrief opnieuw met je nadenken
over dit belangrijke thema. We zullen beginnen met een korte samenvatting 
van de zeven belangrijke Bijbelse feiten uit onze eerdere brieven over hoop. 
Allereerst zijn er drie fundamentele, Bijbelse waarheden in ons leven als 
christen: geloof, hoop en liefde (zie Kor. 13:13). Elk van deze drie is 
essentieel voor een effectief en vruchtbaar leven als christen. Ten tweede, 
hoop komt voort uit de wedergeboorte; we zijn opnieuw geboren in een 
levende hoop door de opstanding van Jezus uit de dood. De derde waarheid 
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komt tot uitdrukking in de stelling: Hoop is gebaseerd op Christus’ 
opstanding. Ten vierde: hoop kijkt vooruit naar Christus’ wederkomst, dit is 
de gezegende hoop die alle christenen delen. Ten vijfde: de bron van hoop is 
Gods liefde. Ten zesde: Bijbelse hoop motiveert tot levensheiliging. Ten 
zevende: dit soort hoop ‘kweekt’ zekere, stralende christenen. Deze 
waarheden zijn uitermate belangrijk, dus ik som ze nog eens op om ze goed 
te bestuderen: 

1. De drie centrale werkelijkheden: geloof, hoop en 

liefde. 

2. Hoop wordt geboren door de wedergeboorte. 

3. Hoop is gebaseerd op Jezus’ opstanding. 

4. Hoop ziet uit naar Jezus’ wederkomst. 

5. De bron van hoop is Gods liefde. 

6. Hoop motiveert ons om heilig te leven. 

7. Hoop brengt zekere christenen voort. 

Een verrassende achtste waarheid 

In deze onderwijsbrief zal ik uitleggen waarom hoop een onmisbaar en 
essentieel onderdeel is van onze redding. De meeste christenen die een 
kerkelijke achtergrond hebben, of die nu traditioneel is of in zogenaamde 
‘vrije groepen’, zijn zich er wel van bewust dat je niet gered kunt zijn zonder 
geloof. We kennen misschien allemaal wel de bekende Bijbelse uitspraak: 
‘De rechtvaardige zal door geloof leven’ (Romeinen 1:17) Dat is helemaal 
waar, maar het zal je misschien verrassen dat dit niet de hele waarheid is! Wat
ik in deze les wil benadrukken, is dat je ook geen redding kunt krijgen als je 
niet ook hoop hebt! Hoop is een onmisbaar en noodzakelijk onderdeel van 
redding. In Romeinen 8:24-25 zegt Paulus: 

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen 
hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij 
hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

Dit vers herinnert ons aan een belangrijk punt dat eerder in onze studie naar 
hoop voorbij is gekomen, namelijk over de relatie tussen hoop en geloof. 
Geloof is in het nu, maar hoop richt zich altijd op de toekomst. Hier zegt 
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Paulus: In hoop (of: door hoop) zijn wij gered. Met andere woorden: hoop 
neemt niet de plaats in van geloof – maar het is een essentieel en onmisbaar 
onderdeel van gered zijn. Zonder hoop heb je geen werkelijke, ‘geldige’ 
redding. 

Paulus vervolgt door erop te wijzen dat hoop volharding voortbrengt. Hij 
zegt: ‘Als we hopen op wat we niet zien, dan zullen we er met volharding 
ijverig op wachten.’ Volharding is eveneens een onmisbaar onderdeel van 
onze redding. Vele passages in de Bijbel benadrukken dat we moeten 
volharden in ons geloof totdat ons geloof ‘volkomen’ wordt. Dus, hoop (en 
daarmee ook volharding) is onmisbaar voor redding! 

Een geheimenis onthuld 

Deze waarheid, dat hoop een essentieel onderdeel is van onze redding, wordt 
door Paulus nader verklaard in een andere passage van zijn brieven. 
Persoonlijk beschouw ik Kolossenzen 1:25-27 als één van de mooiste en 
opwindendste passages van het hele Nieuwe Testament. En geloof me, er 
staan heel veel prachtige en opwindende passages in het Nieuwe Testament! 
Dit is wat Paulus zegt: 

Daarvan ben ik een dienaar geworden, overeenkomstig de taak in de dienst 
van God, die mij met het oog op u gegeven is om het Woord van God (in al 
zijn volheid, NBV) te vervullen, namelijk het geheimenis, dat eeuwen en 
geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn 
heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de 
heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u (NKJV: 
Christus in u), de hoop op de heerlijkheid. 

Laten we het laatste vers nog eens benadrukken, om er de nadruk op te 
leggen: Aan hen (aan de heiligen van God) heeft God willen bekendmaken 
wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: 
Christus in u, de hoop op heerlijkheid. In deze passage zegt Paulus ons dat hij
door God is aangesteld om aan Zijn volk (de Gemeente) het Woord van God 
in al zijn volheid uit te leggen. Vervolgens legt hij uit wat ‘Woord van God in
al zijn volheid’ betekent. Paulus zegt dat de presentatie van Gods Woord in al 
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zijn volheid in ieder geval ook een ‘geheimenis’ omvat, dat ‘eeuwen en 
geslachten lang verborgen is geweest’. (In de KJV staat hier: ‘has been kept 
hidden’ – verborgen is gehouden, red.) 

In de tijd van het Nieuwe Testament had het Griekse woord ‘mysterie’ een 
speciale betekenis. Er waren in die tijd bepaalde ‘mysterie-religies’, waar 
mensen in werden toegelaten door geheime rituelen. Alleen mensen die door 
deze geheime inwijdingsrituelen heen waren geweest, werden toegelaten om 
toe te treden tot deze religies. Dus Paulus’ gebruik van het woord ‘mysterie’ 
gaat niet over iets dat helemaal nooit begrepen kan worden. Maar preciezer 
nog, het gaat over iets wat alleen begrepen kan worden door ingewijden – 
door hen die aan de voorwaarden hebben voldaan om binnen te stappen en te 
horen bij hen die begrijpen. Door deze term te gebruiken, zegt Paulus 
eigenlijk dat het christelijk geloof ook zo’n mysterie bevat – iets wat tijden 
en generaties lang verborgen is gehouden. Alle grote mannen uit het verleden,
alle flosofen, alle wijzen en geleerden, alle koningen en veroveraars kenden 
nooit dit geheimenis. Het werd al die tijd bewaard voor ons in deze tijd. 
Paulus zegt het: wat verborgen was, wordt nu geopenbaard aan de heiligen. Is
dat niet bijzonder? Maakt dat je niet enthousiast? Is het geen voorrecht, dat jij
en ik behoren tot de mensen voor wie alles wat nooit eerder was geopenbaard
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– zelfs niet aan de meest wijze van alle mensen - nu wordt ontsloten en 
bekendgemaakt?

Drie korte woordjes! 

God wil onder de heidenen bekendmaken wat de rijkdom is van de 
heerlijkheid van dit geheimenis. Paulus kan bijna geen woorden meer vinden 
om duidelijk te maken hoe geweldig dit geheimenis is. En wat is dat 
geheimenis? 

Het antwoord op die vraag wordt niet gegeven in ingewikkelde, flosofsche 
beschrijvingen met lange, gecompliceerde zinsconstructies die de meeste 
mensen nauwelijks begrijpen. Ik was flosoof van beroep, dus ik waardeer in 
het bijzonder de eenvoud van de Bijbel. Ik herinner me dat ik de werken las 
van de flosoof Emmanuel Kant, bij wie één zin soms twee pagina’s lang 
doorliep, met veel komma’s maar zonder punt. Gelukkig is dat niet de manier
waarop de Bijbel geheimenissen openbaart! 

Het heerlijke, glorieuze geheim waar wij naar op zoek zijn wordt 
geopenbaard in drie korte woordjes: Christus in u. Dat is de meest 
opwindende waarheid die ooit is geopenbaard en kan worden geopenbaard 
aan de mensheid! Dat door de Heilige Geest, de eeuwige Zoon van God, in 
ons kan wonen! In elk van ons persoonlijk; in ons als Gods volk. Dat is de 
hoop op heerlijkheid! 

Wat is de hoop op heerlijkheid? Christus in u. Christus in mij – het geheim 
dat God de Vader heeft bewaard voor jou en mij! Voel je je ook zo 
bevoorrecht? Word je niet ontzettend blij als je daarover nadenkt? Realiseer 
je je wat het betekent dat Christus in je woont? Het betekent dat jij de hoop 
op heerlijkheid hebt! 

Twee mogelijke reacties

Wat nu met hen die Christus niet in zich hebben wonen? Dat is nogal een 
contrast met wat dit heerlijke mysterie voor ons als gelovigen betekent. Laten
we eens kijken naar Paulus’ levendige beschrijving van hoe het hen vergaat 
die niet in Christus zijn. In Efeze 2:11-12 schrijft Paulus aan hen die heidenen
zijn, dus niet-Joden, en hij herinnert hen eraan hoe hun leven was zonder 
Christus: 

Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen en 
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onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden 
zijn – bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had 
aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een 
wereld zonder hoop en zonder God. 

Let alsjeblieft op die vreselijke lijst van negatieve dingen. Wat een 
verschrikkelijke woorden: ‘niet verbonden met Christus’; ‘geen deel aan het 
burgerschap van Israël’; ‘niet betrokken bij de verbondssluitingen en de 
bijbehorende beloften’. Heb je ooit gewoond in een land dat niet het jouwe 
is? Ik wel, en daardoor weet ik uit ervaring hoe het is om een vreemdeling te 
zijn. Je hoort er niet echt bij. Je staat erbuiten. Dat is hoe Paulus mensen 
beschrijft die zonder Christus zijn – ze zijn vreemdelingen, ontheemd, horen 
er niet echt bij… Maar de laatste twee kenmerken zijn het meest sprekend en 
tragisch: zonder hoop en zonder God. 

Laat me deze kenmerken nog even herhalen, want ik zou ze als het ware in je 
herinnering willen branden. Misschien behoor jij als lezer wel bij deze 
categorie – bij de staat die hier beschreven wordt. Als dat toevallig zo is, let 
dan even extra goed op: 

• Niet verbonden met Christus 

• Geen deel aan (of uitgesloten van) het burgerschap van Israël 

• Niet betrokken bij de verbonden en de daarbij horende beloften 

• Zonder hoop 

• Zonder God in deze wereld

Voor elk individu zijn er maar twee situaties mogelijk. Als je Christus in je 
hebt, dan heb je de hoop op heerlijkheid. Maar als je zonder Christus bent, 
dan ben je zonder hoop, en zonder God! 

Hoe noodzakelijk hoop is 

Nu kunnen we begrijpen waarom het ‘levensbelangrijk’ is dat hoop een 
onderdeel is van onze redding. Zonder hoop hebben we Christus niet! En 
zonder Christus hebben we geen redding. 

Hoop is dus niet maar een ‘aanhangsel’ bij onze redding, het is er een 
essentieel, onmisbaar onderdeel van! We zijn gered in hoop. We zijn gered 
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door hoop. Hoop is gebouwd op het geloof dat redding brengt – maar het is 
dus een onmisbaar onderdeel van het totale pakket! Als we geen hoop 
hebben, dan zijn we zonder Christus. En zonder Christus, zijn we zonder 
God. Dan zijn we vreemdelingen. Buitengesloten. Afgescheiden, niet 
betrokken. Letterlijk zonder hoop, dus hopeloos. Wat een verschrikkelijke 
situatie om in te zitten!

Maar God zij de dank – niemand die deze boodschap hoort, hoeft in die 
situatie te blijven! Als je je leven overgeeft aan God en Christus ontvangt, 
dan ben je niet meer zonder Christus. Dan zul je al heel snel weten hoe het is 
om de hoop op heerlijkheid in je te hebben wonen. Ik bid dat de Heer jou, 
wanneer je dit leest, helpt om zeker te zijn van jouw redding! 

Hoe zit het met jou? Terwijl je dit onderwijs over hoop gelezen hebt, maakt 
dat dan in jou ook een verlangen wakker om te bevestigen dat ook jij Christus
in je hebt? Wil jij ook die ‘hoop op heerlijkheid’ gaan ervaren waar we het nu
al een hele tijd over hebben? 

Het kan zijn dat je het beluit om Jezus echt helemaal te volgen – en zo de 
hoop die Hij geeft, te ontvangen - nog niet genomen hebt. Of misschien heb 
je dat al wel besloten, maar wil je dit besluit graag bevestigen en de hoop die 
Jezus belooft, opnieuw ontvangen. Wat je situatie ook is, je kunt deze 
heerlijke, overwinnende hoop binnenstappen en in geloof ontvangen door het
volgende gebed te bidden:

Lieve Heer Jezus, met mijn hele hart wil ik U in mijn leven 
ontvangen op dit moment. 

Komt U in mij, en overstroom mijn hele wezen met 
Uw hoop – Uw hoop der heerlijkheid. 

Ik stel mijn hart nu voor U open, totaal en volledig, 
nog meer dan ooit tevoren. 

Dank U dat U in mij bent komen wonen – waardoor ik nooit meer zonder 
hoop hoef te zitten, of zonder God in deze wereld. In Jezus’ Naam. 

Amen.    
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