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Opzet van de module
In negen bijeenkomsten staan we stil bij negen bijbelse personen die in Hebreeën 11 worden
genoemd. Dit doen we aan de hand van het boekje van René de Reuver.
Daarna geven wij een serie suggesties voor mensen die meer willen weten over het bijbelboek
Hebreeën of over de bijbelse personen die in Hebreeën 11 worden besproken. En we sluiten af
met een aantal muzikale suggesties

I

Inleiding

Geloven heeft iets van het lopen van de marathon. Aan de lange, uitdagende loop beginnen is één,
het volhouden is twee en de finish bereiken is drie. Alle drie vragen veel overtuiging en inzet van de
lopers. Dit geldt ook voor het leven als christen. Christen-zijn is – zeker in de huidige westerse
samenleving – niet vanzelfsprekend. Daar is veel overtuiging en inzet voor nodig. Christen blijven en
het geloof niet laten verflauwen of kwijtraken vraagt om taaie volharding en een groot uithoudingsvermogen. Zeker om het als christen vol te houden ‘tot het einde toe’.
Om dit laatste, het volhouden als christen, gaat het in de brief aan de Hebreeën. De brief roept de
lezers op hun christen-zijn niet op te geven. Zo’n terugval kan worden veroorzaakt door de
opkomende christenvervolging tegen het einde van de eerste eeuw (hfst 10:32-24), maar evengoed
door inhoudelijke verslapping. De schrijver bemoedigt zijn lezers (hfst 13:22), ook al zit hij zelf
gevangen (hfst. 13:19) en roept hen op in geloof vol te houden. Hij spoort hen aan de aanmoedigingen van de menigte van geloofsgetuigen rondom hen ter harte te nemen en het oog gericht te
houden op Jezus, ‘de grondlegger en voltooier’ van het geloof (hfst 12:1,). Met de aanmoediging van
het publiek om zich heen en Jezus voor zich, kunnen de lopers het als christen in de arena van het
leven volhouden.
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Negen bijbelstudies over de geloofsgetuigen

In de negen bijbelstudies zoeken we naar aanmoedigingen en aansporingen van de geloofsgetuigen
die in Hebreeën 11 bij name worden genoemd. We vergelijken het accent dat de schrijver van
Hebreeën 11 legt met wat het Oude Testament over hen verhaalt. Het eigen accent van Hebreeën 11
is verrassend. Alle licht valt op hun ‘voorbeeldig geloven’. Niet om hen te vereren, maar om zich door
deze geloofsvoorbeelden te laten inspireren. Zij hebben hun loop voltooid en moedigen de lezers van
de brief – van toen en nu – aan om als christen vol te houden.
Deze bijbelstudies willen ons door het ‘voorbeeldig geloven’ van de negen gelovigen uit Hebreeën 11
inspireren om met vreugde en verwondering te blijven geloven.

III

Bijeenkomsten

Bijeenkomst

Onderwerp
Hoofdstuk 1 – Abel
Genesis 4 en Hebreeën 11:4
✓ Het is opvallend dat Hebreeën 11 Abel als eerste voorbeeld-gelovige
noemt. Waarom zou Hebreeën 11 deze nietige jongen die we in de
hele Bijbel niet één woord horen spreken en die door zijn broer wordt
vermoord als eerste voorbeeldgelovige kiezen?
✓ Wie alleen het verhaal van Genesis 4 leest, wordt eerder somber dan
geïnspireerd. Abel is een nietig mensenkind. We lezen alleen over zijn
afkomst, naam, beroep en tragische levenseinde en dat hij het beste
wat hij had aan God gaf. Het is bovendien het verhaal van de eerste
broedermoord
✓ De schrijver van de Hebreeënbrief zet het leven van Abel echter in
een heel ander licht
✓ Hebreeën 11:4 vertelt het verhaal van Abel die als eerste
rechtvaardige in geloofsvertrouwen zijn weg gaat en door God wordt
geteld. Abel is de eerste in de lange rij van recht-vaardigen uit Israël
die in vertrouwen op God leefde. Zijn geloof kost hem echter het
leven. En velen uit Israël zullen hem nog volgen..

Hoofdstuk 2 – Henoch
Genesis 5:18-25 en Hebreeën 11:5,6
✓ Henoch is een gelovige uit lang vervlogen tijden. Genesis 5 geeft de
genealogie van tien generaties, die de tijd van de schepping tot aan
de zondvloed omvatten. De opsomming begint bij Adam en eindigt bij
Noach. Henoch is de zevende in de rij van 10
✓ Henoch leeft in nauwe verbondenheid met God (5:24). Hij wandelt
met God. Dit typeert zijn leven.
✓ Wij moderne mensen leven in verschillende werelden. We begeven
ons in werelden van familie en gezin, werk, vrije tijd, sport, kerk en
geloof. Het leven is complex. Daarom kunnen we bijna niet anders
dan de verschillende terreinen van het leven scheiden. Maar ook
geloof en kerk reserveren we zo ongemerkt voor een bepaald terrein
van ons leven. Het gevolg hiervan is dat geloof en kerk op zichzelf
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2e bijeenkomst

komen te staan en niet veel van doen lijken te hebben met de andere
terreinen van ons leven.
Bij dit leven in verschillende werelden stelt Henoch zijn vragen.
Henochs hele leven is nauw verbonden met God. Zijn geloof is niet
gereserveerd voor een deelgebied van zijn leven, maar doortrekt dit
helemaal. Daarom heeft God plezier in hem
Hoe maak je God blij? Henoch laat het zien door alle dagen van de
week op alle levensterreinen het geloof in God te leven. Wie alleen
met zichzelf rekent, met welke winst en welk genot het oplevert, die
kan sneller beslissen. Wie nauw verbonden met God leeft, heeft met
veel meer te rekenen. Hij rekent met God en evenzeer met de naaste
als zichzelf. Dit liefdevol rekenen met God en elkaar is volgens Jezus
de samenvatting van de wet en de profeten, dat is waar God blij van
wordt (Matteüs 22:36-40)
Uit 11:5 blijkt dat men weet dat God blij is met Henoch omdat hij zijn
geloof niet reserveert voor een deeltje van de week, maar hij leeft zijn
hele leven nauw verbonden met God
Henoch staat ook model voor geleefd geloof dat God beloont. God is
zo blij met Henoch dat Hij hem niet beloont met een superlang leven,
maar door hem weg te nemen voordat de dood komt. Henoch wordt
de pijn van afbraak, angst voor de dood en het verdriet van het
losgescheurd worden van hen die hem lief zijn, bespaard

Hoofstuk 3 – Noach
Genesis 6:5-22 en Hebreeën 11:7
✓ In tien generaties is de mensheid verworden. De aarde is door en door
slecht geworden en iedereen leidt een verderfelijk leven. Noach doet
niet mee in het kwaad, maar leeft als enige met God. Noach is geen
meeloper maar oploper met God
✓ Hij valt niet op door wat hij zegt, maar door zijn manier van leven.
Blijkbaar zegt dit meer dan duizend woorden
✓ De goede schepping verkeert in haar tegendeel. Geweld, onrecht,
kwaad en bedrog bepalen het leven. De Heer heeft spijt van de
schepping van de mens. Met deze schepselen wil de Schepper niet
verder. Een grote vloed zal al het leven op aarde vernietigen
✓ Door zijn geloof bouwde Noach een ark, zo vertelt Hebreeën 11. Zijn
vertrouwen in God is zo groot dat hij aan deze megaklus begint
voordat er ook maar een wolkje aan de hemel is te zien en een rivier
buiten zijn oevers treedt. Noach gelooft zonder te zien. Het onbegrip
en de hoon over zijn bouwproject zullen niet gering geweest zijn.
Maar door zijn geloof blijft hij gehoorzaam en trouw aan de opdracht
van God en bouwt hij door
✓ Door zijn geloof bouwt Noach gehoorzaam een ark, redt hij zijn gezin,
veroordeelt hij de wereld en verwerft hij gerechtigheid. Denk niet dat
één mens er niet toe doet. Noach laat zien dat de daden van één
mens er wezenlijk toe doen
✓ Noach en de zijnen ontlopen de vloed niet, maar worden erdoorheen
gered. In de traditie van de kerk is deze redding van Noach door God
in verband gebracht met de doop. Net als Noach wordt de dopeling
uit geloof door God gered uit het water. In de doopliturgie heeft het
‘zondvloedgebed’ een plek gekregen
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Hoofdstuk 4 – Abraham
Hebreeën 11:8-19
✓ Aan Abraham besteedt de schrijver van de Hebreeënbrief de meeste
verzen. In de hoofdstukken 11 t/m 25 van het eerste bijbelboek
Genesis kun je zijn levensverhaal lezen
✓ Hebreeën 11 toont vier beslissende momenten uit het leven van
Abraham waarin hij een voorbeeld is voor gelovigen. Alle vier tonen
een facet van zijn geloof
1). Door zijn geloof gehoorzaamt hij de stem van God. Op weg naar een plaats
die hij in bezit zou krijgen, zonder te weten waarheen. Op weg naar een land
dat God hem zal wijzen met de belofte vader te worden van een groot volk.
Maar hiervoor moet hij wel zijn afkomst, goden, familie en vertrouwde
omgeving loslaten
(Loslaten – Hebr. 11:8-10)
2). Ondanks de belofte van God aan Abram vader te worden van een groot
volk, blijft Sara onvruchtbaar. Voor Sara is moeder worden dubbel onmogelijk.
Ze is onvruchtbaar én te oud om kinderen te kunnen krijgen. Maar voor een
gelovige is niet de natuur, maar Gods genade beslissend. Ze wordt zwanger
door geloof in de beloften van God. Net als Abraham is Sara een
geloofsvoorbeeld. Iemand van wie wij kunnen leren – tegen de natuur in – te
geloven in het én-toch’ van Gods beloften
(‘En-toch’ - Hebr. 11:11,12)
3). Door gehoor te geven aan zijn roeping wordt Abraham een vreemdeling. In
zijn geboortestreek wordt hij de vreemde door ervandoor te gaan. In het
beloofde land blijft hij een vreemdeling. Het enige stukje grond dat hij in zijn
bezit krijgt is de grafspelonk van Machpela
(Vreemdeling - Hebr. 11:13-16)
4). Abraham brengt het zwaarste offer van zijn leven. Het offer van zijn
opvolger en daarmee van zijn eigen toekomst. Hij doet dit in vertrouwen dat
bij God de dood niet het laatste is. En zijn geloof wordt niet beschaamd.
Abraham krijgt zijn zoon terug bij wijze van voorafbeelding
(Offer - Hebr. 11:17-19)
3e bijeenkomst

Hoofdstuk 5 – Isaak
Genesis 27:1-45 en Hebreeën 11:20
✓ Het voorval uit het leven van Isaak waar Hebreeën 11:20 naar verwijst
is het dieptepunt van een familiedrama dat beschreven is in Genesis
27
✓ Isaak voelt zijn levenseinde naderen. Gods zegen die zijn leven droeg
moet worden doorgegeven aan een nieuwe generatie. Naar oud
oosters gebruik komt deze zegen zijn oudste zoon toe Deze zoon
heeft de taak om in de voetsporen van zijn vader de familietraditie
voort te zetten
✓ De ‘troonswisseling’ van vader Isaak verloopt tragisch. Het eindigt met
een bedrogen blinde vader, een verscheurde familie, een verbitterde
oudste zoon en een vluchtende Jakob
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✓ De 3D-bril van Hebreeën 11. Hebreeën 11 nodigt je uit de zegenende
vader Isaak te zien door de 3D-bril van het geloof. Het ziet dit
ingrijpende gebeuren in het leven van Isaak niet slechts in het platte
vlak van de feiten, maar in het perspectief van de derde dimensie van
het geloof in God die zijn tegendraadse beloften vervult
✓ Wie de gebeurtenissen uit Genesis 27 slechts ziet in het platte vlak
van intrige en bedrog, die ontdekt geen geloof. Maar wie door de 3Dbril van het geloof ziet, ziet de trouw van God. Bij de geboorte van
Esau en Jakob heeft de Heer gezegd dat de oudste de jongste zal
dienen (25:23). God keert de rollen om Hoe God zijn belofte vervult is
zijn geheim
✓ Het bedrog van Isaak en Esau blijft verwerpelijk. Rebekka vergrijpt
zich aan de belofte van God. Alsof de Heer niet in staat is om zelf zijn
beloften te realiseren. Maar door de streken en listen van Rebekka en
Jakob heen vervult God zijn beloften
✓ Isaak zegent zijn zonen met het oog op de toekomst die God schenkt.
Deze toekomst wordt niet bepaald door erfopvolging, maar door de
genade van God. Hebreeën 11 ziet de zegenende Isaak in dit
perspectief. Zonder het zelf te beseffen is Isaak een geloofsvoorbeeld.
Hij leert ons om ons te laten verrassen door God, die de wereld op z’n
kop zet
✓ De oude en blinde Isaak leert je zien dat de Heer zijn beloften vervult.
God schept een verrassende toekomst, soms meer ondanks dan
dankzij ons

Hoofdstuk 6 – Jakob
Genesis 47:28 – 48:22 en Hebreeën 11:21
✓ Jakob, de kleinzoon van Abraham, is een van de hoofdfiguren in het
tweede deel van het boek Genesis (Hoofdstukken 25 t/m 49). Hoewel
er over het leven van Jakob en over zijn geloof veel te vertellen is,
noemt Hebreeën 11 maar één relatief klein en onbeduidend voorval
✓ Jakobs laatste wilsbeschikking (Genesis 47:28-31). Hij laat zijn zoon
Jozef zweren dat hij Jakob niet in Egypte maar bij zijn voorouders zal
begraven. Hoe goed Jakob het de laatste 17 jaren ook heeft in Egypte,
het land waar Jozef de machtigste man na de farao is, zijn thuis is het
niet. In het beloofde land moet hij worden begraven. In het land dat
God zijn grootvader Abraham heeft toegezegd. Jozef willigt zijn
laatste wilsbeschikking in
✓ Als het moment van het sterven van Jakob dichtbij is, bezoekt Jozef
zijn vader samen met zijn zonen Manasse en Efraïm (Genesis 48). Nu
is het moment voor Jakob aangebroken om de staf over te dragen aan
de volgende generatie. Hij zegent Jozef en zijn kleinzonen Efraïm en
Manasse. De parallellie met de zegen die Jakob ontving van zijn vader
Isaak is opvallend
✓ Door schade en schande heeft Jakob geleerd dat God zijn beloften
vervuld. Dat Hij niemand kiest op grond van zijn oudste rechten of
gewoonten, maar als bij verrassing, uit genade
✓ Nog één ding geeft Jakob aan Jozef mee. Jozef geniet veel aanzien en
macht in Egypte. Toch ligt de toekomst van Jozef en van zijn zonen
elders. Niet de flitsende carrière van Jozef in Egypte, maar de belofte
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die zijn voorgeslacht van de Heer ontving is bepalend voor de
toekomst van Jozef en zijn gezin
✓ Het is opvallend dat Hebreeën 11 slechts 1 vers aan Jakob besteedt en
alleen spreekt over de zegen van de zonen van Jozef (vers 21). In het
geloofsgetuigenis dat Hebreeën 11 van Jakob doorgeeft knielt Jakob
nadat de twee zonen van Jozef zijn gezegend. De belofte van God dat
uit hem vele volken zullen voortkomen is vervuld. God heeft hem –
Jakob de hielenlichter – bewaard en zijn beloften vervuld. Nu kan hij
sterven. Zijn leven is voltooid
✓ Hebreeën 11 toont Jakob niet in de kracht van zijn leven, maar in de
kwetsbaarheid van zijn levenseinde. Hebreeën noemt zijn laatste
levensfase als geloofsvoorbeeld waarin hij alles uit handen geeft, zijn
kleinkinderen zegent, zijn leven uit handen geeft en neerknielt voor
God
4e bijeenkomst

Hoofdstuk 7 – Jozef
Genesis 50:15-26 en Hebreeën 11:22
✓ Genesis 37-50 vertelt uitvoerig over Jozef, een van de twaalf zonen
van Jakob. Door zijn broers wordt hij verkocht en doodverklaard,
maar God vergeet hem niet en waarborgt via hem de toekomst van
Israël
✓ Het is opvallend dat Jozef in het geheel van de Bijbel niet zo’n grote
plaats inneemt. In het Oude Testament komen we hem alleen nog
tegen in een van de psalmen (Psalm 80:2). In het Nieuwe Testament
wordt hij vier keer meer zijdelings genoemd (Johannes 4:5,
Handelingen 7:9-16, Openbaring 7:8). Hebreeën 11 besteedt slechts
één vers aan Jozef (22). Het unieke van dit bijbelvers is dat het
spreekt over het geloof van Jozef
✓ Terugkijkend op het leven van Jozef accentueert de schrijver van de
Hebreeënbrief zijn geloof. De schrijver denkt hierbij aan een voorval
aan het einde van Jozefs leven, waarover we lezen in Genesis 50:1526. Daar worden de laatste woorden van Jozef weergegeven in de
verzen 22-26. Naar dit gedeelte verwijst Hebreeën 11:22
✓ De verzoening van Jozef met zijn broers is aangrijpend. Toch is het
niet deze verzoening die Hebreeën 11 als geloofsvoorbeeld van Jozef
weergeeft. Hebreeën 11 noemt de laatste woorden van Jozef. Laatste
woorden tellen zwaar. Het is een heel bijzonder moment als iemand
vlak voor het sterven nog iets zegt
✓ Het leven van Jozef is voltooid. De dromen die hij als jongen droomde
zijn uitgekomen. Met zijn broers is alles weer goed gekomen. Jozef
heeft de geloofskracht ontvangen om het kwaad dat zijn broers hem
hebben aangedaan over te laten aan God. Van dood gewaande zoon
is Jozef de redder van de familie geworden. Van verschoppeling tot
machtige heerser aan wie zijn broers hun leven te danken hebben
✓ Voordat Jozef sterft heeft hij nog twee dingen te zeggen. Hij vertelt
dat het volk weer terug zal keren naar het land dat God heeft beloofd.
En hij laat zijn broers zweren dat zij zijn lichaam meenemen naar het
land dat God heeft beloofd. Jozef wil in het beloofde land worden
begraven. Daar en niet in Egypte hoort hij thuis (vers 24,25). De
laatste woorden van een kind van Israël dat in den vreemde groot en
machtig geworden is, gaan niet over zijn succes en macht in Egypte,
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maar over het thuiskomen bij God. Zijn woorden gaan niet over het
‘voorlaatste’, zijn levensloop en carrière, maar over het ‘laatste’, zijn
bestemming en thuiskomen bij God
✓ Dit perspectief geeft Jozef aan het einde van zijn leven mee aan zijn
broers. Hebreeën 11 noemt dit het geloof van Jozef, ons ten
voorbeeld
5e bijeenkomst

Hoofdstuk 8 – Mozes
Hebreeën 11:23-29
✓ Na Abraham krijgt Mozes de meeste aandacht (vers 23-29). Voor de
joodse lezers van de Hebreeënbrief is Mozes een heel belangrijke
figuur. Mozes is de man van de Thora. Bij de verheerlijking op de berg
verschijnen Mozes en Elia aan Jezus. Samen representeren ze ‘de wet
en de profeten’ (Matt. 17:3,4)
✓ Mozes krijgt de trekken van de messias. Er worden vijf momenten uit
zijn leven naar voren gehaald, opdat de lezer zal leren hoe concreet
en diep geloven is
✓ Vijf Mozes-miniatuurtjes tonen zijn geloof. Ze dagen de lezer uit het
voorbeeld van Mozes in geloof te volgen
1). Eerste miniatuur: gelovige ouders (Hebr. 11:23)
Het eerste plaatje toont de ouders van Mozes. Door hun geloof besluiten
Mozes’ ouders hun zoontje niet in de Nijl te gooien, maar hem na zijn
geboorte drie maanden te verbergen en hem daarna in een biezen mandje in
de Nijl te leggen. Op hoop van zegen. Hun geloof overwint de angst voor de
farao. Hij dankt zijn leven aan hun geloof. De overeenkomst met het begin
van het leven van Jezus is frappant
2). Tweede miniatuur; een beslissende keuze (Hebr. 11:24)
Mozes weigert als zoon van de dochter van de farao door het leven te gaan.
Het lot van zijn volk gaat hem ter harte. Hij doodt de Egyptenaar die een
volksgenoot afranselt. Waarom doet Mozes dit? Hebr. 11 zegt: door zijn
geloof (vers 24). Het geloof heeft hem fijngevoelig gemaakt voor onrecht dat
zijn volk lijdt. Hij wordt liever slecht behandeld met het volk van God dan dat
hij het leven van een prins leidt in Egypte. De moord op de Egyptenaar heeft
grote gevolgen. Mozes moet vluchten (vers 25,26)
3). Derde miniatuur: focus (Hebr. 11:27)
Door zijn geloof wordt Mozes een vluchteling. Hij laat zich niet leiden door
angst, hoewel hij weet dat zodra de farao hem te pakken krijgt het met hem
gedaan is. Door zijn geloof verliet hij Egypte zonder angst voor de woede van
de koning (vers 27). Net als Jezus blijft Mozes gefocust op wat God vraagt en
belooft.
4). Vierde miniatuur: leven voor leven (Hebr. 11:28)
Mozes moet het volk leren dat zij veilig zijn achter het bloed dat voor hen
wordt geslacht. Door zijn geloof leert Mozes Israël het geloofsgeheim van
leven dat leven redt. Een lam wordt gedood, zodat het volk in vrijheid kan
leven. Eeuwen later wordt een mens gedood. Leven voor leven. Mozes getuigt
ervan met woorden. Jezus met zijn leven
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5). Vijfde miniatuur: nieuwe toekomst (Hebr. 1f1:29)
Wie het verslag van de doortocht van Israël door de Rode Zee leest in Exodus
14 ontdekt niet zo veel geloof. Het volk is bang en teleurgesteld. God draagt
Mozes op zijn staf te heffen en het volk in geloof voor te gaan door de Rode
Zee, hun vrijheid tegemoet. Door het geloof trekt het volk door de Rode zee,
terwijl de vijandige legers van de farao ten onder gaan in het water. Het volk
wacht een nieuwe toekomst. Het geloof van Mozes is het geloof van het volk
geworden.

Hoofdstuk 9 – Rachab
Jozua 2 en 5:13 – 6:25 en Hebreeën 11:30-31
✓ De lange rij van geloofsgetuigen eindigt met de verwoesting van
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

Jericho en het geloof van Rachab, een hoer uit Jericho. Uitgerekend
deze vrouw noemt Hebreeën 11 als laatste geloofsvoorbeeld
Om geloof te putten uit de val van Jericho en de actie van Rachab
moet je de verhalen die over hen worden verteld scherp voor ogen
hebben (Jozua 2)
Als goede strateeg stuurt Jozua twee spionnen vooruit. Wie Kanaän
wil binnentrekken kan niet om Jericho heen. Zij moeten het land
verkennen en bekijken hoe het volk het beloofde land het
gemakkelijkst kan binnentrekken. In Jericho vinden zij onderdak bij
Rachab
Rachab weigert de twee mannen uit te leveren als ze daartoe een
koninklijk bevel krijgt. Ze verzint een list en stuurt de soldaten van de
koning vervolgens de verkeerde kant op. Daarna laat ze de spionnen
beloven dat wanneer hun volk de stad inneemt zij haar en haar
familie zullen sparen. Terug bij Jozua brengen de twee verspieders
verslag uit
Vol vertrouwen trekt Jozua met het volk de Jordaan over
Geen strijder van Israël komt eraan te pas. Niet door eigen kracht of
macht, maar door het geloof vielen de muren van Jericho toen het
volk er zeven dagen lang omheen getrokken was (Hebr. 11:30).
Jericho valt zonder slag of stoot. Het omtrekken van de stad is geen
slimme militaire actie van Jozua, maar een liturgische rondgang voor
God. Hij opent voor zijn volk het beloofde land
Er is veel geloof nodig om te geloven dat dikke muren van verzet niet
bestand zijn tegen het gejuich voor God. De val van Jericho illustreert
dit geloof
In opdracht van God geeft Jozua het volk nog een opdracht mee. De
hele stad moet met de ban geslagen worden (6:18-19). Alles en
iedereen – uitgezonderd Rachab en haar familie – worden verwoest
en gedood
In het NT is er nog slechts één mens die met de ban geslagen wordt:
Jezus. In zijn dood aan het kruis draagt hij de ban, ‘in onze plaats’
Door haar geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in
haar huis. Geen eigenbelang, maar ontzag voor de God van Israël, de
Heer van hemel en aarde (Jozua 2:9-11) maakt dat zij kiest voor zijn
volk en niet voor haar eigen volk. Rachab gelooft dat alleen bij deze
God haar toekomst en die van haar familie veilig is
In het NT komen we de naam van Rachab tegen in de stamboom van
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Jezus. Rachab is volgens deze stamboom de moeder van Boaz, de
betrouwbare graanboer uit Betlehem die zich over Ruth ontfermt en
haar trouwt. Rachab en Ruth zij nde enige twee – van oorsprong nietjoodse – vrouwen die in de stamboom van Jezus voorkomen
✓ Ook Jakobus schrijft in zijn brief dat ‘Rachab de hoer’ door God is
gerechtvaardigd omdat ze de verkenners ontving en langs een andere
weg liet vertrekken (Jakobus 2:25)
✓ Hebreeën 11 sluit de rij van negen voorbeeldgelovigen met Rachab:
een niet-Joodse vrouw met een duister verleden. Zij laat zien hoe
tegendraads geloven is. Haar voorbeeld is een uitnodiging om – wat je
afkomst ook is – te geloven in de God van Israël, de Heer van hemel
en aarde

IV

Muzikale suggesties

Op kerkliedwiki staan hier enkele tientallen liederen die bij Hebreeën 11 en 12 passen.
Liederen over
a). Abel – klik hier
b). Henoch - https://kerkliedwiki.nl/index.php?search=henoch&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK
c). Noach – klik hier
d). Abraham - https://kerkliedwiki.nl/Abraham
e). Isaak – klik hier
f). Jakob - https://kerkliedwiki.nl/Jakob
g). Jozef - https://kerkliedwiki.nl/index.php?search=jozef&title=Speciaal%3AZoeken&go=OK
h). Mozes - https://kerkliedwiki.nl/Mozes
i). Rachab – klik hier

V

Bijbeluitleg over Hebreeën

1). De Bijbel voor iedereen – Hebreeën
Auteur: N.T. Wright
https://www.gospel.nl/hebreen-voor-iedereen-tom-wright.html
2). Kernteksten uit de brief aan de Hebreeën
Auteur: dr. G. van den End
https://shop.boekenbalie.nl/add/440300264/390/0/bw/0
3). Gods ontheemden – Hebreeën 11:1-19
Auteur: Auke Jelsma
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/184400635/Gods-ontheemden-Hebreeen-11119/
4). De brief aan de Hebreeën
Auteur: dr. J. de Vuyst
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/194355321/De-brief-aan-de-Hebreen/
5). Bijbelcommentaar Hebreeën t/m Judas
Auteur: G. van den Brink e.a.
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/190604646/Bijbelcommentaar-Hebreen-Judas/
6). De brief aan de Hebreeën
Auteur: dr. H.R. van der Kamp
https://www.steunpuntbijbelstudie.nl/hebreeen/
7). Hebreeën, vertaling met korte aantekeningen en 18 bredere studies
Auteur: dr. D. Holwerda
https://www.bol.com/nl/p/hebreeen/1001004001806746/
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VI

Meer weten over deze bijbelse personen

VIa

Algemeen

1). Handelingen 7 – over het christelijk lezen van het Oude Testament
De geschiedenissen van Abraham, Jozef, Mozes, de tempel in nieuwtestamentisch perspectief
Auteur: ds. Henk de Jong
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/188025553/Handelingen-7-over-het/
2). Bijbelstudies over oudtestamentische aartsvaders en hun echtgenotes
Abraham, Noach, Rebekka en Rachel, Abraham, Isaak en Jakob etc.
Auteur: ds. P.L. de Jong
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/kerkgeschiedenis/aartsvaders-m-v-vannoach-tot-rachel-ds-p-l-de-jong/
3). Manninne (deel 1 en 2)
Bijbelstudies over Sara, Rebekka, Rachel, Rachab, Mirjam etc.
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/geloofsopbouw/manninne-vrouwen-bijbelgien-karsen-12e-druk/
4). Bijbelse tijdgenoten (Mozes, Jacob en Jozef)
Navertelling van elf bijbelse verhalen door de bekende anesthesioloog, met veel aandacht voor de
hoop, moed en liefde van mensen in overeenkomstige omstandigheden.
Auteur: dr. Bob Smalhout
a). Mozes, profeet tussen manna en meloenen
b). Jacob, een oplichter die met een engel vocht
c). Jozef, ’s werelds succesvolste emigrant
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.28907729X.html/bijbelse-tijdgenoten/
5). Genesis. Gaan in het spoor van de bijbel
Auteur: dr. Jochem Douma
https://www.bol.com/nl/p/genesis/1001004002094434/
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Specifieke informatie over de bijbelse personen

Abel
1). Bijbelstudies over Kaïn en Abel
https://www.jair-bijbelstudies.nl/bijbelstudies-tora/genesis-bereshit/genesis-4-5-kain-en-abel

Henoch
1). Wandelen met God. Leven als Henoch
Auteur: Ds. J. Westerink
https://clcnederland.com/product/wandelen-met-god-ds-j-westerink-9789033129704

Noach
1). Een bijbelstudie over Noach
Wout van Wijngaarden
https://www.youtube.com/watch?v=atQR2_hFXzU
2). Een wolk van getuigen. 20 video’s over Hebreeën 11 – Noach
https://danielonline.nu/nieuws/wolk-van-getuigen-04-noach
3). De ark van Noach, ere wie ere toekomst
Auteur: Rien Poortvliet
https://shop.boekenbalie.nl/add/410800861/390/0/bw/0
4). Kernteksten over Noach
Auteur: ds. B.J. Wiegeraad
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/189520944/Kernteksten-Over-Noach/

Abraham
1). Abraham, leven uit Gods belofte
Auteur: ds. M.R. van den Berg
https://www.gospel.nl/abraham-23604.html
2). De God van Abraham, Isaak en Jakob
Auteur: Henk Binnendijk
https://clcnederland.com/product/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob-henk-binnendijk9789043530590
3). Abraham, vader en vriend
Auteur: ds. C.G. Vreugdenhil
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/196883958/Abraham-vader-en-vriend/
4). Deel 5 van een serie van 20 video’s over Hebreeën 5 – Abraham
https://danielonline.nu/nieuws/wolk-van-getuigen-05-abraham
5). Wandelen met God
Auteur: ds. J.J. Arnold
https://www.woordenwereld.nl/files/geregistreerd/Cahiers/Cahier002.pdf

Isaak
1). De God van Abraham, Isaak en Jakob
Auteur: Henk Binnendijk
https://www.theologie.nl/boekrecensies/de-god-van-abraham-isaak-en-jakob/
2). Risus Paschalis, Christus is onze Isaak
Auteur: dr. C. Trimp
https://www.tweedehandschristelijkeboeken.nl/winkel/theologie/bevindingen-verzameldeopstellen-schriftverklaring-kerkelijk-leven-opleiding-c-trimp/

11

Module over Hebreeën 11
Voorbeeldig geloven
Jakob
1). Jakob, een pelgrim (delen 1 en 2)
Auteur: Dr. W. Verboom
https://www.bol.com/nl/p/jakob-een-pelgrim-1/1001004001522683/
2). Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent
http://www.josdouma.nl/hijzegentje/preekhijzegentje4.pdf
3). Aartsvader Jakob
https://www.christipedia.nl/wiki/Jakob_(aartsvader)
4). Licht in de nachten van Israël
Auteur: Otto de Bruijne
https://clcnederland.com/product/licht-in-de-nachten-van-israel-otto-de-bruijne-9789081781329
5). Struikelen over God, bijbelstudies over Jakob
Auteur: Henk Mijnders en Rolf Robbe
https://clcnederland.com/product/struikelen-over-god-henk-mijnders-9789023928591

Jozef
1). Jozef, volgen in Gods weg
Auteur: ds. J. Westerink
https://www.gospel.nl/jozef-volgen-in-gods-weg-j-westerink.html
2). Jozef, onderkoning bij de gratie Gods
Auteur: Henk Binnendijk
https://www.bol.com/nl/f/onderkoning-bij-de-gratie-gods/38723864/
3). Hij zond een man voor hen uit
Auteur: Henk Binnendijk
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/205008602/Hij-zond-een-man-voor/
4). Onderweg met Jozef
Auteur: Henk Stoorvogel
https://www.boekwinkeltjes.nl/b/206530748/Onderweg-met-Jozef-bijbelstudies/

Mozes
1). Onderweg met Mozes – bijbelstudies
Auteur: Henk Stoorvogel
https://clcnederland.com/product/onderweg-met-mozes-henk-stoorvogel-9789029726054
2). Gaan op Gods weg – bijbelstudies over Mozes
Auteur: Tanno Verboom
https://clcnederland.com/product/gaan-op-gods-weg-tanno-verboom-9789033800542
3). Met God in de woestijn – bijbelstudies over Mozes en de tabernakel
Auteur: Henk Binnendijk
https://clcnederland.com/product/met-god-in-de-woestijn-pod-henk-binnendijk-9789029796484
4). Bijbelstudie over Mozes, Aäron en Hur
https://holyhome.nl/PDF/Mozes_Aaron_Hur.pdf

Rachel
1). De profetie dat Rachel weent om de kinderen van Bethlehem
https://www.christenvandaag.nl/Bijbelstudie-NT/Rachel-weent/
2). Lea en Rachel volgen
Auteur: Andrea van Hartingsveldt-Moree
https://www.kameel.nl/producten/boeken/bijbelstudie/nieuwe-testament/lea-en-rachelvolgen:9789462781948
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