
 

 

Christelike hoop is ‘n vaste lewensanker! 
1 Kor 13:13;   Rom 8:25; 1 Petr 1:21; Heb 6:9                                                   Maan 1 Feb 2021 
 

1 Kor 13:13 
 “En nou: geloof en hoop en liefde bly, hierdie drie.  En die grootste hiervang is die liefde!” 

Rom 8:23-25 
“23  En nie net die skepping nie, maar ook ons wat die Gees ontvang het as die eerste gawe van 

God, ons sug ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat Hy ons as sy kinders 
aangeneem het: Hy sal ons van die verganklikheid bevry. 24  Ons is immers gered, en ons het 

nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds 
sien? 25  Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding.” 

1 Pet_1:21 
“Deur Hom glo julle in God wat Hom uit die dood opgewek en aan Hom heerlikheid gegee het. 

Daarom is julle geloof en hoop op God gerig.” 
                                                          Heb_6:19 

“Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel 
vas is.” 

Ek glo ons ken almal die antieke Romeinse spreekwoord:    “Waar daar lewe is, is daar hoop!” 
Dit word vandag nog dikwels aangehaal.   Dit het ‘n element van waarheid in, maar daar is geen 
waarborg van die sekerheid van die uitkoms nie.    
 
Vir die mens wat sonder God lewe, is hoop dikwels gelaai met onsekerheid. 

• Omdat ons nie weet wat die dag van môre sal inhou nie,  hoop ons op ‘n beter of goeie 
toekoms. 

• Daarom redeneer ons, miskien sal dit môre, volgende week of volgende jaar beter gaan. 
• As iemand ernstig siek is hoop ons dat hy/sy gesond sal word. 

- As dit sleg gaan met my…in my lewe,, met my werk, by die skool, met my besigheid, 
met my verhoudinge met my vrou, kinders of medemens,  hoop ek dit sal beter gaan in 
die toekoms. 

 
Ø Hoop is dikwels vir ons ‘n woord gelaai met onsekerheid! 
Ø Jy hoop op iets, maar jy is nie seker dat dit sal realiseer nie! 

 
 Maar juis as daar onsekerheid is, moet ons opnuut luister na die eerste brief van Petrus.    
Die brief word ook genoem die brief van hoop. 

• Hier skryf Petrus van hoop as ‘n vaste sekerheid! 
• Ook die Hebreëskrywer praat van christelike hoop as ‘n vaste lewensanker! 

 
• Petrus het hierdie brief aan die christene geskryf wat deur moeilike lewens- en 

landsituasies gegaan het. 
• Petrus het geweet van die lyding wat daar vir hulle voorlê vanweë hulle christenskap. 
• Hy het geweet dat hulle nog baie swaar gaan kry en selfs vervolg gaan word a.g.v. hulle 

christenskap. 
• Daarom skryf Petrus aan hulle om hulle te bemoedig te versterk. 
• Paulus skryf aan hulle oor die christelike hoop wat hulle het. 

 



 

 

 
 
 
Wat is die hoop? 
 
Die griekse woord vir hoop is  Elpida.     
 
Ons hoop in Christus is soos ‘n anker vir die siel.    
Die anker was ‘n baie populêre en gesogte simbool in die vroeë christelike kerk. 

•  ‘n Anker is op ‘n skip wat die skip uitgooi as hy op een plek wil bly. 
• Die anker het die skip vasgehou, sodat die skip nie kon wegdryf of vorentoe dryf of in 

enige rigting nie. 
• As die anker van die skip afgegooi is, het hy dadelik in die water weggesink en op die 

bodem gaan vashaak. 
 
Die Christen se Anker,  werk dieselfde maar ook heeltemal anders. 

• Die geestelike Anker van die christen is totaal anders as die fisiese anker van ‘n skip. 
• Met ons geestelike Anker is ons vasgeanker na boontoe, dit is hemel toe, dit is Jesus 

Christus wat ons anker by die Vader is. 
 
 
Die Hebreërbrief wys ook op die noue band tussen geloof en hoop. 
 
“Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop” Heb 11:1 
Hoop is geloof, hoop is ten nouste met geloof verbind. 
Hoop is die tweelingsuster van geloof. 
Sonder geloof kan daar geen hoop wees nie. 
Ons leef in ‘n onsekere wêreld. 
Alles is onseker. 
Niemand kan sê wat die toekoms vir ons gaan bring nie. 
Die enigste vastigheid is die lewende hoop waarvan Petrus praat. 
Ons mag hoop nooit losmaak van geloof nie. 
 
 
Ons hoop is gevestig op Jesus Christus. 
Hy is die opgestane Here wat vir ons plek in die hemel voorberei. 
In Hom het ons die vastigheid, die sekerheid. 
 
Daarom is ons hoop nie ‘n onsekerheid nie. 
Ons hoop is ‘n vaste sekerheid, gegrond in Jesus Christus. 
 
  AMEN (Ds Gerrit Kruger Gereformeerde Kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 


