
Vragen ter overdenking en bespreking   Morgendienst 29 september 2019 
                                                                                                                                                Opening winterwerk  
                                                                                                               
Schriftlezing/tekst  

Schriftlezing: Hebreeën 11: 8 - 16 

Kerntekst: Hebreeën 11: 8 – 10  

 

Thema en punten: 

Op reis 

1. Gods stem 2. Niet thuis 3. Daarheen 

 

Vragen: 

 

1. (Voor de kinderen) Maak eens een tekening van Abraham op reis. Wat vind je belangrijk om te 

tekenen en waarom? 

 

 

2. Waarom staat Hebreeën 11 in de Bijbel? Betrek hoofdstuk 10: 32 en 38 bij het antwoord.  

 

 

3. Wat houdt het concreet in dat een christen vreemdeling op aarde is? (Denk aan hart en leven.) 

 

 

4. Heeft het verwachten van de ‘toekomende stad’ invloed op het leven nu? Zo ja, hoe dan?  

 

 

5. Ds. G. Boer spreekt in de eerste alinea hieronder over een ‘gezonde geloofsstrijd’.  

a. Waar heeft die strijd betrekking op en waarom zou hij die ‘gezond’ noemen? 

b. Waar is er zekerheid? 

 

Om verder over na te denken (van ds. G. Boer: 

Kijk, gemeente, dat staat vast. Maar zo onbeweeglijk als deze Godsstad is, zo beweeglijk is 

het geloof, omsluierd door ongeloof. O, wat heeft het geloof het vaak moeilijk. Wat wordt het 

duizend en éénmaal bestreden, ten aanzien van deze stad, ten aanzien van de ingang in deze 

stad, ten aanzien van de waarachtigheid van deze stad. Maar dat geeft die gezonde 

geloofsstrijd waar de belofte onwankelbaar is. De belovende God staat er Zelf borg voor. Hij 

werkt haar uit, Hij schrijft haar in het hart, maar het blijft een belofte. De belofte van de stad. 

(…) 

 

Gemeente, dat we dan de wereld gebruiken en nuchter gebruiken. Niet overgeestelijk aan de 

kant staan. Nee, nuchter gebruiken en met inspanning. En tegelijkertijd niet misbruiken. Hebt 

u soms zo’n heimwee? Het is waar wat iemand zei: Zalig zijn zij die heimwee hebben, want 

die zullen thuiskomen. Maar rampzalig is de mens die de wereld afkluift tot op het bot en z’n 

bezittingen uitput tot het diepste toe. (….) 

 

Gemeente, bedenkt: de Rechter staat voor de deur. Hij komt, zekerder dan wij elkaar 

vanmorgen zien. Of was u vroeger sterk onder indrukken daarvan en zijn die nu weg? Dat is 

erg. Maar de Heere staat voor u en de Heere zegt tot u precies zoals u bent, in walgelijkheid, 

verderf, hardigheid, onbekeerlijkheid: Wend u tot Mij! Er staat zelfs een belofte voor mensen 

die een stenen hart hebben. Daarvan zegt God: Ik zal het stenen hart uit u wegnemen en u een 

vlezen hart schenken.  

Gemeente, wat is dat groot. Wat is de vermaning dan ook ernstig om te horen naar de stem 

van de levende God, die zegt: de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil 

van God doet, blijft tot in der eeuwigheid. Wat is de wil van God? Dit is de wil van God, dat 

een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven 

hebbe. Amen.  


