
 

 

  

Nadenken over het woord 

‘hoop’  

 

bijbeldag 2021 - thema: “hoop”



In de eerste studie ging het over drie mooie Bijbelse woorden:   
‘geloof, hoop en liefde’. 
 
 
 
 
 
In deze studie kijken we daar nog een keertje naar.  
Maar dan in het bijzonder naar het middelste woord: ‘hoop’.  
 
 
a. We spreken weinig over ‘hoop’.  
    In de kerk en de IC hebben we het vaak over het ‘geloof’ en over de ‘liefde’.  
    Wat minder vaak hebben we het over de ‘hoop’. 
 
> Als jij daar over nadenkt, wat denk jij? Hoe komt het dat we het niet zo vaak    
   over ‘hoop’ hebben? 

 



Een antwoord dat veel mensen geven is:  
“wat je hoopt loopt vaak uit op een teleurstelling. Je hoopt ‘dat het morgen    
  beter zal zijn’. Maar dan is het morgen en is het nog erger. Of zelfs hopeloos”. 

 

Een paar voorbeelden: 
- verleden jaar maart hoopten we dat corona in september weer voorbij zou     
  zijn. En toen was het september en was het zelfs nog erger geworden.  

- we hoopten dat we de opwarming van de aarde tegen konden houden.  
  Maar nu konden we eind februari al buiten zitten en breekt er op de zuidpool  
  ijs af net zo groot als de provincie Utrecht.  

- de dokter en ik hadden goede hoop dat de behandeling zou helpen. Maar het    
  helpt niet en nu word ik misschien niet meer beter.   

 

> Als jij daar over nadenkt, is er iets in jouw leven waar jij op hoopte  
   maar wat tot jouw teleurstelling niet gebeurde? Hoe ga jij daar mee om?   



b. We kunnen niet leven zonder ‘hoop’.  
Ook al zijn er vaak teleurstellingen, als mensen kunnen we niet leven zonder 
‘hoop’. Op bladzijde hierboven staan al een paar voorbeelden.    

Andere voorbeelden zijn:  
- ik hoop dat ik een baan vind. 
- ik hoop dat ik niet lang op de operatie hoef te wachten. 
- ik hoop dat de ruzie wordt opgelost. 
- ik hoop dat er weinig regen valt in de vakantie.  
- enz. 

Hoop is verbonden met het verlangen dat dingen ‘beter’ of ‘goed’ kunnen 
worden … met uitzien naar dingen die het leven ‘mooi’ maken.  
Gelukkig gebeuren er ook veel hoopvolle dingen die het leven mooi maken!  

 

- Als jij daar over nadenkt: wat maakt dat er dagen zijn die het leven voor jou  
  hoopvol en mooi maken? 

 



c. Hoop maakt dat geloof en liefde het volhouden. 
Ook in de Bijbelverhalen kunnen mensen niet leven zonder ‘hoop’. Of nog beter 
gezegd: ook daar kunnen mensen niet leven zonder geloof, hoop en liefde.  

In Frankrijk leefde in de eerste wereldoorlog een dichter (meneer Peguy) die 
daar een gedicht over schreef.  

   Hij zegt daarin: ‘geloof’ en ‘liefde’ lijken op twee    
   oudere zusjes die onderweg zijn met hun kleine    
   zusje ‘hoop’ tussen zich in. Het lijkt alsof zij hun  
   kleine zusje met zich meenemen en haar de weg  
   wijzen. Maar het is andersom: ‘hoop’ neemt haar  
   grote zusjes ‘geloof’ en ‘liefde’ met zich mee.  

      Geloof    Hoop     Liefde 

‘Hoop’ is de enthousiaste van het stel die zegt: “kom op, volhouden, het is niet 
meer zo ver, we komen er!”   

 

> Als jij daarover nadenkt: Helpt hoop jou om jouw geloof en liefde  
                                               vol te houden? 



Wij denken wel: het wordt niets met het geloof en de liefde in onze wereld.  
Gelukkig is daar de hoop die -wanneer wij denken “dat wordt niets”- ons laat 
zien dat geloof en liefde toch mogelijk zijn.  

Het ‘kleine zusje hoop’ uit het gedicht is voor ons gevoel klein en weerloos. 
Toch helpt het kleine zusje haar grote zussen het geloof en het liefhebben vol 
te houden! 

 

d. Hoop en de Bijbel. 
Net zoals in het gedicht is in de Bijbel ‘de hoop’ verbonden met een klein 
weerloos kind. Eens werd er in Bethlehem een kleine jongen geboren.  
Zijn naam was Jezus. Hij lag in een kribbe in een stal.  
 
Wat viel er van dit kleine en weerloze kind te verwachten? De Bijbel vertelt dat 
God in dit kleine kind alles gaf en geeft waar de wereld op mag hopen:  
Vrede op aarde, Gods nieuwe toekomst … een toekomst vol van hoop!   

 

> Als jij daarover nadenkt: is Jezus voor jou ‘een toekomst vol van hoop?’  



e. Alle hoop vervlogen? 
Het kleine kind Jezus groeide op. Hij deelde geloof en hoop en liefde uit.  
Hij deelde Gods nieuwe toekomst uit! Totdat alles toch een grote teleurstelling 
leek te worden. Jezus werd aan een kruis geslagen en gedood. Hij werd 
begraven. Gods nieuwe toekomst leek verder weg dan ooit. Alle hoop was 
vervlogen.  

Toen werd het Pasen. Het graf was leeg. God deed wat voor mensen 
onmogelijk is: Hij wekte Zijn Zoon op uit de dood. Teleurstelling en 
hopeloosheid hadden het niet gewonnen. Gods nieuwe toekomst, een 
toekomst vol van hoop ging door en gaat door!  

In de Bijbel is onze hoop op Gods nieuwe toekomst verbonden met de 
opwekking van Jezus uit de dood. In ‘Jezus die leeft’ geeft God ons een 
toekomst waar we vast en zeker op mogen hopen. Die vaste hoop maakt dat 
het geloof en de liefde het volhouden! 

 
> Als jij daar over nadenkt: helpt de opstanding van Jezus jou om te hopen op          
                                                 Gods nieuwe toekomst?    



f. Een Bijbeltekst 
In de Bijbel staat in het Nieuwe Testament een boek met de naam: Hebreeën. 
Daarin staat mooi de kern opgeschreven van wat in de studie hierboven staat 
over het woord ‘hoop’. Het staat in hoofdstuk 6 vers 18 - 20.  
 
Wat samengevat staat daar: we mogen ons vasthouden aan de hoop op wat 
voor ons ligt. Die hoop is een vast en veilig anker voor ons leven en ze reikt tot 
in de hemel. Jezus heeft voor ons de weg gebaand en is daar al binnengegaan.  
 
Hebreeën 6:18-20 geeft ons een mooi beeld. Het vertelt: Wij zitten als mens als 
het ware in ons levensbootje. Maar God geeft ons een heel speciaal cadeau om 
onderweg mee te nemen. En dat is het scheepsanker. Het scheepsanker is de 
‘hoop’ die we in ons levensbootje bij ons hebben.  
 
Ons bootje (leven) vaart soms in stormachtig water met heel hoge golven.  
De hoop zegt: Jezus leeft, blijf geloven dat -zoals een anker dat doet- Gods 
liefde in Jezus jou vasthoudt en jou voor altijd met God verbindt!  
Hoop verbindt ons met wat God ons in Jezus geeft en zal geven. Jezus die voor 
ons heeft geleden, door God is opgewekt en nu bij God in de hemel is.  



g. Tot slot: Het anker uitwerpen  
God geeft ons een prachtig anker cadeau, het anker van de hoop. Maar dat 
cadeau moeten we wel uitpakken en gebruiken ... het uitwerpen naar Jezus.  
 

Een anker dat in de storm van het leven in 
het bootje blijft liggen heeft weinig nut!  
Net zo is het met hoop die niet met Jezus 
wordt verbonden. Maar als we ons anker 
wel naar Hem uitwerpen mogen we één 
ding zeker weten: Jezus vangt ons anker op 
en laat het nooit meer los!  

 
> Als jij daar over nadenkt: geeft het geloof in de opstanding van Jezus jou  
                                                hoop dat God ook aan jou vasthoudt?  

 
In de kunst wordt de hoop vaak weergegeven met een anker! En geloof met een kruis en liefde met een 
hart. Mensen dragen dat wel als een sieraad. Niet voor niets is het ook het logo van deze Bijbeldag.    

 
NA DEZE STUDIE KAN JE VERDER KLIKKEN IN HET PROGRAMMA OP HET LIED: ‘EEN TOEKOMST VOL VAN HOOP’. 


