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Hoop 
Ned. wdb.:  

• hoop:  een zekere mate van verwachting (van iets goeds). 
  iemand waarop alle hoop is gevestigd. 

wens of verwachting, dat iets dat je graag wilt, zal gebeuren.  
• hopen: hoop hebben; iets graag willen (= wensen). 

 
Gezegden:  

• tussen hoop en vrees zweven/dobberen (= hopen dat het goed gaat, maar tevens vrezen dat het mis 
gaat). 

• op hoop van zegen. (= in de hoop dat het lukt). 
• hoop doet leven. (= als je kan hopen op betere tijden, dan krijg je toch weer levenslust / zo lang je nog hoop 

hebt, zijn er ook nog mogelijkheden). 
• zolang er leven is, is er hoop. (= hoe slecht het ook staat, zolang nog niet alles verloren is, kan alles nog 

goed komen; er is altijd hoop, dus geef nooit op!). 
• ijdele hoop. (= wens die niet vervuld wordt of kan worden). 
• alle hoop de bodem in (laten) slaan of de grond in (laten) boren. (= door iets (iemand) geen enkele 

hoop meer (laten) hebben). 
• alle hoop is vervlogen. (= geen enkele hoop meer hebben). Vergelijk Hd. 27:20. 

 
Grieks:  ƒλπις (elpis) = hoop 48, hope 6; 54 x. 
  ƒλπιζω (elpizoo) = hopen 29, verhopen 1, (zijn) hoop stellen 1; 31 x. 
 
Hb. 11:1  Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men 

niet ziet. 

1Kor. 13:13  En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde. 
 
 

a) Op God hopen: Ro. 15:13; 2Kor. 1:9,10;1Ti. 4:10; 1Ti. 5:5; 1Ti. 6:17; 1Pt. 1:21; 1Pt. 3:5. 
 

b) Hoop m.b.t. Christus:  
Mt. 12:21; Lk. 24:21; Ro. 15:12; (1Kor. 15:19); Ef. 1:18; Kol. 1:27; 1Th. 1:3; 1Ti. 1:1. 

 
c) Hoop ≈ verwachting: o.a. Ro. 8:23,24; Fil. 1:20; Gal. 5:5.  

 
d) Hoop m.b.t. opstanding: Hd. 2:26; Hd. 23:6; Hd. 24:15; 1Th. 4:13. 

 
e) Hoop m.b.t. Israël: o.a. Hd. 26:6,7; Hd. 28:20; Ps. 130:7; Ps. 131:3. 

 
f) Hoop m.b.t. eeuwig leven: Tit. 1:2; Tit. 3:7.  

 
g) Zonder hoop: Ef. 2:12; 1Th. 4:13. 

 
h) Voorbeelden: Ro. 4:18 (Abraham); Ro. 12:12 (zich verblijden); Ro. 15:4 (door de Schriften); Ro. 15:13 

(de God der hoop); 2Kor. 3:12 (hoop = het nieuwe verbond); Gal. 5:5 (wij verwachten door de Geest, 
uit  
het geloof, de hoop der rechtvaardigheid); Ef. 1:12 (wij die eerst in Christus gehoopt hebben: 
pro’elpizoo: 1 x); Ef. 4:4 (één hoop uwer roeping); Fil. 1:20 (mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik 
in geen zaak zal beschaamd worden); Hb. 7:19 (wet is aanleiding tot een betere hoop: het betere, nl. 
nieuwe verbond).  
 

i) Hoop spreekt meestal over onze toekomstige heerlijkheid:  
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Ro. 5:2-5; Ro. 8:21-25; Ef. 4:4; Kol 1:5,23;  
1Th. 2:19; 1Th. 5:8; 2Th. 2:16; Tit. 2:13;  
Hb. 3:6; Hb. 6:11,18; Hb. 10:23;  
1Pt. 1:(3),13; 1Pt. 3:15; 1Jh. 3:3.  
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Hebreeuws: 
a) = jachal = hopen 27, wachten 8, vertoeven 3, barensweeën  hebben 1, beiden (w.w.) 1, hoop geven 1, in  

hope zijn 1; 42 x.   = thochèleth  = hoop 6; 6 x.  
 

b) = qawah = verwachten 25, wachten 22, vergaderen 2; 49 x.  synoniem van ‘hopen’ 
  = thiqwah = verwachting 28, hoop 3, snoer 2, hopen 1; 34 x.  synoniem van ‘hoop’  
 Hoop: 3 x: Ruth 1:12; Spr. 19:18; Hos. 2:14.  Hopen: Za. 9:12. 

 
c) = kèsel (13 x); waarvan 4 x hoop: Job 8:14; Job 31:24; Ps. 78:7; Spr. 3:26.  

  = kislah (2 x); waarvan 1 x hoop: Job 4:6. 
 

d)  = sabar (8 x); waarvan  3 x hopen: Est. 9:1; Ps. 119:166; Jes. 38:18. 
  = sèbèr (2 x): hope: Ps. 119:116; verwachting: Ps. 146:5. 

Oude Testament: Jachal en thochèleth (tenzij anders vermeld). Relevante teksten: 
Job 4:6    Was niet uw vreze Gods uw hoop (kislah), en de oprechtheid uwer wegen uw verwachting? 
Job 14:14   Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn 

verandering komen zou. 
 
Ps. 27:14   Wacht op den HEERE, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op den HEERE. 
  (2 x qavah). 
Ps. 31:25  Zijt sterk, en Hij zal ulieder hart versterken, allen gij, die op den HEERE hoopt! 
Ps. 33:18   Ziet, des HEEREN oog is over degenen, die Hem vrezen, op degenen, die op Zijn goedertierenheid 

hopen. 
Ps. 33:22   Uw goedertierenheid, HEERE! zij over ons; gelijk als wij op U hopen. 
Ps. 38:16  Want op U, HEERE! hoop ik; Gij zult verhoren, HEERE, mijn God! 
Ps. 39:8  En nu, wat verwacht ik (qavah), o HEERE! Mijn hoop, die is op U. 
Ps. 42:6  Wat buigt gij u neder, o mijn ziel! en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven voor 

de verlossingen Zijns aangezichts. Idem: Ps. 42:12 en 43:5. 
Ps. 69:4   Ik ben vermoeid van mijn roepen, mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, daar ik ben hopende 

op mijn God. 
Ps. 71:14   Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken. 
Ps. 78:7    En dat zij hun hoop (kèsel) op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar Zijn geboden 

bewaren; 
 
Ps. 119:43   En ruk het Woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op Uw rechten. 
Ps. 119:49  Zain. Gedenk des woords, tot Uw knecht gesproken, op hetwelk Gij mij hebt doen hopen. 
Ps. 119:74   Die U vrezen, zullen mij aanzien, en zich verblijden, omdat ik op Uw woord gehoopt heb.  
Ps. 119:81   Caph. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar Uw heil; op Uw woord heb ik gehoopt.  
Ps. 119:114   Gij zijt mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt. 
Ps. 119:116   Ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve; en laat mij niet beschaamd worden over mijn hope 

(sèber). Ro. 5:5 (de hoop beschaamt niet). 
Ps. 119:147   Ik ben de morgenschemering voorgekomen, en heb geschrei gemaakt; op Uw woord heb ik gehoopt. 
Ps. 119:166   O HEERE! ik hoop (sabar) op Uw heil, en doe Uw geboden. 
 
Ps. 130:5   Ik verwacht (qavah) den HEERE; mijn ziel verwacht (qavah), en ik hoop op Zijn Woord. 
Ps. 146:5   Welgelukzalig is hij, die den God Jakobs tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting (sèber) op den HEERE, zijn 

God is; 
Ps. 147:11   De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.  
 
Spr. 3:26   Want de HEERE zal met uw hoop (kèsel) wezen, en Hij zal uw voet bewaren van gevangen te worden. 
Spr. 10:28   De hoop der rechtvaardigen is blijdschap; maar de verwachting der goddelozen zal vergaan. 
Spr. 11:7   Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting; zelfs is de allersterkste hoop vergaan. 
Spr. 13:12   De uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte, die komt, is een boom des levens. 
 
Klg. 3:18   Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE. 
Klg. 3:21   Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen; 
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Klg. 3:24   Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. 


