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‘een sterke vertroosting (...) Deze hebben wij als een anker van
de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel,
waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, naar de orde
van Melchizedek hogepriester geworden tot in eeuwigheid’.

Hebreeën 6:19, 20
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Voorwoord
In 2011 verscheen mijn boek ‘Vastheid Voor Het Hart’ met daarin de vers
voor vers behandeling van de brief van Paulus aan de Romeinen. De inhoud is
een bewerking van het cursusmateriaal van de ‘Bijbelpluscursus’. Deze cursus
wordt sinds het najaar van 2009 gegeven in het Echocentrum in Harderwijk
(zie stichtingecho.nl). De opzet van de cursus is dat er vers voor vers door
een Bijbelboek heen wordt gewandeld. Nadat dit was gebeurd met de
Romeinenbrief (2009-2011), bleek de animo zo groot, dat er werd besloten op
dezelfde manier door te gaan, nu met de brief aan de Hebreeën. Meer dan 25
cursisten, vanuit verschillende kerkelijke achtergronden, meldden zich aan. De
meesten van hen ‘bleven hangen’ nadat we klaar waren met de Romeinenbrief.
Voor u ligt de bewerking van het materiaal dat de cursisten ontvingen tijdens
de bestudering van deze brief aan de Hebreeën tussen september 2011 en
maart 2013. De titel ‘Het anker voor de ziel’ is ontleend aan hoofdstuk 6:14 (De
titel van het boekje over de Romeinenbrief is overigens ook afkomstig uit de
Hebreeënbrief en wel uit 13:9). De brief (als het al een brief is, zie de inleiding)
laat ons op een ontroerende manier zien welke rijkdom er te vinden is in de
Persoon en het werk van Jezus Christus. Ik denk dat ik namens alle cursisten
mag spreken als ik zeg dat we iedere avond weer ervoeren dat de hemel ons
haar geheimen ontvouwde. Zo mooi en ook zo praktisch is deze prachtige,
maar niet altijd eenvoudig te begrijpen boodschap. Tijdens het schrijven van
de studies heb ik veelvuldig dankbaar gebruik gemaakt van de beide delen
van ‘Wij zien Jezus, Bijbelstudies over de brief aan de Hebreeën (Telos 1982)’,
geschreven door W.J.Ouweneel.
De opzet van dit boek is zoals de cursus was opgezet: Ieder hoofdstuk werd in
twee avonden behandeld, met uitzondering van hoofdstuk 5 (in één avond) en
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de hoofdstukken 9 t/m 11 (in drie avonden). Aan het eind van ieder gedeelte
staan studievragen die u kunt gebruiken om het gedeelte dat volgt, te kunnen
voorbereiden.
Ik heb gebruik gemaakt van de NBG-vertaling van 1951.
Teksten uit andere Bijbelboeken zijn opgenomen in een kleiner lettertype.
Verder kort ik Oude Testament af als OT en Nieuwe Testament als NT. Ik bid
u toe dat u tijdens het lezen van dit boek gesterkt wordt in wie Jezus is. Hem
alleen hebben wij nodig.
Dirk-Jan Jansen, maart 2013
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Inleiding
Voordat we ons gaan bezighouden met de inhoud van deze prachtige, maar
ook moeilijke brief, is het goed eerst wat achtergronden te bekijken. Als we een
antiek geschrift uit de Bijbel gaan bestuderen, moeten we rekening houden
met de kloof die er is tussen de oorspronkelijke lezers en ons. Om zo goed
mogelijk te begrijpen wat de schrijver precies wilde zeggen, is het nodig eerst
wat inleidende vragen beantwoorden.
Wie schreef deze brief?
De naam van de schrijver wordt nergens in HB genoemd. Het is trouwens nog
niet eens eenvoudig om dit geschrift een brief te noemen, het lijkt eerder
op een preek. De schrijver valt namelijk gelijk met de deur in huis en begint
niet, zoals we dat wel lezen in andere brieven in het NT, met het vermelden
van zijn naam en met een groet aan de geadresseerden. Over de vraag wie
Hb geschreven heeft, hebben velen zich gebogen. Uiteindelijk is het niet met
absolute zekerheid te zeggen.
De schrijver was in ieder geval een Jood (zie ‘ons’ in 1:1, zie ook ‘ons’ onder
in 2:3) en bekend met het OT, waar hij bijna zijn hele betoog op stoelt. Uit 2:3
kunnen we concluderen dat hij niet tot de ‘twaalf’ heeft behoord:
hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat
allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op
betrouwbare wijze ons is overgeleverd.
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Ook was hij een metgezel van Timoteüs (13:23). De vroege christelijke kerk
dacht bij de schrijver van Hb aan twee opties: Barnabas of Paulus. Luther dacht
aan Apollos, Hugo de Groot aan Lukas, weer andere, latere auteurs aan Petrus,
Silas, Filippus, of Aquila en Priscilla. Petrus schrijft in 2Pt3:15v. Over een brief
van Paulus aan Joodse lezers:
en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze
geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft,
evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en
ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun
eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

Dit zou kunnen duiden op Hb, maar we hebben er geen sluitend bewijs voor.
Aangezien de heilige Geest het niet nodig vond de naam van de auteur te
vermelden, moeten we er geen hoofdzaak van maken. De nadruk ligt op Jezus,
de schrijver is niet belangrijk.

Aan wie is de brief geschreven?
De brief of voordracht is, zoals er in de titel staat, geschreven aan de ‘Hebreeën’.
Omdat dit een niet geïnspireerde titel is, moeten we de geadresseerden eerst
goed identificeren. ‘Hebreeën’ is een ander woord voor Israëlieten. Maar
welke en waar woonden zij? Het waren Israëlieten die in Jezus als de Messias
geloofden. De schrijver hoopt hen binnenkort te zien (13:19,23), dus het was
een specifieke groep op een specifieke plaats. De groep had te maken gehad
met ernstige vervolgingen (10:32-34; 12:4). De schrijver kende hen goed (6:9v.)
en stelde tekortkomingen bij hen vast:
1.

Ze bleven achter in de waarheid door traagheid van ‘horen’ (5:11-14)

2.

Ze dreigden de hoop te verliezen (6:11v.)

3.

De dreigden af te drijven (2:1)

4.

Ze dreigden ongelovig te worden (3:12; 4:11)

5.

Ze bezochten de onderlinge samenkomsten niet meer frequent (10:25)

6.

Er dreigde bitterheid op te schieten (12:15)
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7.

Men was niet meer onderdanig aan de voorgangers (13:7,17)

Waarschijnlijk gaat het om een groep van Joodse gelovigen die in een bepaalde
stad of streek te maken hadden met ernstige vervolgingen wegens hun geloof
in Jezus. Het is goed mogelijk dat de brief is geschreven aan Joden in Palestina
(vlak voor 70 n.Ch. omdat de verwoesting van de tempel niet wordt genoemd,
en er wordt gezinspeeld op een nadere ramp in 12:27 en 13:13) , maar ook dit
is niet met zekerheid te zeggen.

Waarom is de brief geschreven?
Het lijkt erop dat de brief is geschreven aan Joodse christenen die in gevaar
waren terug te vallen in het Jodendom en zo Christus los te laten. De schrijver
neemt daarom uitgebreid de tijd om aan te tonen, door allerlei citaten uit het
OT te noemen, dat afstand nemen van Christus betekent dat er niets meer
overblijft. Christus is namelijk de vervulling van alles wat God heeft ingesteld
in het Jodendom. Hij is in alles ‘beter’, een woord dat vaak voorkomt in Hb. Het
christendom heeft:
1.

Een betere hoop (7:19)

2.

Een beter verbond (7:22; 8:6)

3.

Betere beloften (8:6)

4.

Betere slachtoffers (9:23)

5.

Een beter bezit (10:34)

6.

Een beter vaderland (11:18)

7.

Een betere opstanding ((11:35)

Al deze ‘betere’ dingen komen doordat het christendom een betere Persoon
heeft dan alle grote personen uit het OT bij elkaar! Jezus Christus, de Zoon van
God, de volmaakte Mens en volmaakte Hogepriester. De schrijver probeert de
lezers ervan te overtuigen niet ‘af te vallen’ door weer terug te keren naar de
tempeldienst (6:5v;10:26v.) zonder Christus. Het is dus zeer waarschijnlijk zo
dat, onder druk van de vervolgingen, de Joden in de verleiding kwamen om
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Christus op te geven. Dit wil niet zeggen dat ze dit met hun hart deden, maar
in ieder geval wel openlijk. Het christendom verlaten en terugkeren naar het
Jodendom is waar de schrijver voor waarschuwt.

Hoe kunnen we de brief het best indelen?
Het volgende schema laat zien hoe we de brief eenvoudig kunnen indelen:

Deel 1: Jezus: De betere persoon (1:1-7:28)
A:) Hoger dan de engelen (1:1-14)
Tussenzin: de grote behoudenis (2:1-4)
B:) Hoger dan de mensen (2:5-18)
C:) Hoger dan Mozes (3:1-6)
D:) Hoger dan Jozua
E:) Hoger dan Aäron (4:14-5:10)
Tussenzin: betere en met behoudenis verbonden dingen (5:11-6:20)
F:) Hogepriester voor onze eredienst (7:1-28)

Deel 2: Het betere bestel (8:1-10:18)
A:) Middelaar van een beter verbond (8:1-13)
B:) Jezus ingegaan in de volmaaktere tabernakel (9:1-12)
C:) Jezus, het betere offer (9:13-10:18)

Deel 3: De betere levenswandel (10:19-13:25)
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A:) De invoerder in het heiligdom (10:19-22)
B:) De overste leidsman (10:35-12:11)
Tussenzin: het beter sprekende bloed (12:12-13:7)
C:) De voorganger buiten de legerplaats (13:8-16)
Epiloog: De grote herder van de schapen (13:17-25)
Er zijn dus drie grote hoofddelen, met daartussen uitwerkingen van de diverse
thema’s. In ieder deel gaat het over Jezus Christus, daarom is deze brief één
van de mooiste in het NT.

19

Het anker voor de ziel

Vragen over Hebreeën 1:1-4:
1.

Wie zijn ‘ons’ in vers 1?

2.

Spreekt God vandaag nog? Lees vers 1

3.

Wie heeft de wereld geschapen? Vers 2

4.

Kun je op grond van vers 3 zeggen dat iedere zonde van ieder mens is
gereinigd?

5.

Wat is het erfdeel uit vers 4?

Hebreeën 1:1-4
De brief begint met dit prachtige vers dat gelijk al het grote verschil aangeeft
tussen het Jodendom en het christendom.
Vers 1
Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken
had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in
de Zoon,
Vroeger sprak God tot mensen door middel van andere, gewone mensen. Dit
was het Jodendom. De profeten spraken tot ‘de vaderen’, een uitdrukking die
gebruikt wordt voor de voorouders van de Hebreeën. Door de tegenstelling te
gebruiken tussen de vaderen en ons, benadrukt de schrijver dat de lezers zich
moeten losmaken van de overleveringen van die vaderen, want nu heeft God
tot ons gesproken in de Zoon, wat veel hoger is!
In het christendom spreekt God dus door middel van de Zoon (van God).
Er staat letterlijk: ‘in Zoon’ d.w.z. God Zelf spreekt als Goddelijk Persoon en
die Persoon is de Zoon. Sprak God vroeger op vele wijzen (waarschuwingen,
voorzeggingen, wonderen etc.), nu heeft Hij gesproken in de Zoon: dat is
eenmaal en op één enkele wijze. Dit getuigenis van de Zoon was volmaakt,
volledig en afdoende. Alles wat God te zeggen had, is gezegd in het getuigenis
van Jezus. God heeft niets extra meer te zeggen als het ware. Al het spreken
van God was in/door de Zoon. Wat zegt deze Zoon u? Spreekt Hij u aan?
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Het christendom markeert tevens ‘het laatst der dagen’. Dit betekent dat op het
moment dat Jezus in de wereld kwam, het laatst van de dagen is aangebroken.
Zie voor vergelijkbare uitdrukkingen: Latere tijden (1Tm4:1), In de laatste
dagen (2Tm3:1-5), In het laatst van de dagen (2Pt3:3-5) wat een toekomende
tijd is voor de Bijbelschrijvers. Ons, over wie het einde der eeuwen gekomen
is (1Ko10:11), Kinderen, het is de laatste ure (1Jh2:18) als het gaat over de
eindtijd sinds de komst van Jezus. Deze eindtijd dus is begonnen vanaf het
moment dat Christus naar de hemel ging.

Vers 2
die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de
wereld geschapen heeft.
Om zijn argument kracht bij te zetten dat het spreken van de Zoon zoveel hoger
is dan het spreken van de profeten, somt de schrijver zeven heerlijkheden op
van deze Persoon:
1.

Hij is de erfgenaam van alle dingen. Voordat er een schepping was, heeft
God besloten dat alle dingen zullen worden gesteld onder de voeten
van de Zoon (Ef1:10). De Zoon is God, maar het was Gods verlangen de
schepping te stellen onder de voeten van een mens, vandaar dat de Zoon
mens werd (Jh1:14). Dit geheim is voor ons niet te doorgronden, maar de
Bijbel spreekt er veel over.

2.

Hij is de Schepper van de wereld. Er wordt voor wereld het woord ‘aion’
gebruikt, wat ‘eeuw’ of ‘tijdvak’ betekent (het staat hier in het meervoud,
dus ‘werelden’.). Hij is dus ook de Schepper van de wereld ten tijde van
het OT. God heeft ‘door’ de Zoon de wereld geschapen (zie ook Ko1:16).
Alle dingen zijn uit de Vader (1Ko8:6), door de Zoon, in de kracht van de
heilige Geest.

Vers 3
Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle
dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der
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zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de
majesteit in den hoge,
3.

Hij is de afstraling (of ‘uitstraling’) van Gods heerlijkheid. De heerlijkheid
van God wordt in Jezus ten volle zichtbaar. Hij is het beeld van de
onzichtbare God (Ko1:15). Gods is licht en liefde en deze beide
eigenschappen komen door Jezus zichtbaar in de wereld. In de mens
Jezus woont de volheid van de (drie-ene) Godheid, terwijl Hij zelf God de
Zoon is. Als u wilt weten wie God is en hoe hij is, kijk dan naar Jezus.

4.

Hij is de afdruk van Gods wezen. De Zoon is niet alleen maar een
afspiegeling van God, het wezen van God was in Hem. Hij is God (Jh1:2).
‘Afdruk’ is hier een woord (charaktèr) dat ‘stempel’ of ‘stempelafdruk’
betekent. In Christus is het wezen van zowel de Vader als de Heilige
Geest volkomen zichtbaar.

De volgende drie heerlijkheden beschrijven wie de Zoon in eigen Persoon is,
terwijl de eerste drie dit deden in relatie tot God.
5.

Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. De Zoon is de
Onderhouder van alle dingen. Dit betekent dat Hij door zijn Woord alles
bijeenhoudt: de hele schepping en alle natuurwetten bestaan doordat
de Zoon ze onderhoudt (Ko1:17). De Zoon is dus actief betrokken bij
alle dingen. Hij heeft de adem van alle mensen in zijn hand (Dn5:23) en
iedereen bestaat door Hem (Hd17:28).

6.	 Hij heeft de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Dit vers wordt
gebruikt door ‘alverzoeners (zij leren dat ieder mens uiteindelijk gered
wordt)’ om te bewijzen dat alle zonden van alle mensen zijn weggedaan
door het offer van Christus. Wat hier staat is echter een algemene
bewering. Sommige vertalingen hebben nog ‘door Zichzelf’ toegevoegd.
De heerlijkheid van de Zoon wordt nog groter als we beseffen dat Hij in
eigen kracht de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht (een
basis heeft gelegd waarop alle zonden gereinigd kunnen worden).
7.	 Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge.
In andere gedeelten van de Bijbel staat dat God Hem heeft verhoogd
(Fp2:5v.), maar hier staat dat de Zoon Zichzelf heeft gezet aan de
rechterkant van God. Het gaat hier niet zozeer om de mens Jezus die is
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verhoogd door God op grond van zijn werk aan het kruis, maar om de
Zoon, een goddelijk Persoon die Zelf in de hoogste hemel troont.

Vers 4
zóveel machtiger geworden dan de engelen, als Hij uitnemender naam boven
hen als erfdeel ontvangen heeft.
De Zoon is de Schepper van de engelen, dus hoger, maar na zijn opstanding
uit de doden is Hij, als mens, zoveel machtiger geworden dan de engelen en
heeft Hij een ‘uitnemender’, een hogere, heerlijker naam ontvangen dan zij.
Hij is daar en zorgt ervoor dat wij tot God kunnen naderen op een volmaakte
manier. Hij is als mens op een verhevener plaats dan welke engel dan ook
gezet. De engelen waren in het Jodendom belangrijk (denk aan de Cherubs op
de ark van het verbond, maar ook aan Hd7:53 en Gl3:19), maar de schrijver
laat hier, gelijk aan het begin al zien dat de Zoon de hoogste plaats heeft
ontvangen. Was het Jodendom ingesteld door de beschikking van engelen, het
Christendom is ingesteld door de Zoon van God.

Vragen over Hebreeën 1:5-14
1.

Over wie gaat het 1e citaat uit vers 5 in de oorspronkelijke tekst?

2.

Wie is de ‘eerstgeborene’ uit vers 6?

3.

Vers 8 is een citaat uit Psalm 45. Hoe kan de schrijver van Hb nu zeggen
dat dit over de Zoon gaat? Psalm 45 gaat toch over iemand anders?

4.

Psalm 102, die wordt geciteerd in vers 10, gaat kennelijk ook over de
Zoon. Lees vers 26-28 van Psalm 102. Wat valt op?

5.

Wat leert vers 14 over de functie van engelen?

Hebreeën 1:5-14
We hebben gezien dat God in het laatst van de dagen heeft gesproken als,
door middel van, de Zoon. De Zoon, Jezus Christus, is zo’n verheven Persoon
dat daarom het christendom superieur is aan het Jodendom. De schrijver
probeert zijn lezers te overtuigen niet het Christendom te verlaten en terug te
keren naar het Jodendom, door de heerlijkheden van Jezus te beschrijven. In
de eerste drie verzen noemt hij zeven heerlijkheden van Christus, vanaf ver 5
gaan er nog meer volgen. Het punt dat de schrijver wil maken is dat de Zoon,
die nu als een verheerlijkte Mens in de hemel is, meer is dan de engelen. Dit
komt omdat Hij God zelf is, de Jahweh die de Joden kenden vanuit het Oude
Testament. Dit is een spectaculaire bewering.
Om vanuit het OT te bewijzen dat de Messas de Zoon van God en dus God Zelf
is, gaat hij zeven citaten gebruiken uit het OT. Alle zeven tonen aan dat de Zoon
hoger is dan wie of wat dan ook en wel omdat:
1.

Hij hoger is dan de engelen (vs4-6),

2.

Zijn troon boven elke troon is verheven, omdat deze eeuwig is (vanaf
vs7),

3.

Hij Zelf verheven is boven zijn metgezellen (vs9),

4.

Hij een einde maakt aan de eerst schepping en daar dus boven verheven
is (vs10-12),

5.

Hij verheven is boven de tijd (vs12),

6.

Hij verheven is boven zijn vijanden (vs13),
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7.

Hij wederom hoger is dan de engelen (vanaf vs13).

Vers 5
Immers, tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij; Ik heb
U heden verwekt? En wederom: Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot
Zoon zijn.
Vers 5 begint met twee citaten. Het eerste citaat is uit Psalm 2:7. Daar spreekt
Jahweh tegen de koning: ‘U bent mijn Zoon, Ik heb u heden verwekt’. Tot wie
van de engelen heeft God dit ooit gezegd? Engelen worden weliswaar ‘zonen
van God’ genoemd (Gn6:2,4; Jb1:6; 2:1; 38:7), maar God spreekt ze Zelf nooit
zo aan. In Psalm 2 spreekt God tot Zijn Koning: ‘Jij bent mijn Zoon’. Christus
werd geboren uit een maagd, door de heilige Geest. Daarin was Hij uniek.
Hij IS de Zoon van God van eeuwigheid af (‘Zoon’ is een naam), en Hij zal als
Zoon van God voor eeuwig regeren (‘Zoon’ is dan een titel) als de Koning naar
Gods hart. Engelen zijn er slechts om te dienen (Hb1:14), de Zoon is er om te
heersen.
Het tweede citaat is uit 2Sm7:14. Daar wordt, door God, gesproken over
Salomo, de zoon van David. Ten diepste gaat het God echter niet om Salomo,
maar om Christus. Tussen Hem en de Messias is er een diepe band. Dit is waar
Jezus van getuigde, vooral in het evangelie van Johannes:
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon
kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze
doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Jh5:19

Zo zien we in dit vers ook de chronologische volgorde: Eerst de geboorte van
Christus (vs5a) en daarna de intimiteit tussen de Vader en Christus tijdens zijn
leven. In de volgende verzen gaat deze chronologische volgorde door: Christus
als Koning in het Vrederijk (vs6-9) en Christus als de Schepper van de nieuwe
hemel en de nieuwe aarde (vs11).
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Vers 6
En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij:
En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.
Straks zal de Messias zichtbaar gaan regeren op deze wereld als Hij voor de
tweede keer in de wereld wordt gebracht. Hier wordt Hij de ‘eerstgeborene’
genoemd, wat betekent: Christus is als mens de eerste die ‘Zoon’ wordt
genoemd, later zullen er meer ‘zonen’ volgen (Rm8:19,29). Als de Bijbel
spreekt over de ‘eniggeborene’ dan wordt daarmee de uniekheid van Jezus
als de eeuwige Zoon bedoeld. De eerste keer kwam Hij in nederigheid in
deze wereld, de tweede keer zal Hij in macht en majesteit komen. Dit vers
is een citaat uit Dt32:43. In onze vertalingen zien we dit niet terug, maar wel
in de ‘Septuaginta’, de Griekse vertaling van het OT. In Ps97:7 staat in deze
vertaling: ‘aanbidt Hem, al gij engelen’. In onze vertaling staat daar ‘goden
(elohim=goden, engelen)’. Als alle engelen Hem moeten aanbidden, dan
betekent dat automatisch dat Hij hoger is dan zij.

Vers 7
En van de engelen zegt Hij: Die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars
tot een vuurvlam;
Dit is een citaat uit Psalm 104:4. God gebruikt zijn engelen als dienstknechten,
terwijl de Messias een Heerser is namens God. In Ez1:4-6 lezen we hoe engelen
verbonden kunnen zijn met wind en met vuur:
En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met
flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was
wat er uitzag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op
vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens,
ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels.

Engelen hebben een zeer verheven plaats, maar worden niet meer dan
dienaren genoemd. De Zoon echter, is hier geen dienaar, maar God op de
troon, die boven alle dienaren staat en ze zelfs gebiedt.
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Vers 8
maar van de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der
rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap.
God noemt zijn engelen dienaren, maar van de Zoon heeft Hij veel hogere
dingen te zeggen. Dit is een citaat uit Psalm 45:7 en 8, wat doorgaat tot het
volgende vers. De psalmist spreekt daar tot God. De schrijver aan de Hebreeën
maakt nu duidelijk dat het daar tot God de Zoon is gericht. De psalmist had
gezegd in Ps44:5:
Gij toch zijt mijn Koning, o God; gebied de verlossing van Jakob.

In Psalm 45 gaat de psalmist door met het beschrijven van de heerlijkheid van
deze koning, de Messias die zijn koninkrijk gaat oprichten. Deze Messias kwam
als de nederige Jezus in de wereld (vs3 van Ps45 spreekt over de lieflijkheid
van zijn lippen), maar zal straks (zie Op19:15: En uit zijn mond komt een scherp
zwaard, om daarmede de heidenen te slaan. En Hijzelf zal hen hoeden met
een ijzeren staf en Hijzelf treedt de persbak van de wijn der gramschap van
de toorn Gods, des Almachtigen.) als Koning de volken aan zich onderwerpen.
Hierover spreekt Ps45:7 en dus vers 8 van Hb1. Deze Mens die op de troon van
David zal zitten, is Dezelfde als God en Dezelfde als de eeuwige Zoon.

Vers 9
Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom
heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.
Dit is een citaat uit Psalm 45:8 waar het gaat over het karakter van de Messias
toen Hij leefde op aarde voordat Hij stierf aan het kruis en opstond uit de
dood. (We kunnen hier ook vertalen: ‘Daarom heeft God, uw God, u gezalfd.’)
Omdat Hij een Mens was die de wil van God deed, heeft God Hem verhoogd
boven alle naam. Fl2:7-10 zegt hierover:
maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft
aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een
mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot
de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God Hem ook uitermate
verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van

28

Hebreeën 1:5-14

Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die
onder de aarde zijn,

Jezus Christus, die als eeuwige Zoon al heerser over de schepping was, heeft nu
ook die plek als mens verkregen, omdat Hij gehoorzaam is geweest aan God.
Deze plek zal Hij delen met zijn ‘deelgenoten’ (zoals Ef1:11 dat ons laat zien).
Deze deelgenoten zijn allen die in Hem geloven en Hem dienen. Gods plan is
dat de Messas zal regeren over alle dingen en de ‘bruid’ van Christus met Hem,
samen met alle gelovigen. De vreugdeolie is een beeld van de heilige Geest.

Vers 10
En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn
het werk uwer handen;
Dit is het begin van het citaat uit Psalm 102:26-28, wat doorloopt in de
volgende verzen. Deze psalm gaat over de Messias die lijdt onder de toorn
van God (Ps102:4,11) en vanwege de verwerping door Zijn eigen volk (vs9).
Toch gaat het gedeelte vanaf vs13 over God die het volk verlost. Hoe kan dit nu
terwijl de Messias is omgekomen? Omdat de Messias Dezelfde is als Jahweh!
De Messias smeekt in Ps102:25:
Ik zeg: Mijn God, neem mij niet weg op de helft mijner dagen, Gij, wiens jaren
duren door alle geslachten heen.

Dan antwoordt God in de verzen 26-29 en wat blijkt nu? Hij, de neergeworpen
en lijdende Messias, is Dezelfde als de eeuwige God die de Schepper is van alle
dingen!

Vers 11
die zullen vergaan, maar Gij blijft; en zij zullen alle als een kleed verslijten,
Deze eerste schepping zal vergaan, zoals ook 2Pt3:10 zegt:
Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen
met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de
werken daarop zullen gevonden worden.
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‘Gij blijft’ wordt er van de Zoon gezegd. Hij staat boven de geschapen dingen
en zal op de nieuwe aarde regeren.

Vers 12
en als een mantel zult Gij ze oprollen, als een kleed zullen zij ook verwisseld
worden; maar Gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden.
De geschapen werkelijkheid zal niet allen maar vergaan, als een mantel die zal
worden ‘opgerold’, zij zal ook veranderd worden. Petrus zegt daarover:
vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille
waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen
wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een
nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 2Pt3:12-13

Was deze ‘nieuwe aarde’ in het OT het Messiaans rijk, Petrus gaat verder en
zegt dat er na dit rijk een hele nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen,
hetgeen ook wordt beschreven in Op21:1-8. Christus is niet allen de Schepper
van deze huidige wereld, Hij is niet alleen de Regerende Koning in het
1000-jarige Vrederijk, Hij is ook de Her-Schepper van de hemel en de aarde.
Daar zal gerechtigheid ‘wonen’, terwijl in het Messiaanse rijk gerechtigheid zal
‘heersen’, d.w.z. mensen worden onderworpen aan de gerechtigheid of ze nu
willen of niet. Christus’ jaren zullen niet ophouden, Hij is de Eeuwige.

Vers 13
En tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zet U aan mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten?
Dit is een citaat uit Ps110:1 die zeven keer wordt geciteerd in het NT. Hier
gaat het over waar Christus nu is, aan de rechterhand van God. (zoals we ook
in Hb1:3 hebben gezien). Er komt een moment dat al zijn vijanden aan Zijn
voeten worden gelegd, maar dat moment is nu nog niet. Wij wachten op dit
moment, dat ooit zal aanbreken en Hij Koning zal zijn.
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Vers 14
Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van
hen, die het heil zullen beërven?
De engelen staan weliswaar in verbinding met de troon van God, ze blijven
slechts dienende geesten, terwijl de Zoon gezet is aan de rechterhand van
God om te regeren over alles. Engelen zijn geesten, ze hebben geen stoffelijke
lichamen. Ze worden uitgezonden om ons, gelovigen, te dienen. Wij zullen het
heil beërven, wat in het kader van deze brief is, het delen van de zegeningen in
het Messiaanse rijk. Straks als wij bij Jezus zijn (hetzij als we gestorven zijn en
opgewekt worden, hetzij als we nog leven en veranderd worden, zie 1Ts4:1317), ontvangen we nieuwe lichamen op een bepaald moment (zie 1Ko15:5155). Dan komen alle gelovigen met Christus terug naar deze aarde (Ko3:4) om
met Hem te regeren over de aarde (2Tm2:12).

Vragen over Hebreeën 2:1-9
1.

Wat zou de schrijver bedoelen met ‘afdrijven’ in vers 1? Kunnen we nog
verloren gaan dan?

2.

Hoe maak je ‘ernst’ met het heil? Vers 3

3.

Welke kracht heeft het citaat uit vers 6 voor het betoog?

4.

‘We zien het nu nog niet’ vers 8. Wat nog niet?

5.

‘Maar wij zien Jezus’ vers 9. Wat bedoelt de schrijver hiermee?
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Hebreeën 2:1-9
De boodschap van het eerste hoofdstuk was: Jezus Christus is hoger dan de
engelen, dat blijkt al uit verschillende passages uit het OT. Omdat Jezus Christus
hoger is dan engelen is Hij hoger dan de godsdienst van het Jodendom, dus is
het christendom hoger dan het Jodendom. Hij is de vervulling van het OT en
daarom is het eigenlijk dwaas om terug te keren naar het Jodendom als je
daar eerst uit bent gegaan achter Jezus aan. God heeft gesproken in de Zoon
omdat Deze alles is waar het Jodendom in schaduwen over sprak in het OT.
Met Christus komt het Jodendom pas echt tot zijn doel. Dit betekent niet dat
het Jodendom dus heeft afgedaan en dat Joden die in Jezus gaan geloven
hun Jood-zijn moeten opgeven, maar dat Christus de ware inhoud is van het
Jodendom.
Vers 1
Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord
hebben, opdat wij niet afdrijven.
De eerste vier verzen van dit hoofdstuk zijn een tussenzin. Vanaf vers 5 gaat
het betoog uit hoofdstuk 1 verder. De schrijver vermaant ons, de lezers, om
consequenties te verbinden aan wat we hebben gelezen in hoofdstuk 1.
Als God heeft gesproken in de Zoon, laten wij daar dan ook aandacht aan
schenken, anders bestaat het gevaar dat we ‘afdrijven’. Als Jezus dan zo hoog
en verheven is, dan moeten wij ons op Hem richten. Hij heeft een behoudenis
verkondigd (vs3) waar we ons mee bezig moeten houden in plaats van de
woorden via engelen (vs2). Als we ons niet vasthouden aan de woorden van
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Christus, zouden we wel eens kunnen afdrijven. Zie ook Jh15:7 waar Jezus de
discipelen opdraagt in Hem te blijven. Dit koppelt Hij dan ook aan het blijven
van zijn woorden in hen.
Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en
het zal u geworden.

‘Afdrijven’ betekent afdwalen van Christus. Later, in hoofdstuk 3:12, 6:4 en in
10:26 en 27 spreekt de schrijver over ‘afvallen’ en ‘opzettelijk zondigen’. Een
mens is behouden door de genade van God, op grond van geloof. Als een mens
echter alleen maar uiterlijk zich christen noemt, maar innerlijk geen echte
toewijding heeft aan Christus, zal hij/zij als een belijder door de mand vallen
(zie Tt1:16). Dit soort waarschuwingen vinden we door het hele NT heen.
Hierover later meer bij vers 3 en als we 3:12 gaan bespreken.

Vers 2
Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van
kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige
vergelding heeft ontvangen,
Hier doelt de schrijver op het hart van het Jodendom: de wet van Sinaï. Het
is opmerkelijk dat alleen het NT melding maakt van de betrokkenheid van
engelen bij het geven van de wet aan Israël.
gij, die de wet ontvangen hebt op beschikking van engelen, doch haar niet hebt
gehouden. Hd7:53
Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij
gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last
van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven. Gl3:19

De wet van God was het hart van Zijn verbond met Israël. Als men ongehoorzaam
was aan de wet, volgde er vergelding. Dit betekent niet dat als mensen de
wet overtraden en daarna, met een oprecht hart, verzoening zochten d.m.v.
de offers. Dan was er de genade van God. Het gaat hier over een bewuste,
moedwillige overtreding door boosdoeners (zie o.a. Lv10:1-3; 24:10-23). Dan
was de vergelding van God rechtvaardig. Zo is het nog net zo vandaag: Als
men zondigt en berouwvol tot God keert, is Hij getrouw en rechtvaardig om de
zonden te vergeven (1Jh1:9), maar als men opzettelijk, met een verhard hart,
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tegen Gods geboden ingaat, terwijl men wel een belijdend christen is, dan
wacht straf en vergelding.

Vers 3
hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een
heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord
hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd,
Als het al zo ernstig gesteld is met het Woord wat door middel van engelen
is beschikt, hoeveel te meer moeten wij dan ernst maken met het Woord
van de Zoon (hier ‘de Heer’ genoemd, de Kurios, Degene die hoog verheven
is en alles onder zijn voeten heeft onderworpen)? Wij moeten ernst maken
met dit Woord! Dit betekent nogmaals, dat de uiterlijke christenen worden
gewaarschuwd. Later zal de schrijver de werkelijk bekeerde, wedergeboren
gelovigen bemoedigen (Hb6:9,10). Vandaag zijn er helaas velen die zeggen in
Jezus te geloven, maar niet doen wat hij heeft gezegd. Daarom zei Hij zelf al:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mt7:21

En in Jh15:2:
Elke rank aan Mij, die geen vrucht draagt, neemt Hij weg…

Er zijn helaas veel mensen die wel ranken zijn aan de wijnstok, maar geen
vrucht dragen. Judas was zo iemand. Vandaag zitten kerken en gemeenten vol
gelovigen, maar de vraag is of zij ook echt doen wat Jezus zegt. Zijn woorden
zijn op betrouwbare wijze aan ons overgeleverd. Wat wij in de Bijbel hebben
van de woorden van Jezus, is betrouwbaar! De Geest van God heeft de
woorden van Jezus in de gedachten van de Bijbelschrijvers gebracht (Jh14:26).

Vers 4
terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en
velerlei krachten en door de heilige Geest toe te delen naar zijn wil.
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Deze woorden van Jezus en van de apostelen werden door God bevestigd
door tekenen (die be-tekenis gaven aan de woorden), wonderen en vele
krachten (hier in de verleden tijd: ‘God getuigde mee’, wat sommigen ertoe
heeft gebracht te denken dat wonderen en tekenen niet meer plaatsvonden
op het moment van schrijven). Er is vandaag veel discussie over het wel of niet
voortbestaan van dergelijke wonderen en tekenen. God is almachtig en doet
wat Hij wil. Wonderen gebeuren nog steeds. Hier gaat het om een specifieke
periode waarin de wonderen iets wilden aanwijzen, namelijk de boodschap
van redding en genade door de apostelen. ‘Velerlei krachten’ slaat op de
openbaring van geestelijke kracht, vooral in het verrichten van genezingen. Zo
gaf God aan dat deze woorden werkelijk van Hem afkomstig waren. De oproep
van Petrus aan de Joden was: ‘Laat je behouden uit dit verkeerde geslacht
(Hd2:40)’. Men moest als het ware uit het Jodendom stappen, door de doop,
en zich verbinden met Christus. Dan ontvingen zij de Heilige Geest, die God
uitdeelde naar zijn wil, als een teken dat men nu behoorde bij de waarheid.
Vervolgens konden zij hun Joodse geloof beleven op een veel diepere grond.

Vers 5
Want niet aan engelen heeft Hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken,
onderworpen.
Hier gaat de schrijver weer verder waar hij was gebleven in 1:14. Ging het in Hb1
om het feit dat Jezus God Zelf is, hier in Hb2 staat zijn mensheid centraal. Hij is
de ‘Zoon des Mensen’ aan Wie God alles heeft onderworpen. De toekomende
wereld, tijdens het Vrederijk, wordt namelijk niet aan engelen onderworpen.

Vers 6
Maar, iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, dat Gij zijner
gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij naar hem omziet?
In Psalm 8:5-7, waar David zich verbaasd over het feit dat God hem, een mens
zo’n hoge positie als koning gaf, wordt al geschreven dat het toekomstige
aardrijk zal worden onderworpen aan een mens. ‘Wat is de mens (=de zwakke
sterveling) dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon (Adam=Christus) dat gij
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naar Hem omziet?’ Christus is niet alleen de Schepper van de wereld, Hij is ook
de ware ‘Adam’ (waar Ps8 ook over gaat) die zal regeren over deze schepping
als mens! Dn7:13 laat zien dat deze Zoon des Mensen de heerschappij
ontvangt van God. Hij zal regeren over de geschapen wereld (Ef1:10) dat is
heel specifiek: deze aarde tijdens het Messiaanse Vrederijk. Deze periode
wordt ook wel genoemd: ‘De toekomstige eeuw (Mt12:32)’, ‘Het koninkrijk
van de Zoon des mensen (Mt13:41)’, ‘De tijden van verkwikking (Hd3:19)’, ‘De
bedeling van de volheid der tijden (Ef1:10,22)’.

Vers 7
Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid
en eer hebt Gij hem gekroond,
De Griekse vertaling van Ps8:6a is ‘beneden engelen’, terwijl je ook kunt vertalen
‘beneden God gesteld’. Toen Christus in de dood ging, was Hij drie dagen en
drie nachten beneden de engelen gesteld. Als gevolg van zijn gehoorzaamheid
aan God werd Hij niet alleen uit de dood opgewekt, maar werd Hij gezet aan de
rechterhand van God, terwijl alles aan zijn voeten is onderworpen.
Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl
engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn. 1Pt3:21b,22

Hij is daar, aan de rechterhand van God, gekroond met heerlijkheid en eer.
Johannes zag deze heerlijkheid in Op1. Een heerlijkheid die zo groot was dat hij
als dood neerviel. (Verhalen over mensen die in de hemel met Jezus hebben
rondgewandeld neem ik daarom niet erg serieus.) Wij mogen in Hem, weten
dat we autoriteit hebben over machten.

Vers 8
alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen
[hem] onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen
zou zijn. Doch thans zien wij nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn;
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Alles is onderworpen aan de Zoon des Mensen. Er is hierin niets uitgezonderd
van al het geschapene! Er zijn trouwens wel twee zaken die niet onder Zijn
voeten zijn:
1.

God. Zie 1Ko15:27

2.

De gemeente. Zie Ef1:22. Zij behoort namelijk niet meer bij de eerste
schepping, maar bij de nieuwe schepping. Zij zal met Christus boven
alle dingen worden gesteld! Eva was met Adam hoofd van de eerste
schepping, zo zal de gemeente met Christus over alle dingen regeren.

Een heel belangrijke uitspraak hier is: Wij zien nog niet
dat alle dingen Hem onderworpen zijn! Wij leven nog
niet in het Vrederijk, maar in een wereld waarin satan de
god is. Door het geloof weten wij dat Christus boven alle dingen is gesteld
ondanks dat onze ogen het tegendeel zien om ons heen.

Vers 9
maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was
vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor een ieder
de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
Wij zien Jezus, door het geloof, als de Persoon die alle macht heeft op aarde en
in de hemel (Mt28:18). Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld
toen Hij de dood in ging, maar nu is Hij aan de rechterhand van God. Hij moet
de dood ingaan om voor ieder mens de dood te smaken. Omdat Hij in die dood
is geweest, hoeven wij daar niet meer in te gaan.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal
de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Jh8:51

Omdat Christus deze dood vrijwillig is ingegaan, ontvangt Hij van God het recht
over de hele schepping. Straks zal Hij deze schepping zichtbaar ‘in ontvangst
nemen’, nu wacht Hij tot dat moment is aangebroken aan de rechterhand van
God.
deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd
gezeten aan de rechterhand van God, voorts afwachtende, totdat zijn vijanden
gemaakt worden tot een voetbank voor zijn voeten. Hb10:12-13
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Vragen over Hebreeën 2:10-18:
1.

‘Het voegde Hem’, of ‘het paste Hem’ staat er in vers 10. Wat ‘paste Hem’
en waarom?

2.

Wat wil vers 10 en 11 nu eigenlijk duidelijk maken?

3.

Wie zijn het nageslacht van Abraham (vs16)?

4.

Waarom moest Jezus in alle opzichten aan de mensen gelijk worden
(vs17)?

5.

Over welke verzoekingen gaat het in vers 18?
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Hebreeën 2:10-18
Aan het begin van hoofdstuk 2 plaatst de schrijver zijn eerste appèl op de
lezers. Hij spoort hen aan te blijven bij de juiste leer opdat ze niet zouden
afdrijven. In hoofdstuk 1 heeft hij hen Christus geschilderd als de Persoon die
verheven is boven alles wat het Jodendom te bieden had. Na zijn vermaning,
van vers 1 t/m 4 uit dit hoofdstuk, pikt hij de draad weer op om te spreken
over Christus. Deze keer legt hij de nadruk op de ‘toekomende wereld’, wat
de wereld in het Vrederijk zal zijn, als Jezus Koning is. Deze wereld zal niet aan
engelen onderworpen zijn, maar aan Christus. De schrijver gebruikt Psalm 8
om dit duidelijk te maken. We zien het nu nog niet dat Jezus over alle dingen
is gesteld, maar we zien Jezus door het geloof, als Diegene die door de dood is
gegaan om die plek boven alles en iedereen te krijgen.
Vers 10
Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om
vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door
lijden heen zou volmaken.
‘Hem’ is hier God, de Schepper van alle dingen. God brengt vele ‘zonen van
God’ tot heerlijkheid, niet alleen Christus. Dit ‘voegde’ of ‘paste’ Hem, het
past bij zijn karakter. Hoewel Christus de unieke Zoon van God is, zijn alle
mensen die geloven in Hem, ook ‘zonen’. Christus is de eerstgeborene onder
vele broeders (Rm8:29). Zij zijn de ‘kinderen’ uit vs13, de gemeente van God
(vs12b). Jezus is onze Leidsman, die ons is voorgegaan in de heerlijkheid.
Om tot die heerlijkheid te komen, moest Hij eerst lijden. Hij heeft dit lijden
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verdragen om ons in de heerlijkheid te kunnen brengen. Christus heeft dus
niet de dood ondergaan om boven alle dingen te worden gesteld, maar ook
om velen tot diezelfde heerlijkheid te brengen. Omdat wij vele vormen van
lijden kennen (het woord is hier in het meervoud) hadden wij een Leidsman
nodig om ons daardoor heen te loodsen. Hb ziet de gelovigen als reizend door
de woestijn, op weg naar het einddoel.

Vers 11
Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom
schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen,
Christus is degene die ons ‘heiligt’, d.w.z. ons geschikt maakt voor de hemel.
Hij zegt in Jh17:19
en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid

Doordat Jezus volkomen Mens is geweest, kan Hij onze zaken bij God
behartigen en ons zo door alle moeilijkheden heen loodsen als een getrouwe
Hogepriester. Heiligen betekent afzonderen voor iets, toewijden aan iets, apart
stellen voor iets. In Hb is dit voor de dienst in het heiligdom, waar we later
meer over zullen lezen. De uitdrukking ‘zijn allen uit één’ is niet eenvoudig te
begrijpen. God geeft ‘metgezellen’ aan Christus, die als het ware uit één zelfde
raad van God stammen, van dezelfde natuur zijn, dezelfde positie hebben.
Daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen (zie Mt12:50; Mk3:35;
Lk8:21), ze zijn namelijk uit dezelfde Bron ontstaan. God heeft voordat er een
wereld was, bepaald dat Christus samen met een groep mensen, boven alle
dingen zal worden gesteld (Ef1:9-11). Dit is toch wel heel bijzonder. Niet alleen
openbaart de Bijbel ons dat er straks een Mens wordt gesteld boven alles,
maar ook dat deze Mens daar niet alleen zal zijn, maar samen met velen.

Vers 12
en Hij zegt: Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen, in het midden
der gemeente zal ik U lofzingen;
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Dit is een citaat uit Psalm 22. Deze Psalm is de profetische Psalm over het
lijden van Christus onder de godverlatenheid. God verhoort Hem en geeft
Hem in de opstanding een rijke vrucht, namelijk vele broeders (en zusters).
In Ps22:26 wordt Hem de lof gebracht in het Vrederijk in het midden van de
grote gemeente. Dan zullen ook alle volken Hem dienen. Nu is er een groep,
die rondom Christus is gebracht, het overblijfsel uit de Joden, opgenomen
in de gemeente. Aan hen openbaart Hij de naam van de Vader. Dan volgt er
aanbidding van die naam, de lofoffers van de lippen (zie Hb13:15).

Vers 13
en wederom: Ik zal op Hem vertrouwen, en wederom: Ziehier ik en de
kinderen, die God mij gegeven heeft.
Dit zijn twee citaten uit Js8. De eerste is niet zo in onze Bijbels terug te vinden.
Ik zal wachten op Jahweh, die zijn aangezicht verbergt voor het huis van Jakob,
ja, op Hem zal ik hopen (De vertaling van de Septuaginta, de Griekse vertaling
van het OT luidt: in Hem zal Ik vertrouwen hebben). Hier spreekt Jesaja als een
type van de Messias over diegenen die vertrouwen op God. Dit zijn diegenen
die, te midden van de ongehoorzaamheid van de massa, verbonden zijn met
God. Dit vertrouwen van de Messias wil Hij delen met de kinderen die Hem
gegeven zijn, de broeders uit het vorige vers, de broeders uit vers 11. De
kinderen zijn zoals de Messas, volmaakt afhankelijk van God. Zo is Jezus nu:
1.

De overste Leidsman van vele zonen, die op weg zijn naar de heiligheid.

2.

De heiligmaker van een groep priesterzonen, aanbidders in het heiligdom.

3.

De aanvoerder van een groep kinderen die in God vertrouwen.

4.

Het middelpunt van een groep dat een getuigenis vormt op deze aarde.

Vers 14
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke
wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht
over de dood had, de duivel, zou onttronen,
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Deze aanvoerder, Leidsman, moest in alles gelijk worden aan de zijnen. Hij
kreeg deel aan vlees en bloed. Eerst zagen we dat de christenen gelijk zijn
aan hun Aanvoerder, nu zien we het omgekeerde; Christus is aan ons gelijk
geworden. Alleen zo kon Hij onze hopeloze zaak op Zich nemen. Alleen een
echt mens kan voor een ander mens voldoen. Hij heeft de dood overwonnen
door in eigen kracht daaruit weer op te staan. Zo onttroonde Hij de macht
van de duivel. Christus werd mens om te kunnen sterven, alleen zo was het
mogelijk de kinderen te bevrijden uit de macht van de duivel. Er staat letterlijk
‘de duivel teniet te doen’, wat ‘uitschakelen’ betekent. Als de duivel de
‘kinderen’ nog aanvalt, is dat enkel en alleen nog maar door ‘list’, niet meer
door zijn kracht (Ef6:11). Wij worden opgeroepen stand te houden tegen de
listen van de duivel, door vast in het geloof te staan.

Vers 15
en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de
dood tot slavernij gedoemd waren.
De dood zorgt voor angst. Ieder mens wordt geconfronteerd met de dood.
De zonde heeft hem tot een slaaf gemaakt. Nu is er bevrijding gekomen en
wel door de dood en de opstanding van Christus. We hebben nu niet meer te
maken met de dood, maar met het leven!
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal
de dood in eeuwigheid niet aanschouwen. Jh8:51

Ieder mens kent de angst voor de dood, Christus heeft ons ervan verlost. Door
het geloof in deze woorden ontstaat er rust en vrede in ons hart.

Vers 16
Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het
nageslacht van Abraham.
God ontfermt zich over mensen, niet over (gevallen) engelen). Heel specifiek
wordt hier gezegd dat God, Christus, Zich ontfermt over het nageslacht van
Abraham. Dit is het overblijfsel uit Israël, de groep mensen die ‘gelovigen’
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worden genoemd. Zie Rm4:9-12 waar Paulus duidelijk maakt dat Abraham de
vader is van alle onbesneden gelovigen (uit de heidenen) en alle besneden
gelovigen (uit Israël). Doordat zij allen geloven op dezelfde manier als Abraham
deed, in de Woorden van God, zijn zij kinderen van hem geworden.

Vers 17
Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij
een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden
van het volk te verzoenen.
Het thema van de hogepriester wordt hier voor het eerst aangehaald. Door de
dood van deze hogepriester volbracht Deze de verzoening over de zonden van
het volk. Maar er is ook een andere kant: door het leven van de hogepriester
volbrengt Hij ook iedere dag een taak voor de zijnen; Hij heiligt hen en treedt
tussenbeide en komt hen te hulp. Christus heeft op aarde de omstandigheden
leren kennen om dit hogepriesterlijke werk nu te kunnen volbrengen. Door
de verschillende vormen van lijden te hebben doorgemaakt, kan Christus
volmaakt geschikt, de zonen veilig naar het eindperk loodsen. Christus is
barmhartig in dit werk, hij heeft medelijden met hen. Wij hebben in dit leven
te maken met zwakheden, verzoekingen, lijden en dan mogen we weten dat
hij met ons meevoelt. Ten tweede is Hij ook trouw, volkomen te vertrouwen.

Vers 18
Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht
worden, te hulp komen.
Jezus heeft geleden onder verzoekingen. Wat zijn dit precies? Verzoekingen
zijn in de Bijbel:
1.

Verleidingen van buitenaf; van de duivel.

2.

Verleidingen van binnenuit; vanuit onze eigen zondige natuur.

Jezus werd uiteraard alleen verzocht van buitenaf, want Hij kende geen zonde.
Een verzoeking van de duivel is erop gericht de weg van afhankelijkheid en
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gehoorzaamheid op te geven. Jezus deed nooit zijn eigen wil, maar die van
de Vader. Hierop werd Hij aangevallen. Als Hij buiten de wil van de Vader was
gekomen, door toe te geven aan zijn eigen wil, dan was dit denk ik wel zonde
geweest. Christus heeft nooit aan die verzoekingen toegegeven. Toch leed Hij,
want Hij voelde het kwaad diep van binnen Hem verzoeken. Als de duivel ons
verzoekt om onze wandel in geloof op te geven, komt Christus ons te hulp.
Deze verzoekingen hebben betrekking op:
1.

De aardse dingen. Jezus werd verzocht van stenen brood te maken, maar
Hij verkoos alleen te leven van het Woord van God (Lk4:2-4).

2.

De wereldse dingen. Jezus werd verzocht de eer in de tegenwoordige
wereld te ontvangen, maar Hij deed dat niet. Een ware zoon doet dit ook
niet.

3.

De godsdienstige dingen. Jezus probeerde God niet uit, om te ontdekken
dat Deze aan zijn kant stond.

Jezus komt ons in al deze verzoekingen te hulp doordat Hij voor ons bidt en
pleit bij de Vader.

Vragen over Hebreeën 3:1-6
1.

Wat betekent: ‘deelgenoten van de hemelse roeping’ in vers 1?

2.

Hoe richt je je oog op de Hogepriester? Vers 1

3.

Over welk huis gaat het in vers 5?

4.

Wat is de voorwaarde in vers 6?

5.

Hoe zijn wij Zijn huis? Vers 6
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De schrijver van deze brief heeft vanaf het begin de lezers Jezus voorgehouden.
Hij is groter dan alles wat het Jodendom ooit heeft voortgebracht. De
geadresseerden, joodse christenen in Palestina, liepen het risico Jezus definitief
de rug toe te keren vanwege het lijden van de vervolgingen. Ze dachten erover
na weer terug te keren tot het Jodendom.
De gelovigen worden in deze brief vergeleken met het volk Israël, dat een tocht
door de woestijn had te volbrengen. De schrijver vermaant hen om niet af te
drijven (2:1) en laat hen vervolgens zien dat Jezus ook in dit soort verzoekingen
heeft geleden (2:18). Hij gaf niet op. Daarin is Hij een Leidsman. Ook is Hij een
hogepriester die hen en ons te hulp kan komen als we worden verzocht. Deze
aarde is voor de christen een woestijn, waarin hij zijn oog moet richten op
Jezus, anders bestaat de kans dat hij bezwijkt onder de verzoekingen.

Vers 1
Daarom, heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op
de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus,
Ook dit hoofdstuk begint weer met ‘daarom’. Hoofdstuk 2 begint met de
waarschuwing om niet af te drijven (negatief). Dit hoofdstuk begint met een
positief advies: richt je oog op Jezus. Het ‘daarom’ verwijst terug naar alles
wat de schrijver tot dan toe heeft gezegd over Jezus. De Hebreeën worden
aangesproken als ‘heilige broeders’. Iedere gelovige is een heilige, een persoon
die afgezonderd is door God om voor God op aarde dienst te doen, om goede
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aanbidders te worden in het heiligdom, zoals we later zullen zien. Er wordt
ook van de geadresseerden gezegd dat ze ‘deelgenoten van de hemelse
roeping’ zijn. Israël had een aardse roeping. Zij was een aards volk met aardse
zegeningen en een aardse toekomst. Een christen is iemand met een hemelse
roeping, met hemelse zegeningen (Ef1:3) en een hemelse toekomst. Aards
staat niet tegenover ‘geestelijk’, maar tegenover ‘hemels’. Israël zal in het
Vrederijk op aarde geestelijke zegeningen genieten.
We moeten, om dit leven vast te houden aan het geloof, ons ‘oog’ richten
op Jezus. Alleen dan gaan we het redden. Hij is de apostel (=gezondene), de
Persoon die namens God tot ons spreekt (1:1) en Hij is de hogepriester van
onze belijdenis. Dit laatste houdt in dat Hij namens ons tot God spreekt. Wij
moeten ons met Hem bezighouden. Wil je weten wat God gedaan heeft?
Luister naar Zijn Apostel. Wil je weten waarheen je op weg bent? Richt je oog
op de Mens in de hemel. Wil je troost en hulp krijgen tijdens alle moeilijkheden
in dit bestaan? Richt je oog op de Hogepriester die deze weg ook gegaan is. Om
Jezus te leren ‘zien’ is meer nodig dan alleen maar de waarheden over Hem
in je hoofd te prenten. Je moet je met Hemzelf bezighouden in een levende,
werkelijke relatie in de geest, door de Geest.

Vers 2
die getrouw is jegens Hem, die Hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes
getrouw was in [geheel] zijn huis.
Jezus is trouw naar God die Hem heeft aangesteld over zijn huis, net zoals Hij
dat met Mozes had gedaan. Dit vers beschrijft de overeenkomst van Christus
met Mozes. Ook Mozes was namelijk een ‘apostel’ een gezondene om namens
God te spreken. Mozes was de zorg voor het huis van God toevertrouwd. Het
‘huis’ kan betekenen het volk Israël, maar ook de tabernakel. We lezen in
Nm12:6-8:
Toen zeide Hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak
Ik, de HERE, Mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek Ik met
hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis.
Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij
aanschouwt de gestalte des HEREN. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen
mijn knecht Mozes te spreken?
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Op deze tekst is dit vers uit Hb gebaseerd. Zoals Mozes de zorg was
toevertrouwd over het volk van God, zo is de gemeente vandaag toevertrouwd
aan de zorg van Jezus. Onder Mozes kwam er echter bijna niemand in de rust
aan (3:16) vanwege het ongeloof (vs19). Onder Christus zal iedereen (dat is:
iedere wedergeboren gelovige) veilig het einde halen, als men zich weet vast
te houden aan de belijdenis. Deze spanning tussen voorwaardelijk (wij hebben
verantwoordelijkheid ons vast te houden aan Jezus) en onvoorwaardelijk
(omdat Hij onze hogepriester is, kan het niet misgaan) vinden we overal in
de Bijbel en is schijnbaar in tegenspraak met elkaar. Toch moeten we beide
kanten laten staan zoals we naast elkaar vinden in Fp2:13013:
Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft,
niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn
afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die
om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Dus aan de ene kant: zelf moeite doen om bij Gods Woord te blijven en niet af
te dwalen. Aan de andere kant: God bewerkt het in en door ons zodat iedere
ware gelovige mag weten dat door Gods genade het einde veilig bereikt wordt.

Vers 3
Want Hij is zoveel groter heerlijkheid dan Mozes waardig gekeurd, als de
bouwmeester hoger eer geniet dan het huis.
Sprak vers 2 nog over de overeenkomsten tussen Mozes en Jezus, vers drie
begint met de verschillen tussen de twee. De schrijver stelt in deze brief Jezus
boven alle groten uit het Oude Testament. Mozes is de grootste persoon voor
de Jood. Hij geldt in het jodendom als de grootste profeet. Welnu, zegt de
schrijver: Jezus is nog groter. Mozes wordt vergeleken met het huis zelf, terwijl
Christus de bouwmeester is. Mozes bouwde wel letterlijk de tabernakel, maar
deed dat in opdracht van God. Zoals we in Hb1 hebben gezien, is Christus
Dezelfde als Jahweh. Hij is dus de Bouwmeester, de Ontwerper van de
tabernakel. Hij is ook de Schepper van de gemeente. Mozes was slechts een
onderdeel van het volk en dus van het huis. Christus is de Schepper van Mozes
en dus is het Christendom groter dan het Jodendom.
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Vers 4
Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwmeester van alles
is God.
God is de Bouwmeester van alles, zowel van Israël, de tabernakel als de
gemeente. Hij is Dezelfde als Christus en dus is Christus de Bouwmeester van
alle dingen. Christus is ook de Bouwer van heel het heelal, waar de tabernakel
ook naar verwijst, zoals later in deze brief zal blijken.

Vers 5
Nu was Mozes wel getrouw in geheel zijn huis als dienaar om te getuigen van
hetgeen gesproken zou worden,
Mozes was een dienaar van het huis waarover hij was gesteld. ‘Zijn’ huis is hier
het huis van God. Hoe groot Mozes ook was, hij was slechts een dienaar. Het
huis waarover hij was gesteld was niet het werkelijk huis, waarover later zou
worden gesproken in het Nieuwe Testament. Het was slechts een schaduw van
wat zou komen, de gemeente van God. Boven het volk Israël in de woestijn
stond een ‘dienaar’, boven de gemeente van God staat de Zoon. Het volk Israël
was in dienst van de wet, dat tot slavernij leidt, terwijl de gemeente in de
vrijheid van de genade is gebracht. Niet dat er geen genade aanwezig was in
de tijd van Mozes, maar nu, met de komst van Christus, was dit overvloedig
en zichtbaar geworden in een Persoon. Daarom is onze tijd de tijd van genade
bij uitstek.

Vers 6
maar Christus als Zoon over zijn huis. Zijn huis zijn wij, indien wij de
vrijmoedigheid en de hoop, waarin wij roemen, [tot het einde onverwrikt]
vasthouden.
Hier zien we dat Christus als de eeuwige Zoon, gesteld is over zijn huis. De
beeldspraak van het huis wordt meerdere malen gebruikt in het NT. Iedere
keer ligt het accent daarbij weer op een ander aspect van de waarheid (zie
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1Ko3:9-17; 2Ko6:16; Gl6:10; Ef2:19,21,22; 1Pt2:5, 4:17). Bij ‘huis; kunnen we
hier in Hb denken aan:
1.

Het huis als een tabernakel, waar het een heiligdom voorstelt. Dit is de
plaats waar de eredienst plaatsvindt, waarin Christus de leiding heeft.

2.

Het huis als ‘volk’, dat toegang heeft tot in het heiligdom.

Er komt nu een ‘indien’, wat een voorwaarde aangeeft om in deze zegen te
blijven. De dienst van Jezus als onze Hogepriester is hard nodig. Ook wij zijn,
net als de Hebreeën aan wie de brief is gericht, gevoelig voor de verzoekingen.
Er dreigt altijd het gevaar van verslappen en afvallen. In deze brief is ‘het einde’
de heerlijkheid (2:10) waarheen we op weg zijn, het rijk van de grote Koning
waarin wij een hemelse positie hebben. Om dit einde te bereiken wordt er een
beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid. Het betekent niet dat een ware,
wedergeboren christen verloren gaat, maar dat een belijder van Jezus niet
automatisch het einde haalt. Je kunt wel zeggen dat je Jezus dienst (Mt7:21),
maar pas op dat je niet als een mondbelijder door de mand valt, terwijl je
geen enkele levensverbinding met Christus hebt. Daarom zal de schrijver in
de volgende verzen de lezers vermanen hun harten niet te verharden. Zie ook
vers 14, waarop dit vers erg lijkt.

Vragen bij Hebreeën 3:7-19
1.

Wat betekent de ‘rust’ in vers 11?

2.

Lees vers 12. Kunnen wij nog afvallen van de levende God?

3.

Hangt mijn deel hebben aan Christus nu af van mijn vermogen om vol te
houden? Vs14

4.

Wat is de boodschap van vers 16?

5.

Welk soort ongeloof wordt er bedoeld in vers 19?
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Hebreeën 3:7-19
Zowel hoofdstuk 2 als hoofdstuk 3 beginnen met ‘daarom’. De schrijver van

deze brief pleit voor Jezus Christus als de Persoon die door wie Hij is en door zijn
werk, bewijst hoger te zijn dan alles wat het Jodendom heeft voortgebracht.
De lezers moeten daar hun aandacht op vestigen, op de persoon en op het
werk van Christus, in plaats van op dat wat ze gewend waren in het Jodendom.
In hoofdstuk 3 zagen we aan het begin dat Jezus hoger is dan Mozes. Daarmee
begint de schrijver zijn vergelijking met de woestijnperiode van Israël. Een
gelovige van vandaag wordt vergeleken met de Israëliet van toen. Ook wij zijn
op weg naar een einddoel. Wij gaan daarbij door een geestelijke woestijn, de
wereld om ons heen. Daarin is geen echt ‘voedsel’ voor ons, zoals in een echte
woestijn dat ook niet is voor de natuurlijke mens. Zoals de Israëlieten vroeger
onder leiding van Mozes door de woestijn reisden, zo staan wij vandaag de dag
onder leiding van Christus, die in de hemel is als onze Hogepriester. Nu gaat de
schrijver spreken over de verharding van de Israëlieten destijds in de woestijn.
Hij gaat dit gebruiken als een waarschuwing om niet als hen, nu af te dwalen.

Vers 7
Daarom, gelijk de heilige Geest zegt: Heden, indien gij zijn stem hoort,
Dit hele gedeelte is in feite een tussenzin die doorloopt tot en met 4:13. Weer
begint de schrijver met een ‘daarom’ terugverwijzend naar vers 6b. Daar sprak
hij over het vasthouden van de vrijmoedigheid en de hoop waarin wij roemen.
Het tweede deel van dit vers is een citaat uit Psalm 95 wat doorloopt tot en
met vers 11. Psalm 95:7b-11 luidt:

53

Het anker voor de ziel

Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba,
gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, toen uw vaderen Mij verzochten, Mij
op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien. Veertig jaren heb
Ik Mij geërgerd aan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van hart,
en zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb Ik gezworen in mijn toorn: Tot mijn
rustplaats zullen zij niet komen!

Hoewel dit een citaat is uit de Psalmen, zegt de schrijver hier dat dit woorden
zijn van de heilige Geest, een bevestiging van de goddelijke inspiratie van
de Bijbel. Merkwaardig genoeg zegt hij in 4:7 dat David deze woorden heeft
uitgesproken. Dit komt omdat de Griekse vertaling van het OT dit wel zegt.
Als we de stem horen van God die ons roept (Hb1:1) kunnen we ons hart
verharden. Dit dreigden de Hebreeën te gaan doen door Jezus de rug toe te
keren en terug te gaan naar het Jodendom.

Vers 8
verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering, ten dage van de verzoeking
in de woestijn,
Hier refereert de schrijver aan de gebeurtenis bij Meriba (‘verbittering’
zoals in de Griekse vertaling van het OT staat. Het betekent ook ‘strijd’,
‘ontevredenheid’, ‘opstandigheid’) die we lezen, zowel in Ex17 (begin van de
woestijnreis) als in Nm20:1-13 (bijna aan het einde van de woestijnreis). Hier
staat nog bij dat de periode in de woestijn een verzoeking (‘Massa’ betekent
‘beproeving’) was. We lezen in Dt8:2
Gedenk dan heel de weg, waarop de HERE, uw God, u deze veertig jaar in de
woestijn heeft geleid, om u te verootmoedigen en u op de proef te stellen ten
einde te weten, wat er in uw hart was: of gij al dan niet zijn geboden zoudt
onderhouden.

God gebruikt moeilijkheden om te kijken of ons hart werkelijk toegewijd is aan
Hem.

Vers 9
waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij
mijn werken zagen, veertig jaren lang;
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Er staat in Ex17:7 dat het volk God beproefde om te kijken of Hij werkelijk
in hun midden was. God spreekt over de werken die ze hadden gezien van
Hem, veertig jaar lang, zodat we hier kunnen denken aan het einde van de
woestijnreis in Nm20.

Vers 10
daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd
dwalen zij met hun hart, en zij hebben mijn wegen niet gekend,
Hier wordt gezinspeeld op Nm14:21-23
Evenwel, zo waar Ik leef en de heerlijkheid des HEREN de ganse aarde vervullen
zal: Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben, en de tekenen die
Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu reeds tienmaal verzocht
en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien, dat Ik onder ede aan
hun vaderen beloofd heb! Ja, niemand van hen, die Mij versmaad hebben, zal
het zien.

Hoewel de Israëlieten Gods werken hadden gezien hebben zij Hem tien keer
verzocht door hun verharde harten. Zo kunnen vandaag de dag christenen,
die enkel en alleen uiterlijk zich bij het volk van God hebben gevoegd, Hem
verzoeken.

Vers 11
zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan!
De ‘rust’ is hier het beloofde land. We lezen dit in Dt12:9-10
Want gij zijt nog niet gekomen tot de rustplaats en het erfdeel, dat de HERE, uw
God, u geven zal. Maar wanneer gij de Jordaan zult zijn overgetrokken en woont
in het land dat de HERE, uw God, u zal doen beërven, en Hij u rust geeft van al uw
vijanden aan alle kanten, en gij veilig woont.

Toen het volk het land inging bereikte het deze rust pas toen Jeruzalem de
woonplaats van God werd en de tempel was gebouwd. Helaas verloor ze de
rust weer door de ongehoorzaamheid aan de geboden van God. Voor ons is
de feitelijke ‘rust’ het moment dat het Messiaanse rijk, het Koninkrijk van God
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op aarde zichtbaar aanbreekt en wij met Christus vanuit de hemel over deze
aarde zullen regeren.

Vers 12
Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af
te vallen van de levende God,
Dit is de kern van het betoog van dit hoofdstuk. We hebben allemaal de
verantwoordelijkheid om vast te blijven houden aan de levende God. ‘Afvallen’
gebeurt als men door tegenslagen zo groot worden dat men God verwijten
gaat maken en Hem de rug toekeert. Pas op dat er niemand onder ons is
met zo’n boos en ongelovig hart. Geloof ziet op God en zijn Woord: Hij is te
vertrouwen. Ongeloof haakt uiteindelijk af en vertrouwt God niet meer op zijn
Woord. De schrijver verwacht niet dat allen zullen bezwijken, maar heeft het
over het individu: ‘als er iemand is’.

Vers 13
maar vermaant elkander dagelijks, zolang men nog van een heden kan
spreken, opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde;
We hebben elkaar hard nodig om ervoor te waken dat er een ongelovig hart de
kop opsteekt. We moeten elkaar dagelijks vermanen. Vandaag, ‘heden’ is het
nog de tijd van Gods genade. Straks, als deze periode van genade is afgelopen,
is het te laat, dan komt God met zijn oordelen over de afvalligen. De zonde
van ongeloof is bedrieglijk; ze kan iemand totaal verblinden voor de waarheid.
De gemeente van God is niet een groep individuen, die achter God aangaan,
maar een groep mensen die elkaar vertroosten, bemoedigen en vermanen
(1Ko14:3) om vol te houden.

Vers 14
want wij hebben deel gekregen aan Christus, mits wij het begin van onze
verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden.
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Hoewel we dus samen op weg zijn naar de heerlijkheid, hebben we al deel
aan Christus. Hier zien we het fijngevoelige evenwicht weer tussen de
verantwoordelijkheid van de mens (vasthouden) en de genade van God
(deelhebben aan Christus). De persoon, die werkelijk wedergeboren is en de
Heilige Geest heeft ontvangen, zal het ook volhouden door de genade van God.

Vers 15
Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten
niet zoals bij de verbittering.
Hier wordt de kern van het citaat uit Psalm 95 nog eens herhaald. Luister naar
de stem van God, die tot ons spreekt over de heerlijkheden van de Zoon. Deze
‘stem’ is te vinden in het geschreven woord van God. Daarin vinden we Wie
Jezus is en wat God wil voor ons leven. Sluit je hart niet voor wie Hij is en wat
hij heeft gedaan. Houd vast, houd vol, ook al zien we nog niet waarheen we
op weg zijn.

Vers 16
Wie waren het dan, die, hoewel zij (de stem) gehoord hadden, (God)
verbitterden? Waren dat niet allen, die onder Mozes uit Egypte waren
uitgegaan?
De schrijver gaat het citaat uit Ps95 nu uitleggen. Wie waren het eigenlijk, die
God hebben verbitterd door hun ongehoorzaamheid? Waren zij niet allen deel
van een verlost volk? Waren zij niet allen onder Mozes uit het slavenhuis geleid
door de machtige hand van God? Het uiterlijk horen bij een volk (christenen)
zegt op zichzelf nog niet.

Vers 17
En van wie heeft Hij een afkeer gehad, veertig jaren lang? Was het niet van
hen, die gezondigd hadden en wier lijken in de woestijn lagen?
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Wat een waarschuwing voor ons: een heel volk, bevrijd uit de macht van
de overheersers, viel door de zonde van ongeloof in de woestijn. Zij waren
allemaal geroepen om het beloofde land te beërven, maar op twee personen
na, haalde niemand de eindstreep. Ze stierven in de woestijn in plaats van te
leven in het land van de belofte! Het feit dat iemand dus een christen is, is nog
geen garantie dat zo iemand de eindstreep haalt. Jezus zegt het zo:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Mt7:21

In het onderwijs van Jezus maakt Hij onderscheid tussen ware en valse
discipelen. De discipel met een hart dat is onderworpen aan God en is
wedergeboren, zal het einde halen.

Vers 18
Aan wie anders zwoer Hij, dat zij tot zijn rust niet zouden ingaan, dan aan
hen, die ongehoorzaam geweest waren?
Het behalen van de eindstreep (door Paulus wel eens vergeleken met een
wedloop, zie ook Hb12:1-2) hangt dus af van onze verantwoordelijkheid. God
zwoer aan de ongehoorzamen, dat ze niet zouden ingaan in de rust. Er is een
groot verschil tussen oprechte mensen die, ondanks fouten, God willen dienen
vanuit een hart dat opnieuw geboren is, en opstandige mensen, die vol rebellie
tegen God ingaan in hun hart en met hun daden.

Vers 19
Zo zien wij, dat zij niet konden ingaan wegens hun ongeloof.
Het ongeloof is hier niet een zwak moment van twijfel of een worsteling in het
geloof, maar een consequente houding van rebellie tegen God. Iemand die
zich onder de gelovigen openbaart als een dergelijk persoon, zal niet in kunnen
gaan in de rust, eenvoudigweg omdat hij geen deel heeft aan God. Paulus zegt
wie er geen deel zullen hebben aan deze rust:
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als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here
Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van
het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, 2Ts1:8-9

Mensen waarvan blijkt dat ze God nooit hebben gekend en mensen die bewust
ongehoorzaam zijn aan het evangelie van Christus, zullen verloren gaan. Dit is
geheel in lijn met het onderwijs van Hb3.

Vragen over Hebreeën 4:1-8
1.

Hoe kan iemand de indruk wekken, ‘achter te blijven?’ vers 1

2.

Over welk geloof gaat het in vers 2?

3.

Wat bedoelt de schrijver met ‘en toch waren zijn werken van de
grondlegging der wereld af gereed?’ in vers 3?

4.

Wie zijn de ‘sommigen’ uit vers 6?

5.

Over welke dag heeft de schrijver het in vers 7?
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Hebreeën 4:1-8
Zoals we in het voorgaande hebben gezien, is het onderwerp van deze brief

heel helder: Jezus Christus is de vervulling van alles waar het Jodendom voor
staat. Daarom is het zeer onverstandig terug te keren naar dit Jodendom,
nadat men eerst openlijk heeft beleden dat Christus de Weg, de Waarheid
en het Leven is. Het gaat in deze brief om de geloofswandel hier op aarde. Als
we belijden een christen te zijn, moeten we ook deze belijdenis tot het einde
volhouden en niet opgeven. In hoofdstuk 3 werd gewaarschuwd voor een boos
en opstandig hart. Onder al diegenen die zich een gelovige noemen, mag niet
iemand zijn die toch nog afvalt omdat hij/zij een boos hart blijkt te hebben. De
schrijver haalt het voorbeeld aan van het volk Israël in de woestijn. Het hele
volk was door God verlost uit Egypte, maar Hij vond in niemand (op twee na)
een gelovig hart. Allemaal waren ze op weg naar de beloofde rust van God, het
beloofde land, maar niemand kwam er ook daadwerkelijk aan, vanwege hun
ongeloof.

Vers 1
Laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een
belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te
blijven.
Andere vertalingen hebben hier: ‘Laten wij dan vrezen’. De schrijver sluit
zichzelf dus in.
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We moeten altijd op onze hoede zijn voor onze eigen zwakheden en zonden. Er
wordt hier een nieuwe term ingevoerd en wel ‘de rust’. Om goed te begrijpen
wat de schrijver met deze rust bedoeld, daarover eerst wat meer. Het gaat hier
over ‘zijn rust’, dus de rust van God. God rustte op de zevende dag (zie vers
4). Dit betekende niet dat Hij moe was, maar dat Hij zag dat alles goed was.
God wilde de mens in deze volmaakte rust laten delen. Nadat de zonde in de
wereld was gekomen, moest er een nieuwe rust tot stand worden gebracht
op deze aarde. Dit zal gebeuren als de Messias deze rust op aarde brengt in
het Vrederijk, gegrond in zijn volbrachte werk op het kruis. Er waren in het
verleden al ‘voorproefjes’ van deze rust, zoals het beloofde land, waar Jozua
het volk heenleidde. Toen daar, onder de regering van David (en later Salomo)
vrede was, werd er iets zichtbaar van de rust die er straks zal zijn. Wij hebben
de belofte in deze rust van het Vrederijk in te gaan. Wek dan niet de indruk
achter te blijven door nu de rug toe te keren aan de grondlegger van dit rijk:
Jezus Christus. Deze hele brief is erop gericht de lezers op te roepen om vol te
houden. In deze hoofdstukken doet de schrijver dat door onze geloofsreis te
vergelijken met die van het volk Israël in de woestijn, op weg naar het beloofde
land.

Vers 2
Want ook ons is het evangelie verkondigd evenals hun, maar het woord der
prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij
hen, die het hoorden.
Welke overeenkomsten zijn er tussen dat volk toen en het volk van God nu?
Aan beiden is het evangelie verkondigd. Er staat hier ‘blijde boodschap’. Dit
heeft betrekking op dat wat aan het einde van de reis te vinden is voor het
volk van God. Mozes richtte de harten van de Israëlieten op Kanaän, terwijl
ons oog is gericht, door het evangelie op het koninkrijk van God dat straks zal
worden geopenbaard. De meest waarschijnlijke lezing van het tweede deel
van dit vers luidt: ‘daar zij niet verbonden waren met hen die het in het geloof
hoorden’. De meeste Israëlieten waren geestelijk niet verbonden met hen die
dit woord van God echt in geloof aannamen. De NBV volgt deze vertaling. Er
zou ook kunnen staan: ‘daar het in hen die hoorden, niet met geloof gepaard
ging’. Dit is de lezing van de NBG en HSV. De Israëlieten kwamen in opstand
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tegen God door terug te verlangen naar Egypte en zo konden zij het beloofde
land niet binnengaan.

Vers 3
Want wij gaan tot [de] rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij
gesproken heeft: gelijk Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot
mijn rust ingaan, en toch waren zijn werken van de grondlegging der wereld
af gereed.
Zodra wij tot geloof komen in de Here Jezus, ontvangen wij rust voor het
geweten omdat wij weten dat onze zonden zijn vergeven. Ware rust komt
alleen vanuit het geloof in Gods Woord. Ten tweede is er een rust voor onze
zielen zodra we Hem volledig vertrouwen. Over deze beide aspecten gaat het
in dit hoofdstuk NIET. Wij gaan straks de rust van het Vrederijk in. Het beloofde
land was een type van deze uiteindelijke rust. Het volk was bevrijd uit Egypte
en was op weg naar deze rust. Helaas bereikten de meesten deze rust niet
vanwege hun ongeloof. Vers 8 laat ons zien dat het beloofde land toch niet de
werkelijke rust was die God had bedoeld voor zijn volk. Hoewel wij dus straks
de ware rust ingaan, is het niet zo dat deze rust van God iets nieuws is. Vanaf
het begin is deze rust er al geweest en wel vanaf de zevende dag.

Vers 4
Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God rustte op
de zevende dag van al zijn werken;
Dit is een citaat uit Gn2:2:
Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte
Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Er staat niet dat het geschreven staat, maar dat God Zelf dit heeft gesproken
over Zichzelf. God was nogmaals niet moe. Hij rustte omdat Hij volkomen
tevreden was over alles wat Hij had geschapen, het was zeer goed. Er was
geen zonde, er was geen pijn en geen dood. Helaas is deze rust maar van korte
duur geweest zodat de Vader weer moest gaan ‘werken (Jh5:17)’. God werkt
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toe naar een definitieve rust. Dan zal God niet alleen rusten van zijn werken,
maar ook in zijn werken.

Vers 5
en hier wederom: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan.
Er is een latere rust, zoals blijkt uit dit citaat uit Ps95. Sommigen gaan daar niet
in vanwege ongeloof.

Vers 6
Aangezien nog te wachten is, dat sommigen tot die rust zullen ingaan, en zij,
die het evangelie eerst ontvangen hebben, niet ingegaan zijn wegens hun
ongehoorzaamheid,
Voor hen die geloven, staat vast dat zij straks die rust zullen ingaan, dat is dus
de hemelse kant van het Vrederijk. Zij die toen de belofte hadden van het
beloofde land, zijn niet ingegaan vanwege ongeloof. Aan de ene kant was die
rust toen niet de definitieve rust, maar slecht een beeld. Aan de andere kant
is de belofte niet vervallen, omdat God nog steeds mensen uitnodigt om in te
gaan in de rust.

Vers 7
stelt Hij wederom een dag vast, heden, als Hij door David na zo lange tijd
spreekt, zoals boven gezegd werd: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt
uw harten niet.
Dat er nog steeds een uitnodiging is om in Gods rust in te gaan, blijkt wel uit de
oproep van David uit Ps95. Lang na de belofte aan het volk in de woestijn, is er
door David opnieuw een belofte, en wel in het heden. De belofte luidt: ‘Verhard
uw harten niet, als u de stem hoort van God’. Dit citaat stond ook al eerder in
deze brief en wel in 3:15. Hoewel David in zijn tijd d.m.v. zijn koningschap een
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rust voor het volk bracht, is dit maar een flauwe voorafschaduwing van de
uiteindelijke rust in het Vrederijk. Christus is dus groter dan David.

Vers 8
Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een
andere, latere dag gesproken hebben.

|

---------------------------

Nieuwe hemel
/aarde

Vrederijk
(1000 jaar)

GV

Jezus komst

^^^

Antichrist

Opname van
de gemeente

--------------

Laatste ‘week’
van 7 jaar

Tijd van de
Gemeente

Christus is ook groter dan Jozua, want ook hij bracht het volk niet in de
definitieve rust, zoals blijkt uit de woorden van David, eeuwen later. Mozes
bracht het volk dus niet in de rust, Jozua niet en David en Salomo ook niet. Er
is er maar één die dat gaat lukken en dat is Jezus. Omdat het gezichtsveld van
de gelovige uit het OT niet verder gaat dan het Vrederijk, is dit de ware rust. Na
het Vrederijk is er de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar God zal wonen
bij de mensen.

65

Het anker voor de ziel

Vragen over Hebreeën 4:9-16
1.

Wat betekent vers 10? Over welke rust gaat het hier en welk ‘werken?’

2.

Waarom gaat vers 12 ineens over het Woord van God?

3.

Waarom heeft de schrijver het over ‘rekenschap afleggen’ in vers 13?

4.

Welk contrast is er tussen vers 13 en 14?

5.

Hoe beleef je vers 16 in de praktijk?
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We hebben gezien dat de schrijver de Hebreeën in wil prenten dat Christus
groter is dan de ‘helden’ van het Oude Testament. Dit vanwege hun neiging
het Jodendom weer te omarmen en Christus de rug toe te keren. In hoofdstuk
4 beargumenteert hij dat Jezus groter is dan Jozua. Het volk van God werd
door Jozua niet in de definitieve rust gebracht, want anders had er niet later,
in Psalm 95, gesproken hoeven worden van een latere rust. Het beloofde land
was dus niet de definitieve rust voor Gods volk. Zelfs onder het koningschap
van David en Salomo brak deze rust niet aan. Deze definitieve rust zou pas
komen als de Messias zou gaan zitten op de troon van David in het Messiaanse
rijk (ook wel ‘vrederijk’ of ‘duizendjarig rijk’ genoemd). Wij christenen, zijn
ook nog niet in die rust ingegaan, al hebben wij wel rust voor ons geweten
ontvangen door het volbrachte werk van Christus, maar daar gaat het hier
niet over. Op weg naar de definitieve rust van God komen we obstakels tegen:
verzoekingen. Daarover zal de schrijver het in het volgende gedeelte dan ook
gaan hebben.
Vers 9
Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.
De ‘sabbatsrust’ slaat op de zevende dag waarop de Here God rustte van al zijn
werken. Deze rust was een type van de rust die ons nog staat te wachten: het
duizendjarige rijk. Dit is de periode waarin Christus zal regeren over deze aarde
en waarin wij vanuit de hemel (onze woonplaats) met nieuwe lichamen, dit
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met Hem zullen doen op aarde. Dus na Mozes, Jozua en David blijft deze rust
nog steeds toekomstig voor het ware volk van God.

Vers 10
Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn
werken, evenals God van de zijne.
Dit vers kunnen we ook vertalen: Wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot
rust. Straks, als dit duizendjarig rijk aanbreekt, is God tot zijn rust gekomen
en wij ook. Onze werken die hier beschreven worden, slaan waarschijnlijk op
onze geloofswerken in een wereld vol onrecht en zonde. Wij ‘werken’ als het
ware ook naar het koninkrijk toe. Dit vers wordt door sommigen ook anders
uitgelegd, namelijk dat het zou gaan om de rust voor het geweten. Gezien het
verband van dit hele hoofdstuk lijkt mij dat minder voor de hand liggen.

Vers 11
Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand
ten val kome door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen.
Het is belangrijk om de verschillende waarheden van de Bijbel goed te
onderscheiden. Men is behouden op grond van het volbrachte werk van
Christus. Dit is pure genade. In verband met het beërven van het koninkrijk
van God, gaat het altijd om verantwoordelijkheid. Dit zien we bijv. in het
evangelie van Matteüs in de gelijkenissen van Jezus. Dit komt omdat er uiterlijk
gezien, vele volgelingen van Jezus zijn. Uiteindelijk zullen alleen de ware,
wedergeboren volgelingen het koninkrijk ingaan. We worden aangespoord er
ernst mee te maken om in te gaan in de rust. Er kunnen namelijk mensen die
beweren ‘erbij te horen’ toch nog verloren gaan. Zij zijn ongehoorzaam, zoals
het volk Israël dit ook was in de woestijn. Jezus zegt:
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam
is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Jh3:36

Het gaat hier niet over het struikelen of zondigen van een gelovige, maar om de
grondhouding van iemands hart. Wij hebben de verantwoordelijkheid onszelf
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en de omstandigheden voortdurend te toetsen om te zien of er niet iets in ons
of buiten ons is, dat ons afhoudt van het doel. Iedere vorm van opkomende
ongehoorzaamheid moet worden opgeruimd. De schrijver gaat ons daarvoor
nu twee hulpmiddelen aanreiken: Het Woord van God om ons eigen hart aan
te toetsen en Christus als hogepriester om de omstandigheden van het leven
het hoofd te bieden die ons kunnen laten struikelen.

Vers 12
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend
zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest,
gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;
Eerst iets over het Woord van God. Dit vers is één van de meest geciteerde uit
deze hele brief. Alleen het Woord van God, de Bijbel, is in staat onze motieven
bloot te leggen zodra het wordt toegepast op ons hart door de heilige Geest.
Het is namelijk een levend Woord, geen verzameling dode letters. God spreekt
er doorheen. Het is ook een krachtig Woord, in staat ons aan te spreken en
ons te veranderen. Het behoudt zielen (Jk1:21), doet wedergeboren worden
(1Pt1:23), het werkt in hen die geloven (1Ts2:13), maar het klaagt ook aan
en veroordeelt (Jh5:45). Het is zelfs scherper dan enig tweesnijdend zwaard,
omdat het doordringt in de diepte van het menselijke hart. De uitdrukking
‘vaneenscheiden van ziel en geest’ is lastig te begrijpen. Het duidt waarschijnlijk
op het doordringen in de menselijke ziel en geest, zoals ook het slot van dit
vers betoogt: het schift overleggingen en gedachten van ons hart. In de Bijbel
is het hart het centrum van de mens. Hier in deze brief wordt daarvoor in de
plaats nogal eens gesproken over de ‘ziel’ (6:19: de hoop als een anker voor
de ziel; 10:39: tot behoud van de ziel; 13:17: waken over uw zielen). Er wordt
steeds de hele mens bedoeld in verband met zijn geloofsleven, terwijl het hart
meer slaat op het centrum van de overleggingen van de mens. We hebben
het Woord van God dagelijks nodig om zuiver te blijven in ons hart! Zie ook
Spreuken 4:23.
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Vers 13
en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en
ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen.
Het Woord van God oordeelt alles, dat is hetzelfde als te zeggen dat God Zelf
alles oordeelt en alles doorziet wat er in ons hart leeft. God weet al deze dingen
al. Als wij het Woord van God toe gaan passen op ons eigen hart, gaan wij
zien wat God allang ziet. Hoewel wij niet meer in het oordeel komen (Jh5:24),
hebben wij nog wel rekenschap af te leggen aan God:
Daarom, velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de
duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten
openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 1Ko4:5
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden,
opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij
gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. 2Ko5:10

Zodra er zonde in ons hart wordt blootgelegd, moeten wij dat belijden
(1Jh1:9). Op deze manier leren wij het kwaad in ons oordelen en blijven wij in
gemeenschap met God.
Wij worden, voordat we de rust in zullen gaan, als gelovigen gesteld voor de
rechterstoel van Christus (zie ook Rm14:10). Daar vindt een beoordeling plaats
waarbij onze harten openbaar worden gemaakt voor de Heer. God wil ons niet
alleen redden, maar ons ook loon uitkeren. Het is de Heer niet onverschillig hoe
iemand behouden wordt. De rechterstoel dient om ons werk te beproeven.
Wat niet in Gods licht kan bestaan wordt verteerd door het vuur, en voor wat
de toets wel kan doorstaan ontvangen we loon. Helaas is het mogelijk dat
iemand, zoals Lot eertijds, zelf wel gered wordt, maar als het ware alleen met
het vege lijf, als door het vuur heen (1Ko3:13-15). Een dergelijk persoon is wel
opnieuw geboren, maar heeft nooit zijn leven door het Woord gereinigd en
geheiligd.
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Vers 14
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan,
Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden.
Nu gaat de schrijver spreken over de hogepriester. Hij kan ons namelijk veilig
loodsen door alle omstandigheden heen. Hij sluit eigenlijk aan op 2:17 en 18.
Hier begint eigenlijk een nieuw deel van de brief die doorloopt tot en met
6:20. Het zal gaan over het hogepriesterlijk werk van Christus. Jezus is een
hogepriester die de hemelen is doorgegaan. Dit betekent dat Hij boven alle
geschapen hemelen is (lucht, sterrenhemel, derde hemel). Hij is niet meer op
aarde, Hij is in de troon van de genade (vs16). Hij is ook de Zoon van God,
de eeuwige God Zelf wat zijn positie uniek maakt. Wij worden opgeroepen
aan deze belijdenis vast te houden. Dit betekent niet dat wij een leerstelling
moeten vasthouden, maar alles waar de Persoon van Christus voor staat. We
houden vast aan het feit dat we volkomen afhankelijk zijn van Jezus en daar
handelen we ook naar.

Vers 15
Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze
zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht
geweest, doch zonder te zondigen.
Het wordt in de negatieve zin gezegd: ‘wij hebben niet…die niet’. Een aarde
hogepriester kon onmogelijk meevoelen met alle individuele leden van het
volk. Christus kan dat wel. Hij voelt mee met onze zwakheden. Dit zijn niet
onze zonden (daar kan Hij niet in meevoelen), maar de verzoekingen om ons
heen die onze weg naar de heerlijkheid proberen te blokkeren. Wij kunnen
deze verzoekingen alleen passeren als wij lijden. Dit lijden is hier in Hb vooral
de vervolgingen, de laster van de wereld. Wij hebben de neiging daaraan toe te
geven, zodat we weer onze eigen wil gaan doen, daarom zijn het zwakheden.
Zie verder bij 2:18 over de verzoekingen naast het lijden. Jezus is op dezelfde
wijze verzocht geweest door satan (in de woestijn, in Gethsémané). Jezus
kende echter geen zwakheid dus gaf niet toe aan de verzoekingen door in
opstand te komen tegen God. Hij gaf alles over aan de Vader. Daarin zondigde
Hij niet (er staat eigenlijk: ‘met uitzondering van de zonde’, enkelvoud. Hij
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kende de zonde niet). Wij komen nogal eens in opstand omdat wij wel zijn
behept met zwakheid. Christus kent de verzoekingen dus waarin wij terecht
kunnen komen. Juist omdat Hij zonder zonde was, was zijn lijden groter als er
verzoekingen waren. Hij proefde het verschrikkelijke van de verzoekingen juist
omdat Hij innerlijk zo zuiver was!

Vers 16
Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade,
opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen
te gelegener tijd.
Zodra wij in verzoekingen komen, moeten we ‘gebruik’ maken van onze
hogepriester. Hij weet wat het is om verzocht te worden. Hij kan met ons
meevoelen. Hij kan ons opbeuren door ons Zichzelf voor te stellen als een
Voorbeeld. Hij kan ons kracht geven door de heilige Geest die in ons woont.
Hij kan ons troosten en bemoedigen. Daarvoor moeten we naar de troon
van de genade om op de juiste tijd hulp te ontvangen. Wij kunnen daar met
vrijmoedigheid heengaan (in gebed) omdat onze zonden zijn weggedaan en
wij voor God volkomen zuiver en rein zijn gemaakt. Ons geweten is gereinigd
en dus hebben wij vrijmoedigheid. Hier gaan we naar de troon van de genade
om iets te ontvangen, in 10:19-22 om iets te brengen, namelijk offers van
aanbidding. We worden voorgesteld als gaande in het hemelse heiligdom,
net zoals de priesters ingingen in het aardse heiligdom. Alles is nu geestelijk
geworden wat vroeger fysiek was. Het is de troon van genade omdat wij door
het bloed van Christus onder de genade van God zijn terechtgekomen en niet
meer onder het oordeel. Wij ontvangen dan barmhartigheid en genade van
God.
Wij komen met onze zwakheden. Onze zonden belijden wij en dan hebben
wij een Voorspraak bij de Vader (1Jh2:1), maar hier is het anders, hier komen
wij met zwakheden omdat we dreigen te bezwijken onder de beproevingen.
Barmhartigheid is Gods medelijden met ons en genade is positieve
gunstbetoning. De barmhartigheid steunt mij en de genade tilt mij er bovenuit.
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Vragen over Hebreeën 5
1.

Waarom staat er ‘gaven’ in vers 1 naast ‘offers?’ Welke gaven waren dat?

2.

Wat is het verschil tussen ‘onwetenden’ en ‘dwalenden’ in vers 2?

3.

Wat is de bedoeling van vers 4 en 5?

4.

Waarom wordt er in vers 6 gesproken over Melchisedek?

5.

Over welke angst gaat het in vers 7?
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Hebreeën 5
In het vorige hoofdstuk heeft de schrijver twee ‘hulpmiddelen’ voorgesteld
die wij nodig hebben tijdens ons leven. De insteek van deze brief is dat de
gelovigen op weg zijn naar het einddoel. Dit einddoel is het rijk van Christus.
Dit wordt de ‘rust’ genoemd of ‘sabbatsrust’ in hoofdstuk 4. Tijdens onze reis
naar dat einddoel worden wij verzocht. Omdat wij zwakheden hebben, zodat
we geneigd zijn het op te geven, hebben we hulp nodig. Het ene hulpmiddel
is het Woord van God, om onze motieven te toetsen. Het ander hulpmiddel
is de Hogepriester, Christus, die met ons kan meevoelen en meelijden. Dit
thema wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. De schrijver was over dit
hogepriesterschap in 2:17 begonnen. De komende hoofdstukken zullen we
meer leren over de inhoud van dit onderwijs.
Vers 1
Want elke hogepriester, die uit de mensen genomen wordt, treedt voor de
mensen op bij God, om gaven en offers te brengen voor de zonden.
De eerste hogepriester was Aäron. De schrijver gaat nu een aantal verschillen
opnoemen en een aantal overeenkomsten tussen het hogepriesterschap van
Aäron en dat van Christus. De menselijke hogepriesters uit het nageslacht van
Aäron, werden ‘uit mensen’ genomen, terwijl Christus, hoewel ook mens,
toch niet één van de velen was. Hij was immers niet behept met zonden of
zwakheden. Toch is er een overeenkomst: beiden treden op voor de mensen
bij God door gaven en offers te brengen bij God. De hogepriesters uit Aäron
deden dit door iedere keer weer stoffelijke gaven en bloedige offers te brengen,
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Christus ‘offerde’ zowel gebeden als smekingen (vs7) en offerde boven alles
Zichzelf (9:14).

Vers 2
Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij
ook zelf met zwakheid omvangen is,
De menselijke hogepriesters konden de onwetenden en dwalenden verdragen,
omdat ze zelf net zo waren. De Aäronitische hogepriester kon daarom nooit een
volmaakte hogepriester zijn, omdat hij de neiging had toegeeflijk te zijn naar
de zonden van de mensen. Hij kon dus nooit met dezelfde ernst en strengheid
over de zonden oordelen als de heilige en rechtvaardige God dat doet.

Vers 3
die hem verplicht evenzeer als voor het volk, voor zichzelf offers voor de
zonden te brengen.
Een ander punt waarom een dergelijke hogepriester niet volmaakt was, is
het feit dat hij ook voor zichzelf dienst deed! Hij was immers zelf een zondig
mens en had als zodanig ook zelf verzoening nodig. Christus is zonder zonde en
daarom wel een volmaakt hogepriester.

Vers 4
En niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, doch men wordt ertoe
geroepen door God, zoals immers ook Aäron.
Niemand wordt hogepriester door zijn eigen inspanning of status, maar
doordat men erdoor wordt aangesteld door God. Aäron werd geroepen door
God tot deze taak.
Ik zal de tent der samenkomst en het altaar heiligen, en Aäron en zijn zonen zal
Ik heiligen om voor Mij het priesterambt te bekleden. Ex29:44
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Aäron was de eerste in de lijn van de familie waaruit de hogepriesters stamden.
Hij werd rechtstreeks door God aangesteld, de rest was het vanwege afkomst.
Dit is weer een overeenkomst met het hogepriesterschap van Jezus: Hij werd
ook tot deze taak geroepen door God.

Vers 5
Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer toegekend hogepriester te worden,
maar Hij, die tot Hem sprak: Mijn Zoon zijt Gij; Ik heb U heden verwekt;
Jezus heeft niet Zichzelf tot hogepriester gemaakt, hoewel Hij dat wel had
kunnen doen op grond van zijn Persoon. Hij koos ervoor in alles gehoorzaam
te zijn aan God. Dan volgt er een citaat uit Psalm 2, welke ook in 1:5 werd
geciteerd. God verwekte Hem uit Maria en als de volmaakte mens kon hij ook
een volmaakte Hogepriester worden. Hierdoor heeft Jezus een veel heerlijker
waardigheid als hogepriester dan Aäron. Voor God kon Hij op deze manier
geschikt zijn, maar ook voor ons. Als volmaakte mens was hij aangenaam voor
God en omdat Hij in alles is verzocht geweest zoals wij, is Hij geschikt voor ons
mensen. Hij behartigt als hogepriester niet alleen onze belangen bij God, maar
maakt ons tot priesterzonen, geschikt om in het heiligdom dienst te doen als
aanbidders.

Vers 6
zoals Hij ook op een andere plaats spreekt: Gij zijt priester in eeuwigheid
naar de ordening van Melchisedek.
Hier wordt er voor de eerste keer verwezen naar Psalm 110, een zeer belangrijk
gedeelte in het Oude Testament. In totaal wordt er zeven keer naar dit vers
verwezen in deze brief (5:10, 6:20, 7:11,15,17 en 21). E wordt ook voor de
eerste keer de naam van Melchisedek genoemd. Deze figuur wordt door de
schrijver van deze brief aangevoerd als type van Christus op grond van Psalm
110. Het gedeelte waar we deze persoon vinden is Gn14:18-22:
En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een
priester van God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zeide: Gezegend zij
Abram door God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en geprezen
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zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. En hij
gaf hem van alles de tienden.

Jezus is dus hogepriester (in dit vers staat trouwens ‘priester’), maar niet naar
de orde van Aäron, maar naar de orde van Melchisedek. In hoofdstuk 7 wordt
dit pas verder uitgewerkt. Aäron was een hogepriester op aarde, Christus is
dat in de hemel op grond van veel hogere gronden, maar dat zullen we in
het vervolg van deze brief nog verder tegenkomen. Hij oefent dus nu het
priesterschap uit naar het karakter van Aäron (namelijk het behartigen van
de belangen van Gods volk in het heiligdom), straks in het vrederijk zal hij het
uitoefenen naar het karakter van Melchisedek (namelijk als koning-priester
zegen brengen aan het volk van God op aarde).

Vers 7
Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk
geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij
is verhoord uit zijn angst,
Het leven van Jezus op aarde maakte Hem geschikt om voor ons hogepriester
in de hemel te worden. Niet alleen is Hij verzocht geweest zoals wij, maar Hij
heeft ook zijn eigen leven opgeofferd. Daarin is Hij uniek. Andere priesters
hebben niet geleden, dat deden de offerdieren tijdens hun dienst. Jezus heeft
‘gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd’ aan God.
We denken hierbij aan Gethsémane. Hier werd Hij geconfronteerd met het
vooruitzicht fat Hij zou worden verlaten door God in de drie uren van duisternis
aan het kruis. God was bij machte Hem uit de dood te redden en heeft dat
ook gedaan. Drie dagen later werd Jezus opgewekt uit de dood. Een andere
vertaling zegt hier aan het slot: ‘en Hij is verhoord om zijn godsvrucht’. Deze
vertaling verdient de voorkeur.

Vers 8
en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit
hetgeen Hij heeft geleden,
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Jezus was God de Zoon en als zodanig Heer. Nu is Hij mens geworden en moest
Hij gehoorzaamheid leren. Hij was als God ‘gewend’ gehoorzaamd te worden.
Hij leed en gaf alles over aan God zodat hij leerde gehoorzamen aan Hem.
‘Niet mijn wil, maar de uwe geschiede’, was het thema van zijn leven. Wij
moeten leren gehoorzamen om een heel andere reden: wij zijn van nature
ongehoorzaam.

Vers 9
en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen,
een oorzaak van eeuwig heil geworden,
Hier staat in andere vertalingen: ‘en volmaakt geworden’. Jezus bereikte
het eind van zijn leven op aarde (toen Hij ‘volmaakt’ werd) in een staat van
100% gehoorzaamheid. Nooit was hij ook maar één ogenblik ongehoorzaam.
Hierdoor is Hij in staat geweest onze zonden op het kruis te dragen en om
ons veilig door deze wereld heen te loodsen. Hiervoor moeten wij Hem
gehoorzamen, ons leven aan Hem onderwerpen.

Vers 10
door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek.
Hier verwijst de schrijver weer naar Psalm 110 die hij eerder aanhaalde. God
heeft Hem deze titel gegeven. Op het kruis was Jezus de hogepriester met de
witte klederen van persoonlijke reinheid en zuiverheid. Nu is hij het heiligdom
binnengegaan en verricht daar zijn dienst voor ons.

Vers 11
Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat
gij traag zijt geworden in het horen.
De schrijver wil eigenlijk verder gaan met het uiteenzetten van de heerlijkheden
van Jezus’ dienst, maar onderbreekt opeens zijn betoog en verwijt de lezers
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dat ze ‘traag zijn geworden in het horen’ zodat ze de diepere dingen van God
nog niet aankunnen. Het is niet leuk als we bepaalde waarheden van de Bijbel
nog niet aankunnen, maar wel begrijpelijk als we er nog niet aan toe zijn. Het
is erg als we zo zijn geworden door geestelijke luiheid. De hebreeën waren zo
geworden. In plaats van verder te groeien in de waarheid waren ze afgezakt tot
een lager geestelijk bevattingsvermogen.

Vers 12
Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij
weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en
gij hebt nog melk nodig (en) geen vaste spijs.
Iedere gelovige hoort te groeien in geestelijke kennis. ‘Naar de tijd genomen’
wil zeggen dat ze al een tijd op weg waren met Jezus. Toch waren ze op een
punt gekomen dat ze het niet meer aankonden. Ze hadden anderen moeten
onderwijzen over Christus, maar hadden juist zelf weer ‘melk’ nodig, een
aanduiding voor eenvoudig basisonderwijs over de dingen van God. Hij noemt
dat hier ‘ de eerste beginselen van de uitspraken van God’. Hier wordt het
woord ‘elementen’ in de grondtekst gebruikt, wat duidt op de oerbeginselen,
grondbeginselen van deze wereld. Het slaat op de dingen over Christus op
aarde. Straks vanaf 6:1 gaat de schrijver hier verder op in.

Vers 13
Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking:
hij is nog een zuigeling.
Melk is voor de kleintjes, zo is het ook in de geestelijke dingen. Er is een diepere
waarheid over Christus die alleen te begrijpen zijn door de volwassenen.
De melk is het onderwijs over Jezus op aarde, dat wat in het OT al was
aangekondigd.’De rechte prediking’ (of: ‘het woord van de gerechtigheid’)
omvat meer over Christus.
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Vers 14
Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen
geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.
Jezus had in Jh16:12v. Aangekondigd dat er diepere waarheden waren die
de discipelen alleen konden begrijpen door de Geest van de waarheid. Dit
onderwijs houdt o.a. in het kennen van Christus en zijn werk zoals Hij nu in
de hemel is; de plek van de christen in Hem, de plek van de gemeente etc.
Volwassen gelovigen hebben hun zinnen geoefend in deze dingen, ze zijn er
mee bekend en hebben het doorleefd. Dit leidt tot een leven waarbij men
goed en kwaad kan onderscheiden.

81

Het anker voor de ziel

Vragen over Hebreeën 6:1-8
1.

Wat is het eerste onderwijs over Christus in vers?

2.

Hoe laat je dat ‘rusten’?

3.

Wat betekent vers 3?

4.

Lees vers 4. Kan een gelovige dan nog verloren gaan?

5.

Wat bedoelt de schrijver met ‘De zoon van God opnieuw kruisigen’ (vs6)?
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In het Christendom draait alles om Christus. Hij heeft niet alleen onze
zonden op zich genomen, maar Hij is ook ons leven. Iedere dag hebben wij
Hem nodig. ‘Zonder Mij kun je niets doen’, zegt Hij in Jh15:5. In deze brief
aan de Hebreeën staat vooral zijn hogepriesterschap centraal. De schrijver
toont op verschillende manieren aan hoe Christus de vervulling is van het
oudtestamentische systeem van priesterdienst. Omdat de Hebreeën Christus
de rug wilde toekeren, gebruikt de schrijver hun eigen geschriften om aan te
tonen dat daar ook al in was te lezen dat het oude verbond niet toereikend
genoeg was. Er werd namelijk een priester aangekondigd naar de orde van
Melchisedek (Ps110), wat dus al aantoonde dat de orde van Aäron niet het
volmaakte had gebracht. Aan het slot van hoofdstuk 5 verwijt de schrijver de
lezers dat ze helaas niet geestelijk volwassen genoeg waren om meer over
Christus te leren. Ze hadden eigenlijk al leraars moeten zijn van deze dingen
(5:12), maar ze hadden nog ‘melk’ nodig, de basisbeginselen moesten ze weer
opnieuw gaan leren.
Vers 1
Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en
ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van
bekering van dode werken en van geloof in God,
Toch wil de schrijver het basisonderwijs over Christus laten rusten en verder
gaan. Hij wil niet blijven hangen in dat wat Christus op aarde heeft gesproken
en wat er over Hem is geopenbaard in het Jodendom, van voor het kruis.
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Hij noemt dit het ‘richten op het volkomene’. Dit betekent zoiets als ‘de
volwassenheid’. Veel christenen komen niet verder dan het kinderstadium.
Ze blijven hangen in het basisonderwijs van Christus: bekering en geloof in
God. Maar er is nog zoveel meer te beleven! De volwassenheid bestaat uit het
begrijpen welke volmaakte positie Christus nu heeft als hemelse hogepriester
en weten welke positie als gelovige daaraan is verbonden. De schrijver noemt
vijf punten die hij schaart onder de basisbeginselen:
1.

Bekering van dode werken en van geloof in God: Bekering is de meest
elementaire vorm van ware godsdienst zoals het is geopenbaard in het
OT. ‘Dode werken’ doelt op werken gedaan uit onafhankelijkheid van
God. Er staat niet ‘geloof in Christus’, maar ‘in God’. Jezus zei:
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Jh14:1

Hier openbaarde Hij iets nieuws: de gelovige Jood moest nu leren ook in
Christus te geloven. Hij was namelijk God de Zoon. Hij was tevens de Zoon des
mensen, die het verzoenende werk aan het kruis heeft volbracht. Ook is Hij het
leven (1Jh5:12) en de hogepriester op wie wij vertrouwen moeten (zie Gl2:20).

Vers 2
van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der
doden en van een eeuwig oordeel;
2.

Een leer van dopen: Het gaat hier niet over de christelijke waterdoop,
maar over een leer van reinigingen. Dit was iets wat het Jodendom
kenmerkte (zie Ex30:17-21 en Nm19). Er waren veel rituele wassingen
van het lichaam. Toch gaat de reiniging in Christus dit allemaal te boven.
In Jh13 leert Christus aan zijn discipelen dat ze helemaal rein zijn in Hem
omdat ze gebaad hebben:
Jezus zeide tot hem: Wie gebaad heeft, behoeft zich [alleen de voeten] te laten
wassen, want hij is geheel rein; en gijlieden zijt rein, doch niet allen. Jh13:10

3.
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Een leer van oplegging der handen: Ook dit element was in het
Jodendom bekend. Men legde de handen op het offerdier om zo zich
te vereenzelvigen met dit dier (zie Lv1:4; 3:2,8,13; Nm8:12). In het
Christendom moeten we geestelijk gezien ons vereenzelvigen met het
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offer van Christus. We zijn met Hem gestorven, begraven, opgestaan en
in de hemelse gewesten gezet (zie Ef2:1-6).
4.

Een leer van opstanding der doden: Hier staat niet ‘opstanding uit de
doden’. Juist dat is essentieel voor het Christendom. Dat de doden ooit
zullen opstaan, wisten de joden, maar dat er een eerdere opstanding is
van tussen de doden uit, dat is nieuw. Zie hierover verder 1 Ko15:20 en
1Ts4:13-17.

5.

Een leer van eeuwig oordeel: Men wist vanuit het Jodendom dat er ooit
een oordeel zou komen, maar men wist niets over het eeuwige leven dat
nu al is geopenbaard in Christus. Zie hierover 1Jh1:1-4.

Al deze elementen gaan niet verder dan de prediking van Johannes de Doper.
Het zijn waardevolle elementen, maar geen van allen hebben te maken met
het hart van het Christendom: de verheerlijkte Christus en onze positie in Hem.

Vers 3
en dat zullen wij doen, indien God het vergunt.
‘Dat’ slaat op het opgroeien tot het volkomene uit vs1. De schrijver wil graag
de Hebreeën brengen tot dit volwassen onderwijs, maar weet zich afhankelijk
van de genade van God. Sommigen onder zijn lezers bevinden zich namelijk op
een gevaarlijke weg. Over deze weg gaat hij nu spreken.

Vers 4
Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de
hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige
Geest,
Deze verzen behoren tot de lastigste in het NT. Velen hebben geworsteld met
de inhoud ervan omdat deze hen liet twijfelen over hun behoud. Laten we
daarom eens goed kijken naar wat hier staat. De schrijver heeft het over een
groep mensen (‘degenen’) die onmogelijk opnieuw tot bekering te brengen
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zijn, omdat ze zijn afgevallen. De moeilijkheid zit hem in de beschrijving van
deze groep:
1.

Ze zijn eens verlicht geweest. Ze zijn wel beschenen door het licht, maar
het licht veranderde niet hun hart. Ieder mens is verlicht door Christus
(Jh1:9). De vraag is alleen of men dit licht toelaat in de duisternis van het
eigen hart.

2.

Ze hebben van de hemelse gave genoten. Er staat hier dat ze hebben
‘geproefd’ van de hemelse gave, ze hebben iets kunnen zien van de
hemelse Christus, maar ze hebben er niet van gegeten.

3.

Ze hebben deel gekregen aan de heilige Geest. Er staat hier dat ze
‘deelgenoten van de heilige Geest geworden zijn’. Ze hadden niet deze
Geest in hun binnenste ontvangen, maar hadden zich bevonden op het
terrein waar deze Geest werkzaam was.

Vers 5
en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt
hebben,
4.

Ze hebben het goede woord van God gesmaakt. Ze hadden iets gehoord,
geproefd van de goede uitspraken van God over Christus, maar wederom
hadden ze er niet van gegeten.

5.

Ze hebben de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt. De
wonderen en tekenen die het vrederijk (de toekomende eeuw) zullen
kenmerken hadden ze gezien, maar zelfs dat had hen niet veranderd.

Het gaat hier dus om een groep mensen die wij ‘naamchristenen’ kunnen
noemen. Ieder mens die zich begeeft op het christelijke erf, betreedt daarmee
een gebied waar God werkzaam is. Toch hoeft dat niet te betekenen dat men
ook echt deel heeft aan Christus. Het NT spreekt vaak over dit type ‘christen’.
Denk alleen al aan dit woord van Christus:
Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen
binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen
te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd
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en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?
En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij
werkers der wetteloosheid. Mt7:21-23

Het gaat ten diepste om het kennen van Christus en dat Hij ons kent. Er moet
een levende verbinding zijn, niet alleen een uiterlijke!

Vers 6
en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij
wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting
maken.
Een naamchristen kan dus afvallen van het geloof. Een ware heilige niet. Deze
kan wel zonde doen tot de dood (1Jh5:16) of een dwaalweg opgaan (Jk5:1920), maar God zal hem behouden, zij het door vuur heen. Als er onder de
Hebreeën mensen waren die, na zo ingewijd te zijn in de zegeningen van het
Christendom en dan toch nog Christus vaarwel zouden zeggen, dan was het
onmogelijk dezen weer opnieuw bij Hem te brengen. Ze hadden immers de
kant gekozen van het systeem (het Jodendom) dat de Zoon had gekruisigd!
Ieder die in onwetendheid tegen God zondigt, mag weten dat er een weg terug
is, maar dit gaat over een speciaal geval. Deze mensen wisten wat ze de rug
toekeerden.

Vers 7
Want de grond, die de regen, welke er telkens op valt, indrinkt en gewas
voortbrengt, geschikt voor hen, ter wille van wie hij ook bewerkt wordt,
ontvangt zegen van God;
De schrijver vergelijkt dit soort mensen met een grond die steeds maar weer
regen opdrinkt. Als deze grond vruchtbaar is en gewas voortbrengt, is de grond
nuttig. Zo is het ook met mensen die werkelijk wedergeboren zijn en zijn geënt
in de wijnstok (Jh15). Werkelijk geloof brengt vrucht voort, goede werken
(Jk2). Het ‘gewas’ is voor God, tot eer van Hem. Mensen in wie de heilige Geest
woont (de ‘regen van de hemel Dt11:11) en die zich hebben onderworpen aan
Christus, zijn herkenbaar aan de vrucht van de Geest (Gl5:22).
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Vers 8
doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugdelijk en niet ver van de
vervloeking, die uitloopt op verbranding.
Helaas geldt dit niet voor allen die zich christen noemen. De grond deugt niet.
Er is geen vrucht, maar men lijkt precies op de mensen van de wereld. Zie wat
Paulus erover zegt in 2Tm3:1-5:
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen
zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun
ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars,
onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos,
opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van
godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; 2Tm3:1-5

Velen hebben vandaag een ‘schijn van godsvrucht’. Ze doen zich godsdienstig,
vroom voor, maar missen de kracht van de heilige Geest. Dit soort grond, zegt
de schrijver, is niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Dit soort
mensen wacht de eeuwige straf. Ze hebben een grotere verantwoordelijkheid
dan ongelovigen omdat ze hadden kunnen weten wat Christus van ze vraagt.

Vers 9
Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van
iets beters, waaraan uw heil hangt.
De lezers die werkelijk Christus toebehoorden zouden door de woorden van
de schrijver in vertwijfeling kunnen worden gebracht. Daarom volgt er nu een
bemoediging. Hij schaart hen niet onder de groep waar hij het net over heeft
gehad, Hun heil hangt van iets beters af. Zij waren wel werkelijk wedergeboren
christenen. De afval werd niet onder hen gevonden, maar wel in hun directe
omgeving. Ze moesten dus waakzaam zijn. Ze zouden er misschien gevoelig
voor kunnen worden om met de afvalligen mee te gaan. Gelukkig waren
onder hen wel de vruchten te zien van het leven door de Geest. Daarover de
volgende keer meer.
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Vragen over Hebreeën 6:10-20
1.

Wat betekent ‘traag worden’ in vers 12?

2.

Wat is de bedoeling van het betoog in vs13-17?

3.

Wat zijn de twee onveranderlijke dingen van vs18?

4.

Hoe grijp je de ‘hoop die voor ons ligt?’ vs18

5.

Wat is nu precies het anker voor de ziel uit vs19?
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De Hebreeën waren traag geworden in het horen (5:11). Het Jodendom
met zijn uiterlijkheden en schaduwen van de werkelijkheid trok toch meer
dan de persoon van Christus. De schrijver wil hen voeden met diepere
waarheden rondom de persoon van Christus. Hij waarschuwt hen dat als men
werkelijk onder invloed is geweest van de zegeningen van het christendom en
uiteindelijk toch weer terugkeert naar het Jodendom, niet weer opnieuw tot
bekering gebracht kan worden. Wie, na kennis te hebben genomen van alles
waar Christus voor staat, Hem toch verwerpt, gaat verloren. De schrijver zegt
dit niet tegen alle Hebreeuwse gelovigen, blijkens vers 9. Gelukkig waren de
meesten gered en zuiver in hun verlangen Jezus te dienen.
Vers 10
Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde,
die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heiligen
bewezen hebt en nog bewijst.
‘God is niet onrechtvaardig’, lezen we ook in Rm9:14. Een ware gelovige draagt
vrucht en dat weet God ook. Vandaar de vergelijking met de akkergrond in vs7.
We komen niet in de hemel door goede werken, maar ze zijn wel een bewijs
van onze vernieuwde harten. De Hebreeuwse gelovigen droegen vrucht. Dit
bleek uit hun liefde, hun hoop (vs11) en hun geloof (vs12). Het gaat God altijd
om een leven vol gerechtigheid, niet om uiterlijke positie. Er gingen mensen
verloren die de geweldigste dingen hadden gezien en geproefd (vs4-8). Ze
droegen alleen geen vrucht. Jezus zei:
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Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok
blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de
ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt gij niets doen. Jh15:4-5

Er wordt gezegd dat de gelovigen uit de Hebreeën diensten hadden bewezen
aan de heiligen. Dit blijkt verderop uit 10:32-34 en 13:1v. Men leed mee met de
gevangenen, betoonde veel broederliefde en was gastvrij voor rondreizende
predikers.

Vers 11
Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de
verwezenlijking der hoop tot het einde toe,
Nadat hij de lezers heeft bemoedigd om hun vrucht, gaat de schrijver nog
een stap verder. Hij wil dat men zich gaat richten op de tegenwoordige
dienst van Christus in de hemel en zijn spoedige wederkomst. Met dezelfde
ijver moet dit gebeuren als waarmee men de heiligen diende. De hoop moet
worden verwezenlijkt. Totdat deze hoop in vervulling gaat, heeft de christen
zijn blik omhoog gevestigd (naar Jezus in de hemel) en naar voren (naar zijn
wederkomst).

Vers 12
opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door
geloof en geduld de beloften beërven.
We kunnen zo snel ‘traag’ worden in onze hoop. Dan vestigen we alle aandacht
weer op het hier en nu. Ze waren al traag in het horen (5:11) nu moeten ze
niet ook nog traag worden in de hoop. Ze moesten navolgers gaan worden
van de vaderen die ook de hoop met geduld oefenden.Straks, als het vrederijk
aanbreekt, zullen zij dat wat hen was belooft, beërven. Straks, in hoofdstuk 11,
zal de schrijver hier uitvoerig op terugkomen.
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Vers 13
Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer Hij, omdat Hij bij
niemand hoger kon zweren, bij Zichzelf,
God beloofde Abraham een zoon (en door die zoon een rijk nageslacht).
Abraham heeft zeer lang moeten wachten op de vervulling van deze belofte.
De Hebreeën kenden de Zoon van de belofte al en hadden dus zoveel meer
dan Abraham! God zwoer aan Abraham zodat hij een grond had voor zijn
geloof, de eedzwering van God Zelf! Er staat vier keer dat God zweer in het OT:
1.

Gn22:16-18. God belooft Abraham op grond van het (voorkomen) offer
van diens zoon een rijk nageslacht.

2.

Ps95:11. God zweert dat het volk het beloofde land niet zal ingaan
vanwege hun zonden.

3.

Ps110:4. Ondanks de ontrouw van het volk gaat God zijn beloften toch
vervullen in de Man aan zijn rechterhand van van wie hij gezworen heeft
dat Hij priester is in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek.

4.

Js45:23. De tijd waarvan God gezworen heeft dat alle knie zich voor Hem
(Christus) zal buigen.

Drie van de vier Schriftplaatsen worden in deze brief aan de Hb behandeld.

Vers 14
zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen.
Dit was de feitelijke belofte aan Abraham. Deze vond plaats na het offer van
Izaäk, de zoon van de belofte. Hierin is natuurlijk een diepere boodschap. God
belooft (Gn12, 15 en 17), maar ‘effectueert’ dit op grond van het offer, zoals
in Christus alle beloften van God zijn gegrond. Het nageslacht van Abraham
omvat niet alleen de fysieke Israëlieten, maar ook alle gelovigen, zowel uit
Israël als uit de volken.
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Vers 15
En zó, door geduld te oefenen, heeft deze het beloofde verkregen.
De trouw van God ligt aan de basis van de vervulling van de beloften. De
mens is daarin niet passief en afwachtend, maar actief in het voortbrengen
van vrucht en in het oefenen van geduld. De volledige vervulling, het rijke
nageslacht, heeft hij tijdens zijn leven nooit gezien. Zijn beloofde zoon, op wie
hij 25 jaar heeft moeten wachten, was het bewijs dat de rest van de belofte
ook uit zou komen. In die zin ontving hij al het beloofde. Hij ontving deze zoon
tijdens diens geboorte, maar ook nadat hij hem bijna had geofferd. In die zin
ontving hij hem voor de tweede keer. Dit was een ontvangen ‘door de dood
heen’. Hierin zit een diepe gedachte met betrekking tot ons ‘ontvangen’ van
een gekruisigde en opgestane Christus door het geloof.

Vers 16
Want mensen zweren bij wie hoger is, en de eed dient hun tot bekrachtiging,
als einde van alle tegenspraak.
Hier vergelijkt de schrijver de eedzwering van God met die van mensen. Dit
was door God goedgekeurd (Ex22:11), terwijl Hij dit zelfde middel ter hand
neemt om de mens tegemoet te treden.

Vers 17
Daarom heeft God, toen Hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der
belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, Zich onder ede
verbonden,
De belofte van God was geen voorwaardelijke belofte in de zin dat de vervulling
afhing van de trouw van mensen. De vervulling hangt uitsluitend van God af.
Dit is de reden geweest dat God zich onder ede verbonden heeft. Alles wat God
in zijn raad besluit, gaat Hij doen. De raad van God is namelijk onveranderlijk.
Hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil (Ef1:12). Zo is het ook met ons.
Alles wat god in zijn Woord aan ons belooft in Christus, gaat Hij ook doen. Wij
zullen ook dat wat Abraham was beloofd beërven, zij het dat wij een hemelse
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roeping hebben in het vrederijk. Wij bezitten nu de zegen onder Christus op
aarde (zoals straks het overblijfsel van Israël op aarde) en straks de zegen met
Christus in de hemel (waar we ook nu al iets van ervaren).

Vers 18
opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is, dat God
liegen zou, wij, die (tot Hem de) toevlucht genomen hebben, een krachtige
aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.
Zo heeft God zijn raad, door twee dingen bewezen. Door de belofte en door de
eed. Die twee zijn onveranderlijk. God kan niet liegen. Het staat vast dat wat
Hij heeft belooft en onder ede heeft gezworen, gaat gebeuren. Hierin hebben
wij een sterke vertroosting (andere vertalingen) of een krachtige aansporing.
Daarom moeten wij deze hoop grijpen die voor ons ligt, gebaseerd op God
Zelf. Onze toevlucht is God Zelf die ons deze dingen heeft beloofd d.m.v. het
geschreven Woord van God. Dit woordje ‘toevlucht’ zinspeelt op de vrijsteden
uit het OT waarheen een doodslager kon vluchten (Nm35:9-34).

Vers 19
Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot
binnen het voorhangsel,
‘Haar’ slaat terug op de hoop uit vers 18. De Hebreeën waren in ruwe stormen
aangekomen vanwege de vervolgingen van landgenoten. De ziel heeft dan een
vast punt nodig om in te rusten. Dit vaste punt is de hoop. De hoop is als
een anker voor de ziel: ze is gebaseerd op Gods eigen beloften en eedzwering
en ligt dus zo vast als een huis. Hoe meer de ziel is vervuld met de woorden
van God, hoe sterker de ziel aan hart anker vastligt. Dit anker reikt tot binnen
het voorhangsel. Onze hoop is verbonden met de plek waar Jezus nu is: het
hemelse heiligdom. In deze beeldspraak ziet de schrijver het voorhangsel in de
hemel nog als gesloten, terwijl deze op aarde was gescheurd.
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Vers 20
waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening
van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.
Jezus is als voorloper in het heiligdom ingegaan. Het woord ‘voorloper’
betekent ‘iemand die voor de anderen uitrent’. Jezus, de nederige Mens die
zoveel heeft verdragen op aarde, is ons vooruit gerend. Hij is in het heiligdom
onze Voorspraak en hogepriester. Terwijl wij nog rennen in de wedloop, is Hij
daar ten behoeve van ons. Hij wacht niet alleen op ons, maar verricht daar zijn
hogepriesterlijke dienst voor ons naar een nieuwe orde, die van Melchisedek.

Vragen over Hebreeën 7:1-12
1.

Wat betekent het dat Melchisedek ‘aan de Zoon van God is gelijkgesteld’
(vs3)?

2.

Had hij geen vader en moeder dan (vs3)?

3.

Lees vers 8. Was Melchisedek onsterfelijk?

4.

Wat is het antwoord op de vraag in vers 11?

5.

Wat betekent een verandering van wet in vers 12? Welke wet?
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Aan het slot van hoofdstuk 6 komt de schrijver terug op een thema dat al
eerder aan de orde kwam: het hogepriesterschap van Christus. Omdat de
Hebreeën gevaar liepen af te drijven (2:1) van Jezus laat de schrijver hen zien
waarom Christus’ hogepriesterschap zoveel verhevener is dan dat van Aäron.
Hij gebruikt, aan de hand van Psalm 110:4, de figuur van Melchisedek (die
we in Gn14 tegenkomen) om te laten zien hoe volmaakt het werk van Jezus
als hogepriester is. Het is in alle opzichten voortreffelijker dan het Levitische
priesterschap. Door de beschrijvingen uit Gn14 te gebruiken, laat hij zien dat
er een diepere betekenis zit in de manier waarop de Heilige Geest de woorden
heeft gekozen. Dit noemen we een typologische toepassing.
Vers 1
Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God,
die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet
kwam en hem zegende,
De historische Melchisedek was de koning van Salem (‘vrede’; zie vs2) en
priester van de Allerhoogste God. Abraham kunnen we zien als een type van
de gelovige. Hij werd gezegend door Melchisedek, vlak voordat hij de koning
van Sodom zou treffen:
Toen ging de koning van Sodom uit, hem tegemoet, nadat hij teruggekeerd was
van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die met hem waren, naar het
dal Sawe, dat is het Koningsdal. Gn14:17

97

Het anker voor de ziel

De plek waar Abraham Melchisedek ontmoet is in het Koningsdal. Deze plaats
wordt in 2Sm18:18 genoemd als de begraafplaats van Absalom (‘vader des
vredes’) die een type is van de Antichrist, de brenger van de valse vrede. De
ware Koning, Christus, wordt hier voorgesteld als Melchisedek die Abraham,
de gelovige, zegent met brood en wijn. Zo ontvangt Abraham kracht voor zijn
confrontatie met de koning van Sodom. Wij hebben ook te maken met een
vijandige wereld en niets geeft ons meer kracht dan een ontmoeting met
Degene aan Gods rechterhand. Straks in het Vrederijk zal hij zichtbaar zijn volk
Israël zegenen met brood en wijn.

Vers 2
aan wie ook Abraham een tiende van alles gegeven heeft, is vooreerst,
volgens de uitlegging (van zijn naam): koning der gerechtigheid, vervolgens
ook: koning van Salem, dat is: koning des vredes;
Abraham gaf aan Melchisedek een tiende van alles, zodat hij zich aan hem
onderwierp. Dat hij de koning van de gerechtigheid en de koning van de vrede
wordt genoemd houdt verband met het Vrederijk. Daar zullen gerechtigheid
en vrede heersen over de aarde. Nu al worden ze gevonden onder de gelovigen
zoals Paulus in Rm14:17 laat zien:
Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in
rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

Daarom is onze Hogepriester Degene die deze dingen in onze levens bewerkt
zo groot. Eerst zal trouwens straks de gerechtigheid op de aarde worden
gevestigd d.m.v. de oordelen (Js26:9) en daarna zal de vrede de aarde vervullen
tot in eeuwigheid (Js32:17).

Vers 3
zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van
dagen of einde des levens, en, aan de Zoon van God gelijkgesteld, blijft hij
priester voor altoos.
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De schrijver zegt hier niet dat de historische Melchisedek geen vader of
moeder heeft gehad of dat hij eeuwig leefde of iets dergelijks. Hij laat zien
dat de manier waarop Melchisedek in de Bijbel wordt beschreven aangeeft
dat dit aanwijzingen zijn voor de typologische toepassing op Christus. Er staat
nergens in Gn14 dat Melchisedek een vader of moeder had, dus dat houdt
in dat dit typologisch slaat op de tijdloosheid van Christus, die de eeuwige
Zoon van God is. Juist deze twee verzen geven aan dat de manier waarop iets
staat geschreven niet toevallig is. De Heilige Geest heeft er een bedoeling mee.
Melchisedek is niet letterlijk voor altijd priester gebleven, maar in de Bijbel is
hij wel zo beschreven en daarmee lijkt hij op Christus, die wel voor eeuwig
priester is.

Vers 4
Merkt dan op, hoe groot deze is, aan wie de aartsvader Abraham een tiende
gegeven heeft van het beste van de buit.
Nu gaat de schrijver laten zien dat Melchisedek groter is dan Abraham en dan
Levi. Om te beginnen gaf Abraham, de aartsvader (het grote voorbeeld van de
joden), aan Melchisedek een tiende van het beste van de buit. Daarmee staat
Abraham ‘onder’ hem. Wie tienden neemt, is namelijk groter dan wie tienden
geeft.

Vers 5
Nu hebben zij, die uit de zonen van Levi het priesterambt verkrijgen, volgens
de wet wel de opdracht tienden te heffen van het volk, dat is, van hun
broeders, hoewel dezen uit de lendenen van Abraham zijn voortgekomen;
Alleen de stam van Levi mocht tienden heffen. Zij gaven die weer aan de
priesters. Abraham was hun (voor)vader waarmee de schrijver al duidelijk
aangeeft dat als hun voorvader tiende geeft aan Melchisedek, deze dus hoger
moet zijn dan de Levitische priesters. Zowel Melchisedek als de Levitische
priesters namen dus tienden aan. De Levieten deden dat volgens een gebod,
terwijl Abraham dit vrijwillig deed. De Levieten namen niet een hogere plaats
in dan hun broeders, Melchisedek wel ten opzichte van Abraham.
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Vers 6
maar hij, die zich niet tot hun geslacht kon rekenen, heeft van Abraham
tienden genomen en een zegen gegeven aan de drager der beloften.
Melchisedek behoorde niet tot het volk Israël, Abraham had ten tijde van de
ontmoeting nog geen zoon. Dat Melchisedek tienden nam kwam niet voort
uit een gebod, maar was gegrond op zijn persoon: koning en priester. Hij nam
tienden van hem die de drager was van de beloften van God. ‘In u zal Ik alle
geslachten van de aardbodem zegenen (Gn12:3; 18:18, 22:18, 26:4, 28:14,
Gl3:8).

Vers 7
Nu is het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt
gezegend.
De redenering is niet moeilijk te volgen: Als Abraham wordt gezegend, dan is hij
de mindere, want wie de zegen geeft, is meerder. Maar als Abraham gezegend
wordt, die de drager is van de beloften, dan betekent dit dat degene die hem
zegent heel bijzonder moet zijn. Dat klopt ook, omdat Melchisedek opzettelijk
door de Heilige Geest in Gn14 op een bepaalde manier wordt voorgesteld
zodat hij een type is van Christus. Er zit dus al in het Oude Testament een
hele duidelijke aanwijzing dat het oude verbond met zijn priesterdienst niet
volmaakt was! Dit vers wordt door diverse uitleggers gebruikt om vraagtekens
te zetten bij de ‘zegen’ door een ambtsdrager aan het slot van een dienst.
Hij is niet meerder dan de gemeente, dus zou dat eigenlijk een on-Bijbelse
handeling zijn. We moeten hier goed begrijpen wat ‘zegenen’ nu precies is. Er
zijn drie betekenissen:
1.

Het algemeen goede over iemand wensen.

2.

Iets specifieks over iemand wensen.

3.

Een specifieke zegen op iemand leggen.

Op internet vond ik dit:
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Als er in Ef1:3 staat “Gezegend is God” dan voelen we toch allen aan dat we God
niet kunnen zegenen zoals Izaäk dat met zijn zonen deed. Het woord ‘zegenen’
in Ef1:3 betekent ‘prijzen’ en dat is in dat geval heel wat anders. Maar ook het
verschil tussen een zegen toewensen als een gebed en een zegen op iemand
leggen moeten we onderscheiden anders krijgen we verwarring (…). Voor de
schrijver en voor zijn lezers was dit (vers 7 van Hb7, DJJ) een leerstelling die
als een paal boven water stond. Uit het Oude Testament was hun dit kennelijk
duidelijk. Het was Aäron en zijn zonen die de hogepriesterlijke zegen op het
volk konden en mochten leggen. Dit voorbeeld sprak voor de ontvangers van de
brief aan de Hebreeën voldoende en de gedachte dat het gelijke het gelijke kon
zegenen of nog extremer dat het mindere het meerdere zou kunnen zegenen in
de zin van zegen opleggen kwam in hun hoofd niet op. Ze vonden daarvan in
het Oude Testament geen enkel voorbeeld (…). Zegenen in de zin van toezeggen
heeft - zoals al gezegd - een bepaalde inhoud die aan de persoon in vervulling zal
gaan Dit zegenen heeft dus - zoals gezegd - een zeker profetisch karakter. Het is
niet hetzelfde als zeggen : ”In de naam van de Heer zegen ik je”. Als iemand dat
zegt dan kunnen we terecht vragen: “Waarmee zegen je me dan”. Zo’n uitspraak
op zichzelf is niet een zegen opleggen maar een zegen toewensen. Want zo’n zin
zegt niets over de inhoud van de zegening. Een zegen op iemand leggen is dus
meer dan een wens. Het houdt in dat over bepaalde goede dingen gesproken
wordt die de persoon die gezegend wordt, ontvangen zal (…). Zegenen in de
zin van het goede toewensen kunnen we doen in welke positie we ook zijn. We
kunnen dat als minderen ten opzichte van meerderen, van kinderen ten opzichte
van onze ouders, enz. Het is zeker een bemoediging voor de ander als kind van
God als je hem Gods zegen toewenst, maar dat is niet zegen toezeggen in de zin
zoals ik dat vind in de voorbeelden die de Bijbel geeft.1

Vers 8
En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie
wordt getuigd, dat hij leeft.
In het geval van de Levitische priesterdienst ontvangen de priesters, gewone,
sterfelijke mensen, tienden. Natuurlijk was Melchisedek historisch gezien
ook een gewoon sterfelijk mens, maar het gaat hier nogmaals, om de manier
waarop hij in de Bijbel wordt gepresenteerd. Sterfelijk mensen namen tienden
aan om in leven te blijven, terwijl Melchisedek (in type) eeuwig is. Abraham gaf
hem de tienden uit eerbetoon, niet om in zijn levensonderhoud te voorzien.
Zo kunnen wij ook niets aan Christus geven dat nodig is om in leven te blijven.

1

www.jaapfijnvandraat.nl: ‘zegenen en vervloeken’
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Hij is een eeuwige Hogepriester. Wat wij Hem aanbieden (materiële zaken, tijd,
bekwaamheden, lofprijzing, overgave) is op grond van eerbetoon.

Vers 9
Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het
tiendrecht (van een ander) onderworpen,
Dit is een heel verregaande denkstap die de schrijver hier maakt. Levi was
het hoofd van de Levieten. Hij hief de tienden. Omdat hij ten tijde van Gn14
nog in de ‘lendenen’ van Abraham was, gaf hij dus ook tienden in plaats van
dat hij ze ontving. Ook Levi was aan Melchisedek onderworpen, dus ook zijn
priesterdienst!

Vers 10
want hij was nog in de lendenen van zijn vader, toen Melchisedek deze
tegemoet kwam.
De lendenen (of heup) worden in de Hebreeuwse zegswijze symbolisch
gezien als de plaats van de verwekkingskracht. Dit is geen biologie, maar
een geestelijke benadering van een orde. Levi was dus ondergeschikt aan
Melchisedek, zoals het Israëlische priesterschap ondergeschikt is aan dat van
Christus.

Vers 11
Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers,
daaronder heeft het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog
nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchisedek opstond,
van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aäron is?
Dit is het eigenlijke punt dat de schrijver wil maken. Het is niet moeilijk te
begrijpen. Het hele systeem van het Levitische priesterschap was niet
volmaakt. Toch heeft God het ingesteld. Het feit dat het niet volmaakt was
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lag niet aan God, maar aan de mens. Zij was onvolmaakt en dus was het
priesterschap onvolmaakt. Er moest een ander systeem komen. Dit is er ook
gekomen toen Christus kwam. Van Hem wordt niet gezegd dat Hij naar de
oude orde van Aäron was, maar naar de nieuwe orde van Melchisedek. Als het
Oude Testament dus al aangeeft dat er een nieuwe ordening komt, dan moet
dat wel betekenen dat het oude systeem onvolmaakt was.

Vers 12
Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een
verandering van wet.
Niet alleen het priesterschap van Christus is anders, ook het systeem waarin
het priesterschap was ingebed, werd anders. Er is nu sprake van een andere
‘wet’. De oude wet was die van de Sinaï. Deze bepaalde precies hoe het
priesterschap moest functioneren. Nu er een andere orde is gekomen, die van
Melchisedek, moeten daar dus ook andere ‘wetten’ of beginselen gelden. En
dat is inderdaad zo, zoals we zullen zien. De oude wet wordt trouwens niet
afgeschaft, maar vervuld in Christus. Dit is een moeilijk punt, maar daar komen
we uitgebreid op terug bij de bespreking van Hb8:13.

Vers 13
Want Hij, van wie aldus wordt gesproken, heeft behoord tot een andere
stam, waaruit niemand met het altaar te doen had:
Eén van deze nieuwe beginselen is dat de nieuwe priester kennelijk niet meer
uit de stam van Levi hoeft te komen. De priesters deden dienst aan het altaar.
Niemand anders had dit voorrecht dan zij, die uit Levi waren. Nu is er ineens
iemand uit Juda die dit doet, en wel in de hemel. Hij vervult een nieuw type
priesterschap, ingebed in een nieuwe wet, onder een nieuw verbond. Het
heeft de volmaaktheid gebracht!
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Vers 14
het is immers duidelijk, dat onze Here uit Juda is gesproten, ten aanzien van
welke stam Mozes met geen woord van priesters gerept heeft.
De conclusie is eenvoudig: Christus (hier genoemd: ‘onze Heer’) is uit een andere
stam, namelijk Juda. Dit betekent dat Hij dus tot een ander priestersysteem
behoort dan die van het oude verbond. De schrijver neemt veel tijd om keer op
keer aan te wijzen dat Christus nu wel de volmaakte Hogepriester is en wel het
volmaakte priesterschap uitoefent. Door Zijn dienst zijn wij volmaakt en hoeft
er nooit meer een offer gebracht te worden voor onze zonden! Hij die nu het
hemelse priesterschap uitoefent, zal straks de Koning en Priester zijn.
Zo zegt de HERE der heerscharen: zie, een man, wiens naam is Spruit. Deze zal
uit zijn plaats uitspruiten en hij zal de tempel des HEREN bouwen. Ja, hij zal de
tempel des HEREN bouwen en hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser
zitten op zijn troon; en hij zal priester zijn op zijn troon; heilzaam overleg zal er
tussen hen beiden zijn. Zc6:12,13

Vragen over Hebreeën 7:15-28
1.

Lees vers 18. Is de wet van Mozes nu ‘afgeschaft’?

2.

Wat betekent ‘volkomen behouden’ in vers 25?

3.

Wat betekent het dat er wordt gezegd dat Jezus ‘gescheiden’ van de
zondaren is in vers 26?

4.

Wat heeft Jezus ‘voor eens en voor altijd gedaan’ (vs27)?

5.

Wat doet dit gedeelte met jouw geloofszekerheid? Wat zegt het je dat jij
zo’n Hogepriester hebt?
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Het hele betoog van de schrijver in dit hoofdstuk is dat Christus een
hogepriester is van een veel hogere orde dan de hogepriesters onder het oude
verbond, volgens de orde van Aäron.
Dit doet hij aan de hand van een uitspraak in Ps110:4 ‘Gij zijt priester voor
eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.’ Voor ons komt dit misschien vreemd
over, om zo lang door te gaan op dit ene zinnetje, maar er hangt nogal wat van
af! Het Oude Testament kondigde aan dat er een nieuwe ‘soort’ priester zou
komen. Dit is voor ons die leven onder de zegeningen van dit nieuwe verbond
een anker voor de ziel: een rein geweten, met vrijmoedigheid naderen tot in
het heiligdom en weten dat Jezus onze zaken behartigt bij God. Als er een
ander type priester is, dan is er ook een andere wet, een ander bestel (7:12).

Vers 15
En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek
een andere priester opstaat,
In vers 13 en 14 had de schrijver gezegd dat het duidelijk is dat Jezus niets te
maken heeft met het priesterschap van het oude verbond.
1.

Jezus behoort tot een andere stam (Juda) dan die met het altaar te maken
had (Levi).

2.

Jezus behoort tot de stam Juda, waarvan Mozes met geen woord over
het priesterschap heeft gerept.
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Het wordt nog veel duidelijker als we gaan begrijpen dat er een nieuwe
priester opstaat, die geestelijk gezien, door de Schrift gelijk gesteld wordt met
Melchisedek.

Vers 16
die dit niet geworden is krachtens een wet met een voorschrift betreffende
vleselijke (afkomst), maar krachtens een onvernietigbaar leven.
We hebben al verschillende keren gezien dat de figuur van Melchisedek door de
Heilige Geest zo wordt beschreven, dat hij overduidelijk heenwijst naar Jezus.
De priesters van het Oude Testament ontvingen hun ambt vanuit een bepaald
voorschrift. Er staat letterlijk: ‘naar (de) wet van een vleselijk gebod’. Dit
woord ‘wet’ slaat niet op de wet, maar betekent: ‘regel, norm, wetmatigheid’.
‘Vleselijk’ betekent niet ‘zondig’, maar ‘natuurlijk’. De geboden van het oude
priesterschap hadden niet te maken met de toestand van het hart, met de
innerlijke gezindheid, maar met het uiterlijke, lichamelijke, zichtbare. Jezus is
niet Priester geworden volgens dergelijke vleselijke voorschriften, maar in de
kracht van een ‘onvergankelijk’ leven. Hij heeft geen opvolging nodig. Hij is door
de dood en de opstanding heen hogepriester geworden. Dit onvergankelijk
leven slaat dus niet op zijn goddelijke natuur, maar op zijn opstandingsleven als
mens. In Nm17 zien we dit geïllustreerd aan de hand van de bloeiende staf van
Aäron. Nieuw leven uit de dood was het kenmerk van de ware hogepriester
door God aangesteld.

Vers 17
Want van Hem wordt getuigd: Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening
van Melchisedek.
Weer haalt de schrijver Ps110:4 aan. Dit keer ligt het accent weer op een ander
aspect.
1.

5:6: U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchisedek.

2.

5:10; 6:20: U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchisedek.
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3.

7:17: U bent priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchisedek.

4.

7:21: De Heer heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent
priester tot in eeuwigheid naar de orde van Melchisedek.

Zolang wij nog te maken hebben met zwakheden, is Jezus onze hogepriester
die de taak van Aäron uitvoert in de hemel. Als het Vrederijk aanvangt, dan
zal Hij verschijnen als de ware Melchisedek en ons verkwikken met brood en
wijn. Dan zal zijn taak als de grote Aäron voorbij zijn. We hebben immers een
opstandingslichaam en zijn bovendien niet meer in de ‘woestijn’.

Vers 18
Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en
nut is, –
De schrijver vat nog even samen wat hij wil zeggen, aansluitend ook op
vers 11. Er zijn twee bestellen, systemen, ordeningen. Het oude systeem
was onvolmaakt vanwege de zwakheid van de mens, Het nieuwe systeem is
volmaakt vanwege de volmaaktheid van de priester. Het oude bestel bracht
geen volledige verlossing en was dus zonder kracht en nutteloos.

Vers 19
immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht – maar
thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.
Het Levitische priesterschap was verbonden met de wet van Sinaï, het oude
verbond. De wet was goed en volmaakt, maar de mens was dat niet. Daarom
kon dit systeem niet het volmaakte brengen. Ze kon de mens wel de weg
wijzen, maar niet voorzien in de kracht om die weg te gaan. Maar nu is er een
betere hoop: Jezus. Hij is volmaakt, zijn werk is volmaakt en dus kunnen wij tot
God naderen als mensen die rein zijn. We mogen dicht bij God komen, zoals
vroeger alleen de priesters dat mochten doen.
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Vers 20
En in zoverre het niet zonder een plechtige eed plaats had – want genen zijn
zonder eed priester geworden,
God legde geen eed af bij de instelling van het Levitische priesterschap. Dit
deed God wel bij de aanstelling van Jezus als hogepriester.

Vers 21
maar déze met een eed bij monde van Hem, die tot Hem sprak: De Here heeft
gezworen en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt priester in eeuwigheid –
Hier zien we wederom de aanhaling van Ps110:4. Deze keer ligt de nadruk
op de eedzwering van God toen Hij Jezus aanstelde als de eeuwige priester,
volgens een nieuw verbond en in de kracht van diens eigen Persoon. God kan
er in de eeuwigheid nooit meer op terugkomen; Hij heeft onder ede gezworen
dat Jezus in alle eeuwigheden de volmaakte priester zal zijn tussen God en
mensen.

Vers 22
in zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden.
‘Jezus’ is de naam van de Mens die hier op aarde heeft geleefd en is gestorven
en opgestaan. Deze Mens is nu borg geworden van een beter verbond dan het
oude. Over dit nieuwe verbond zullen we uitvoerig horen in de komende twee
hoofdstukken. Jezus staat garant voor de effectiviteit van dit nieuwe verbond.
Het is volmaakt omdat Hij en zijn offerwerk op het kruis volmaakt zijn. Een
verbond is een beschikking van God waarbij de mens, als hij aan bepaalde
verplichtingen voldoet, in relatie met God kan komen. Onder het oude
verbond faalde de mens omdat deze niet aan de verplichtingen kon voldoen.
Jezus heeft als borg alle verplichtingen op zich genomen. Hij heeft zijn eigen
leven gegeven zodat wij vrij konden komen van onze schuld. Ook is Hij nu borg
in de hemel dat aan alle voorschriften zullen worden voldaan. Alle zegeningen
zijn beschikbaar voor de gelovigen.
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Vers 23
En zíj zijn in groter getale priester geworden, omdat zij door de dood
verhinderd werden het te blijven,
Onder het oude verbond volgden de priesters elkaar continu op vanwege
de sterfelijkheid van de mens. Geen één priester kon langer in zijn ambt
functioneren dan dat zijn leeftijd het toeliet. Uiteindelijk stierven zij toch ook
allemaal.

Vers 24
doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat
op geen ander kan overgaan.
Jezus heeft de dood overwonnen. Hij leeft in eeuwigheid en zal dus ook nooit
‘opgevolgd’ hoeven te worden.

Vers 25
Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar
Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.
Dit is de kerntekst van het hele gedeelte vanaf hoofdstuk 5. Omdat Jezus
volmaakt is, omdat Hij de dood heeft overwonnen en dus een hogepriester
is volgens een totaal nieuwe ordening, kan Hij volkomen behouden wie door
Hem tot God gaan. Hij kan hen tot het einde toe bewaren. Het gaat hier dus
niet om de eeuwige behoudenis, maar om onze reis op deze aarde. Hij redt
ons tot het einde toe uit verzoekingen omdat Hij voor ons bidt (tussenbeide
treedt). Wij naderen daarbij tot God, wat een uitdrukking is die te maken heeft
met het naderen van de priesters in het Oude Testament tot God. We zijn
nu aanbidders in het hemelse heiligdom geworden. In 4:16 gaat de zwakke,
beproefde, lijdende zoon tot de troon van de genade, hier gaat de prijzende,
aanbiddende zoon tot de troon. Ook hierin is Jezus onze hogepriester. Vanaf
dit vers wordt deze laatste waarheid belicht.
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Vers 26
Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of
smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven;
Bij onze status als aanbidders in het heiligdom ‘past’ een hogepriester als
Jezus. Hij past bij onze nieuwe positie. Wij zijn zonen van God geworden die nu
dicht bij zijn hart zijn gebracht en Hem offers brengen van lof en aanbidding.
Dat kan alleen als wij heilig (vroom, godvrezend) en onbesmet zijn, zonder
schuld en gescheiden van de zondaren. Wel, dat zijn precies die kenmerken
die Jezus ook heeft! Als zondaren hebben wij een hogepriester nodig die ons
kan verzoenen met God. Als aanbidders past ons een dergelijke hogepriester.
Hij is boven de hemelen verheven, dat betekent dat Hij boven de geschapen
hemelen is gesteld. Wij hebben een hemelse roeping (3:1) en dus past een
hogepriester als Jezus bij ons.

Vers 27
die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen
zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste
heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht.
Weer een contrast met de priesters onder het oude verbond: zij brachten iedere
dag offers en dit ook nog eens voor de eigen zonden. Jezus bracht eenmaal een
offer en wel Zichzelf. ‘Door Zichzelf op te offeren’ staat hier letterlijk. Hij was
zonder zonde, maar werd tot zonde gemaakt (2Ko5:21).

Vers 28
Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met zwakheid behept zijn,
maar het plechtige woord van de eed, die ná de wet kwam, stelt de Zoon, die
in eeuwigheid volmaakt is.
Nog eens vat de schrijver het betoog samen. De wet (het oude bestel)
functioneerde met zwakke mensen. De eed van God, die later kwam, had
de Zoon op het oog, die in eeuwigheid volmaakt is. Hij is daar om van ons
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aanbiddende zonen en dochters te maken die voortdurend gemeenschap
hebben met God, ondanks dat we nu nog in de woestijn leven.

Vragen over Hebreeën 8:1-7
1.

Welke dienst verricht Jezus in het heiligdom? Vers 2

2.

Wat betekent vers 4?

3.

Is er in de hemel ook een tabernakel? Vers 5

4.

Wat betekent het woord ‘middelaar’ in vers 6?

5.

Wat is het ‘tweede’ uit vers 7?
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Hebreeën 8:1-7
Jezus is niet alleen voor ons gestorven, maar Hij leeft op dit moment als
verheerlijkte Mens in de hemel. Daar is Hij aan de rechterhand van God om een
werk te verrichten in het heiligdom voor ons. In het Oude Testament werd met
beelden en typen voorgesteld wat dat werk is. Het is een priesterlijk werk. Hij
heeft allereerst met zijn eigen bloed betaald voor de zonden. Omdat dit bloed
volmaakt was, is dit werk eenmalig en hoeft nooit meer herhaald te worden.
Ten tweede leidt Jezus de gelovige door dit volmaakte werk in het heiligdom
in de geest. De gelovige is hier een aanbidder geworden. Ten derde bidt Jezus
voor de gelovige en komt Hij deze te hulp in zijn weg hier beneden door de
‘woestijn’ heen. Daar wordt de gelovige geconfronteerd met verzoekingen.
Omdat Jezus deze verzoekingen kent kan Hij de gelovige te hulp komen. De
Hebreeën waren geneigd door deze verzoekingen Jezus de rug toe te keren.
De schrijver pleit voor het volmaakte werk van Christus. Naast dit is er niets
dat redding brengt.
Vers 1
De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben,
die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen,
Na een lang betoog komt de schrijver tot een soort samenvatting. Dit is nu
de hoofdzaak (climax, bekroning): We hebben een volmaakte hogepriester
in Jezus Christus. Hij is niet op aarde, maar in de hemel, aan de rechterzijde
van de troon van God. ‘Troon’ heeft te maken met de regering van God. Jezus
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is de Koning-Priester. Hij maakt alles nieuw en volmaakt wat in het Oude
Testamentische bestel nog onvolmaakt was.
•

In Hb7 gaat het over een nieuwe priesterorde.

•

In Hb8 gaat het over een nieuw verbond.

•

In Hb9 gaat het over een nieuw heiligdom.

•

In Hb9, 10 gaat het over een nieuw offer.

•

In Hb10 gaat het over nieuwe aanbidders.

God komt tot ons in zijn Zoon en daarom mogen wij tot Hem komen door de
Zoon. Dit is mogelijk omdat we de beschikking hebben over Christus.

Vers 2
de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here
opgericht heeft, en niet een mens.
Er staat hier letterlijk: ‘een bedienaar van het heiligdom’. Een bedienaar is
iemand die een openbaar ambt bekleedt. Het is iemand die een dienst aan
anderen verricht, zoals overheidspersonen (Rm13:6), maar ook de priesters en
de Levieten in de tabernakel en de tempel. Christus is de unieke ‘bedienaar’ in
het hemelse heiligdom. Wij zijn in Hem geliefd (Ef1:6) en in Hem aanbidders
geworden (Hb13:15). God de Vader kan alleen ‘tevreden’ zijn als er iets aan
Hem wordt aangeboden in Christus. ‘Heiligdom’ is de hemelse tabernakel. Dat
wat geestelijke werkelijkheid is en wat in de aardse tabernakel aanschouwelijk
was gemaakt.
Eén keer per jaar ging een hogepriester het heilige der heilige binnen, maar de
dagelijkse dienst in het heiligdom bestond uit:
1.

Het verzorgen van de lampen (Lv24:2-4; Nm8:2).

2.

Iedere morgen het reukwerk aansteken (Ex30:7v.).

De kandelaar was van zuiver goud en droeg de zeven lampen. Dit is een type
van Christus die d.m.v. de gelovigen (door de kracht van de Geest, dit is de olie)
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goddelijk en hemels licht verspreid. Dit gebeurt op aarde (zie Op1:20 waar de
zeven kandelaren de gemeenten zijn), maar vooral ook in het heiligdom zelf!
Er is licht voor God zelf. Door de Heilige Geest krijgen wij inzicht in de ‘gouden’
heerlijkheden van Jezus. In aanbidding brengen wij dit licht in het heiligdom
waar de wereld niets van begrijpt. Het licht viel op de toonbroden zodat we
zien dat Christus zijn volk draagt en verlicht met zijn eigen Persoon.
Het reukwerk spreekt van de gebeden. Christus bidt voor ons (Hb7:25;
Rm8:34), wij bidden voor anderen en aanbidden God. Alleen de ‘reuk’ van
Christus in ons is aangenaam voor God! Het hemelse heiligdom is door de
‘Here opgericht’, het is door God bedacht en in werking gesteld.

Vers 3
Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om
die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren.
Een hogepriester moest met een offer binnengaan in het heilige der heilige.
Dit wordt zorgvuldig uitgewerkt in Hb9. Het was noodzakelijk dat dus ook Jezus
‘iets’ had om te offeren. Dit was zijn eigen bloed of ook ‘Zichzelf’. De aardse
hogepriesters offerden onvolmaakte offers en moesten dus ieder jaar weer
hetzelfde doen. Christus offerde eenmalig een volmaakt offer en dus is God
daarmee voor altijd tegemoet gekomen.

Vers 4
Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er (hier
reeds) zijn om volgens de wet de gaven te offeren.
De tegenstelling is duidelijk: het priesterschap op aarde is iets anders dan dat
in de hemel. Op aarde zou Christus niet eens priester wezen. Er zijn er, uit de
stam van Levi, al wel ‘genoeg’. Zij offeren volgens de wet (de voorschriften uit
het Oude Testament).

115

Het anker voor de ziel

Vers 5
Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het
hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel
zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het
voorbeeld, dat u getoond werd op de berg.
Niet alleen is deze dienst op aarde, zij is ook nog eens een schaduw. Het is niet
de werkelijkheid, zoals God het heeft bedoeld. Toen God Mozes de opdracht
gaf tot de bouw van de tabernakel, gaf Hij aan dat er een voorbeeld is in de
hemel. Dit betekent niet dat er in de hemel ook een tabernakel staat, maar dat
de hemelse dingen, de geestelijke zaken, door God op aarde werd uitgebeeld.
Mozes ontving van God de gedachten over het naderen tot Hem. Dit is een
citaat van Ex25:40.
Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond
is.

Mozes zag dus (hoe hij dat heeft gezien weten we niet) de gedachten van God
in de hemelse voorstelling van de tabernakel.

Vers 6
Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de
middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere
beloften berust.
Jezus heeft een verhevener dienst verkregen omdat Hij een dienaar is van het
hemelse heiligdom. Hij is daarmee ook de middelaar (degene die bemiddelt
tussen twee partijen van een verbond) geworden van een beter verbond, het
nieuwe. Hoewel de Bijbel spreekt van meerdere verbonden, zijn er ten diepste
maar twee: het oude (OV) en het nieuwe verbond (NV). Een verbond is een
contract tussen God en de mens. Beiden hebben verplichtingen. Het verbond
gaat altijd van God uit, nooit van de mens. Als de mens aan zijn verplichtingen
voldoet (het onderhouden van de geboden), is er een relatie mogelijk. Onder
het oude verbond was dat onmogelijk, omdat de mens een zondaar is. Onder
het nieuwe verbond heeft God de verplichtingen van de mens Zelf volbracht.
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Daarom zijn er betere beloften: ‘Ik zal het doen’. Zie ook Jr31:31-34 waar God
al spreekt over dit nieuwe verbond:
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël
en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik
met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit
het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer
over hen ben, luidt het woord des HEREN. Maar dít is het verbond, dat Ik met het
huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn
wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God
zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste
en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen,
van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal
hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

Daar is de wet geen juk maar geschreven in de harten van de Israëlieten. In ons
hart wordt Christus geschreven door de Geest (2Ko3:1-6,17v.).

Vers 7
Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats
gezocht zijn voor een tweede.
Als het oude verbond (hier ‘eerste) volmaakt was geweest dan had God ook
niet hoeven spreken van een nieuw (tweede) verbond in Jr31. Dit moet de
Hebreeën toch wel aan het denken zetten. Terug naar het oude verbond of
blijven onder de zegeningen van het nieuwe?
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Vragen over Hebreeën 8:8-13:
1.

Hoe ‘berispt’ God hen dan? Vers 8

2.

Met wie sluit God het nieuwe verbond en wanneer? Vers 8-10

3.

Wat betekent vers 11?

4.

Vers 13. Welke boodschap wil de schrijver overbrengen?

5.

Zal het oude verbond verdwijnen?
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In het voorgaande hebben we gelezen dat de schrijver van deze brief er alles
aan doet om zijn (Joodse) lezers er van te overtuigen dat met de komst van
Christus alles wat er in de Joodse godsdienst was, is vervuld. Hij is de volmaakte
hogepriester. Dat betekent dat er ook een ander ‘systeem’ is gekomen, want
een verandering van priesterdienst brengt automatisch een verandering
van ‘wet (7:12’. Er is nu een betere hoop (7:19), een beter verbond (7:22),
betere beloften (8:6), betere slachtoffers (9:23), een beter en blijvend bezit
(10:34), een beter (hemels) vaderland (11:16), een betere opstanding (11:35)
en het ‘bloed der besprenging’ dat beter spreekt dan Abel (12:24). Alles is
met Christus beter, ja zelfs volmaakt geworden. We kunnen volkomen tot rust
komen in zijn Persoon en werk. Nu willen we gaan kijken wat het ‘betere’ of
nieuwe verbond nu precies inhoudt. En dat is nog niet zo eenvoudig!
Vers 8
Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat
Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal
brengen,
De verzen 8-12 zijn geciteerd uit de Griekse vertaling van Jr31:31-34. Er staat
dan hier ‘tot stand brengen’ terwijl er in Jr31:31 ‘sluiten’ staat. Het Grieks heeft
‘voleindigen’ dat meer het volmakende, afsluitende van het verbond laat zien.
Jezus is de middelaar geworden van een beter verbond (8:6), ook wel
genoemd ‘het nieuwe verbond (12:24; Lk22:20)’. In bovenstaand vers zien we
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de aankondiging van dit nieuwe verbond, geciteerd uit Jr31:31. Er staat hier
‘een nieuw verbond’. Dit betekent dat er ook een ‘oud verbond’ is. Dit oude
verbond is het verbond dat God sloot met Israël op de Sinaï. Ze ontvingen
toen de wet uit de hand van Mozes. God moest hen berispen. In Jr31 laat God
zien dat er een nieuw verbond gaat komen. Dit houdt in dat Israël onder het
oude verbond had gefaald. Er is dus een nieuw verbond nodig. Zo laat God al
in het Oude Testament zien dat er geen volmaaktheid was onder dat systeem.
God gaat dus een nieuw verbond sluiten met Israël (‘het huis Israëls en het
huis Juda’), terwijl wij, gelovigen uit de heidenen, daarvan ‘meeprofiteren’. De
kenmerken van het nieuwe verbond zijn:
1.

De zegen is afhankelijk van het volbrachte werk van Christus. (Toch is dit
niet het hele verhaal, zie onder vers 13.)

2.

Het is volledig afhankelijk van God.

3.

De zegeningen zijn niet tijdelijk, maar eeuwig.

4.

Onder het oude verbond (OV) nam God zijn volk aan de hand als
onmondigen (Gl4:1-5), maar onder het nieuwe verbond (NV) zijn we
zonen (Gl4:5-7).

5.

Onder het NV is de wet niet opgelegd als een juk, maar geschreven in het
hart en in het verstand.

6.

Onder het NV is er geen onderscheid meer tussen de mensen, want
iedereen heeft een eigen, persoonlijke relatie tot de Heer.

7.

Onder het OV was er een constante herinnering aan de zonden, maar
onder het NV zijn ze voor eens en altijd weggedaan.

Dit NV zal worden gesloten in het laatst der dagen (Jr30:24). Dit zal gebeuren
na de grote verdrukking (Jr30:7; Dn12:1; Mt24:21; Op3:10). Gerechtigheid,
vrede en blijdschap zullen in Israël heersen, zonder dat dit ooit weer wordt
aangetast (Jr30:18-20; 31:4-7, 12-14, 24v., 38-40)!
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Vers 9
niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte ten dage, dat Ik hen
bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich
niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd,
spreekt de Here.
Hier vinden we een beschrijving van de totstandkoming van het OV. Drie
keer beloofde Israël plechtig dat het deze wetten zou gehoorzamen (Ex19:8;
24:3,7). Het volk was helaas nog onkundig en had niet door hoe zwak ze was.
Hier staat daarom zo mooi dat God ze ‘bij de hand nam’. Omdat ze tegenover
God zondigden en zo het verbond verbraken, moest God hen terzijde stellen.
Hij bekommerde Zich niet meer om hen. Hs9:17:
Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar Hem niet geluisterd hebben; en zij
zullen dolende zijn onder de volken.
Maar niet voor altijd! We lezen namelijk even verderop in Hosea:
Hoe zou Ik u prijsgeven, Efraïm, u overleveren, Israël? Hoe zou Ik u prijsgeven
als Adma, u maken als Seboïm? Mijn hart keert zich om in Mij, ten volle wordt
mijn erbarming opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen.
Ik zal Efraïm niet verder verderven. Want Ik ben God en geen mens, heilig in uw
midden, en Ik zal niet komen in toorngloed. Hs11:8-9
Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn
keert zich van hen af. Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een
lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon. Hs14:5-6

Dit vinden we door het hele Oude Testament heen. God oordeelt zijn volk,
maar zal hen uiteindelijk herstellen zodra Christus Zich aan hen zal openbaren
in het laatst der dagen.

Vers 10
Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls
na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en
Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen
Mij tot een volk zijn.
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Hier lezen we heel duidelijk dat dit NV zal worden gesloten met Israël en
niet met de gemeente! Straks (na die dagen= na de dagen van de grote
verdrukking) zal God zijn wetten in de harten van de Israëlieten leggen, nadat
ze zich massaal hebben bekeerd bij de wederkomst van Christus. Wij vallen
dan formeel gezien niet onder deze sluiting, wij ‘genieten’ van de zegeningen
van dit NV omdat wij door het bloed van dit NV zijn geheiligd. In 2Ko3 werkt
Paulus dit uit:
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw
verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest
maakt levend. Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift,
gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het
aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht,
die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in
heerlijkheid zijn? Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid
was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in
heerlijkheid. 2Ko3:6-9

Paulus en zijn medeapostelen worden hier ‘dienaren van een nieuw verbond’
genoemd. Het OV wordt een ‘bediening van de dood’ genoemd, omdat het
geen leven kon brengen. Het NV is de ‘bediening van de Geest’ of de ‘bediening
die rechtvaardigheid brengt’. In vers 3 staat dat niet de wet, maar Christus in
onze harten wordt geschreven.

Vers 11
En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder
leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste
tot de grootste onder hen.
Dit NV zal maatschappelijke en godsdienstige zegen brengen omdat iedereen
een levende, werkelijke relatie zal hebben met God. Het woord ‘kennen’ dat
hier wordt gebruikt betekent ‘bewust, innerlijk kennen’. De wetten die nodig
zijn om dit gezegende leven te leven zullen niet worden onderwezen door
rechters en Schriftgeleerden, maar ieder zal deze wetten in zijn/haar hart
hebben, of ze nu oud of jong zijn. Dit zal gebeuren in het 1000 jarig vrederijk,
ook wel het Messiaanse rijk genoemd.
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Vers 12
Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik
niet meer gedenken.
Niet alleen gebeurt er onder dit NV iets innerlijks met de Israëlieten, er wordt
ook iets ‘aan’ hen verricht: hun ongerechtigheden zullen worden weggedaan.
Zeven keer zegt God in dit gedeelte ‘Ik zal’, als een volmaakte belofte.
1.

Ik zal een nieuw verbond sluiten (vs8).

2.

Ik zal het verbond maken (vs10).

3.

Ik zal mijn wetten in hun verstand geven (vs10).

4.

Ik zal ze in hun harten schrijven (vs10).

5.

Ik zal hen tot een God zijn (vs10).

6.

Ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn (vs12).

7.

Ik zal hun zonden niet meer gedenken (vs12).

Deze beloften zullen allemaal ten uitvoer worden gebracht door Christus.

Vers 13
Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmede het eerste
voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van
verdwijning.
Dit is nog niet zo’n eenvoudig vers. Wat niet moeilijk is te begrijpen, is dat
door dit citaat uit Jr31 al duidelijk wordt dat, doordat God het heeft over een
‘nieuw’ verbond, het oude verbond niet goed meer was. Het was ‘verouderd’
verklaard op het moment dat God sprak over een nieuw verbond. Het moeilijke
zit hem in het tweede deel van dit vers. Waar slaat de ‘verdwijning’ van het OV
nu precies op en wanneer is deze verdwijning definitief? Hiervoor moet ik nog
één keer wat uitgebreider ingaan op de verschillen en overeenkomsten tussen
het OV en het NV.
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Onder het OV gold dat de zegen formeel afhankelijk was van de onderhouding
van de wet. Aangezien het volk die wet niet kon houden (zie Hd15:10) ‘werkte’
het OV niet. Toch was ook dit OV gegrond op Gods genade omdat God dit volk
had verlost uit Egypte. Daarna bleef God zijn volk bij de hand nemen in liefde.
Door middel van de offers kon het volk toch nog omgang hebben met God.
Anderzijds geldt onder het NV ook een voorwaarde, namelijk die van bekering
en verootmoediging. Dus zowel het OV, als het NV zijn zowel voorwaardelijk (er
is een voorwaarde van de kant van de mens nodig) en onvoorwaardelijk (het is
gegrond op Gods genade). Onder het OV draait alles om de vooruitwijzing naar
Christus, onder het NV draait alles om de vervulling in Christus. Onder beide
verbonden wordt men behouden uit genade op grond van Christus’ offer.
Onder het OV ging het niet om heilig te worden, maar om heilig te blijven, of,
te blijven bij de Bevrijder. Ook het OV is ‘eeuwig’ (zie Ex31:16, Lv24:8, Ri2:1;
Js24:5). Het NV is dus niet nieuw in de zin van vervanging, maar in de zin van
vernieuwing. Het NV is dus geen ander verbond, maar hetzelfde verbond,
maar dan vernieuwd. Het OV bestaat dus voort binnen het bredere, vollere,
rijkere kader van het NV omdat Christus gekomen is en de Vervuller is van de
schaduwen van het OV. Het OV ‘verdwijnt’ niet in de zin dat het levietische
priesterschap en de offers worden ‘afgeschaft’ (ze functioneren weer in het
vrederijk), maar in de zin van het ontoereikend zijn omdat Christus nog niet
was gekomen. Er is nu geen krachteloos systeem meer voor het volk van
God, maar de Heilige Geest is gekomen om ons Christus te openbaren en te
schrijven op de tafels van ons hart!
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Vragen over Hebreeën 9:1-10
1.

Waarom staat er ‘deze wereld’ in vers 1 als het om Israël gaat?

2.

Wat wordt er bedoeld met de ‘voorste tent’ in vers 2? Het was toch 1
tent?

3.

Lees vers 3. Zijn er twee voorhangsels?

4.

Wat maakt de Heilige Geest duidelijk in vers 8?

5.

Waar duidt ‘de tijd van het herstel’ op in vers 10?
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Hebreeën 9:1-10
We hebben gezien dat met de komst van Jezus en na het voltooien van zijn
kruiswerk, er een nieuw bestel is gekomen. De zegeningen van dit bestel
zijn voor iedereen die gelooft in Hem. Hoewel God aan het eind van deze
tijdsbedeling met Israël een nieuw verbond zal oprichten, genieten christenen
nu al van de zegeningen van dit nieuwe verbond: een eeuwige verlossing, een
rein geweten, de Heilige Geest inwonend en een vrije toegang tot het hemelse
heiligdom waar er omgang met God is en bovendien aanbidding.
In het volgende gedeelte gaat de schrijver wat dieper in op het verschil tussen
het oude heiligdom en het nieuwe. Door goed te kijken naar de voorschriften
voor het oude heiligdom (de tabernakel en later de tempel) laat de schrijver
zien dat uit die specifieke voorschriften al blijkt dat het een onvolmaakt
‘systeem’ was, vanwege de onvolmaaktheid van de mens. In de komende tien
verzen zien we:
1.

De inrichting van het aardse heiligdom (vs1-5).

2.

De eredienst in het aardse heiligdom (vs6-10).

Door eerst het contrast te tekenen, wordt het mooie van het volmaakte
heiligdom duidelijker voor onze ogen gesteld.

Vers 1
Nu had ook wel het eerste (verbond) bepalingen voor de eredienst en een
heiligdom voor deze wereld.
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Om goed te kunnen begrijpen waar het over gaat, moeten we eerst een beeld
hebben van de indeling van het aardse heiligdom. Vandaar een eenvoudige
tekening van de indeling:

Voorhof:
1.

Brandofferaltaar

2.

Koperen wasvat

Heilige:
3.

Tafel met 12 toonbroden

4.

Kandelaar

5.

Reukaltaar

Heilige Der Heiligen:
6. Ark van het verbond met daarin:
*

Gouden kruik met manna

*

Bloeiende staf van Aäron

*

De stenen wetstafelen

Op de ark de twee gouden cherubs die naar beneden keken op het verzoendeksel.
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Dit aardse heiligdom was met mensenhanden gemaakt. Toch had ook dit
bepalingen en voorschriften voor de eredienst, net zoals dat bij het hemelse
heiligdom het geval is.

Vers 2
Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel
met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd;
God heeft heel specifiek aan Mozes voorgeschreven op welke voorwaarden
de mens kon naderen tot Hem in deze aardse tent. De tent wordt ingedeeld
in verschillende ‘tenten’ of ruimtes waar men in kwam. De eerste tent is het
heilige, de tweede het heilige der heiligen. De voorste tent was ingericht door
mensen. Dit staat in de voltooid verleden tijd. Het hemelse heiligdom is namelijk
door God opgericht. Hier worden de kandelaar en de tafel met de toonbroden
genoemd. Zie bij 8:2 voor meer over de betekenis van de kandelaar. De tafel
is een beeld van Christus die voortduren de twaalf stammen ‘draagt’ in het
licht van de kandelaar. Zo is duidelijk dat het verbond voor altijd is (Lv24:8). De
priester voedde zich iedere sabbat met het brood van de voorbijgegane week.
Zo kennen ware gelovigen de orde van God en dat verheugt hun harten.

Vers 3
en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der
heiligen,
De eerste tent had een voorhangsel, de tweede ook. Achter dit tweede
voorhangsel was de tweede tent, het heilige der heiligen. Dit betekent ‘het
allerheiligst’. Hier mocht alleen de hogepriester komen en dan ook nog eens
maar één maal per jaar.
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Vers 4
met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud
overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf
van Aäron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds;
Het eerste deel van de zin zorgt voor problemen. Het gouden reukofferaltaar
stond immers niet in het heilige der heiligen! Men kan het woord vertalen met
‘wierookvat’ en met ‘reukofferaltaar’. Er staat ook ‘hebbende’ wat betekent
‘er wel bij behorend, maar niet persé erin staande. In Ex40:5 wordt het
reukofferaltaar met het heilige der heilige verbonden:
Gij zult het gouden altaar voor het reukwerk vóór de ark der getuigenis zetten.
Het is ook mogelijk dat er ‘wierookvat’ wordt bedoeld. Hiermee kwam de
hogepriester in het heilige der heiligen (Lv16:12,13). Mogelijk had dit vat een
vaste plek gekregen in het heilige der heilige. De ark is het centrale punt in
de tweede tent. Het was een kist van acaciahout met goud overtrokken. Het
hout spreekt van zijn mensheid, terwijl het goud van zijn godheid spreekt.
In zijn binnenste is de wet (terwijl het volk verbondsbreuk pleegde) en Hij
is het volmaakte centrum van de ontmoeting tussen mens en God. De kruik
met manna herinnert aan Christus’ vernederde positie op aarde en aan het
gemor van het volk. De staf van Aäron representeert het leven uit de dood
(opstanding van Christus) en aan de ongehoorzame houding van het volk.

Vers 5
daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel
overschaduwden; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden.
De cherubs zijn schepselen van God die zijn heerlijkheid en vooral zijn
oordeelskracht vertegenwoordigen. Ze kijken neer op de ark en zien het
verzoendeksel waarop bloed was gesprenkeld. Dit laat zien dat God verzoening
brengt door het bloed van Christus. Zie Rm3:25 waar wordt gezegd dat
Christus gesteld is tot een verzoendeksel. De schrijver heeft het over ‘wij’ die
niet verder in details wilden treden. Hij vertegenwoordigde dus een bepaalde
groep. Hiermee wordt het eerste deel van dit hoofdstuk afgesloten.
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Vers 6
Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van
hun diensten voortdurend in de voorste tent,
Nu gaat het verder over de dienst in het heiligdom. Uiteindelijk zal worden
aangetoond dat wij, gelovigen van deze bedeling, aanbidders zijn in het
hemelse heiligdom. Daar zit een overeenkomst in met het werk van de
priesters van vroeger, maar veel meer verschillen:
1.

Nu mag iedere priesterzoon binnengaan, in plaats van één.

2.

Wij mogen zelfs voortdurend binnengaan.

3.

Er is veel beter bloed gekomen, namelijk dat van Christus.

4.

Christus heeft niet hoeven offeren voor Zichzelf, omdat Hij de reine en
volmaakte was.

De priesters waren dus wel ‘voortdurend’ in de eerste tent, maar nooit in
de tweede. Deze was afgesloten. Twee keer per dag moesten de klampen
worden verzorgd en het offer op het reukaltaar worden onderhouden. Eén
keer per week werden de broden op de tafel verwisseld. Ook wij hebben een
voortdurende dienst in het heilige. Het licht van het Woord, door de Geest
onderwezen, schijnt op Christus en op de hemelse positie van het volk van
God, de gemeente. Zodra wij in gebed en aanbidding gaan, bevinden we ons
in het heilige der heiligen.

Vers 7
maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder
bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in
onwetendheid bedreven.
In het heilige der heilige mocht alleen de hogepriester komen (maar zie
Nm7:89; waar Mozes er ook schijnt te zijn:
Wanneer nu Mozes de tent der samenkomst binnenging om met Hem te spreken,
dan hoorde hij een stem, die tot hem sprak van boven het verzoendeksel, dat
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op de ark der getuigenis was, van tussen de beide cherubs, en Hij sprak tot
hem.)
Als de hogepriester binnenging dan alleen als:
1.

Hij gebaad had in water (Lv16:4). Dit spreekt van reiniging door het
Woord.

2.

Hij linnen kleren had aangetrokken (Lv16:4). Dit spreekt van zuiverheid in
wandel.

3.

Hij had geloot tussen twee bokken (Die voor Jahweh en voor Azazel:
Lv16:5-8,20-22). Dit spreekt van twee kanten van het kruis, zie later.

4.

Hij een stier als zondoffer had bereid voor zichzelf en zijn huis (Lv16:11).
Dit spreekt van persoonlijke reiniging van zonden.

Daarna ging hij drie keer het heilige der heiligen binnen:
1.

Eerst met het wierookvat, gevuld met vurige kolen van het reukaltaar.
Deze rook onttrekken het verzoendeksel aan zijn zicht. Hij komt in de
aangename geur van het reukwerk en niet in zijn eigen ‘heerlijkheid’
(Lv16:12v.).

2.

Daarna gaat hij met een schaal vol bloed van de stier en sprenkelt dit
met zijn vinger eenmaal op het voorste deel van het verzoendeksel en
zevenmaal op de grond voor de ark (Lv16:14). Dit bloed is voor hemzelf
en voor zijn huis.

3.

Dan slacht hij de eerste bok, die voor Jahweh, en brengt het bloed
daarvan in het allerheiligste en sprengt het op dezelfde wijze op en voor
het verzoendeksel (Lv16:15). Dit bloed is voor het volk. Dit betreft de
zonden ‘in onwetendheid’ gedaan. Zodra men bewust, met opgeheven
vuist, zondigde, was er geen verzoening mogelijk.

Vers 8
Daarmede gaf de heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom
nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond.
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De hele instelling en uitvoering van de eredienst onder het oude verbond,
hebben een bedoeling. Hier wordt rechtstreeks gezegd dat de heilige Geest
dit bewust zo heeft laten opschrijven/gebeuren. Hij wilde ons er iets mee
onderwijzen, namelijk dat het ware heiligdom nog niet toegankelijk was.
Doordat de tweede tent was gesloten, gaf de Geest aan dat de weg nog niet
open was. De ‘eerste tent’ kan hier het heilige betekenen, maar ook ‘ de aardse
tent’ als zijnde de tabernakel onder het oude verbond.

Vers 9
Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en
offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die (God daarmede)
dient, voor zijn besef te volmaken,
Deze aardse tabernakel stelt geestelijke waarheden voor die vandaag nog
steeds ‘gelden’. Het was een plaatjesboek van hemelse werkelijkheden.
Daarom konden die offers ook geen blijvende volmaaktheid brengen, het
waren slechts afbeeldingen, schaduwen van de werkelijkheid.

Vers 10
daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts
bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel.
Het waren inzettingen voor het lichaam, maar niet voor de innerlijke mens. Het
offer van Christus doet innerlijk iets met ons en dat voorgoed. De tijd van het
herstel, of ‘rechtzetting’ brengt alles tot zijn wezenlijke bedoeling. Straks zal de
hogepriester ‘naar buiten komen (tijdens het vrederijk)’, tot die tijd kennen de
gelovigen de zegeningen in het heiligdom, in de geest.
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Vragen over Hebreeën 9:11-20
1.

Wat zijn de ‘goederen’ uit vers 11?

2.

Wat houdt het ‘reinigen naar het vlees’ in (vs13)?

3.

Wat zijn ‘dode werken’ en hoe wordt ons bewustzijn daarvan gereinigd?
(vs14)

4.

Wie heeft Jezus bevrijd (vs15)?

5.

Wat betekent vers 16?
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Om de grote lijn vast te houden resumeren we wat we tot nu toe hebben
behandeld:
1.

De brief is gericht aan Joodse christenen die dreigden terug te vallen in
het Jodendom.

2.

Daarom richt de schrijver de aandacht op Christus.

3.

Vanuit het Oude Testament laat hij zien dat Jezus in alles de betere is.

4.

Waarom zou je dan Hem de rug toekeren?

5.

Hij is de Schepper (1:2), de afdruk van het wezen van God (1:3), hoger
dan de engelen (1:5v.), de Zoon des Mensen (2:5v.) aan wie God alles zal
onderwerpen, hoger dan Mozes (3:1v.), hoger dan Aäron (4:14v.), naar de
orde van Melcisedek (5:10; 7:1v.).

6.

Hierdoor hebben christenen deel aan een betere hoop (7:19), een beter
verbond (7:22), betere beloften (8:6), een beter slachtoffer (9:23), een
beter en blijvend bezit (10:34), een beter (hemels) vaderland (11:16),
een betere opstanding (11:35) en het ‘bloed der besprenging’ dat beter
spreekt dan Abel (12:24).

7.

Alles is tot volmaaktheid gebracht door Jezus, dus als je Hem afwijst, heb
je niets meer over.

Door een vergelijking te trekken met de aardse tabernakel toont de schrijver
aan welk bestel God op het oog had, namelijk dat van Christus’ verzoening.
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Bovendien toont het ons ook hoe mensen kunnen naderen tot God in het
heiligdom als ware aanbidders.

Vers 11
Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn,
is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt,
dat is, niet van deze schepping,
Een andere vertaling heeft: Maar Christus, gekomen als hogepriester van
de komende goederen. Jezus is in de wereld gekomen en is vervolgens
hogepriester geworden. Hij voert nu een hemelse dienst uit. Straks zullen daar
de zegeningen van zichtbaar worden voor het volk Israël. Het zal de tijd van
herstel zijn voor dit volk, waar ook over wordt gesproken in zovele profetieën.
In Hd3:21 staat het zo:
Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller
dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van
oudsher.
In Mt19:28 wordt dit de ‘wedergeboorte’ genoemd, de tijd dat Christus het volk
Israël zal zegenen hier op aarde. Voor ons zijn deze zegeningen al gekomen:
A.

een eeuwige behoudenis

B.

een eeuwige verlossing

C.

een eeuwige erfenis

D.

een volmaakt geweten

E.

vrije toegang tot het hemelse heiligdom

F.

gemeenschap met God

Door in te gaan in het heiligdom genieten wij van deze zegeningen. Jezus is als
onze Hogepriester de bewaarder van deze zegeningen. Zijn bediening wordt
gekenmerkt door een grotere en meer volmaaktere tabernakel, namelijk het
ware geestelijke bestel dat God heeft ingesteld. Het is niet van deze schepping,
maar van de eeuwige dingen van God.
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Vers 12
en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed,
eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige
verlossing verwierf.
Het bloed is een essentieel onderdeel van de tabernakel en van de dienst van
de hogepriester. Het bloed van bokken en kalveren werd gebruikt om daarmee
een geestelijke werkelijkheid aan te tonen: Alleen door het gestorte bloed
van een smetteloos Lam (Christus) kan een mens worden verzoend met God.
Jezus stortte zijn eigen bloed uit, d.w.z. Hij offerde zijn leven op voor God. Hij
nam dit bloed niet letterlijk mee het heiligdom in, maar zijn offerdood zorgde
voor een effect: God neemt iedere zondaar aan die een beroep doet op dat
bloed. Bovendien is Christus’ dienst als Hogepriester alleen mogelijk op grond
van zijn volbrachte werk op het kruis. Daarmee maakte Hij het mogelijk voor
de mens om voor eeuwig verlost te worden en niet maar voor een jaar zoals
onder het oude verbond. Verlossing is meer dan vergeving; we zijn voor altijd
weggenomen uit onze toestand van de dood en de zonden en overgebracht in
een nieuwe positie. Wij zijn met Hem één gemaakt, wat niet het onderwerp
is van deze brief trouwens. Jezus is eens en voor altijd binnengegaan zodat
Hij het volmaakte offer heeft gebracht. Het hoeft nooit meer over gedaan te
worden en er hoeft ook nooit meer een nieuw bestel te komen.

Vers 13
Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met
de as der vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees
gereinigd worden,
Er is in de dienst onder het oude verbond sprake van twee soorten bloed
tijdens de grote verzoendag:
1.

Het bloed van bokken. Dit was enerzijds de bok voor Jahweh en anderzijds
de bok voor ‘Azazal’ (deze betekenis van deze naam is niet helemaal
duidelijk).

2.

Het bloed van stieren. Dit betreft de jonge stier ten behoeve van het huis
van Aäron.
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Beiden hebben een verschillende functie wat we kunnen lezen in Lv16.
Daarnaast waren er brandofferdieren, behorend tot de runderen en de
schapen (Nm29:8). Dit bloed van dieren ‘heiligt’ hen die verontreinigd waren
naar het vlees. Er was dus wel een verzoening, maar deze was symbolisch,
terwijl de werkelijke verzoening ligt in Christus. Er wordt ook melding gemaakt
van besprenging met de as van een vaars (jonge koe). Volgens Nm19 werd
de as van een jonge koe bewaard in een vat waarna er water overheen werd
gegoten. Dit met as vermengde water werd met hysop op de verontreinigde
persoon besprengd. Dit water spreekt van een dagelijkse reiniging van ons
innerlijk om geschikt te blijven voor de dienst aan God.

Vers 14
hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf
als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van
dode werken, om de levende God te dienen?
Onder het Oude Verbond werden lichamen (symbolisch) gereinigd, maar
vandaag worden onze gewetens (bewustzijn in onze vertaling) gereinigd van
dode werken. Wij mogen weten dat niets ons meer kan aanklagen (zie ook
Rm8:1: ‘Er is dan geen veroordeling voor hen die in Christus zijn.’). Onze werken
waren dood (ook ‘boos’, maar ‘dode’ werken kunnen op zichzelf hoogstaand
en bijzonder zijn, maar verricht vanuit een onwedergeboren hart), daarvan
moeten we gereinigd worden zodat we een rein rustig geweten hebben. Dit
gebeurt als wij ons vertrouwen stellen in wat Gods Woord zegt over het bloed
van Christus. Hij offerde Zichzelf door de eeuwige Geest op aan God. Niet
een dier dat passief werd geofferd, maar een Mens die Zich actief als offer
beschikbaar stelde. Nu wij gereinigd zijn, kunnen we de levende God dienen,
verlost van alle ballast. ‘Dienen’ slaat hier op religieuze dienst, dus niet op ons
leven in het algemeen, maar op de geestelijke eredienst in het heiligdom in het
brengen van lofoffers van aanbidding.
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Vers 15
En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de
dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste
verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Christus is vanwege zijn volmaakte offer en als de ware Offeraar middelaar
geworden van een nieuw verbond. Hij ging de dood in om de mensen te
bevrijden van de overtredingen. Overtredingen zijn pas ‘officieel’ als er
sprake is van een wet. Op de overtreding van de bepalingen van het oude
verbond stond straf. Deze straf droeg Jezus zodat de weg vrij is geworden voor
de zegeningen. Er is een groep geroepenen, de mensen die door God zijn
uitverkoren, geroepen om te delen in de eeuwige erfenis. Deze erfenis houdt
niet in dat er een aards koninkrijk wordt ontvangen, maar dat de gelovigen
zullen delen in de heerlijkheid van Christus en met Hem alles zullen ontvangen
(zie Ko1:12, 2Ts2:14, 2Tm4:18).

Vers 16
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater
melding gemaakt worden;
In 8:6 werd er gezegd dat Jezus een Middelaar is van een beter verbond.
Een verbond wordt daar genoemd in de betekenis van testament. Deze is
een beschikking die geheel op initiatief van één partij (die daartoe het recht
heeft) gemaakt wordt ten behoeve van een andere, de begunstigde partij.
Deze ‘laatste wilsbeschikking’ treedt pas in werking bij de dood van de
testamentmaker of erflater. De dood van deze erflater moet dus absoluut
vaststaan. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond, maar hij is ook de
testamentmaker, de erflater. Hij is gestorven, zodat de beschikking in werking
treedt; en Hij is de executeur die deze beschikking ook uitvoert.

Vers 17
een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is,
daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

139

Het anker voor de ziel

Dit wordt aangevuld met de mededeling dat als de erflater nog leeft, het
testament nog niet kan worden uitgevoerd. Zolang het oude verbond nog
gold, was Christus nog niet gestorven. Nu is Hij dat wel en dus is het nieuwe
verbond in werking getreden (hoewel nog niet formeel gesloten met Israël,
dat zal gebeuren als Jezus terugkomt en zij Hem zullen aannemen als Messias).

Vers 18
Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd.
Dit principe geldt in wezen ook voor het oude verbond. Ook daar moest de
dood het verbond in werking stellen. Dit was de dood van de offerdieren. Hoe
dat in zijn werk ging, staat in de volgende verzen.

Vers 19
Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was
medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water,
scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk,
Israël had van Godswege een verbond aangereikt gekregen, om in een
relatie met Jahweh te blijven. Ze waren verlost en moesten zich houden
aan de wetten van het oude verbond (Ex19:5v.). Drie keer beloofden zij de
wet te onderhouden (Ex19:8; 24:3 en 6v.) wat aantoonde dat ze zich niet
op de genade van God wierpen maar uitgingen van eigen kracht (Rm9:32).
Mozes besprengde het volk met bloed (Ex24:8). Het is opmerkelijk dat water,
scharlaken wol en hysop niet voorkomen in Ex24. Uit andere delen van de
Bijbel weten we deze bestanddelen werden gebruikt bij het besprengen met
bloed (Lv14:4,49,51; Nm19:6).

Vers 20
zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat God u heeft voorgeschreven.
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Dit ‘bloed van het verbond’ is geen verzoeningsbloed, maar dit bloed bracht
het volk onder het beslag van de dood omdat ze onnadenkend hadden beloofd
God te zullen gehoorzamen. Onder het nieuwe verbond is dit geen dreigend
doodsbloed, maar zegenend levensbloed (zie 1Pt1:2) van Christus waarmee
wij geestelijk besprengd zijn.
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Vragen over Hebreeën 9:21-28
1.

Wat is de zin van het feit dat de hele tabernakel en alles daarin met bloed
werd besprengd? Zie vers 21

2.

Lees vers 22. Op welke grond is er vergeving? Waarom zou dat zo zijn?

3.

Wanneer was de ‘voleinding van de eeuwen’? Vers 26

4.

Wat is het verband tussen vers 27 en 28? Wat heeft het sterven van de
mens te maken met vers 28?

5.

Wie zullen Christus aanschouwen als Hij verschijnt? Vers 28
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Dit is een lang hoofdstuk. De schrijver neemt uitgebreid de tijd om twee
dingen tegenover elkaar te stellen: het aardse heiligdom, de tabernakel, en
het hemelse heiligdom. Dit laatste is het werkelijke bestel van God dat in
Jezus waarheid is geworden. De onderdelen van het aardse heiligdom waren
enkel en alleen nog maar schaduwen. De schrijver wijst op overeenkomsten
en verschillen. Alle onderdelen van de tabernakel wezen vooruit naar Jezus.
In Hem is de verzoening door zijn bloed en door Hem kunnen wij zonder
veroordeling ingaan in het heiligdom, dat is de aanwezigheid van God. Daar
kunnen wij Hem aanbidden door Hem geestelijke offers te brengen. Al deze
zegeningen zijn mogelijk geworden door het bloed van Jezus.
Vers 21
En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij
evenzo met bloed.
Mozes besprengde alles in de tabernakel met bloed. Dit deed hij uiteraard
niet op dezelfde dag als de verbondssluiting op de Sinaï (zoals gesuggereerd
wordt als je vers 19 en 20 hiervoor leest). Pas in Exodus 25 werd de opdracht
gegeven de tabernakel te bouwen en deze werd pas later (Ex40) opgericht.
Een probleem met dit vers is dat wij nergens in het Oude Testament lezen dat
Mozes de tabernakel en bijbehorend gereedschap met bloed besprengde.
1.

In Lv16:16b, 18-20 is het Aäron die bloed sprengt op de tabernakel en het
altaar, eenmaal per jaar, op de grote verzoendag.
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2.

Mozes besprenkelt het altaar, bij de wijding van Aäron en zijn zonen,
maar dit betrof niet de hele tabernakel (Ex29:12,16; Lv8:15,19).

3.

Bij de oprichting van de tabernakel zalfde Mozes deze met olie (Ex40:9).

We vinden dus in het OT deze besprenging met bloed niet waar ons vers van
spreekt. Toch is het gebeurd, omdat Gods Woord de waarheid is. Het punt van
de schrijver is dat alles onder het oude verbond door bloed werd ingewijd.

Vers 22
En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder
bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
Niet alles werd met bloed’ opgelost’, er waren ook bepaalde verontreinigingen
die met water werden weggewassen (Lv15). Toch is bloed de grondslag voor
vergeving. Dit is één van de grote waarheden uit de Bijbel: Er is pas vergeving
na bloedstorting. Velen hebben zich hieraan gestoten en willen niets te maken
hebben met een God die ‘bloed wil zien’. Het evangelie is echter ‘niet naar de
mens (Galaten 1:11). God ‘kan’ alleen zonden vergeven (=wegdoen) op grond
van het bloed van Jezus. Ten diepste kunnen wij hierin niet doordringen, maar
is dit een goddelijk geheimenis. We weten dat er een onschuldige moet sterven
in de plaats van een schuldige, maar waarom God dit zo heeft ingesteld, blijft
een moeilijke vraag. We hebben de vergeving van onze zonden als we Christus
hebben aangenomen als onze Heiland en Verlosser.
En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, Ef1:7
in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Ko1:14

Wat is vergeving? Letterlijk betekent het woord ‘wegsturen’, losmaken’,
vrijzetten’. Vergeven is het niet meer rekening houden met de overtredingen
die wij mensen hebben begaan van Gods wetten. Hoewel wij heidenen niet
onder de wet van Mozes zijn, hebben wij toch te maken met ‘overtredingen’.
We zien in 1Tm1:9 dat de wet is bestemd voor de goddeloze. Het is de morele
standaard voor ieder mens. Wij hebben de vergeving door het bloed van
Christus en worden dus niet meer geoordeeld naar onze zonden. Zie verder
nog bij Hb10:18.
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Vers 23
Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen
gereinigd worden, maar de hemelse dingen zelf met betere offeranden dan
deze.
De verschillen worden nu nog eens opgenoemd. Het bloed van dieren
reinigde de aardse tabernakel, maar de werkelijke ‘hemelse’ dingen, worden
logischerwijs gereinigd met betere offeranden, namelijk het bloed van Jezus.
En dat niet alleen, Hij heeft Zichzelf tot een levend offer gebracht aan God
(meer hierover in Hb10). De aardse tabernakel is dus een afbeelding van
hemelse dingen, zoals we ook lezen in het boek Openbaring:
En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open en de ark van zijn verbond
werd zichtbaar in zijn tempel, en er kwamen bliksemstralen en stemmen en
donderslagen en aardbeving en zware hagel. Op11:19

Hier is weliswaar geen sprake van de tabernakel, maar van de tempel,
het principe is hetzelfde: Gods ‘manier’ van handelen met mensen wordt
voorgesteld in een aardse eredienst, terwijl de werkelijkheid in de hemel
is. Dit betekent niet dat er een letterlijk tempel en een letterlijke ark in de
hemel is, maar dit zijn de geestelijke werkelijkheden die daar aanwezig zijn. De
‘hemelse dingen’ is dat gebied waar God en zijn volk elkaar ontmoeten. Het is
niet het Vaderhuis en ook niet het ontoegankelijke licht daar waar God woont
(1Tm6:16:)
die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen
der mensen gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht!

God Zelf, in zijn heerlijkheid, kan nooit door een mens gezien worden. Hij
bewoont een plaats waar wij nooit kunnen komen, maar in Christus heeft Hij
een relatie met mensen en in die zin zullen wij altijd met Hem zijn in het huis
van de Vader (Jh14:1-3). Dit is niet eenvoudig te begrijpen, maar we moeten
begrijpen dat het geestelijke dingen zijn die aan aardse mensen worden
uitgelegd.
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Vers 24
Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt,
een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede,
voor het aangezicht Gods te verschijnen;
Jezus ging niet in een aards heiligdom binnen, maar in de ‘hemel’ zelf. Er
wordt in het Nieuwe Testament vaak gesproken over de hemel. Dit is de
plaats waar Gods heiligdom is. Daar is Christus binnengegaan en heeft Hij het
volmaakte offer ‘in werking’ gezet. Daar verschijnt Hij voor Gods aangezicht
als onze Voorspraak, ‘ons ten goede’. Het feit dat Christus daar is, betekent
dat ik volle zekerheid heb. Hij vertegenwoordigt ons daar. Zijn positie is onze
positie omdat God de waarde van Jezus’ offer aan ons toekent. Vroeger kwam
de hogepriester na een tijdje weer naar buiten uit het heiligdom. Nu is Christus
daar nog steeds. Hij is nog niet naar buiten gekomen, dat gaat nog gebeuren
(zie vers 28).

Vers 25
ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met
ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat,
Het volgende grote verschil met de aardse offerdienst was dat toen de
hogepriester ieder jaar weer opnieuw moest offeren. Jezus heeft één keer
maar het offer van Zichzelf hoeven brengen, omdat het volmaakt is en een
volmaakte uitwerking heeft op een ieder die gelooft! Hij ging met zijn eigen
bloed terwijl de aardse hogepriester altijd met ander bloed, namelijk dat van
dieren voor God verscheen.

Vers 26
want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld;
maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om
door zijn offer de zonde weg te doen.
De schrijver blijft maar benadrukken hoe volmaakt het offerwerk van Jezus is.
Hij hoefde niet vaak te lijden omdat het onvolmaakt zou zijn doordat het maar
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voor een bepaalde periode ‘werkte’. Nee, het was een eenmalig offer op een
eenmalig tijdstip. Hij is eenmaal verschenen ‘bij de voleinding’ der eeuwen. Dit
slaat op de periode die is ingegaan na de opstanding van Christus. Het woord
voor ‘eeuwen’ is ‘aoinen’, wat ‘tijdperken’ betekent. Iets dergelijks lezen we in
1Ko10:11
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter
waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is.

In de volheid van de tijd werd Jezus geboren en stierf Hij voor onze zonden
(Gal4:4). Toen begon het ‘einde’ of de ‘voleinding’ van de eeuwen. Ieder
tijdperk of bestel handelt God op een andere manier met de mens. Nu is er
het tijdperk van de genade waarin een ieder mag komen en zijn/haar zonden
mag laten wegwassen door het bloed van Christus. Er staat hier dat Jezus de
zonde (enkelvoud) zal wegdoen (letterlijk ‘afschaffen’). De zonde als een boos
verschijnsel in de wereld zal helemaal worden afgeschaft en weggedaan zodat
alles zal zijn gereinigd. Zie ook Ko1:20.

Vers 27
En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel,
Christus is eenmaal de offerdood gestorven, net zoals alle mensen eenmaal
sterven en dan het oordeel ontvangen. Dit vers is Gods antwoord op de hele
leer van reïncarnatie en bijna-doodervaringen. Een mens sterft één keer
(hoewel niet allemaal, maar zie daarvoor 1Ko15:51v.) en ontvangt daarna het
oordeel. Dit oordeel is voor de gelovigen gedragen op het kruis door Jezus.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij
gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is
overgegaan uit de dood in het leven. Jh5:24

Voor de ongelovigen geldt dat zij zullen worden geoordeeld naar hun werken
(Op20:11-15). Christus heeft niet na zijn dood het oordeel ontvangen, maar is
na zijn dood ingegaan in het hemelse heiligdom waar Hij zit op de troon met
de Vader. Hij zal niet het oordeel tegemoet gaan, maar een glorieuze terugkeer
uit de hemel ten behoeve van allen die in Hem hebben geloofd.
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Vers 28
zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden
op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door
hen, die Hem tot hun heil verwachten.
Christus heeft Zich eenmaal geofferd. Er staat hier heel nauwkeurig ‘vele’
zonden. Er is vandaag de dag een leer die zegt dat Jezus alle zonden van alle
mensen heeft gedragen (op een verkeerde lezing van o.a. 2Ko5:18) zodat
we hen alleen maar hoeven te vertellen dat hun zonden al zijn weggedaan.
Het enige wat ze nog moeten doen is belijden dat ze niet in Jezus geloven en
zich daarvan bekeren. Hier staat dat Jezus niet ‘alle’ zonden heeft gedragen,
maar ‘vele’. Hij is een zoenoffer voor alle mensen (iedereen kan er aanspraak
op maken), maar alleen voor de gelovigen zal uiteindelijk gelden dat Hij
hun zonden heeft weggedragen op het kruis. Er zullen dan ook ‘velen’ tot
rechtvaardigen worden gesteld, niet allen (Rm5:19).
Jezus zal ooit, net als de aardse hogepriester dat ieder jaar deed, uit het
heiligdom tevoorschijn komen. Dat zal gebeuren bij zijn wederkomst. Wie zullen
Hem dan zien? Zij die Hem tot hun heil verwachten, zij die Hem doorstoken
hebben (Zc12:10: het gelovig overblijfsel uit Israël). Wij zullen Hem zien zoals
Hij is (1Jh3:3). Dat zal gelijk de grote verzoendag voor Israël zijn wanneer Hij
hun zonden voor eeuwig zal wegdoen.

Vragen over Hebreeën 10:1-10
1.

Wat wordt bedoeld met ‘wet’ in vers 1?

2.

Waarom spreekt vers 2 over geen ‘besef’ van zonden meer? Dat hebben
wij toch wel nog steeds?

3.

Wat is de betekenis van ‘daarom’ in vers 5?

4.

Welke boekrol wordt in vers 7 bedoeld?

5.

Wat is het ‘tweede’ uit vers 9?
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Nadat de auteur uitgebreid de ruimte heeft genomen om zijn lezers de
overeenkomsten en de contrasten te laten zien tussen het bestel van het oude
verbond en dat van het nieuwe, gaat hij nu verder in op het offer van Christus.
Niet alleen was de hogepriester onder het oude verbond onvolmaakt, ook de
offers waren dat. De offeraar kreeg niet een volmaakt resultaat, terwijl door
het offer van Christus wij wel het volmaakte resultaat mogen kennen: als
aanbidders in geest en in waarheid (zie Jh4:24) binnengaan in het heiligdom,
met geestelijke offers en met een volmaakt gereinigd geweten. Het grote punt
is nu: als er een beter offer is gekomen, is er ook een beter systeem/bestel
gekomen! De wet was de grondslag van het oude bestel. Zij was een schaduw
van wat er zou komen; een nieuw bestel, door Jezus Christus. Voordat Jezus
kwam, was het oude bestel het best mogelijke. Toen Jezus kwam, openbaarde
Hij de wil van God (onze heiliging), legde Hij de basis hiervoor (zijn offer op het
kruis) en stortte Hij de Geest uit die deze dingen aan ons bevestigt.
Vers 1
Want daar de wet slechts een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet
de gestalte dier dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde
offeranden, die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te
volmaken.
Dit vers begint met ‘want’ omdat het aansluit op het voorgaande betoog
waarin de schrijver het offer van Christus vergelijkt met de offers onder de
wet. Dit systeem was ‘slechts’ een schaduw, d.w.z., het beeldde uit wat er
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zou komen aan zegeningen onder Christus. Deze zinnebeelden waren niet
nauwkeurig, omdat vele dierlijke offers nauwelijks overeenkomsten hebben
met het eenmalige offer van Christus. De zinnebeelden hadden dus ook geen
kracht. De personen die ‘toetraden (priesters)’ werden nooit volmaakt. Dit
betekent dat zij geen volmaakt geweten konden ontvangen dat nooit meer
bang hoefde te zijn voor een toekomstig oordeel. Wij kunnen als gelovigen wel
eens een ‘slecht’ geweten hebben (daarvoor is 1Jh1:9), maar nooit i.v.m. angst
voor het eeuwig verderf.

Vers 2
Immers, zou anders het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat
degenen, die de dienst verrichten, na eenmaal gereinigd te zijn, generlei
besef van zonden meer hadden?
Dit onvolmaakte resultaat van de eredienst onder het oude verbond blijkt
eenvoudig uit het feit dat men nooit ‘genoeg’ had aan de offers. Het moest
continu herhaald worden. Na de jaarlijkse grote verzoendag ‘stapelde’ de
zonden zich weer op voor het jaar erop. De priesters die de dienst hadden
verricht hadden niet het besef van totale vergeving en reiniging tot in alle
eeuwigheden. Het jaar erop stond het volk toch weer schuldbewust voor God.
Wij hebben een Voorspraak bij de Vader (1Jh2:1: Voorspraak is hier opdat wij
in gemeenschap met de Vader blijven) zodat wij weten dat al onze zonden
voor eeuwig weg zijn. Dit is het volmaakte resultaat van het offer van Christus.

Vers 3
Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonden in gedachtenis
gebracht;
Juist doordat er ieder jaar opnieuw werd geofferd bewees het onvolmaakte
ervan. Mensen waren weer bezig met hun zonden. Nu hebben wij de vergeving
en de verlossing.
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Vers 4
want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou
wegnemen.
Dit is een duidelijke stelling: dierenbloed neemt geen enkele zonde weg!
Alleen het bloed van Christus doet dit omdat Hij volmaakt was. De schuld
van de mens is vele malen groter dan iets stoffelijks als bloed van dieren dat
verzoenend zou kunnen werken. De enige betekenis van de dierenoffers lag
in de vooruitwijzing naar Christus. Als een Israëliet gelovig aan Gods gebod
dierenoffers bracht, was dit genoeg omdat God vooruitzag naar het offer van
Christus. Hij werd daardoor gerechtvaardigd uit het geloof.
Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om
zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de
verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden –Rm3:25

Een Israëliet onder het oude verbond kon dus gerechtvaardigd worden door
het vertrouwen in de dierenoffers. De reden daarvoor lag echter in het offer
van Christus, waar God op zag.

Vers 5
Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij
niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid;
Hier citeert de auteur Psalm 40:7-9. In deze Psalm kon de Israëliet al zien dat
de offers onder de wet niet genoeg waren. In deze Psalm lezen we over de
Here Jezus en zijn morele geschiedenis. De opstanding vinden we in vers 2-4:
Vurig verwachtte ik de HERE; toen neigde Hij Zich tot mij en hoorde mijn
hulpgeroep, Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de
modderpoel; Hij stelde mijn voeten op een rots, mijn schreden maakte Hij vast,
Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Mogen velen
het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.

In vers 12-18 zien we het kruislijden. In ons vers zijn komst in de wereld. Toen
sprak Hij deze woorden dat God Hem een lichaam had bereid waarin Hij niet
alleen de zonden zou dragen, maar waarin Hij God volmaakt gehoorzaam zou
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zijn. Dat gaf de kracht aan zijn offer. In vers 9 lezen we dat dit ook het verlangen
was van Christus.

Vers 6
in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad.
In het vorige vers staat ‘slachtoffer en offergave of offerande’. Dit laatste in
de zin van een spijsoffer. In dit vers 6 worden ‘brandoffers en zondoffers’
toegevoegd zodat we vier offers uit Leviticus hebben (in volgorde van Lv):
brandoffer, spijsoffer, vredeoffer en zondoffer. Het vredeoffer ontbreekt of
het moet bedoeld zijn met ‘slachtoffer’ in vers 5. Het ‘slachtoffer’ wordt vaak
verbonden met een offermaaltijd. Dit correspondeert met het vredeoffer,
welke een ‘maaloffer’ was: het vlees werd door het volk gegeten, terwijl het
vet op het altaar gebracht werd als ‘de spijs voor Jahweh’. De betekenis van
vers 5 en 6 is, dat God in deze offers geen welbehagen had, maar dat deze iets
leerden over het offer van Christus. Heel kort samengevat zijn dat:
1.

Brandoffer: beeld van Christus die zijn leven voor God opoffert.

2.

Spijsoffer: beeld van het volmaakte leven van Christus.

3.

Vredeoffer: beeld van de vredige gemeenschap van Gods volk met
Hemzelf (en met elkaar) op grond van Christus’ offer.

4.

Zondoffer: beeld van Christus die de zonden droeg aan het kruis.

Vers 7
Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om
uw wil, o God, te doen.
Deze ‘Ik’ is Christus. Psalm 40 is daarom een zogenaamde ‘Messiaanse
Psalm’. Christus biedt Zich aan als Degene die Gods wil uit wil voeren. Deze
wil bestaat hierin dat God de vergeving, volmaking van de mens wil, evenals
diens toetreden in het heiligdom tot een levende relatie. Hiervoor is Christus
gekomen en heeft Hij Zichzelf gegeven. De letterlijke tekst van Ps40:7 luidt: ‘U
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hebt mij oren gegraven (of uitgehold)’. De tekst uit Hb sluit daarom aan bij de
Griekse vertaling van het OT, de Septuaginta. Jezus ‘uitgeholde’ of ‘toebereide’
oren slaan op zijn gehoorzaamheid.
Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De HERE Jahweh
heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet
teruggedeinsd. Js50:4-5

Jezus ontving ‘geopende’ oren om Gods Woord te horen en ontving een
lichaam om de wil van God uit te voeren. Zo zou het ook met ons moeten zijn!
Eerst is er het horen, dan het doen.
Over welke ‘boekrol’ spreekt de Bijbel hier? Er staat letterlijk ‘boekhoofdje’. Dit
was de knop aan het eind van de staaf waaromheen de boekrol was gerold. De
boekrol zou de wet van het OT zijn, die heeft geschreven over Christus in typen
en beelden. Er kan ook mee worden bedoeld ‘het boek van de raad van God’.
De wet bracht juist niet deze wil ten volle tot uitdrukking!

Vers 8
In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers,
hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de
wet gebracht worden.
De schrijver gaat nu het citaat uit Ps40 uitleggen. ‘In de aanhef’ slaat op het
begin van vers 5 toen Christus in de wereld kwam. Er staat letterlijk: ‘Toen Hij
vooraf zei’. God ‘wilde’ deze offers van dieren wel doordat Hij ze liet opnemen
onder het oude bestel. Toch ‘wilde’ God dit ten diepste niet, maar aangezien
Christus er nog niet was, kon dit niet ‘beter’. Zo zien we dat God dingen toestaat,
maar dat dit niet betekent dat hiermee zijn volmaakte wil wordt uitgedrukt.

Vers 9
(Doch) daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft
het eerste op, om het tweede te laten gelden.
Doordat Ps40 spreekt over de Messias, laat de schrijver zien dat de woorden
‘Zie, hier ben Ik om uw wil te doen’ een scheiding aanbrengen tussen het
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oude en het nieuwe bestel. Door deze uitspraak heft Christus het bestel op
dat dierenoffers kende. De schrijver blijft hameren op deze waarheid: er
is een nieuw bestel, een nieuw offer, een nieuw heiligdom en een nieuw
priesterschap. Het oude verbond is opgeheven, vergeet het Hebreeën. Het is,
omdat het in Christus is vervuld, los van Hem, totaal inhoudsloos geworden.

Vers 10
Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het
lichaam van Jezus Christus.
Als een crescendo komt deze laatste zin bij ons binnen: voor eens en voor
altijd geheiligd! Dit houdt in dat we niet alleen voor eeuwig gered zijn, maar
geheiligd, dat is: apart gezet om iets te zijn, namelijk aanbidders in het
hemelse heiligdom. De tegenwoordige tijd van het werkwoord laat zien dat
wat door Christus tot stand is gebracht voortdurend, ononderbroken en voor
eeuwig van kracht blijft! Dit offer is van het lichaam van Jezus Christus. Dit is
een historische gebeurtenis van een Mens die zijn lichaam offerde aan een
historisch kruis!

Vragen over Hebreeën 10:11-25
1.

Welke troost ligt er in vers 14?

2.

Hoe komt de schrijver erbij de Heilige geest te verbinden met Jeremia 31
in vers 15?

3.

Wat is de opdracht van vers 22?

4.

Wat moeten wij nu concreet vasthouden volgens vers 23?

5.

Waartoe moeten wij elkaar aansporen, zie vers 25?
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De eerste tien verzen van dit hoofdstuk stellen twee offersystemen naaste
elkaar: dat van het oude verbond en dat van het nieuwe verbond. Onder het
oude verbond (de wet) werden dierenoffers gebracht, terwijl onder het nieuwe
verbond het bloed van één Persoon voldoende is: Jezus Christus. Zijn wil was
om de Vader te gehoorzamen tot aan de dood, ja tot aan de dood van het kruis
(zie ook Filippenzen 2:8). Door die wil werd het volmaakte leven van Christus
als een brandoffer aan God ‘opgeofferd’. Ieder mens die zijn vertrouwen stelt
in dit offer is voor eens en voor altijd geheiligd. De voorwaarde is wel, zoals we
later zullen zien, dat er een echte bekering aan voorafgaat. Echt geloof gaat
altijd gepaard met een ware bekering:
u verkiezende uit dit volk en de heidenen, waarheen Ik u zend, om hun ogen te
openen ter bekering uit de duisternis tot het licht en van de macht van de satan
tot God, opdat zij vergeving van zonden en een erfdeel onder de geheiligden
zouden ontvangen door het geloof in Mij. Hd26:17-18

Het doel van de schrijver is om zijn lezers ertoe te brengen als priesters in
het hemelse heiligdom binnen te gaan en zo God de lof toe te brengen. Door
het offer van Christus hebben wij daar de vrijmoedigheid voor ontvangen (zie
vers 19). Er is geen angst meer voor het toekomstige oordeel, in die zin is ons
geweten gereinigd.

Vers 11
Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te
brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen;
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Dit thema is zo belangrijk dat de schrijver continu de contrasten blijft schilderen
tussen de twee verschillende systemen. Toen, onder de wet, moest de priester
staan. Hij kon niet gaan zitten (zie volgende vers), want dat duidt op rust. Staan
duidt op het nooit voltooide karakter van de offerdienst. Er stond geen stoel
in het heiligdom. Niet alleen jaarlijks, tijdens de grote verzoendag werden er
offers gebracht, maar ook dagelijks. Er was een morgen- en avondbrandoffer
(Ex29:38-41; Nm28:3-8). De grote verzoendag is een type van Christus die
onze zonden wegneemt, terwijl de dagelijkse offers Christus laten zien in zijn
dagelijkse opoffering van diens eigen wil aan die van de Vader. Het contrast is
dat dierlijke offers zonden nooit kunnen wegnemen. Dit wegnemen duidt op
het uittrekken van een bezoedeld kleed.

Vers 12
deze echter is, na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd
gezeten aan de rechterhand van God,
‘Deze’ is natuurlijk de Heer Jezus. Hij ‘staat’ niet, maar ‘zit’. Dit is een verwijzing
naar Psalm 110:2. Natuurlijk moeten we dit niet al te strikt lezen. Het is het
spraakgebruik van de Bijbel om diepere, achterliggende waarheden te leren.
Jezus werd door Stefanus gezien als ‘staand’ in Hd7:56:
En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande ter
rechterhand Gods.

Dit spreekt elkaar niet tegen, omdat er met het ‘zitten’ en ‘staan’ twee
verschillende waarheden worden uitgedrukt. Hier in Hb10 is het de waarheid
van het volmaakte van het offer waardoor Jezus als de ware Hogepriester
‘zit’ aan Gods rechterhand voor altijd een eeuwig. Het ene offer was genoeg!
In Hd7 is Hij de verhoogde Heer die ‘staat’ om zijn dienstknecht Stefanus te
ontvangen in de heerlijkheid. Het blijven begrippen van hemelse dingen die wij
niet verstandelijk moeten gaan vergelijken alsof Jezus, met eerbied gesproken,
even is ‘opgestaan’ toen Stefanus werd gestenigd.
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Vers 13
voorts afwachtende, totdat zijn vijanden gemaakt worden tot een voetbank
voor zijn voeten.
Christus is daar aan de rechterhand van God om af te wachten. Dan zal Hij
‘opstaan’ om zijn vijanden aan Zich te onderwerpen zodat alle knie zich zal
buigen voor Hem en alle tong zal belijden dat Jezus Heer is (Fp2:10-11). Jezus
wacht dus, zodat Paulus kan zeggen:
De Here neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus.
2Ts3:5

Christus wacht, volhardt daarin totdat het moment komt dat God Hem
uitstuurt naar deze aarde om te oordelen.

Vers 14
Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd
worden.
Waarom is er volmaakte rust zodat Christus kan gaan zitten aan de rechterhand
van God? Omdat door dat ene offer voor eens en voor altijd die mensen
worden volmaakt, die door het geloof apart zijn gezet. ‘Volmaakt’ is hier: een
volmaakt geweten verschaffen zodat men onbevangen en vrijmoedig God
die de rechter is van alle mensen, zonder angst tegemoet kan treden. Deze
mensen zijn geheiligd, d.w.z. ‘apart’ gezet uit de wereld voor God om Hem te
aanbidden en een geestelijke priesterdienst te vervullen.

Vers 15
En ook de heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis,
De auteur gaat nu iets opmerkelijks doen. Hij gaat een citaat uit Jeremia 31
aanhalen (wat hij eerder deed in 8:8-12), maar daarmee bewijst hij dat de
Heilige Geest dus ook getuigenis geeft van de waarheid dat er een nieuw
verbond komt. Hiermee ‘bewijst’ de Bijbel dat het de Geest is die deze woorden
door Jeremia heen spreekt. Dat niet alleen, dit getuigenis is ‘aan ons’. Dus de
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Bijbel is goddelijk geïnspireerd, door de Heilige Geest gericht aan ons! Dit ‘ons’
is in de eerste plaats de Hebreeuwse lezers. Doordat zij in Christus deel hebben
aan de zegeningen van Jr31 (zie volgende vers) zijn zij nu het ‘overblijfsel naar
de verkiezing van de genade (Rm11:5)’. Zij zijn als gelovige Israëlieten een
‘voorbode’ van wat God straks zal doen aan het begin van het Vrederijk: dan zal
heel Israël worden behouden bij het zien van Hem die zij hebben doorstoken
(zie Rm11:25, Op1:7). Het Joodse overblijfsel in de tegenwoordige tijd hoort
bij de gemeente (zie straks 12:23) zodat dit ‘ons’ ook voor ons geldt.

Vers 16
want nadat Hij gezegd had: Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen
verbinden zal na die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun harten
leggen, en die ook in hun verstand schrijven,
Dit vers is ook al in 8:10 behandeld. Het hele punt is dat er in de inwendige
mens iets gebeurt onder het nieuwe verbond. Dat gebeurde niet onder het
oude verbond, althans niet binnen het formele kader daarvan. Er werden
natuurlijk wel mensen gerechtvaardigd door het geloof waardoor zij een
relatie kregen met God. Bloed van dieren kan een inwendige verandering nooit
teweeg brengen, maar wel het bloed van Christus. Op grond daarvan kan God
de Heilige Geest in de harten van de gelovigen geven zodat zij het Woord van
God gaan gehoorzamen. Hier staat ‘wetten’, maar in het Nieuwe Testament is
dat altijd de Persoon van Christus.

Vers 17
en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer gedenken.
Dit is de Oud Testamentische aankondiging dat er een tijd zou komen waarin
God de zonden van Zijn volk niet meer gedenkt (zoals ook bijv. in Js1:18). Dit
houdt in dat er dus een beter offer moest zijn op grond waarvan God dit kon
zeggen. De Joodse lezers kunnen dus uit hun eigen geschriften weten dat er
een volmaakt offer zou komen. Dit is ook gegeven in het offer van Jezus aan
het kruis.
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Vers 18
Waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer meer
(nodig).
Dit is een logische denkstap: zodra God al in het Oude Testament spreekt over
vergeving, dan is er daarna geen nieuw offer meer nodig. We zijn vergeven
als het gaat om onze positie tot een rechtvaardig God. Dit vers besluit het
zeer uitvoerige betoog van de auteur, Vanaf nu is er een nieuw onderwerp:
onze verantwoordelijkheid die volgt op deze geweldige zegeningen onder het
nieuwe verbond.

Vers 19
Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus,
‘Daar wij dus’ zegt een andere vertaling. Nu komt de conclusie. Nu gaat het
om onze reactie. Deze komt in vers 22, want eerst herhaalt hij nog eens wat
hij al heeft geschreven. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het
hemelse heiligdom. Uit het voorgaande is nu duidelijk gebleken dat dit kan
door het bloed van Jezus. Wij moeten leren leven vanuit een gemeenschap
met God in het heiligdom. Er IS vandaag een leven met God ‘van aangezicht tot
aangezicht’ mogelijk (zie ook 1Ko13:12) en wel door het offer van Christus en
in het geloof in het geschreven Woord van God. Dit heiligdom was in hoofdstuk
4 nog een toevluchtsoord voor onze zwakheden, maar hier is het een thuis en
wel om eredienst uit te voeren in geestelijke zin. Dit is: in de Geest en door
het geloof weten dat we in de tegenwoordigheid van God zijn. Daar delen wij
met Hem onze vreugde in de Persoon van Christus. Dit gedeelte is daarom het
hoogtepunt van de hele brief! Daarnaast is het ook de inleiding tot praktische
vermaningen zoals we zullen zien.

Vers 20
langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het
voorhangsel, dat is, zijn vlees,
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De enige weg tot deze relatie met God is Jezus Zelf. Hij sprak: ‘Ik ben de weg, de
waarheid en het leven (Jh14:6)’. De weg is een levende weg, gekenmerkt door
het leven van Christus en ons leven in Hem. Hij heeft deze weg ingewijd door
zijn offer. Het tweede gedeelte is wat lastiger te begrijpen. Het voorhangsel
dat de mens scheidde van heilige der heiligen is ‘zijn vlees’. Door het lichaam
van Christus heen kunnen wij tot God naderen omdat dit lichaam voor ons is
geofferd.

Vers 21
en wij een grote priester over het huis Gods hebben,
Wij hebben niet allen in Jezus het volmaakte offer, maar ook de volmaakte
priester. Hij is een ‘grote’ priester omdat Hij borg staat voor ons binnengaan in
het hemelse heiligdom. Wij zijn slechts priesters ‘in Hem’. Dit is niet uit eigen
verdienste, maar door de genade die ons is geopenbaard in Christus.

Vers 22
laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des
geloofs, met een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van
kwaad, en met een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.
Nu komt de schrijver eindelijk tot zijn doel. Hij heeft het hele voorgaande
gedeelte geschreven zodat hij tot ons kan zeggen: ‘Nu je weet hoe volmaakt
Jezus is en hoe volmaakt Zijn offer is, ga dan ook in het volste vertrouwen het
hemelse heiligdom binnen’. ‘In volle verzekerdheid van het geloof’ betekent dat
wij niet moeten kijken naar ons gevoel, maar naar wat er staat geschreven in
Gods Woord. Ons hart IS gezuiverd. De ervaring daarvan hangt af van ons geloof
in wat God erover heeft geopenbaard. Als wij niet dagelijks deze gemeenschap
met God uitoefenen, komt er ook niets terecht van onze praktische wandel
met God. De priesters onder het oude verbond werden gewassen met rein
water (Ex29:4) voordat zij hun priesterlijke kleding aankregen. Wij worden
gewassen (dat is nodig, want door ons leven in deze wereld worden wij iedere
keer weer smerig) door het Woord van God (zie Ef5:26). Door in dat Woord
te lezen leren we wat we moeten belijden en in orde maken (zie ook 1Jh1:9).
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Vers 23
Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden,
want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
Nu wij dus als gelovigen volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het
hemelse heiligdom, moet er nog een vermaning komen. Het grote gevaar
was dat er onder de lezers een neiging was ontstaan om terug te vallen op
het Jodendom alleen. Dus roept de auteur hier op om onwankelbaar vast te
houden aan dat wat zij hadden beleden: Jezus en Hij alleen is de vervulling van
het Jodendom. Deze belijdenis zorgde voor vervolging, maar moest men wel
blijven vasthouden ondanks deze tegenstand. Daarin mogen we vertrouwen
Op God. Hij heeft ons beloften gegeven en Hij is getrouw.

Vers 24
En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en
goede werken.
Hier volgt een tweede vermaning: let op elkaar en moedig elkaar aan.
Het geloofsleven is niet een individualistisch gebeuren. Het is een
gemeenschappelijk iets. Zodra wij leren zien wie Christus is en wie wij zijn in
dit licht, gaan wij onze broeders en zusters ook in dit licht bezien. Dan zien we
niet gelijk hun zwakheden en gebreken, maar dan vuren we (een heel sterk
woord: ‘sterke stimulans’) hen aan, in liefde en in enthousiasme, tot liefde en
goede werken. Helaas is deze diepgeestelijke houding nog maar bij weinigen
te vinden.

Vers 25
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat
gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de
dag ziet naderen.
Dit aansporen (of ook ‘bemoedigen’) gebeurt bij uitstek tijdens het
samenkomen van de gemeente. Deze moet men niet verzuimen. Hierbij
denkt de schrijver aan alle momenten dat men als gemeente samenkomt (zie
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Hd2:42,46). ‘Samenkomst’ is hier hetzelfde woord als in 2Ts2:1 waar het is
vertaald met ‘bijeenvergadering’. Aangezien wij nu dichter bij ‘de dag’ zijn dan
zij toen, is het van nog grotere ernst elkaar aan te sporen de samenkomsten
niet te mijden. Het doel van samenkomsten is, naast God de eer brengen in de
lofprijs, elkaar te bemoedigen, te vertroosten en te vermanen (zie 1Ko14:3).

Vragen over Hebreeën 10:26-39
1.

Wat is ‘opzettelijk zondigen’ in vers 26?

2.

Hoe maakt iemand zich schuldig aan wat er staat in vs29?

3.

Hoe geef je jouw vrijmoedigheid prijs? Zie vers 35

4.

Wat is de volharding van vers 36?

5.

Kun je dan toch nog verloren gaan? Zie vers 38

162

Hebreeën 10:26-39
Het geweldige nieuws dat de auteur voor zijn lezers heeft vindt zijn climax
in vers 22 van hoofdstuk 10. Nu bewezen is vanuit het Oude Testament dat
Christus Jezus het volmaakte offer heeft gebracht en iets nieuws is begonnen,
laten wij dan naderen tot God in het heiligdom. Wij mogen dat doen omdat
we geheel gereinigd en geheiligd zijn door het offer van Jezus op het kruis van
Golgotha. Wij zijn bestemd om God te kennen en Hem te naderen als priesters
onder de zegeningen van het nieuwe verbond. Omdat Christus voor ons bij God
onze belangen behartigd mogen wij volle vrijmoedigheid hebben. God ziet ons
op grond van wat Christus heeft volbracht. We hebben een hemelse roeping
(3:1) hoewel we nog op aarde zijn. Hier op aarde moeten goede werken en de
liefde ‘bewijzen’ dat wij verbonden zijn met Christus (10:24).
Vers 26
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid
gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over,
Het is belangrijk goed te begrijpen waar het hier om gaat. Een gelovige zondigt
nog steeds. Dit komt omdat hij de zondige natuur nog in zich heeft wonen. Dit
zondigen is volgens 1Jh2:1 eerder een uitzondering dan een regel:
Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand
gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de
rechtvaardige.
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Hier in Hb10:26 gaat het over iets heel anders. Tussen de Joodse christenen
zaten ook valse belijders. Zo zijn er ook vandaag mensen die wel belijden een
christen te zijn, maar die het niet zijn. Hier gaat Titus 1:16 over:
Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem,
daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Deze Joden, die zich eerst bij de christenen had aangesloten, maar later Jezus
vaarwel zeiden door terug te keren naar het Jodendom zonder Christus,
zondigden daarmee opzettelijk. Zij hadden eerst de waarheid erkend, dat is
Jezus en die gekruisigd, terwijl ze later Hem verwierpen. Er blijft dus geen offer
meer over voor hun zonden omdat zij het offer van Christus weer inruilden
voor de schaduwdienst van dierenoffers! Dit is dus wat anders dan gelovigen
die worstelen met zonden en hiermee tot God gaan. Het gaat hier over mensen
die tijdelijk tot het christendom zijn toegetreden om vervolgens bewust en
moedwillig God vaarwel te zeggen.

Vers 27
maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de
wederspannigen zal verteren.
‘Weerspannigen’ zijn ‘tegenstanders’ en is een term die ook werd gebruikt voor
mensen die onder het oude verbond tegen God in gingen (Ps68:7). We zien dit
in Lv10:2 waar vuur van God Nadab eb Abihu, zonen van Aäron verteerde. In
Js26:11 lezen we:
HERE, uw hand is verheven, maar zij beseffen het niet; zij zullen het echter
beseffen en beschaamd staan over uw ijver voor het volk. Ja, het vuur over uw
tegenstanders zal hen verteren.

Hier dacht de auteur kennelijk aan. Mensen die bewust de waarheid van zich
werpen gaan voor eeuwig verloren en komen onder het vreselijke oordeel
van God terecht. De hel is voor de tegenstanders van God, zie Mt5:22; 2Ts1:8;
Jd7; Op20:15; 21:8. Veel mensen hebben hier moeite mee, maar God is een
rechtvaardig God die opstand zal oordelen. Nu is het de tijd van genade, straks
zullen alle mensen worden geoordeeld naar hun werken.
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Vers 28
Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder
mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.
De schrijver vergelijkt hoe het onder het oude verbond aan toeging.
Zonder pardon werd een opstandeling tegen de wet van Mozes gestenigd
op het getuigenis van twee of drie getuigen. Het ging daarbij niet om een
onoplettendheid, maar om een bewuste niet-erkenning, een verachting.
Voorbeelden hiervan vinden we in Lv24:10-23 (straf op godslastering) en
Nm15:30-36; 35:30-34. God kent de harten en oordeelde iedere vorm van
rebellie gelijk.

Vers 29
Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met
voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was,
onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?
Als het er al zo scherp aan toeging onder Mozes, hoeveel te meer moeten
wij niet ernst nemen met bewuste rebellie onder Christus? Dan geldt niet
de lichamelijke dood, maar de eeuwige, de tweede dood. Hier staat dat een
opstandeling ‘de Zoon van God’ met voeten heeft getreden. ‘Zoon van God’
maakt de overtreding nog ernstiger. Het is niet maar een Mens die men met
voeten treedt, maar de eeuwige Zoon van God, die Dezelfde is als Jahweh
van het Oude Testament! Een moeilijkheid is het tweede deel van dit vers.
De opstandeling was ‘geheiligd’ door het bloed van het verbond. Dit betekent
niet dat hij gered was, maar dat hij afgezonderd was. Dit is niet een innerlijke
heiliging, maar een uiterlijke, net zoals dat van ongelovige mannen en vrouwen
en van kinderen van gelovige ouders wordt gezegd in 1Ko7:14. Zo iemand heeft
het bloed van Christus onrein geacht en de Geest van de genade gesmaad
doordat hij zich daarvan afkeert. Hierover wordt ook in Hb6:4-6 gesproken wat
wij destijds hebben behandeld. Deze passages zijn niet bedoeld om wankele
gelovigen angst aan te praten, maar om bewuste rebellie tegen te gaan.
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Vers 30
Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen.
Vanuit het Oude Testament weten wij Wie God is: een heilig God, die alle
vijanden zal oordelen. Beide aanhalingen in dit vers komen uit het lied van
Mozes in Deut32. De eerste is uit vers 35 (zie ook Rm12:19) en de tweede is uit
vers 36 (zie ook Psalm 135:14).

Vers 31
Vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!
De levende God is nogmaals een heilig God. Dit vers heeft geen betrekking op
gelovigen die met een oprecht hart God willen dienen. Zodra God onze Vader is
geworden in Christus, hebben we te maken met zijn opvoedende hand in liefde.
De vijanden van God zullen vallen onder Zijn oordeel. Ons treft dit nooit meer,
daar het oordeel dat ons had moeten treffen, op Jezus is neergekomen. Het is
voor ons niet mogelijk om te weten wie nu wel en wie nu niet een oprechte
gelovige is. Daarom moeten we acht slaan op elkaar en elkaar vermanen (vs2425). God kent de harten en zal uiteindelijk openbaar maken wie er tot de zijnen
behoort en wie niet (vergelijk Mt7:21v. Met 2Tm2:19).

Vers 32
Herinnert u de dagen van weleer, toen gij, na verlicht te zijn, zo menigmaal
lijden doorworsteld hebt,
Meteen laat de auteur merken dat hij niet verwacht dat de lezers tot de groep
behoren die moeten vrezen in de handen van de levende God te vallen. Hij
herinnert hen aan hun lijden dat volgde op hun bekering tot Christus. Helaas
was er een verslapping ingetreden (5:11) en moest de schrijver hen deze brief
schrijven om hen aan te moedigen te blijven volhouden. Er staat letterlijk
dat ze ‘strijd in het lijden’ hadden meegemaakt. Deze strijd wordt in verband
gebracht met een wedstrijd (zie Hb12:1-2).
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Vers 33
hetzij zelf een schouwspel van smaad en verdrukking, hetzij deelnemende
aan het lot van hen, die in zulk een toestand verkeerden.
Hier worden twee typen van lijden vermeld. Enerzijds strijd in het persoonlijke
leven (smaadheden en verdrukkingen) en strijd in het meeleven met en een
vrijwillig deelnemen aan het lijden van anderen. De vroegere volksgenoten,
de joden, scholden hen uit, bespuwden hen, sloegen hen en vielen hen lastig.
In Hd22:19 zien we dat Paulus in zijn vroegere leven christenen uit de joden
gevangen nam en geselde. Omdat dit in het openbaar gebeurde, waren deze
mensen letterlijk een schouwspel geworden. Later werd Paulus zelf mikpunt
van hun haat zoals we diverse malen kunnen lezen in Hd en waarvan hij
getuigenis geeft in 2Ko4,6 en 11.

Vers 34
Want gij hebt met de gevangenen mede geleden en de roof van uw bezit
blijmoedig aanvaard, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit
hebt.
In het begin van hun christenleven hadden ze meegeleden met hen die
gevangen waren gezet om hun geloof. Zelfs de bezittingen van de gelovigen
werden geroofd door de haatdragende joden. De Hebreeën hadden dit
blijmoedig ondergaan, omdat zij voor de naam van Jezus smaad leden. Zij
hadden een blijvend bezit in de hemel (zie Hd5:41). Een christen heeft op aarde
niets omdat hij een hemelse roeping heeft. Hij kent wel aardse zegeningen,
maar zijn roeping is hemels. Daar zijn diens eeuwige bezittingen, welke de
schatten zijn in Christus (Ko2:3).
Jezus had Zelf dit opgedragen:
Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van
u spreekt om Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de
hemelen; want alzo hebben zij de profeten vóór u vervolgd. Mt5:11-12

Vervolging is, volgens 2Tm3:12 het deel van een ieder die wil leven naar de
Bijbel en volgens het evangelie.

167

Het anker voor de ziel

Vers 35
Geeft dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te
wachten.
De lezers moesten dus volharden, volhouden en niet afdrijven (2:1). Ze
moesten de vrijmoedigheid om in geloof te leven, niet van zich werpen. De
beloning wacht namelijk aan het einde van de geloofsweg op aarde. Wij zijn
geroepen om te geloven en niet te zien. Wij richten ons op wat God zegt in Zijn
Woord en niet op wat voor ogen is. Zie 2Ko4:17-18:
Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles
verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,daar wij niet zien op het
zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het
onzichtbare is eeuwig.

Helaas zien we vandaag veel prediking over zichtbare zaken als gezondheid,
wonderen, voorspoed etc.

Vers 36
Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen
hetgeen beloofd is.
Wat wij nodig hebben is volharding. Alles om ons heen is namelijk tegengesteld
aan Gods Woord. Daarom is het geloof de energie die ons erdoorheen sleept.
We richten ons oog op Jezus (Hb12:2) via Gods Woord. De Bijbel legt altijd de
nadruk op de innerlijke dingen, vandaar ook ‘de wil van God doende’. Daaruit
blijkt of iemand werkelijk Jezus toebehoort. Aan het einde van de geloofsreis
ligt ‘hetgeen beloofd is’, het leven met Christus en de erfenis (Hb9:15, 1Pt1:4).
Deze erfenis is de heerlijkheid van Christus en alles wat Hij als Mens ontvangen
zal van de Vader.

Vers 37
Want nog een korte, korte tijd, en Hij, die komt, zal er zijn en niet op Zich
laten wachten,
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Het zal nog maar een korte tijd duren voordat Christus terugkomt en de erfenis
in ontvangst zal worden genomen. ‘Korte, korte tijd’, is letterlijk: ‘een kleine
tijd, zó klein’. De uitdrukking is ontleend aan Js26:20 (Kom, mijn volk, ga in
uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot
de gramschap over is.). Het gaat daar om het wachten op het einde van de
ballingschap. Velen hebben geklaagd dat het ‘korte’ helemaal niet zo kort is.
Het is immers nu al bijna 2000 jaar geleden opgeschreven. We moeten daarbij
altijd onthouden dat dit soort uitdrukkingen zijn geschreven tot vertroosting.
Achteraf zal het kort lijken te zijn. Bovendien is de ware liefde zo dat het de tijd
niet opmerkt. Toen Jakob zeven jaar moest werken voor Rachel, was dat in zijn
ogen maar kort. Ze waren in zijn ogen ‘als enkele dagen, omdat hij haar liefhad’
(Gn29:20). Het laatste deel van dit vers is een citaat uit Habakuk 2:4.

Vers 38
en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan
heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.
De schrijver gaat verder met het citeren uit Habakuk. ‘De rechtvaardige zal uit
geloof leven’ is uit Hk2:4 (let op dat de auteur van Hb hier ‘mijn’ van maakt):
Zie, opgeblazen, niet recht, is zijn ziel in hem, maar de rechtvaardige zal door
zijn geloof leven.

Hier is de zin dus omgedraaid en is het tweede deel van de zin totaal anders
dan het eerste deel van Hk2:4. De bedoeling is dat als een gelovige nalatig
wordt heeft de ziel van God geen behagen in hem. Hij blijkt dan namelijk nooit
een innerlijke bekering te hebben meegemaakt. Een rechtvaardige heeft als
kenmerk dat hij leeft door en uit het geloof. Dit is de hoofdboodschap van het
tweede hoofdstuk van de brief van Jakobus.

Vers 39
Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderve leidt, doch
met geloof, dat de ziel behoudt.
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Weer verzekert de schrijver zijn lezers ervan dat zij niet to de categorie van
‘nalatigen ‘behoort. Hij zegt ‘wij’. Zij hebben juist met geloof te maken, een
thema dat het hele volgende hoofdstuk in beslag zal nemen omdat dit zo
ontzettend belangrijk is. Zolang de gelovige op aarde leeft, moet hij leren leven
door het geloof alleen. Dit is vertrouwen op Gods woord en vertrouwen in
God Zelf. Dit geloof zal uiteindelijk uitmonden in het behoudt van de ziel. Het
geloof is dus de kracht van de gelovige die zal moeten volhouden tot aan de
komst van Christus of tot zijn overlijden.

Vragen over Hebreeën 11:1-12
1.

Zegt vers 2 ons iets over hoe we Genesis 1 moeten interpreteren?

2.

Waarom doodde Kaïn Abel? Zie vers 4

3.

Wat leert vers 5 ons over de gevolgen van God gehoorzamen?

4.

Wat zeggen de verzen 7-8 over geloof?

5.

Is vers 11 niet in tegenspraak met de reactie van Sara op de boodschap
dat zij zwanger zou worden? Ze lachte immers in ongeloof?
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Het vorige hoofdstuk sloot af met de vermaning om vol te houden. We
hebben immers nog niet zichtbaar en tastbaar datgene wat ons beloofd is. Het
is door het geloof dat we moeten leven ondanks allerlei moeilijkheden. Aan
het einde van onze geloofsweg ontvangen we datgene dat ons is beloofd: de
volledige behoudenis, het zien van Jezus en het wonen in het Vaderhuis.
De Hebreeuwse lezers waren tot geloof gekomen in Jezus vanuit het
Jodendom. Sommigen onder hen verlieten het christendom weer vanwege
de vervolgingen die uitbraken om hun belijdenis dat Jezus Heer is. De auteur
waarschuwt hen en wijst de lezers op het belang van geloof. Heel hoofdstuk 11
is een uitroepteken achter het woord ‘geloof’. Het is voor ons zeer belangrijk
om te weten wat geloof nu precies inhoudt en waarom het zo belangrijk is.
Alles staat of valt met het begrip ‘geloof’.

Vers 1
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der
dingen, die men niet ziet.
Twee kenmerken van geloof worden in dit hoofdstuk benadrukt:
1.

De volharding: Het volhouden tot aan het einde van de geloofsweg. Het
is de hoop op datgene dat ons is beloofd vanuit Gods Woord. Dit is het
geloof dat voorwaarts kijkt.
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2.

De energie, kracht: Het rusten in Wie God Zelf is, te midden van een
onvolmaakte wereld, moeilijke omstandigheden, tegenslagen en een
zwak lichaam. Dit is het geloof dat opwaarts, naar boven kijkt.

Het eerste deel van dit vers gaat over volharding, terwijl het tweede deel
over de energie van het geloof gaat. Van deze beide kanten gaat de auteur
voorbeelden uit het Oude Testament geven. Geloof is zekerheid (hetzelfde
woord als ‘wezen’ in 1:3; ‘de verwezenlijking’) van wat God heeft beloofd.
Door het geloof ‘bezit’ de gelovige het in feite al. Het onzichtbare (hier in Hb
het hemelse heiligdom) is een realiteit voor het geloof. Geloof (Gr. Pistis) is hier
zonder lidwoord en betekent ‘trouw’, ‘vertrouwen’. Het is God betrouwbaar
achten en zelf trouw aan Gods woord zijn.
De auteur laat zien dat alle bekende figuren in het Oude Testament deze twee
elementen bezaten. Wat de Hebreeën overkwam, was dus niets nieuws. Zowel
voor het ingaan in het heiligdom als voor de ‘doortocht’ in de woestijn van het
leven, is geloof nodig. Dit ‘leven door geloof’ is zo belangrijk, dat de auteur
een ‘portrettengalerij’ samen heeft gesteld van geloofshelden. De meesten
van hen kwamen nooit aan in het beloofde land, terwijl ze leefden door het
geloof en de verwachting ervan. We leren dat geloof een zeker weten is en een
realiteit die tastbaar is.

Vers 2
Want door dit (geloof) is aan de ouden een getuigenis gegeven.
De ‘ouden’ stonden hoog in aanzien bij de Joodse lezers. Van deze geloofshelden
geeft de Bijbel een getuigenis; ze gaven het niet op ondanks hier en daar
zwakke momenten. In de Bijbel ligt het getuigenis vast. Hier moesten de lezers
(en wij) zich aan optrekken.

Vers 3
Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand
gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.
Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen:
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1.

De principes van het geloof (vers 3-7). Vier keer: ‘door geloof’.

2.

De volharding van het geloof (vers 8-22). Zeven keer: ‘door geloof’.

3.

De energie van het geloof (vers 22-38). Zeven keer: ‘door geloof’

De vier principes van het geloofsleven die aan de orde komen zijn: schepping
(vs3), zonde en offer (vs4), leven, wandelen (vs5) en getuigenis (vs7). Dit vers
gaat over de schepping. Door het geloof begrijpen wij dat Genesis 1 ons de
waarheid leert over hoe de wereld is ontstaan. Omdat de Hebreeën moesten
leren vertrouwen op de Onzichtbare Zoon, legt de auteur de schepping
aan het begin. De Zoon heeft immers alles geschapen (zie ook 1:3). Het
geloofsleven moet leren zien op (de) het (O)onzichtbare. Hier staat ‘werelden’
wat ook slaat op de tijdperken. God schiep naast de ruimtelijke wereld, ook de
tijdperken waarin Hij handelt met de mens. Hij schiep door zijn Woord, wat
hier ‘uitspraken’ is: Hij sprak en het was er (Ps33:9). Geen duizenden jaren
durend, maar na het spreken.

Vers 4
Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor
werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf
aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
Niet Adam, maar Abel staat als eerste beschreven als een geloofsleven
hebbend. Abel is ook de eerste persoon in de Bijbel die een offer brengt uit
geloof. Dit in tegenstelling tot zijn broer Kaïn. Abel zag wat Kaïn niet zag,
namelijk op welke manier hij God moest naderen, op de grondslag van een
bloedig offer. Kaïn kwam voor Gods aangezicht met de vruchten van zijn eigen
werken, van een vervloekte aardbodem. Kaïn is een type van de godsdienstige
mens van alle tijden. Hij heeft alleen maar zijn eigen prestaties ‘aan te bieden’
aan God, net zoals de wettische Hebreeër dat had. De godsdienstige mens
haat altijd de mens die alleen uit genade wil leven. Zo haatte Kaïn Abel, de
Farizeeërs Jezus en de vrome Joden hun volksgenoten die tot het christendom
waren overgegaan.
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God gaf getuigenis aan Abels offer (hoe precies, dat weten we niet) en daarvan
spreekt Abel nog, na zijn dood. Hij is nog steeds een aanspreken voorbeeld in
de Bijbel (zie ook Hb12:24) en een type van Christus.

Vers 5
Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij
werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat
hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was
geweest;
Henoch is in zijn ‘opneming’ een type van de gelovige in onze tijd. Hij leefde
met God door geloof en dat driehonderd jaar lang. Hij ‘zag’ de dood niet.
Vergelijk Jh8:51:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal
de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.

Henoch betekent ‘onderwezen’. Hij leerde wie de onzichtbare God is en werd
voordat het oordeel kwam, weggenomen. Zo zal de gemeente ook worden
weggenomen voordat de dag des Heren losbarst over deze aarde. Hierover gaat
1Tess4:13-17. In Jd14 zien we dat Henoch heeft getuigt van de wederkomst
van Christus. Dit was voor de lezers van belang: zij moesten leren vertrouwen
op God die een nieuwe, gereinigde wereld tot stand zal brengen.

Vers 6
maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie
tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem
ernstig zoeken.
Ieder mens die tot God wil komen, moet beginnen met het geloof dat Hij er
is. God heeft in de Bijbel geopenbaard hoe wij tot Hem moeten naderen; door
geloof. Dit houdt in dat wij reageren op Zijn openbaring in Jezus. In Christus
zijn wij Hem welgevallig. Zodra wij alles wat God ons heeft geopenbaard over
Jezus aannemen en ons daaraan (hoe zwak ook) overgeven, wacht ons een
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sterke beloning: Alles wat Christus ontvangt aan heerlijkheid ontvangen wij
ook. Het woord ‘ernstig’ staat niet in het Grieks.

Vers 7
Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over
iets, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn
huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een
erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.
Abel typeert op welke grondslag we God naderen. Henoch typeert de
verborgen omgang (relatie) met God. Noach typeert het openbare getuigenis
naar de wereld toe. Doordat hij een ark bouwde, veroordeelde hij de wereld
in het openbaar. Hij predikte niet alleen (zie 1Pt3:19v.), hij deed ook iets met
zijn geloof; het bouwen aan een ark welke het komende oordeel al zichtbaar
liet zien (Gn6:13-22). Tegelijk symboliseerde de ark de redding uit dit oordeel,
zodat de ark een type is van de redding in Christus. Noachs geloof richtte zich
niet op de huidige wereld, waar hij niets meer van verwachtte, maar op de
komende wereld, die van na de zondvloed. Zo moesten de Hebreeuwse lezers
zich niet richten op de huidige wereld met zijn vervolgingen en zonde, maar op
de komende, het vrederijk.
Noach redde zijn gezin. Dit is een belangrijke waarheid in de Bijbel: de
behoudenis is altijd voor het hele gezin. Dit betekent dat zodra het gezinshoofd
gelooft, zijn gezin ‘gescheiden’ is van de wereld. Ze zijn geheiligd, hoewel dat
niet betekent dat ze allemaal voor eeuwig gered zijn, want daar is persoonlijk
geloof voor nodig. Zie hierover 1Ko7:14.

Vers 8
Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid
getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok,
zonder te weten waar hij komen zou.
Nadat we de principes van het geloof in vier personen hebben gezien, volgen
nu voorbeelden van het voorwaarts zien van het geloof (vs8-22). Het heeft
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te maken met volharden en met het zien op de toekomst. Drie keer komt er
een voorbeeld uit het leven van Abraham. Eerst gaat het over zijn roeping
en gehoorzaamheid, dan over zijn vreemdelingschap en tenslotte over het
ontvangen van leven uit de dood. Dit vers gaat over zijn roeping. Hij zag het
land niet dat hem was beloofd, net zomin als wij iets kunnen ‘zien’ van de
erfenis die wij ontvangen. Paulus bidt in Ef1:15-18 dat God ons hier de ogen
voor opent, zodat wij het kunnen ‘zien’ met de ogen van ons hart. Ook wij zijn
geroepen (Rm8:30) en ook wij moeten leren volhouden door het geloof. Wij
hebben ook beloften en zo is Abraham een voorbeeld van iemand die door
geloof heeft geleefd. Onze beloften zijn in de Here Jezus belichaamd. Hij is ons
doel en Hij is het naar Wie wij verlangen.
maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende
naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods,
die van boven is, in Christus Jezus. Fp3:14

Hoe groter en belangrijker Christus voor iemand wordt, hoe meer hij zijn geloof
richt op het einddoel. Alles wat in deze wereld is, wordt steeds onbelangrijker
in het licht van onze roeping.

Vers 9
Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd
land, waar hij in tenten woonde met Isaak en Jakob, die medeërfgenamen
waren van dezelfde belofte;
Toen Abraham eenmaal aankwam in het beloofde land, wachtte hem een
nieuwe beproeving: God gaf hem geen erfdeel daarin, maar beloofde het aan
zijn nageslacht. Het was een ‘vreemd’ land voor hem. Hij woonde er in tenten,
wat aangeeft dat hij zich er niet thuis voelde. Wij hebben ook in deze wereld
niets te zoeken, omdat we vreemdelingen en bijwoners zijn (1Pt2:11) zie ook
vers 13. Wij hebben een burgerschap in de hemel (Fp3:20). Izaäk en Jakob
ontvingen ook het erfdeel niet, maar waren wel mede-erfgenamen. Zij waren
vijftien jaar toen Abraham stierf en nog had hij niet de belofte vervuld zien
worden.
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Vers 10
want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper
en bouwmeester is.
Dit is een moeilijk vers omdat we nergens in het Oude Testament lezen dat
Abraham iets anders verwachtte dan het letterlijke land dat hem was beloofd.
Toch zegt ook Jezus dat Abraham zijn dag had gezien en zich had verheugd
(Jh8:56). Omdat de God der heerlijkheid Abraham had geroepen voelde deze
intuïtief aan dat er iets ‘beters’ zou komen; een hemels Jeruzalem in het
vrederijk. Dit is de ‘stad met fundamenten’ waarvan God de ontwerper en
bouwmeester is. Deze ‘stad’ is, volgens Hb12:22, het hele nieuwe bestel dat
Christus heeft aangebracht en zal worden verwezenlijkt in het vrederijk. Daar
zal het nieuwe Jeruzalem de hoofdstad zijn, en dit is de bruid, de gemeente
(zie Op21:9v.), zodat dit niet hetzelfde is als het hemelse Jeruzalem. In Hb12:22
staan de gemeente en het hemelse Jeruzalem naast elkaar, terwijl de gemeente
hetzelfde is als het nieuwe Jeruzalem in Op21:9v.

Vers 11
Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden,
en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had,
betrouwbaar achtte.
Dit vers is in de grondtekst totaal anders zodat niet Sara, maar Abraham
onderwerp is: ‘Door geloof ontving hij, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was,
kracht om te verwekken, en dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij Hem
trouw achtte, die het beloofd had.’ Abraham ontving kracht om te verwekken
doordat hij vertrouwde op God die hem een zoon had beloofd. Abraham was
honderd en Sara negentig jaar oud, zodat duidelijk werd dat Izaäk een zoon
was van de belofte en niet uit menselijke vermogens was geboren. Zie voor het
geloof van Abraham ook Rm4:19-21.
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Vers 12
Daarom zijn er dan ook uit één man, en wel een verstorvene, voortgekomen
als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee,
dat ontelbaar is.
Abraham was niet alleen de vader van de beloofde zoon, maar hij was ook een
letterlijke vader van vele fysieke nakomelingen (Israël) dat wordt getypeerd
door ‘zand aan de oever van de zee’. Daarnaast was hij ook een geestelijk
vader van ieder mens die zijn vertrouwen zou stellen op God. Zij ontvingen
allemaal een hemelse roeping, voorgesteld als ‘sterren des hemels’. De
Hebreeuwse lezers behoorden tot beide categorieën! Zij geloofden in God
die machtig is gebleken DE Zoon der belofte uit de dood te doen opstaan. Uit
dood komt leven voort, zoals Abraham ook later weer leerde toen hij Izaäk bij
wijze van spreken weer uit de dood terugkreeg (zie vers 19). Wij vertrouwen
volkomen op Christus, die na opgestaan te zijn uit de dood, is verheerlijkt aan
de rechterhand van God.

Vragen over Hebreeën 11:13-27
1.

Wat leert vers 13 ons over hoe wij in deze wereld staan?

2.

Heeft Esau uiteindelijk de zegen ontvangen? Zie vers 20.

3.

Waarom wordt er over de staf van Jozef gesproken in vers 21?

4.

Welke les ligt er in vers 25?

5.

Is God voor ons nog steeds de ‘Onzienlijke?’ zie vers 27.
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Het leven van een christen is een leven van geloof. Hij houdt vol, houdt zich
vast aan wat God hem heeft geopenbaard in de Bijbel. We hebben gezien dat
de auteur van deze brief de lezers oproept om zich vast te houden aan Jezus
als Degene die alles heeft vervuld wat van in Jodendom was geopenbaard in
het Oude Testament. De uiterlijke omstandigheden zijn vaak zwaar, getuige
de vervolgingen die de Hebreeën ondervonden nadat ze zich bij Jezus hadden
gevoegd. Hoewel Gods beloften in Christus allemaal vast zijn (2Ko1:20), zie wij
er nog niets van (Hb2:8). Wij worden daarom opgeroepen om vol te houden
door het geloof (10:36). Geloof is een enorme kracht. Het zette mensen ertoe
aan de meest merkwaardige keuzes te maken. In dit hoofdstuk wordt ons een
‘galerij’ gepresenteerd van mensen zoals wij, die door geloof hun leven zo
inrichtte, dat de auteur hen als voorbeelden gebruikt voor zijn lezers uit de
Hebreeën, en voor ons. Het geloof is een bijzonder iets; het geeft energie en
geeft hoop. Straks ontvangen wij de beloften, nu is het leven van een gelovige,
er één van geloof.
Vers 13
In (dat) geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te
hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben
beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.
Deze ‘allen’ zijn niet de 6 personen (Abel, Henoch, Noach en Abraham, Izaäk en
Jakob) die de schrijver in de eerste 12 verzen heeft opgesomd. Henoch stierf
immers niet. Vs14 en verder maken duidelijk dat het om het nageslacht van
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Abraham gaat. Iedere geloofsheld die de auteur opsomt, illustreert bepaalde
aspecten van het geloof dat de Hebreeën moesten hebben. Zij keken uit naar
1.

De hemelse stad en het hemelse vaderland

2.

De opgestane en verheerlijkte Zoon van de belofte

3.

Het uitverkoren volk, de zonen van Israël

Dit alles wordt straks gerealiseerd in het Vrederijk, waar wij de hemelse kant
daarvan zullen beleven. Nu:
1.

zijn wij vreemdelingen en bijwoners op deze wereld (zie 1Pt2:11);

2.

kennen wij de kracht van Jezus’ opstanding (Fp3:10);

3.

concentreren wij ons op ‘boven (Ko3:1-3; Hb12:2)’ dat is: op Christus.

Deze mensen stierven ook ‘overeenkomstig’ hun geloof. Ze hebben datgene
nooit gezien dat hen was beloofd. Ze ‘zagen’ het uit de verte door het geloof.
De auteur gaat vanaf hier de vier generaties na Abraham beschrijven met hun
specifieke geloofskenmerken.

Vers 14
Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen, dat zij een vaderland
zoeken.
Iedereen die belijdt dat hij een vreemdeling is op aarde en iets anders ‘zoekt’,
geeft aan dat hij zijn hart heeft gezet op iets waarop de meeste andere
mensen dit niet doen. Zij die deze wereld als hun vaderland beschouwen zijn
‘aardsgezind (zie Fp3:19)’. Omdat de aartsvaders wel doorhadden dat het land
Kanaän niet hun bezit zou worden tijdens hun leven, hadden ze hun hoop
gevestigd op een beter, ‘hemels’ vaderland. Jakob zei op zijn sterfbed nog:
Op uw heil wacht ik, o HERE. Gn49:18

Dit ‘heil’ was niet de hemel na zijn sterven (daar had de gelovige in het OT geen
weet van), maar de verlossing die komt wanneer de ware ‘Silo’ (zie Gn49:10:

180

Hebreeën 11:13-26

De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten,
totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.) komt.

Vers 15
En als zij gedachtig geweest waren aan het vaderland, dat zij verlaten
hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren;
Het land waar zij vandaan kwamen had evenmin hun hart. Anders
hadden ze wel geprobeerd daarnaar terug te keren in de 215 jaar van hun
vreemdelingenschap. Toch deden ze dit niet omdat ze hun geloofsoog op iets
anders hadden gericht.

Vers 16
maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels, vaderland. Daarom
schaamt God Zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad
bereid.
Ze verlangden naar een hemels vaderland. Toch had God niet tot hen daarover
gesproken. De aartsvaders verwachtten de opstanding van de doden, doordat
zij hun hoop op de God van de belofte stelden, en lieten hun beenderen in
Kanaän begraven, zodat ze ook daar zouden opstaan (zie vers 22). Dan zullen
zij met God zijn in de hemel. Daarbij is dit heel specifiek het Vrederijk waar zij
naar uitkeken. Dit wordt in deze brief genoemd:
1.

Het toekomstig aardrijk (2:5)

2.

De toekomstige eeuw (6:5)

3.

De sabbatsrust (4:9)

4.

Het nieuwe verbond met Israël (8:8)

5.

Het onwankelbare koninkrijk (12:28)

De aartsvaders beërven de belofte uiteindelijk als hemelse mensen, regerend
over een aards rijk met het nieuwe Jeruzalem (dat de gemeente is, de bruid).
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Dan zal er een ‘Jakobsladder’ zijn tussen de hemel en de aarde, een relatie
tussen hemelse en aardse heiligen. Dat zal de ‘dag’ zijn waar Abraham naar
uitkeek (Jh8:56), de ‘dag’ van Jezus Christus (Fp1:6,10; 2:16). God schaamt
Zich niet voor hen, doordat Hij zich de ‘God van Abraham, Izaäk en Jakob’
noemde. Hij had hun een stad bereid, het hemelse Jeruzalem (niet hetzelfde
als het nieuwe Jeruzalem trouwens. Het hemels Jeruzalem is het ‘systeem’ van
genade waar alle gelovigen toegang tot hebben, zie Gl4:26).
Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met
Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen. Mt8:11

Hier spreekt Jezus over het moment dat alle gelovigen die deel hebben aan
de eerste opstanding, het hemelse deel zullen meemaken van het Vrederijk.

Vers 17
Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer
gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren,
Dit staat beschreven in Gn22 en is een typologische voorstelling van wat later
op Golgotha zou gebeuren. Abrahams geloof werd in vers 8 getypeerd door
‘hoop’ en hier door ‘verzoeking’. Hij moest leren dat het hemelse vaderland
aan de andere kant van de dood is. De Zoon der belofte heeft deze dood
voor ons ondergaan! De Hebreeën moesten leren hun hoop te stellen op de
opgestane Heer, net zoals God Abraham opnieuw beloften doet nadat Izaäk
als het ware uit de dood is teruggekomen. ‘Ten offer bracht’ staat hier in de
perfectum, dat is alsof het offer al is gebracht. Het geloof van Abraham had
het offer als het ware al gebracht. Er staat ook ‘enige zoon’, terwijl Abraham
nog een zoon had, namelijk Ismaël. Deze zoon had echter niets te maken met
de beloften van God. Zie ook Gn22:2 waar God zegt: ‘Neem toch uw zoon, uw
enige’.

Vers 18
hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken.
Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te
wekken,
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Hier zien we dat het geloof van Abraham ‘zag’ dat deze zoon niet sterven
kon voordat deze nageslacht had verwekt. Hij was immers de beloofde zoon.
Hier wordt Gn22:12 geciteerd. Al zou hij hem hebben geofferd, dan geloofde
Abraham dat God hem uit de dood zou opwekken. We lezen daar niets over
in het OT. Abraham had nog nooit meegemaakt dat een dode was opgewekt,
maar wel dat uit zijn eigen verstorven lichaam leven was voortgekomen. Zo
waren ook de Hebreeën nageslacht van Izaäk (‘Isaak’ in de NBG) en geestelijke
nakomelingen van Abraham door de Zoon van de belofte, Jezus Christus.

Vers 19
en daaruit heeft hij hem ook bij wijze van spreken teruggekregen.
Drie dagen lang duurde de reis naar de berg Moria (Gn22:4) en al die tijd was
Izaäk in feite al dood voor Abrahams geestesoog. Toen God hem tegenhield
ontving hij Izaäk bij wijze van spreken terug uit de dood. De ram stierf letterlijk
in de plaats van Izaäk, terwijl hij symbolisch uit de dood opstond.

Vers 20
Door het geloof heeft Isaak aan Jakob en Esau zijn zegen gegeven, ook voor
de toekomst.
De volgende drie verzen spreken over het sterfbed van drie personen: Izaäk,
Jakob en Jozef. Izaäk leefde nadat hij de zegen had gegeven nog 43 jaar
trouwens. Hij was zwak in zijn voorkeur voor Esau, maar sterk in zijn geloof in
de verre toekomst. Hij zegende Jakob, na diens bedrog, later bewust:
En God, de Almachtige, zegene u, Hij make u vruchtbaar en vermenigvuldige u,
zodat gij tot een menigte van volken wordt. Hij geve u de zegen van Abraham, u
en uw nageslacht met u, zodat gij het land uwer vreemdelingschap, dat God aan
Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Gn28:3-4

Ook zegende hij Esau (Gn27:39v.). Gods verkiezende genade koos Jakob en dat
klonk door in de ‘zegen’ aan Esau. Hieruit bleek dat genade de basis is voor
de zegen en niet het recht van de natuurlijke afstamming van de mens. De
Hebreeën moesten leren op deze genade te vertrouwen hoewel ze Israëlieten
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waren. Ook in Esau’s rebellie lag een waarschuwing voor hen om niet de aardse
gemakken (linzensoep) boven de beloften te stellen.

Vers 21
Door het geloof heeft Jakob bij zijn sterven ieder der zonen van Jozef gezegend
en hij heeft aangebeden, (leunende) op het uiteinde van zijn staf.
Jakob zegende de zonen van Jozef waarbij hij aan de jongste (Efraïm) een
grotere zegen gaf dan aan de oudste (Manasse). Net als Izaäk was Jakob blind
bij het verstrekken van de zegen. Door het geloof ‘zag’ hij wat God zag en
kruiste zijn handen. God had Jozefs lijn uitgekozen. Wat werd begrepen door
Jakob. Jozef werd onder de zonen van Jakob uitgekozen (Gn49:22-26) en:
en met de kostelijkste gave der eeuwige heuvelen, en met de kostelijkste gave van
de aarde en haar volheid; met het welbehagen van Hem, die in de braamstruik
tegenwoordig was; dat moge komen op het hoofd van Jozef, op de schedel van
de uitverkorene onder zijn broeders. Dt33:16

Jakob aanbidt omdat hij, door een leven van tuchtiging onder Gods hand,
‘ziet’ wat Gods raadsbesluiten zijn t.a.v. Jozef. Zo worden de Hebreeën, en wij,
opgeroepen om aanbidders te zijn vanwege Gods raadsbesluiten in dé Jozef:
Jezus Christus.

Vers 22
Door het geloof heeft Jozef aan het einde van zijn leven gewaagd van de
uittocht der kinderen Israëls en voorschriften gegeven over zijn gebeente.
Jakobs geloof ‘zag’ dat de ware Jozef de erfgenaam van alle dingen zou
worden. Jozefs geloof ‘zag’ dat God zijn volk eenmaal zou verlossen en het mét
de Messias zou zegenen in het beloofde land. Hij gaf bevel zijn overblijfselen te
begraven in het beloofde land (waardoor hij afzag van een staatsbegrafenis in
misschien een piramide) omdat het zijn verlangen was deel te hebben aan die
zegen. Zo moesten de Hebreeën (en wij!) leren in geloof alles van ‘Egypte’ weg
te doen en vooruit te zien naar de toekomstige eeuw.
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Vers 23
Door het geloof is Mozes na zijn geboorte drie maanden door zijn ouders
verborgen gehouden, omdat zij zagen, dat hij een schoon kind was, en zij
hebben het bevel des konings niet gevreesd.
We zijn nu aangekomen bij de voorbeelden die de ‘energie’ van het geloof
illustreren. De vorige personen illustreerden meer de zekerheid van wat ze
hoopten. Deze personen staan model voor het geloof dat een bewijs is van de
dingen die men niet ziet. Dit geloof ziet naar boven, naar God. Abraham zag uit
naar de toekomende wereld, Mozes overwon de tegenwoordige wereld. Zijn
ouders overwonnen de angst voor de koning. Mozes overwon de vriendschap
van de wereld (vs24-26), de vijandschap van de wereld (vs27) en de verderver
van deze wereld (vs28). De ouders zagen wat anderen niet zagen, door het
geloof. Ze zagen dat hij ‘mooi’ was (zie Hd7:20). Kennelijk verbonden zij
daaraan de conclusie dat God een plan met dit kind had en zij verborgen het.
Zo gaven zij het over aan Gods verantwoordelijkheid. Geestelijk gezien legde
zij dit kind in de dood, maar veilig ‘in Christus’. Zo erkennen ouders vandaag
dat hun kinderen feitelijk dood zijn door de zonde, maar veilig in de dood en
opstanding van Christus zijn.

Vers 24
Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan
voor een zoon van Farao’s dochter,
Door het geloof ‘zag’ Mozes wie hij werkelijk was; behorend tot het volk van
God. Dat volk werd juist verdrukt en dus koos hij voor de minste kant. Zo
hoorden de Hebreeën ook te kiezen voor de kant van de vervolging omdat zij
deel uitmaakten van Gods volk op aarde.

Vers 25
maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van
de zonde te genieten;
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Mozes’ geloof ontmoette de consequentie van het verdragen van het kwaad.
Hij had ook kunnen kiezen voor de tijdelijke zegeningen van zijn positie aan
het hof. Mozes ‘wist’ dat dit volk Gods volk was met een bijzondere roeping.
Daarom koos hij hun kant en dus ook de kant van de vervolging. Later bewees
het geloof Mozes’ goede keuze: Gods volk werd gered door de rode zee heen
terwijl het volk van Egypte omkwam. Straks komt het oordeel over deze wereld
en gaan wij met Christus mee.

Vers 26
en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van
Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.
De ‘smaad van Christus’ is dezelfde vervolging waaraan Christus ook werd
blootgesteld en na Hem al zijn volgelingen. Kiezen voor God is kiezen voor
Christus. De Bijbel zegt:
Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd
worden. 2Tm3:12

De Hebreeën moesten leren dat een leven van geloof in Christus gepaard gaat
met bespotting. Mozes hield zijn blik gericht op ‘de vergelding’, of de beloning
zo moesten zij hun geloofsoog richten op de rust die zal aanbreken met de
komst van Christus (zie 2Ts1:6,7).

Vragen over Hebreeën 11:27-40
1.

Welke praktische les zit er in vers 28?

2.

Vergelijk vs33-35 eens met vs36-38. Wat valt op?

3.

Wat betekent ‘de wereld was hun niet waardig’ in vers 38?

4.

Wat is ‘het beloofde’ in vers 39?

5.

Wat betekent vers 40?
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De Hebreeën moesten leren vol te houden door het geloof (10:36). Ze stonden
op het punt af te vallen vanwege de vervolgingen. De schrijver schildert ze dan
al deze geloofshelden voor zodat ze inzien dat het altijd al zo geweest is: het
leven met God is een leven door geloof, het vasthouden aan wie God is, door
Zijn Woord. Iedere gelovige die de schrijver beschrijft, leert iets van wat een
gelovige is. Ten diepste wordt in iedere gelovige die hier wordt beschreven,
iets voorgesteld van Jezus. Een ware gelovige vertrouwt op het onzichtbare.
Een ware gelovige is in dit hoofdstuk een eenling. Een ware gelovig doet dingen
waarvan de wereld zegt dat ze belachelijk zijn. Daarom is de weg van geloof
vaak een weg van eenzaamheid. Gelovigen zijn vreemdelingen op deze aarde.
Vers 27
Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder de toorn des konings te
duchten. Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.
Dit vers gaat nog over Mozes, een man die door het geloof de kant koos van
een verdrukt volk, terwijl hij de rijkdommen en de status van Egypte de rug
toekeerde. Hij vluchtte naar Midian (Ex2:15). Het geloof brengt ons er toe
‘Egypte’, een beeld van de wereld, te verlaten. Zoals Paulus schrijft aan de
Filippenzen:
Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus’ wil schade geacht. Voorzeker,
ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat
alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor
vuilnis, opdat ik Christus moge winnen, Fp3:7-8

187

Het anker voor de ziel

Zijn status binnen het Jodendom kon hem gestolen worden. Aan het einde van
zijn leven was hij door mensen verlaten (2Tm1:15; 4:16), maar ‘rijk’ in God.
God is de ‘Onzienlijke’ die wij door het geloof toch ‘zien’. Wat Hij belooft, is
onzichtbaar. Toch houden wij ons daaraan vast en maken wij keuzes vanuit dit
geloof in Hem.

Vers 28
Door het geloof heeft hij het Pascha gehouden en het bloed doen aanbrengen,
opdat de verderver hun eerstgeborenen niet zou aanraken.
Mozes deed voor de zonden van Israël (afgoderij, zie Ex20:6-8) het bloed
aanbrengen van een lam op de deurposten. De verderver is God Zelf
(Ex12:13,29), maar wordt in Ex12:23 van Hem onderscheiden. In Ps78:49
spreekt de Bijbel over een ‘schare van verderfengelen.’ Hier zien we een
ander principe van geloof: het vertrouwt op het ‘aangebrachte’ bloed. Voor
de wereld een belachelijke handeling, voor het geloof de enige manier tot
redding. Zo geloven wij in het vergoten bloed van Christus, waarachter wij
schuilen. Het Pascha hield daarnaast in dat men ook at van het lam. Zo ‘eten’
wij van Christus door het geloof dat dit ons geestelijk zal sterken. Wij maken
ons helemaal één met zijn dood en opstanding. Dit eten doen wij iedere dag
opnieuw om onze afhankelijkheid van Christus aan te geven.

Vers 29
Door het geloof zijn zij door de Rode Zee gegaan als over droog land, terwijl
de Egyptenaars, toen zij het ook beproefden, verzwolgen werden.
De Rode zee wordt door Paulus in 1Ko10:2 met de doop vergeleken. Zoals de
Rode zee een radicale scheiding betekende met Egypte, zo betekent de doop
een radicale scheiding met de wereld. Het geloof ziet dat het veilig is in het
oordeel dat over Jezus kwam van God, terwijl ditzelfde oordeel zal worden
geveld over de goddelozen, maar ook over diegenen die aanvankelijk zich wel
bekeren, maar het niet volhouden doordat hun hart niet werkelijk gericht is op
de dingen van God.
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Vers 30
Door het geloof zijn de muren van Jericho neergestort, nadat (het volk) er
zeven dagen lang omheen getrokken was.
Het geloof zorgt ook voor het neerhalen van vijandelijke bolwerken:
Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want
de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God
tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans,
die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als
krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 2Ko10:3-5

Door het geloof trok het volk zeven dagen lang om de stad Jericho heen. Jericho
was een blokkade op weg in het beloofde land. God had dit opgedragen, zodat
het volk kon gehoorzamen. Ook wij moeten leren te veroveren door het geloof
dat wat God ons heeft gegeven; de geestelijke zegeningen in Christus. Iedere
blokkade daarvoor moet wijken door het geloof.

Vers 31
Door het geloof is Rachab, de hoer, niet met de ongehoorzamen omgekomen,
daar zij de verspieders met vrede had opgenomen.
Rachab verraadde haar stad, door het geloof. Ze nam de verspieders in haar huis
op omdat zij geloofde dat hun God. Ze was een in zonde (prostitutie) levende
vrouw en ook nog eens heidens. Toch wist ze dat Gods belofte aan Israël de
waarheid was. Haar land was voor hen bestemd. Ze kreeg uiteindelijk genade
en zelf een plek in het geslachtsregister van de Messias (Mt1:5). De Hebreeën
moesten zich niet door natuurlijke sympathieën naar hun volksgenoten laten
terugdrijven, want dat waren de ‘ongehoorzamen’.

Vers 32
En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken,
als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuël en
de profeten,
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De schrijver zou wel willen, maar heeft geen tijd om meer voorbeelden uit
het Oude Testament aan te halen. Hij blijft bij de voorbeelden van voor het
innemen van het beloofde land, de Hebreeën hadden dit immers ook nog
niet bereikt! Hij noemt zeven voorbeelden: vier richters (waarbij de grootste
voorop staat, niet de eerste in tijd), de grote koning David en de eerste profeet
Samuël.

Vers 33
die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de
vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd,
Wat hebben deze gelovigen allemaal gedaan? Zeer grote dingen. Daarom gaat
het geloof altijd gepaard met werken.
Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op
zichzelf genomen, dood. Jk2:17

Er staat hier dat ze ‘de vervulling der beloften verkregen hebben’, wat in
tegenspraak lijkt met vers 39, waar staat dat deze allen het beloofde juist niet
hebben verkregen. In vers 39 gaat het om de belofte van het beloofde land,
herstel en Messias terwijl het hier gaat om afzonderlijke beloften in het leven
van deze mensen (Ri4:6v.; 6:14,16: 13:5).

Vers 34
de kracht van het vuur gedoofd hebben. Zij zijn aan scherpe zwaarden
ontkomen, in zwakheid hebben zij kracht ontvangen, zij zijn in de oorlog
sterk geworden en hebben vijandige legers doen afdeinzen.
De vrienden van Daniël werden niet door het vuur aangetast (Dn3). David
ontkwam aan het zwaard van Saul, Elia aan dat van Izebel. Er werd geestelijke
kracht ontvangen terwijl ze in zichzelf zwak waren:
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden,
vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan
ben ik machtig. 2Ko12:10
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Er zijn legers verslagen terwijl Israël in de minderheid was. Denk aan Gideon
tegen de Midianieten en de overwinningen beschreven in 2Kr14 en 20.

Vers 35
Vrouwen hebben haar doden uit de opstanding terugontvangen, anderen
hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan
een betere opstanding deel mochten hebben.
In het Oude Testament lezen we van drie opwekkingen van doden (1Kn17:1724; 2Kn4:25-37 en 2Kn13:20v.). Anderen moesten juist vreselijk lijden. Hier zien
we de twee paradoxale gevolgen van het geloof: machtige overwinningen en
schijnbare nederlagen. Sommigen kenden geen lichamelijke verlossing, maar
leden vreselijk vanwege hun geloof. De wereld kan niet tegen de veroordeling
die het geloof met zich meebrengt. Daardoor probeert de wereld de gelovigen,
net zoals Kaïn met Abel deed, te vermoorden.

Vers 36
Anderen weder hebben hoon en geselslagen verduurd, daarenboven nog
boeien en gevangenschap.
De profeet Jeremia is hier een treffend voorbeeld van. Dit was ook het deel van
de Hebreeën. Denk ook aan het leven van Paulus. De ware gelovige zal altijd
worden vervolgd door de wereld (2Tm3:12).

Vers 37
Zij zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, met
het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapevachten en
geitevellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling
Dit is dus het deel van de gelovigen in deze wereld. Volgens de overleveringen
is de profeet Jesaja in stukken gezaagd met een houten zaag door Manasse.
Geen fijne tekst voor hen die welvaart en voorspoed prediken voor gelovigen.
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Vers 38
– de wereld was hunner niet waardig – zij hebben rondgedoold door
woestijnen, en gebergten, in spelonken en de holen der aarde.
Gelovigen woonden niet in grote huizen, maar verbleven in woestijnen (Elia),
gebergten, spelonken en de holen van de aarde (denk aan David, aan de
profeten die door Obadja werden verstopt in spelonken; 1Kn18:2). De wereld
was hun niet waardig. ‘De hele wereld ligt in het boze’, zegt 1Jh5:19. Er is hier
geen vaste plaats voor de rechtvaardigen. Het geeft te denken als predikers
van het evangelie in grote huizen wonen en zichzelf verrijken.

Vers 39
Ook deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is,
hebben het beloofde niet verkregen,
De gelovigen die de schrijver aanhaalt stierven allemaal zonder dat ze het
beloofde hebben ontvangen. Geen vrede in het beloofde land onder de
regering van de Messias, maar vervolging en een dood voordat het vrederijk
was gekomen. Ze zullen het straks, in de opstanding ontvangen.

Vers 40
daar God iets beters met ons voor had, zodat zij niet zonder ons tot de
volmaaktheid konden komen.
Wij hebben, omdat Christus is gestorven en opgestaan, nu deel aan iets veel
beters dan zij die in dit hoofdstuk beschreven staan. Zij zullen samen met ons
weggevoerd worden tot Christus om altijd met Hem te wezen:
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven
tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de
Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank
ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn,
zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen
met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet
in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 1Ts4:15-17
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Vragen over Hebreeën 12:1-17
1.

Wat betekent het afleggen van ‘last’ in vers 1?

2.

Hoe richten wij ons oog op Jezus alleen? Zie vers 2

3.

Wat betekent vers 4? Welke strijd is dit?

4.

Wat houdt de tuchtiging van God nu concreet in? Zie vers 7v.

5.

Hoe ervaart u de opvoedende hand van God?
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Hebreeën 12:1-17
Het vorige hoofdstuk liet ons kennismaken met onze voorgangers in het
geloof. Zoals zij hun leven hebben geleefd door het geloof, zo moeten wij dat
nu ook doen. Zij ontvingen niet wat hen beloofd was op aarde, ook niet toen
zij stierven. Voordat zij straks zullen opstaan om met Christus te regeren in het
Vrederijk, voerde God het nieuwe bestel in gegrond op het offer van Christus.
Samen met ons zullen zij in de opstanding hun prijs ontvangen. De schrijver
gaat het beeld gebruiken van een wedloop, een hardloopwedstrijd. Het leven
door het geloof is als een hardloopwedstrijd. Aan het einde ligt de prijs op ons
te wachten.
Vers 1
Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom
ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat,
en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.
De wolk (menigte mensen, zie ook de vele plaatsen waar staat geschreven
dat Christus komt met de wolken. Dit zijn gelovigen) van getuigen zijn de
toeschouwers op de tribune tijdens onze wedloop. Het zijn de geloofshelden
uit hoofdstuk 11. Wij (en de Hebreeën) zijn de renners in de renbaan. Jezus is
de prijs en het einddoel van de wedloop. Als we deze wedloop tot een goed
einde willen brengen, moeten we alle last en zonde afwerpen, net zoals een
atleet alle ballast afwerpt om nog sneller te kunnen gaan. Er staat eerst ‘last’.
Dit zijn de dingen die ons in de weg kunnen zitten tijdens onze geloofsweg.
Het zijn geen zonden, maar de aardse dingen, die ons belemmeren in ons

195

Het anker voor de ziel

geloofsleven. De wedloop moeten we met volharding lopen. Iedere dag in
geloof achter de Heer Jezus aan, ziende op Hem.
Weet gij niet, dat zij, die in de renbaan lopen, allen wel lopen, doch dat slechts
één de prijs kan ontvangen? Loopt dan zó, dat gij die behaalt! En al wie aan een
wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te
verkrijgen, wij om een onvergankelijke. 1Ko9:24-25

Niet iedere christen behaalt de prijs. Alleen zij die alles onderwerpen aan Jezus
Christus. Iedere wedergeboren christen wordt gered, maar niet iedere christen
ontvangt loon en kroon.

Vers 2
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder
des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich
genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van
de troon Gods.
Ons geloofsoog moet zijn gericht op Jezus alleen en niet op de wet, of andere
dingen die ons kunnen afleiden. Dit ‘zien’ is een focus van iedereen die de
geloofsweg aflegt. Jezus is, zoals we gezien hebben in de vorige hoofdstukken,
de vervulling van de hele oudtestamentische offerdienst. Hij moet ‘gestalte’
krijgen in ons (zie Gl4:19). We moeten scherp omlijnd hebben in ons hart wie
Hij is. Hij is ons voorgegaan op de weg van het geloof, vandaar de ‘Leidsman’.
Hij is de ‘Aanvoerder’. Hij is ook de ‘Voleinder’ of ‘volmaker’, ‘voltooier’ in
die zin dat hij langs deze weg van het geloof de volmaaktheid heeft bereikt.
Hij ‘zag’ de vreugde voor Hem en kon daarom het kruis op Zich nemen. Zo is
Hij een Voorbeeld voor de Hebreeën, die leden om hun geloof. Na het lijden
kwam voor Jezus zijn plek aan de rechterzijde van de troon van God. Daarom
is de wedloop niet zelden een plek van lijden en beproeving.

Vers 3
Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren
tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt.
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De verheerlijkte Jezus is ons einddoel, terwijl het leven van Jezus op aarde ons
voorbeeld is. In vers 2 ging het om het eerste, hier gaat het om het laatste. Kijk
naar hoe Jezus heeft standgehouden. Hij ondervond zware tegenstand van de
kant van de zondaars, zowel van de Farizeeën als van de heidense heersers. De
Hebreeën dreigden te verslappen (letterlijk staat hier ‘bezwijken’), dus worden
ze opgeroepen hun aandacht te vestigen op de houding van Jezus tijdens zijn
lijden onder de tegenstanders.

Vers 4
Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen
de zonde,
Jezus werd door de tegenstanders de dood in gedreven, zover was het met
de Hebreeën nog niet gekomen. ‘De zonde’ is hier niet de inwonende zonde
waartegen wij zouden moeten strijden, maar de zondaren, de tegenstanders
die ons vervolgen. Laste en zonde kunnen wij zelf afleggen, maar beproevingen
zoals vervolgingen moeten we aanvaarden uit de hand van de Vader, die ons
opvoedt. Dit hele thema van tuchtiging is niet eenvoudig. Veel christenen
kunnen er maar moeilijk aan dat God ons opvoedt d.m.v. vervelende of
moeilijke dingen.

Vers 5
en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon,
acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem
bestraft wordt,
Hier citeert de schrijver Spreuken 3:11-12. Omdat het zondige vlees nog in
ons is, hebben wij tuchtiging nodig (zie ook Op3:19). Soms is het lijden dat
ons overkomt een ‘bestraffing’ soms een opvoeding. Paulus ondervond dit in
2Ko12:7-9 toen hij uit de hand van God een doorn in het vlees werd gegeven
zodat hij zich niet zou verheffen. Het moest voor de Hebreeën duidelijk worden
dat hun lijden een tuchtigende functie had. Het woord ‘tuchtiging’ betekent
‘opvoeding’ of ‘onderwijzing’. Door het lijden worden wij opgevoed. God wil
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dat wij enkel en alleen onze vreugde vinden in Hem tijdens onze geloofsweg
en ons niet laten afleiden.

Vers 6
want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij
aanneemt.
Dit vers komt overeen met wat Jezus zegt in Op3:19: ‘Allen, die Ik liefheb,
bestraf Ik en tuchtig Ik’. Een ‘zoon’ van God is iemand die zich laat leiden door
de Geest van God (Rm8:14). Helaas zit onze eigen wil nogal eens in de weg, dus
voedt God ons op tot het moment dat we het helemaal niet meer weten en
alleen nog kunnen uitbrengen: ‘Heer, alleen Uw wil’. Alleen dan heeft de Vader
blijdschap over zijn zonen/dochters als ze dit iedere dag opnieuw uitspreken.
Daarom moeten wij in moeilijke situaties gebracht worden, om uitgedreven te
worden tot het doen van de wil van de Vader én tot het vinden van vreugde in
het kennen van Hem. Dit kost soms jaren van teleurstelling en strijd, maar als
we eenmaal dit punt bereiken, dan kan God pas gaan werken in ons!

Vers 7
Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er
wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt?
De Hebreeën moesten leren dat ze als zonen werden opgevoed. Het lijden
heeft een doel, een functie. Dit kan alleen worden begrepen door het geloof.
Omdat God ons tot steeds betere zonen wil opvoeden, komen wij in moeilijke
situaties terecht. Omdat wij, westerse christenen alles hebben wat wij nodig
hebben, is het een lange weg om te komen tot de volledige overgave van onze
wil aan God. Iedere aardse zoon wordt normaal gesproken opgevoed door zijn
vader. Hoeveel te meer dan niet wij, die zonen zijn van een hemelse Vader?
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Vers 8
Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt
gij bastaards, en geen zonen.
Iedere ware zoon van God wordt opgevoed. Israël, dat Gods zoon wordt
genoemd (Ex4:22), werd in de woestijn opgevoed.
Erken dan van harte, dat de HERE, uw God, u vermaant, zoals een man zijn zoon
vermaant, en onderhoud de geboden van de HERE, uw God, door in zijn wegen
te wandelen en Hem te vrezen. Dt8:5-6

‘Allen’ hebben de tuchtiging ondergaan. Laten wij ons opvoeden, dan kan God
in ons werken. Doen wij dit niet, dan kan er zelfs straf volgen. Naamchristenen
zijn onechte zonen, bastaards. Zij vallen buiten de opvoedende hand van God.
Iedere christen die is wedergeboren, komt in de leerschool van Christus en
wordt een leerling. Dit is een andere beeldspraak, maar dit betekent hetzelfde.

Vers 9
Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan
en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen
aan de Vader der geesten, en leven?
Normaal gesproken zijn wij door onze aardse vaders opgevoed. Wij hadden
respect voor hen en hadden een gezonde ‘angst’ voor hen als opvoeders.
Zouden wij deze houding dan niet in veel verdere mate moeten hebben voor
onze hemelse Vader, die hier de ‘Vader der geesten’ (d.w.z. de Oorsprong
van het geestelijke leven tegenover de oorsprong van het aardse leven, onze
aardse vaders) wordt genoemd? Het resultaat van de opvoeding is: leven. Dit
houdt in: niet meer volgens eigen inzichten, maar vanuit de leiding van de
Heilige Geest.

Vers 10
Want zíj hebben ons voor luttele dagen naar hun beste weten getuchtigd,
maar Híj doet het tot ons nut, opdat wij deel verkrijgen aan zijn heiligheid.
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De vergelijking tussen aardse vaders en God gaat verder. Zij voedden ons op
naar hun eigen inzichten en nog wel een paar jaartjes. De hemelse Vader doet
dit met een volmaakt inzicht en doel: deel verkrijgen aan zijn heiligheid. Dit
duurt ons hele verdere leven. Wij zijn geheiligd in Christus (10:10). Dit is onze
staat voor God, zo ziet Hij ons aan. Hier gaat het over een proces. Wij moeten
leren afgezonderd te leven van de wereld en toegewijd aan God. We gaan dan
het goede liefhebben zoals hij en het kwade haten zoals Hij. Hiervoor moet
God ons iedere keer weer laten zien wat er van onszelf in de weg staat.

Vers 11
Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te
brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame
vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
De wegen die God gebruikt om ons te leiden tot dit heilige leven, zijn nooit fijn
of leuk. Het lijden dat de Hebreeën meemaakte, was op dat moment vreselijk.
Wij zijn geneigd om te zeggen: ‘Hoe kan een liefdevolle God dit nu toelaten’?
Maar het antwoord in dit hoofdstuk is precies andersom: omdat God liefde is
brengt hij ons in het lijden. Wij moeten geoefend worden in deze leerschool. Er
ontstaat dan een vreedzame vrucht: gerechtigheid. Een andere vertaling zegt:
‘een vreedzame vrucht van gerechtigheid’. Er ontstaat vrede omdat men God
dieper gaat kennen en er ontstaat een praktische gerechtigheid doordat men
zijn wil gaat doen.

Vers 12
Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën,
Door moeilijke omstandigheden kunnen we verslapt raken. De schrijver roept
ons op om de slappen handen en de knikkende knieën te strekken. We kunnen
geestelijk verlamd raken door omstandigheden. Deze vermaning verwijst naar
Js35:3:
Sterkt de slappe handen en verstevigt de knikkende knieën.

Het gaat hier om het jezelf weer geestelijk oprichten naar de Heer toe.
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Vers 13
en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit
het lid gerake, doch veeleer geneze.
Het eerste deel van dit vers komt uit Sp4:26. Men moet leren een rechte koers
te varen in het geloof, gericht op Jezus en de wil van God. Er waren een paar
mensen onder de Hebreeën die ‘kreupel’ waren en ‘uit het lid’ waren geraakt.
Zij volgden niet meer de weg van de Heer. Als de sterke gelovigen een krachtig
voorbeeld zouden zijn voor hen, dan zouden ze niet meer de neiging vertonen
om terug te vallen in het Jodendom.

Vers 14
Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de
Here zal zien.
Er wordt hier over ‘jagen’ gesproken. Dit moet het ene doel zijn: vrede
bewaken tussen de zwakkere en de sterkere broeders. Daarnaast moeten wij
jagen naar de heiliging. Iedere gelovige die hier niet naar jaagt bewijst geen
echte gelovige te zijn. Hij zal de Here nooit zien, maar verloren gaan. Heiliging
is toewijding aan God, zijn wil doen.

Vers 15
Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen
bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden
besmet worden.
Men moest ook oppassen voor een aantal zaken:
1.

Niemand mocht ontbreken aan de genade van God. Wij hebben allemaal
de verantwoordelijkheid om op elkaar te passen. Sommigen blijven
namelijk achter. Ze gaan hun eigen weg zonder zich afhankelijk te stellen
van de genade van God. Zulke gelovigen zullen de prijs niet halen,
maar behouden worden als door vuur heen (zie 1Ko3:15). Ze worden
gediskwalificeerd in de wedloop.
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2.

Er mocht geen bittere wortel opschieten. Dit is een citaat uit dt29:18b
(‘Laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt’). Dit zijn
personen die anderen meetrokken naar een leven zonder Christus.

3.

Er mocht geen verwarring gesticht worden. Een andere vertaling zegt
‘onrust veroorzaken’. Dit soort mensen zorgt voor onrust in de gemeente.

4.

Er mocht niemand besmet raken. Het gevaar is dat andere gelovigen
‘besmet’ raken en ook van een leven in geloof afdwalen en het zicht op
Jezus verliezen.

Vers 16
Laat niemand een hoereerder zijn, of onverschillig als Esau, die voor één
spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht.
Hier is een waarschuwing om niet te ‘hoereren’ met de wereld, zoals Esau deed.
Zijn honger naar de aardse geneugten was belangrijker dan zijn geestelijke
honger naar het eerstgeboorterecht. Dit was de lijn van God waaruit de
Messias zou worden geboren.

Vers 17
Want gij weet, dat hij later, toen hij (toch) de zegen wilde erven, afgewezen
werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder
tranen zocht.
Later wilde Esau toch wel graag de zegen hebben (Gn27:3v.), maar hij
werd verworpen. Hij vond geen gelegenheid meer voor berouw (dat is hier
‘bekering’). Hij zocht de zegen onder tranen (niet het berouw!) maar was te
laat. Het vers kan ook betekenen dat hij berouw bij zichzelf zocht (de situatie
ongedaan maken) of bij zijn vader Isaäk. Zodra mensen van Jezus afvallen, is er
geen weg meer terug. Ze komen tot het inzicht als ze voor Gods troon staan,
maar dan is er geen weg meer terug.
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Vragen over Hebreeën 12:18-29
1.

Wat wil de schrijver nu duidelijk maken met vers 18-21?

2.

Wat bedoelt hij met genaderd zijn tot…vers 22 en verder?

3.

Wie zijn de eerstgeborenen uit vers 23?

4.

Wie zijn de rechtvaardigen uit vers 23?

5.

Kunnen wij nog afvallen? Zie vers 25
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Hebreeën 12:18-29
De gelovigen uit de Hebreeën moesten leren dat het leven met Christus een
wedloop is. Het is een leven uit en door geloof. Het lijden dat de Hebreeërs
ondervonden viel hen zwaar. Ze dreigden het op te geven. De schrijver wilde
hen leren dat de Vader zo zijn kinderen tuchtigt, zodat ze dicht bij Hem zouden
blijven. Ze moesten alles afleggen wat de wedloop zou hinderen en hun blik op
Jezus gericht houden. Aan het einde van de wedloop zouden zij een krans, een
prijs ontvangen. Zij moesten vol worden van de Persoon van de Here Jezus.
Juist in de druk leren wij ons uit te strekken naar het kennen van Hem.
Vers 18
Want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid,
duisternis en stormwind,
Het Jodendom dat hen vervolgde en waarnaar ze dreigden terug te keren
wordt nog een keer gecontrasteerd met het christendom. Hij stelt twee bergen
tegenover elkaar: De berg Sinaï en de berg Sion; het oude en het nieuwe bestel.
De berg Sinaï brengt oordeel en is dus gehuld in duisternis, vuur, stormwind,
onweer etc. Dit zorgt voor angst, terwijl het nieuwe bestel voor vrede zorgt.
De Hebreeën waren genaderd tot iets veel beters dan dat het Jodendom ooit
had gekend. De schrijver benoemt hier het moment dat Mozes de wet ontving.
Dat ging gepaard met vreselijke gebeurtenissen die hier beschreven worden
(zie ook bijv. Dt4:11). Het sprak allemaal van afstand. Het volk werd onder de
heilige eisen van God gesteld en nog wel op hun eigen ondoordacht verzoek.
Ze moesten daarom doordrongen zijn van het feit dat ze met een heilig God
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te maken hadden. Ze zouden met oordelen te maken krijgen als ze de wetten
zouden verbreken.

Vers 19
tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen
waarvan zij verzochten, dat niet verder tot hen gesproken werd;
Er staat in Ex19:16:
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en
bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal,
zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.

Het volk vroeg Mozes tot God te naderen uit angst (Ex20:19). Mozes kende
juist de rust van het spreken met God (Ex33:11; Nm7:89). De Hebreeën waren
ook in die positie, om in de volle rust van het volbrachte werk van Jezus, te
naderen tot God (Hd10:22).

Vers 20
want zij konden dit bevel niet dragen: Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal
het worden gestenigd.
Het oude bestel sprak van oordeel. Niemand mocht zelfs de berg aanraken
(Ex19:12v.). Het was een groot verschil met het nieuwe bestel waar geen
verboden grond is, maar alleen genade en acceptatie in Christus. Zodra de
mens tot God komt in zijn eigen gerechtigheid, dan is er oordeel en duisternis.
Alleen via Jezus Christus is er vrede en licht.

Vers 21
En zó ontzaglijk was het verschijnsel, dat Mozes zeide: Ik ben enkel vreze en
beving.
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Hoewel Mozes de rust van het spreken met God kende, was het tafereel bij de
Sinaï zo overweldigend dat zelfs hij bang werd. Maar waarop was zijn angst
gebaseerd?
Daarop wierp ik mij voor de HERE neder, zoals de eerste maal, veertig dagen
en veertig nachten – brood at ik niet en water dronk ik niet – vanwege heel
uw zondig bedrijf: dat gij deedt wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem
krenktet. Want ik vreesde de toorn en de grimmigheid, waarmede de HERE tegen
u toornig geworden was, zodat Hij u wilde verdelgen. Dt9:18-19a

Hij besefte hoe zondig het volk was. Gods heiligheid zorgde voor een afstand
tussen Hem en het volk dat werd getypeerd door al deze elementen. God
moest wel oordelen over hu zonden.

Vers 22
Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het
hemelse Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen,
Hier begint het contrast. Een christen is tot iets totaal anders genaderd. Hier
openbaart God Zich als een genadig God, die ieder mens aanneemt zodra deze
zich werpt op wat Jezus heeft volbracht. Hij somt hier zeven elementen op die
bij het nieuwe bestel horen:
1.

Het hemelse Jeruzalem

2.

De bewoners van de hemelse stad: engelen

3.

De bewoners van de hemelse stad: gelovigen

4.

De Bewoner van de stad: God

5.

Oudtestamentische gelovigen

6.	Jezus
7.	

Het bloed

De eerste twee worden in dit vers genoemd. De berg Sion is hier geestelijk
bedoeld. Zoals het aardse Sion het middelpunt was van de aardse eredienst,
zo is het hemelse Sion het middelpunt van de eredienst van de hemelse
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bewoners. In het nieuwe Jeruzalem staat bij elk van de twaalf poorten een
engel als wachtpost (Op21:12). ‘Tienduizendtallen’ is letterlijk ‘tienduizend’
en het hoogste afzonderlijke telwoord in het Grieks. Er zijn volgens Op5:11
‘myriaden van myriaden’, dat zijn honderden miljoenen engelen. Eén engel
sloeg 185.000 man (Js37:36), één engel werpt de satan in de afgrond (Op20:1),
laat staan wat honderden miljoenen engelen dan doen! Deze engelen staan
aan onze kant (Hb1:14).

Vers 23
en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die
ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de Rechter over allen, en tot de
geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben,
Hier worden de nummers 3t/m5 genoemd. Eerst de eerstgeborenen. Er
staat letterlijk ‘de gemeente van eerstgeborenen (vergadering kan ook op de
engelen slaan)’. Deze eerstgeborenen zijn de gelovigen die in Jezus hebben
geloofd. Hun namen staan opgeschreven in de hemelen. Dit contrasteert met
de aardse registers van Israël. Jezus zei dat men zich moest verblijden als hun
namen stonden opgeschreven in de hemelen (Lk10:20). Daarbij kunnen we
ook denken aan het boek des levens (Fp4:3; Op3:5; 21:27). Er is kennelijk ook
een boek des levens waar alle mensen in staan, zie Ps69:29.
Laten zij uit het boek des levens worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet
worden opgeschreven.

Daarna komt ‘God, de Rechter over allen’. Hij is Rechter (die rechtvaardig
oordeelt) en Richter (die rechtvaardig heerst). Daarna noemt hij de ‘geesten der
rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben’. Het gaat hier waarschijnlijk
over de oudtestamentische gelovigen. Zij zijn nu als geesten in de hemel.

Vers 24
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der
besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.
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Hier wordt Jezus aangeduid met alleen zijn Naam om aan te geven dat het
hier gaat om de Mens die hier op aarde geleefd heeft. Hij heeft het nieuwe
verbond gegrondvest wat we in de hoofdstukken 7 en 8 al hebben behandeld.
Hij is het Middelpunt van dat waartoe wij zijn genaderd. Zijn bloed wordt hier
ook nog een keer genoemd met de toevoeging dat dit krachtiger spreekt dan
Abel. Diens bloed ‘riep’ tot god van de aardbodem (zie Gn4:10). Kaïn, met zijn
godsdienst van eigen werken, symboliseert Israël, dat Christus (gesymboliseerd
door Abel) doodde. Toen de Joodse leiders Jezus doodde, riepen ze: ‘Zijn bloed
kome over ons en over onze kinderen (Mt27:25)’. Het oordeel kwam over
Israël, zoals het over Kaïn kwam. Beiden werden vluchtelingen op de aarde.
Israël werd verstrooid over diezelfde aarde die het bloed van Christus (zoals bij
Abel) opzoog. Het werd hun ‘bloedakker (zie Mt27:8). Maar riep het bloed van
Abel alleen om wraak, Christus’ bloed is tevens offerbloed, dat de grondslag
legt voor Israëls herstel onder het Nieuwe Verbond. Daarom ‘spreekt’ het
krachtiger dan het bloed van Abel.

Vers 25
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet
ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, die zijn godsspraak op aarde deed
horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, die uit de
hemelen (spreekt).
Hier komt de schrijver weer met een waarschuwing. De Hebreeën worden
toegesproken niet af te drijven van Jezus. God heeft door Hem gesproken en
zijn bloed spreekt nog steeds. Als er al een vreselijk oordeel wachtte als men
onder het oude verbond afdreef, hoeveel te meer niet als men dit doet onder
het nieuwe verbond! Toen was het een godsspraak op aarde, tot een aards
volk, volgens een aards bestel. Nu spreekt God ‘uit de hemelen’ wat duidt op
een hemels volk via een mens uit de hemel (1Ko15:47).

Vers 26
Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een
belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar
ook de hemel doen beven.
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Toen God sprak op de Sinaï, ‘wankelde’ de aarde. Er volgde een aardbeving
(Ex19:18; zie ook Ps18:8). Dit is een citaat uit Haggaï 2:7. In Hg geeft God een
belofte dat Hij dit nog eenmaal zal gaan doen. Dan zal ook de hemel beven.
Het nieuwe bestel is, volgens Haggaï, nog heerlijker dan het oude. Hij verbindt
dat met een toekomstige aardse tempel. Toch zal er ook een hemelse kant zijn,
vanuit een hemelse tempel (Op11:9; 21:22). De definitieve vervulling van het
nieuwe bestel vindt dan plaats, in het Vrederijk, waar Israël gezegend zal zijn.

Vers 27
Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets,
dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.
Het laatste ‘beven’ zal tevens een verandering zijn. Het oude zal worden
verwijderd en worden vervangen door iets nieuws; een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. Het oude verbond behoort tot de eerste schepping die
voorbijgaat. Hier hoort ook het Jodendom bij zonder Christus. De gemeente is
nu al een element van de nieuwe schepping. Alles dat is geschapen is door de
zonde vergankelijk geworden. Als de Hebreeërs daar naar terug wilde keren,
dan zouden ze geen deel krijgen aan het nieuwe.

Vers 28
Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen,
dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met
eerbied en ontzag,
‘Wij’, dat zij de gelovigen in Christus, hebben deel gekregen aan het nieuwe;
we zullen een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, het koninkrijk waar Christus
regeert. Hij ontvangt het van God (Dn7:13v.) en wij ontvangen het weer van
Hem (Lk12:32; 22:29). ‘Dankbaar zijn’ kan ook zijn ‘genade vasthouden’, wat
meer de aandacht richt op Gods genade waarin wij staan. Laten we Hem dan
vereren met een bepaalde instelling die uitdrukt dat we te maken hebben met
een groot God.
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Vers 29
want onze God is een verterend vuur.
God is een verterend vuur voor onze vijanden (Dt9:3), maar ook voor wie zich
tegen Hem keert (Dt4:24). Zie ook Js33:14-22. Dit is een ernstige waarschuwing
voor iedereen die zijn hart verhardt tegen God. Voor de waarachtige gelovige
is dit woord niet bestemd. Hij mag weten dat dit vuur op Christus is gekomen
in zijn plaats.

Vragen over Hebreeën 13:1-14
1.

Welk nut heeft vers 1 in het verband?

2.

Waarom staat in vers 8 dit over Christus? Hoe past dit in het verband?

3.

Welke vreemde leringen zou de schrijver kunnen bedoelen in vers 9?

4.

Wat is ‘uitgaan buiten de legerplaats?’ zie vers 13

5.

Wat is de toekomstige stad in vers 14?
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Hebreeën 13:1-14
De schrijver van deze brief is aan het einde gekomen van zijn betoog. Hij
heeft op uitvoerige wijze de tegenstellingen weergegeven die er zijn tussen
de godsdienst van het Jodendom, met zijn uiterlijkheden, en het christendom,
waar alles draait om de Persoon van Christus. Wat nu overblijft is een aantal
praktische vermaningen. Hoewel de zegeningen van een gelovige in Christus
allemaal hemelse zijn (in feite is hij gezegend in de Persoon van Christus),
leeft hij toch op deze aarde. Dit aardse leven zou daarom moeten worden
gekenmerkt door de liefde die door de Heilige Geest wordt gewerkt. Dit werkt
de auteur uit in de eerste vier verzen waarbij het deze liefde in contrast brengt
met het gevaar van het egocentrische vlees.
Vers 1
Laat de broederlijke liefde blijven.
Het woord ‘broederliefde’ is in het Grieks philadelphia. Dit heeft, in
tegenstelling tot het woord agapè (dat meer de goddelijke, zelfopofferende
liefde beschrijft), meer de betekenis van gehechtheid, genegenheid. Vanwege
de moeilijke omstandigheden worden de Hebreeën aangemoedigd de
broederlijke liefde niet te verlaten. Zodra het moeilijk wordt is er een risico
dat de liefde als eerste uitdooft en we op onszelf gericht worden.
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Vers 2
Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen, zonder
het te weten, engelen geherbergd.
Na de liefde voor de broeders en zusters is de liefde voor de vreemdelingen
aan de beurt. Dit is het Griekse woord philoxenia. Deze liefde richtte zich in
die tijd op rondreizende gelovigen. Om zijn vermaning kracht bij te zetten
brengt de schrijver hen in herinnering dat er engelen werden ontvangen door
Abraham en Lot (Gn18 en 19). De Here Jezus past dit in Mt25:34-40 op Zichzelf
toe: Wie een gelovige ontvangt in zijn huis, ontvangt Hem Zelf.

Vers 3
Denkt aan de gevangenen, alsof gij met hen gevangen waart; aan hen, die
mishandeld worden, als (mensen), die ook zelf een lichaam hebt.
Sommige gelovigen zouden zelfs gevangen kunnen zitten vanwege hun geloof!
De Hebreeën hadden bewezen dat ze deze liefde hadden (zie 10:33-34),
maar hier worden ze opgeroepen dit niet op te geven. De auteur spoort hun
inlevingsvermogen aan.

Vers 4
Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en
echtbrekers zal God oordelen.
Nu gaat de schrijver verder en pakt het onderwerp huwelijk aan. Na de
oproepen tot liefde komen nu de waarschuwingen tegen egocentrisch gedrag,
de zelfliefde. De algemene teneur van de Bijbel is dat een huwelijk datgene is
wat is gesloten voor God en voor getuigen. Dit moet men in ere houden. De
waarschuwing om niet vreemd te gaan en te hoereren vindt men op meerdere
plaatsen in de Bijbel. Iemand die volhardt in seksuele zonden zal het koninkrijk
Gods niet beërven (zie 1 Ko6:9v.; Ef5:5).
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Vers 5
Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt.
Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
Een andere vertaling zegt: ‘Laat uw wandel zonder geldzucht zijn’. We moeten
de geldzucht ontvluchten (zie 1 Tm6:10v.). Zowel de hoererij als de hebzucht
kunnen de christen in een poel van verderf storten. Dit proces kan ongemerkt
en geleidelijk plaatsvinden. Laten we daarom ons hart oprecht voor God
onderzoeken of er zulke dingen aanwezig zijn. We moeten tevreden zijn
met wat we hebben. Zie hiervoor Fp4:11 en 1Tm6:6-10). God heeft immers
Zelf beloofd voor ons te zorgen! De auteur citeert hier Dt31:6. Dit is één van
de lastigste punten voor een gelovige: Erop vertrouwen dat God voor hem
zorgt. Zeker als er moeilijke tijden aanbreken, kan er geestelijke verslapping
plaatsvinden waardoor de hemelse zegeningen uit het oog verloren worden
en men zich gaat richten op de aardse dingen.

Vers 6
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal
niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Wij kunnen ‘met vertrouwen’ of ‘vrijmoedig’ zeggen dat God ons bijstaat op
alle terreinen. Hier wordt Psalm 118:6 geciteerd. Een mens kan een gelovige
niets doen buiten de wil van God om.

Vers 7
Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben
gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.
God heeft aan de gemeente voorgangers gegeven om hen te leiden. Het
woord betekent ‘leider’ en komt ook voor in Hd15:22 (Judas en Silas,
‘voorgangers onder de broeders’) en in Lk22:26. Dit zijn de mensen die
‘besturen (1Tm3:4v.,12;5:17) of ‘leiding geven (Rm12:8; 1Tm5:12)’. Deze
mannen hebben de gave ontvangen om leiding te geven en men moet hen
‘in gedachtenis’ houden. De goede leiders ontvangen hun gezag vanuit hun
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bediening en hun goede voorbeeld. De leiders moeten het ‘woord Gods’ tot
de gemeente spreken. Dit is één van de belangrijkste taken van een leider.
Het gaat in dit vers om voorgangers die zijn ontslapen. Men moest hun geloof
navolgen, wat duidt op het geestelijke voorbeeld dat zij gaven. Men moet niet
leiders nalopen, maar wel hun geloof navolgen. Houdt daarbij goed in de gaten
hoe het einde is van hun leven. Hebben ze volgehouden in het geloof?

Vers 8
Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.
Nu hij over voorgangers schrijft, herinnert hij hen eraan dat dé Voorganger
natuurlijk Jezus Christus Zelf is. Hij leeft voor altijd (7:25) en is volmaakt in
tegenstelling tot aardse, menselijke voorgangers. Hij was hier gisteren, toen
Hij als mens op aarde wandelde en Gods Woord verkondigde. Hij is nu Degene
die aan de rechterhand van God is en als hogepriester voor ons pleit en Hij is
tot in eeuwigheid dezelfde, zowel in het komende vrederijk als in de eeuwige
toestand daarna. Dit vers wordt vaak aangehaald in verband met genezingen.
Omdat Jezus Dezelfde is als toen, geneest Hij nog net zo als toen. Dit is echter
niet bedoeld met dit vers.

Vers 9
Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen; want het is goed,
dat het hart zijn vastheid vindt in genade en niet in spijzen: wie het hierin
zochten, hebben er geen baat bij gevonden.
Het gaat altijd om Christus. Deze hele brief wijst ons op wie Hij is. Vreemde
leringen voeren ons altijd weg van Christus. Het doel van Bijbels onderwijs is
dat het hart door genade wordt gevoed. God heeft alles gedaan in en door
Christus zodat wij in de vrijheid zijn gezet. Met name de brief aan de Galaten
laat zien wat er gebeurt als men deze vrijheid weer beknotten wil door leringen
van de wet. Dit spreekt de natuurlijke mens wel aan. Er wordt een appèl gedaan
op zijn eigen prestaties voor God. ‘Spijzen’ slaat op voedselwetten en verder
nog op het hele ceremoniële deel van de wetten van de Sinaï. Iedere keer weer
proberen mensen met hun leringen gelovigen af te trekken van Christus.
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Vers 10
Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel
verrichten, niet mogen eten.
De Joden dachten dat hun volksgenoten die christen waren geworden,
het ware altaar vaarwel hadden gezegd. Dit ‘altaar’ was de ware, door God
ingestelde plaats van eredienst. In werkelijkheid was het precies andersom;
de christenen bezitten het ware ‘altaar’, de geestelijke plaats van eredienst
rondom de Here Jezus. Wij ‘eten’ Hem, dat betekent dat wij ons voeden
met wie Hij is. In de oudtestamentische eredienst mocht het volk eten van
het overgebleven vlees van de vredeoffers. God ‘at’ hier ook van (het vet
van de vredeoffers werd op het altaar gebracht) en zo is dit een beeld van de
gemeenschap van ons die met God samen ‘genieten’ van het volbrachte werk
van Christus. Wij ‘offeren’ lofoffers (zie vs15). Door te ‘eten’ van het altaar
vinden wij geestelijke vreugde en innerlijke opbouwing in de Persoon en in
het werk van Christus. De Hebreeën die terugkeerden naar het Jodendom en
zich van Christus afkeerden, aten weer van het letterlijke altaar, maar waren
verstoten van het altaar dat wij hebben: genieten van een gestorven Christus
in vredige gemeenschap met God, te rusten in een volbracht werk, waarvan de
lieflijke reuk voor eeuwig tot God opstijgt. Lofoffers door Christus aan God te
brengen uit de volheid van een dankbaar hart vol aanbidding. Hiervan weten
‘zij die de dienst voor de tabernakel verrichten’ niets.

Vers 11
Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester
in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats
verbrand.
Waarom heeft iemand die door genade wordt gesterkt niets meer te maken
met het systeem van uiterlijke godsdienst dat bestaat uit wetten en regels?
De persoon die zich tot Christus heeft bekeerd heeft niets meer te maken
met een judaïstisch systeem. Dit wordt nu uitgelegd door aan te tonen dat
‘buiten de legerplaats’ en ‘buiten de poort’ te maken heeft met ‘buiten’
het judaïstische systeem. De lichamen van de offerdieren werden buiten de
legerplaats verbrand (zie Lv16:15,27). In het OT was de legerplaats juist de plek
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waar God gediend werd. Alles wat onrein was, moest buiten de legerplaats
worden gebracht. Daar was de plek van Gods oordeel.

Vers 12
Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen,
buiten de poort geleden.
Er wordt hier een niet eenvoudig te begrijpen verband gelegd. Jezus leed
buiten de poort van Jeruzalem, wat hetzelfde is als buiten de legerplaats
in vs11. In de dagen van Jezus was Jeruzalem echter niet meer de heilige,
goddelijke plaats, maar een plek van menselijke godsdienst die door God
terzijde was gesteld. In het jaar 70n.Ch. werd deze stad dan ook verwoest.
Jezus onderging Gods oordeel buiten deze plaats om zo zijn eigen volk apart te
zetten, los van menselijke godsdienst dat door het toenmalige Jeruzalem werd
vertegenwoordigd.

Vers 13
Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad
dragen.
En dus volgt hier de conclusie: Verlaat de plek van wettische, menselijke,
uiterlijke godsdienst, het Judaïsme en kom tot Christus. Vandaag zien we dat
dit judaïstisch gekleurde christendom overal weer te vinden is met zijn nadruk
op uiterlijkheden (gewaden, religieuze voorwerpen, ceremoniën, etc. Zie bijv.
Taizé. )Dit spreekt de mens altijd zeer aan. Ga eruit weg, zegt de schrijver. Dit
zal zorgen voor smaad, maar het is de enige plek waar een mens moet wezen.
Dit komt overeen met de tent die buiten de legerplaats was opgericht na de
zonde met het gouden kalf (Ex33).
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Vers 14
Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
Over de toekomstige stad hebben we nagedacht bij 11:10,16; 12:22. Het gaat
niet om iets van hier beneden; een vestiging van iets zichtbaars, maar om een
onzichtbare stad. Wij willen niet iets voorstellen in deze wereld, maar hebben
ons verbonden met Christus. Hem moet de wereld niet, dus waarom zouden
we hier iets blijvends willen? De schrijver legt hier misschien een toespeling
neer over de naderende verwoesting van Jeruzalem, een paar jaar later.
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Vragen over Hebreeën 13:15-15
1.

In welke offers vindt God vreugde? Vs15-16

2.

Moet men zich aan iedere voorganger onderwerpen? Vs17

3.

Waarom spreekt de schrijver over zijn geweten in vers 18?

4.

Wat doet God ‘aan’ ons? Zie vers 21

5.

Over welk woord van vermaning heeft de schrijver het in vers 22?
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We zijn aan het einde gekomen van een indrukwekkende verhandeling. De
schrijver heeft zijn lezers (en ons) uitvoerig gewezen op de voortreffelijkheid
van de persoon en het werk van Jezus Christus. Dit alles vervult dat wat onder
het oude verbond was ingesteld. Dit laatste hoofdstuk is hij begonnen met een
aantal praktische vermaningen door te geven. De laatste verzen stelden voor
de laatste keer de twee systemen tegenover elkaar: het Jodendom tegenover
het Christendom. Degenen die tot Christus behoren hebben toegang tot een
geestelijk altaar waar ze een ontmoeting hebben met God.
Vers 14
Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.
Alles wat ‘hier’ op de aarde is, behoort niet meer tot de natuurlijke omgeving
van een geestelijk gezind persoon. Zijn burgerschap is in de hemelen (Fp3:2021). Hij zoekt de dingen die boven zijn (Ko3:1-3). Hij is namelijk met Christus
in de hemel gezet (Ef2:6). Dit betekent absoluut niet dat hij ‘niets’ meer met
de aarde te maken heeft, integendeel. De hemelse principes moeten juist hier
zichtbaar worden. We hebben alleen hier niets blijvends. Wij zijn niet bezig
hier op aarde iets voor onszelf te bewerken. We verwachten de toekomstige
stad, de hoofdstad van het toekomstige, onwankelbare koninkrijk (12:28),
het toekomstige aardrijk (2:5), in de toekomstige eeuw (6:5). Hier, in deze
bedeling, op deze aarde gaat ‘het’ niet gebeuren, maar straks, in het vrederijk,
dan zal er zichtbaar worden wie Jezus is en wat God met deze wereld wil. De
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‘blijvende’ stad slaat op Jeruzalem (dat werd verwoest in 70 n.Ch.) met zijn
aardse, menselijke godsdienst.

Vers 15
Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de
vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.
We zijn allemaal priesters geworden en een onderdeel van onze ‘dienst’ is het
offeren. Hier zijn dat de lofoffers die wij opzenden d.m.v. lofprijs en lofzang. Dit
‘lofoffer’ komt in Lv7:12 letterlijk voor.
Indien men het zal brengen als een lofoffer, dan zal men met het lofoffer
ongezuurde koeken brengen, met olie aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken,
met olie bestreken, en doorgeroerd fijn meel, koeken met olie aangemaakt.

Hier gaat het om het vredeoffer, dat in verband staat met de lofoffers. Lof
brengt men door de naam van Christus te belijden (andere vertaling zegt
‘prijzen’). Dit moet ononderbroken gebeuren, zodat er een gezelschap op
aarde is van aanbidders. Dat is wat de Vader zoekt (zie Jh4:23). Hij zoekt
geen aanbidding, maar aanbidders in geest en in waarheid. Dit betekent dat
christenen voortdurend een houding van aanbidding zouden moeten hebben
op grond van wat Christus heeft volbracht en wie Hij is. Daarom staat hier ook
bij ‘door Hem’.

Vers 16
En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke
offers heeft God een welgevallen.
Dan wordt hier gesproken over een andere categorie ‘offers’. Het lofoffer is
voor God, maar de offers van weldadigheid (goed doen) en mededeelzaamheid
(het delen van onze materiele goederen) zijn voor onze medegelovigen. We
moeten dit niet ‘vergeten’. God dienen betekent ook je naaste dienen.
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Vers 17
Gehoorzaamt uw voorgangers en onderwerpt u (aan hen), want zij zijn het,
die waken over uw zielen, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Laten
zij het met vreugde kunnen doen en niet al zuchtende, want dat zou u geen
nut doen.
Er moet een zuivere verhouding zijn tussen voorgangers en navolgers.
Voorgangers worden door de heilige Geest aangesteld (zie Hd20:28). Dit is
vandaag de dag niet overal zo! De voorgangers die door God zijn aangesteld
moeten wij gehoorzamen. Zij waken namelijk over onze zielen, dat is het
geestelijke leven (zie ook 4:12; 6:19; 12:3). Een door God aangestelde leider
heeft dat aspect op zijn hart. Zij zullen daar ook ooit eens rekenschap voor
moeten afleggen voor God. Een ware leider doet dit werk ook met vreugde
(of dat zou jij moeten doen). Het heeft geen nut om klagend te leiden, dat
demotiveert de gemeente. Dit betekent ook dat wij de leiders niet tot zuchten
moeten brengen, maar dat wij hen blijven bemoedigen. Zie ook 1Pt5:1-4 over
oudsten/leiders.

Vers 18
Bidt voor ons, want wij vertrouwen, dat wij een goed geweten hebben, daar
wij in alle opzichten de rechte weg willen gaan.
Wie worden er hier met ‘ons’ bedoeld? Waarschijnlijk de metgezellen van
de schrijver, of de voorgangers van het vorige vers, waarmee hij zichzelf ook
een voorganger noemt. De gemeente moet ook bidden voor hun leiders. Hij
schrijft hier over hun geweten en over hun verlangen Gods wil te doen (de
‘rechte weg’). De toespeling op het geweten kan bedoeld zijn als antwoord op
de twijfel die sommigen gehad zouden kunnen hebben over zijn standpunten
die hij in deze brief uiteenzet. Het zou ook kunnen zijn dat hij gevangen zat (zie
vers 19) en vlak voor een proces stond.
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Vers 19
Met des te meer nadruk vermaan ik (u) dit te doen, opdat ik u te eerder
teruggegeven moge worden.
Men wordt opgeroepen overvloediger te zijn in het gebed. De reden is dat hij
(hier enkelvoud) ‘eerder teruggegeven mag worden’. Dit kan figuurlijk bedoeld
zijn in de zin dat zijn relatie met de Hebreeën weer zoals vanouds wordt. Het
kan ook letterlijk zijn bedoeld in de zin van dat hij vrijgelaten zou worden uit de
gevangenis. Dit zou ook geconcludeerd kunnen worden uit vers 23.

Vers 20
De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door
het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden,
Hier volgt een prachtige zegenwens, die vaak wordt voorgelezen aan het einde
van een dienst. De God van de vrede wordt hier zo aangeduid omdat het
onderwerp van deze brief was de vrede die er is bewerkt door het volbrachte
werk van Christus. Deze God heeft de ‘grote herder der schapen (zie Jh10)’
teruggebracht van tussen de doden uit. Dit deed Hij door het bloed van
een eeuwig verbond. In Js55:3; Jr32:40; Ez37:26 is al sprake van dit eeuwig
verbond. Hier denkt de schrijver waarschijnlijk aan Zc9:11(‘in de kracht van
het bloed van het verbond’). Jezus heeft zijn leven afgelegd voor de schapen.
Hij is daarmee de grote herder geworden, naar wiens stem we moeten leren
luisteren. Hij leidt ons veilig door de woestijn heen naar het beloofde land. Hij
leidt de (Joodse) schapen uit de stal van het judaïsme en voert ze naar grazige
weiden (zie Jh10:4).

Vers 21
bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in
zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen.
God moet ons toerusten. Hij moet ons ‘bevestigen’. Zijn wil moeten wij doen,
maar Hij is het die dit verlangen in ons werk en ons de kracht ervoor geeft.
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Hij doet dit ‘in’ ons (‘aan’ in minder goed vertaald). De heerlijkheid zal straks
overal zichtbaar zijn. Deze heerlijkheid (de innerlijke voortreffelijkheid van
God) zal ‘in alle eeuwigheid’ openbaar worden. Dit vers eindigt met ‘amen’,
dat het eerste slot is van de brief.

Vers 22
Ik vermaan u, broeders, houdt mij dit woord van vermaning ten goede, want
ik schrijf u maar kort.
De schrijver noemt zijn brief ‘kort’, terwijl wij dit toch een vrij uitgebreid betoog
vinden! Hij vraagt de lezers geduld met hem te hebben. Misschien vonden
sommigen het irritant. Hij heeft hen, vanuit bewogenheid, willen vermanen.

Vers 23
Weet, dat onze broeder Timoteüs in vrijheid gesteld is; als hij spoedig komt,
zal ik met hem u bezoeken.
Timoteüs was vrijgelaten. Het kan ook betekenen dat hij was weggezonden of
afgereisd. Samen wilden ze de Hebreeën bezoeken.

Vers 24
Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië laten u
groeten.
De groeten staan aan het eind, waarbij de voorgangers niet worden vergeten.
‘De broeders uit Italië’ geeft wat moeilijkheden omdat dit kan betekenen dat
zij daar waren of dat zij deze waren tegengekomen. In ieder geval wilden zij de
groeten overbrengen via de schrijver.
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Vers 25
De genade zij met u allen.
Iedere dag hebben wij genade nodig. Deze afsluiting past goed bij Paulus.
‘Allen’ sluit ook de zwakke broeders en zusters in. Hiermee sluiten wij onze
studie af van dit indrukwekkende boek.
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