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1.  E E N I N T R O D U C T I E

Vragen: 

1.  Lees Hebreeën 1:1-3. Waarom is jezus meerdere van iedereen die namens God sprak?

2. Wat zegt 1:1 over de betekenis van het Oude Testament?

3.  Er klinken in de Hebreeënbrief bemoedigingen en vermaningen. Waar waarschuwt de 
schrijver voor?

4. Wat krijgen we als we trouw zijn en volharden? 

Verdiepende gespreksstof:

5.  We krijgen in deze introductie een globaal overzicht van de inhoud van de Hebreeënbrief. 
Waarom is 1:1 meteen al een van de sleutelverzen? We zien dat enkele thema’s van wat later 
aan bod komt hier al worden aangesneden. Er zal worden terugverwezen op de boodschap 
van het Oude Verbond. En steeds weer zal worden uitgelegd hoe dat tot vervulling kwam 
in het Nieuwe Verbond, dat Jezus voor ons beschikbaar stelde door Zijn bloed (Mattheüs 
26:28). Hij is het Ultieme Doel van wat in het Oude Testament werd gesymboliseerd. 

6.  Johannes 1:14-18 geeft dezelfde gedachte weer als Hebreeën 1:1. Johannes staat ook stil bij 
de oorsprong van Jezus als Schepper (Johannes 1:2), iets wat Hebreeën 1:2-3 eveneens laat 
horen! We zien hoe verschillende getuigen van Gods Plan tot dezelfde uitspraken komen. 

> Extra 1: 
Niet alleen Joden, maar ook Moslims en zelfs moderne theologen hebben moeite om te gelo-
ven dat Jezus de Zoon van God is. Voor Joden slaan de teksten zoals die in Psalm 2:7, 12 op 
het volk Israël. Zij baseren dat op Hosea 11:1 en natuurlijk gecombineerd met het verhaal uit 
Exodus. Jezus confronteert de schriftgeleerden met wat staat in Psalm 110:1 (Mattheüs 22:42-
46). Hoe belangrijk is het om vast te houden aan Jezus als de eniggeboren Zoon van God (en 
niet ‘zomaar een zoon, zoals wij dat allemaal zijn’, wat sommige moderne theologen beweren)? 
Lees 1 Johannes 2:21-23; 4:2, 3; 5:20; 2 Johannes:7.

> Extra 2: 
Jezus was geen engel, geen ‘geestelijk wezen’ dat aan het kruis leek te hangen, maar intus-
sen aan de dood ontsnapte en alleen zijn ‘vervanger’ daar achterliet. Het zijn theorieën die in 
de dagen van de Hebreeënschrijver ontstonden en ook onder sommige mystieke stromingen 
nog steeds verkondigd worden. Hij was vlees en bloed, ook aan het kruis (Johannes 20:27, zie 
ook 19:31-42). Johannes getuigt vanaf het begin dat Jezus werkelijk mens was. In Johannes 1:14 
gebruikt hij nadrukkelijk het woord ‘vlees’ (Grieks: sarch, het woord voor menselijk lichaam, 
de menselijke natuur). Dat heeft voor ons, naast de geestelijke betekenis wat verlossing en ver-
geving betreft, nog een belangrijke uitwerking: Hebreeën 2:17, 18; 4:15, 16.
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2.  G O D S D E F I N I T I E V E O P E N B A R I N G 

H E B R E E Ë N 1:1-4

Vragen:

1.  De grootheid van Jezus wordt samengevat in 1:3. Welke vier ‘eigenschappen’ worden hier 
beschreven?

2.  Wat is de conclusie van 1:4 en waarom was juist die zo belangrijk aan het begin van deze 
Brief?

3.  Wat leren de acht ‘vastgestelde punten’ ons over Jezus en Zijn goddelijke opdracht? (Het 
helpt om ze eens achter elkaar te plaatsen, zonder hun toelichting.)

4.  Op grond van Zijn gehoorzaamheid ontving Jezus de heerschappij over alle dingen. De 
erfenis noemt Eaton een beloning. Wat speelde er dus in Gethsémané, naast de verlossing 
van de mensheid uit de greep van de zonde (Mattheüs 20:39-45)?

Verdiepende gespreksstof:

5.  ‘Zijn voornemen bepaalt van het wereldgebeuren richting en doel.’ Dat lezen we terug in 
Openbaring 5:1-15. In de daaropvolgende hoofdstukken beschrijft Openbaring wat er op 
aarde gebeurt onder ZIJN heerschappij. Een van de dingen waarover we lezen is dat Hij 
de oogst binnenhaalt (14:14-16; Mattheüs 9:37, 38). Dat zal de oogst van zielen die gered 
worden zijn, waarna een tweede oogst (voor het oordeel) volgt (14:17-20). Jezus heeft wer-
kelijk alle macht, in de hemel en op de aarde (Mattheüs 28:18). De drie kernbegrippen die 
Eaton noemt zien we in Hem terug: koningschap, autoriteit en hoge reputatie (punt 8). Hij 
bepaalt de uiteindelijke loop van de geschiedenis.

6.  We ontvangen in Jezus een nieuwe identiteit (Johannes 1: 12, 13). Voor wie volhardt, volgt 
de beloning, compleet met een nieuwe naam (net als Abraham bij zijn roeping): Openba-
ring 2:17. We zullen vaker de eeuwige beloning tegenkomen in Hebreeën. Het terugkeren-
de ‘refrein’ in de brieven aan de gemeentes in Openbaring 2 en 3 is: ‘Wie oren heeft, laat 
hij horen wat de Geest tegen de gemeenten (meervoud!) zegt. Aan wie overwint, zal Ik … 
geven. Wie overwint zal… Er is voor iedereen een beloning. We moeten wel luisteren wat 
de Geest tegen de verschillende gemeenten zegt. We kunnen niet zeggen: voor ons telt 
alleen de brief aan gemeente X. 
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2.  G O D S D E F I N I T I E V E O P E N B A R I N G 

> Extra 1: 
‘Gods erfdeel voor ons bereiken we als beloning.’ In Openbaring staan de brieven aan de zeven 
gemeenten. Elk eindigt met een aantal specifieke opdrachten, gevolgd door een belofte (soms 
een combinatie van beloften). De ‘erfenis’ voor de gelovigen in de gemeenten hangt samen met 
hun houding. Zijn ze trouw of vertrouwen ze op eigen kunnen? Globaal zien we dit.

Efeze:  Besef uw val; bekeer u Blijven voortbestaan (als gemeente: kandelaar) 
 Overwin eten van de Boom des levens

Smyrna:  Wees trouw tot in de dood Kroon van het leven 
 Overwin Bewaring voor de tweede dood

Pergamus: Bekeer u (Geen veroordeling die anders wel komt!) 
 Overwin Nieuwe naam

Thyatira:  Houd vast aan wat u hebt De Morgenster ontvangen 
 Overwin Macht over de heidenvolken

Sardus:  Waak Niet overvallen worden door Zijn komst 
 Overwin bekleed worden, opgetekend zijn in het Boek  
  des levens; door Jezus Zelf beleden worden bij  
  de Vader

Filadelfia:  Houd vast wat u hebt Kroon 
 Overwin Blijvend aanwezig in Gods tempel; Zijn naam  
  en de naam van het eeuwige Jeruzalem   
  dragen

Laodicea:  Koop wat blijvende waarde heeft Bekleed worden 
 Zalf uw ogen Zien 
 Bekeer u Met Hem de maaltijd delen 
 Overwin Regeren

> Extra 2: 
Jezus ‘zit’ na Zijn volbrachte werk op de troon. Niet om uit te rusten (dat gebeurde na de schep-
ping: Genesis 2:2), maar om te heersen. Hij is de Koning, maar ook het Lam op de troon. Zijn 
heerschappij staat niet los van het volbrachte werk als het volmaakte Offerlam. De Hebreeën- 
brief zal daar uitvoerig op terugkomen. Openbaring beschrijft Jezus als heerser (1:8; 3:21; 4:1-
5:1; 5:6 en nog veel andere gedeeltes), terwijl Hebreeën vooral ingaat op Zijn rol als hogepries-
ter. Maar Zijn heerschappij komt ook daar duidelijk naar voren in 2:8, 9a. 
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3.  D E V E R V U L L I N G VA N H E T O U D E T E S TA M E N T  
 

H E B R E E Ë N 1:5-9

Vragen:

1. Waarom bevat de Hebreeënbrief zoveel aanhalingen uit het Oude Testament?

2.  Wat maakt in 2 Samuël 7:12-16 duidelijk dat het om meer dan Salomo en zijn opvolgers 
gaat?

3.  Jezus heeft een nieuwe reputatie, een buitengewoon hoge status ontvangen. Engelen 
moeten Hem aanbidden. Wat maakt Filippenzen 2:9-11 duidelijk?

4.  Niemand heeft ooit God gezien (Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12a; 1 Timotheüs 6:16; Exodus 
33:20). Wat zegt Jezus daarover in Johannes 14:6-9?

5. Wat hebben mensen in het Oude Testament gezien, wanneer ze dachten dat ze God zagen? 

Verdiepende gespreksstof:

6.  Hebreeën 1:6 koppelt Eaton aan de oproep uit Psalm 103, en dan specifiek de aanbidding 
van de engelen in 103:20. Hoe past 103:19 in wat Hebreeën 1 behandelt? En 103:20-22? 

7.  In 2 Samuël 7 kondigt de Heer niet alleen aan dat uit David een eeuwig koningschap zal 
voortkomen. In 7:11 lezen we dat God een ‘huis’ voor David zal bouwen, een tempel. Amos 
profeteert dat Davids ‘hut’ hersteld zal worden. Het koninkrijk is in die dagen een schim 
van wast het ooit geweest was. In Handelingen 15:16-18 noemt de apostel Jakobus die pro-
fetie in verband met Gods verkiezing van de heidenen (Amos 9:11, 12). Het gaat God niet 
om een huis, dat door mensen gebouwd werd voor Hem. God verlangde naar een huis dat 
door Hemzelf werd gebouwd: Efeze 2:19-22; 2 Korinthe 6:16; 1 Korinthe 3:16; 1 Petrus 2:5; 
Hebreeën 3:6.
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3.  D E V E R V U L L I N G VA N H E T O U D E T E S TA M E N T  

> Extra 1: 
Ontmoetingen met God in het Oude Testament: Adam en Eva spraken God in het Paradijs 
(Genesis1-3). Vervolgens zien we God ‘verschijnen’ in Genesis 18:1, 2 (en vervolg); 32:30; Exodus 
33:11-23; Richteren 6:22,23; 13:18-23 (al vanaf 13:3); 1 Koningen 19:11-13. In diverse gevallen gaat 
het om de Engel van de Heer. Vertalers geven Hem weer met hoofdletters. De gedachte is, dat 
het hierbij gaat om ontmoetingen met Jezus, die als Engel van de Heer verschijnt, al in het Oude 
Testament. Opmerkelijk is hoe God gezien wordt in de visioenen van een aantal profeten: Jesaja 
6:1, 5; Ezechiël 1; Daniël 7:9, 13. Elia en Mozes krijgen een ontmoeting met de ‘heerlijkheid van 
de Heer’. Mogelijk gaat het ook in alle visioenen om Gods heerlijkheid. De beschrijving van 
Ezechiël lijken daar wel op te wijzen. 

> Extra 2: 
Ook in het Nieuwe Testament zijn er mensen die Gods heerlijkheid mogen zien. Ten eerste 
klinkt het door in wat Jezus belooft: Johannes 1:52. De eerste die daarvan kon getuigen was  
Stefanus (Handelingen 7:55, 56). In Openbaring mag Johannes Jezus in Zijn grote heerlijkheid 
en als de Grote Overwinnaar zien (1:13-18; 19:11-16). Dan volgen momenten als in 4:2-5; 5:1, 7; 
7:11; 20:11; 21:5. Telkens wordt Hij beschreven, zittend op de troon. Maar zoals de verheerlijkte 
Jezus in het vervolg na Zijn verschijning in 1:13-18 meestal wordt beschreven als het Lam (zoals 
in 5:6-8), zo zien we in 21:3, 4 dat de ongenaakbaarheid van God zal verdwijnen. Zoals Hij wan-
delde in de Hof (Genesis 3:8), zo zal Hij in ons midden aanwezig zijn en onze tranen drogen 
(21:4).
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4.  D E H E E R L I J K H E I D VA N J E Z U S 
 

HEBREEËN 1:8-13 

Vragen:

1. Wat maakt Psalm 45 een ‘overdreven’ gedicht?

2.  Probeer in Psalm 45 eens Jezus’ naam in te vullen waar dat past. Hoe leest dat dan? Is het 
nog steeds ‘overdreven’ als we alles toepassen op Jezus?

3.  Psalm 102 spreekt over dingen die vergaan en God die onwankelbaar is. Wat zegt Hebreeën 
12:17, 18a?

4.  Het woord verwisselen in Psalm 102:27 en Hebreeën 1:12 verwijst naar een nieuwe aarde. 
Wat zegt 2 Petrus 3:11-13 over dat nieuwe begin? Waarop is die verwachting gebaseerd?

5. Wat is volgens 1:14 de taak van engelen? Ken je daarvan voorbeelden uit de Bijbel?

Verdiepende gespreksstof:

6.  Psalm 110:2 schetst een Koning, die heerst (en de situatie beheerst) temidden van vijanden. 
Wie Gods weg willen gaan, kunnen op vijandige reacties rekenen (2 Timotheüs 3:12; Johan-
nes 15:18-21). Profeten werden voortdurend belaagd door tegenstanders (Handelingen 7:51, 
52; Mattheüs 23:37). Jezus ontmoette veelvuldig verzet: Johannes 15:18. Jesaja noemde dat 
al (Jesaja 53:3). Bij Zijn kruisiging was de vijandigheid op zijn hoogtepunt: Johannes 18:40; 
19:16; Lukas 23:35-37. Hij weet wat ons kan overkomen. Maar let op wat Hij zegt in Johannes 
16:33.

7.  Bewijzen voor wat Hebreeën zegt, komen uit het Oude Testament. In onze tijd horen we 
steeds vaker dat beweringen over Gods handelen gebaseerd worden op persoonlijke  
ervaringen. Onze getuigenissen kunnen Gods Woord levend maken voor anderen. Maar  
Bijbelse waarheden kunnen we alleen onderbouwen vanuit wat geopenbaard wordt in Gods 
Woord. Wat daarbuiten valt, kunnen wij niet kennen (1 Korinthe 13:9; Deuteronomium 
29:29).
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4.  D E H E E R L I J K H E I D VA N J E Z U S 

> Extra 1: 
Psalm 110 wordt veelvuldig geciteerd in het Nieuwe Testament. Daarbij gaat het niet alleen om 
de in Hebreeën 1 aangehaalde verzen. Verderop gaat de Hebreeënbrief uitvoerig in op wat staat 
in 110:4. We zien hier dat God Zijn besluit bevestigt met een eed. Wanneer dat gebeurt, betreft 
dat een onveranderlijk besluit. Niets of niemand kan daarin verandering brengen. Een eerde-
re situatie betrof Gods belofte aan Abraham (Hebreeën 6:13-18). Daar gaan we verderop naar 
kijken. Gods gedachten kunnen evenwel veranderen door onze gebeden of door een reactie 
van bekering. Twee voorbeelden: Exodus 32:9-14 en Jona 3:10. Maar na een eed van Zijn kant 
staat een zaak vast.

> Extra 2: 
Engelen zijn dienende geesten (1:7,14). We lezen in de Bijbel vooral over hun werk als bood-
schapper. Denk maar aan het optreden van engelen in aanloop naar en na de geboorte van 
Jezus (Lukas1:11-20; 26-38; Mattheüs 1:20-23; Lukas 2: 9-15; Mattheüs 2:13, 19). In het Oude Tes-
tament komen we hen meestal als zulke boodschappers tegen (bijvoorbeeld de verschijning 
van Gabriël in Daniël 9:21-23), maar ook wel als strijders van God (Genesis 3: 24 als bewakers; 
als beschermers van Gods volk in Numeri 22:31-35; 2 Koningen 6:15-17). Zij dienen God met hun 
aanbidding voor Zijn troon (Jesaja 6:2, 3). Er zijn, zo blijkt uit hun beschrijving, verschillende 
soorten engelen: serafs (die dienen bij de troon van God: Jesaja 6:2), cherubs (bewakers in Gene-
sis 3:24; dienaren als platform van de troon van God in onder andere Ezechiël 9:3) en ‘gewone’ 
engelen. In Openbaring lezen we over nog weer andere hemelwezens, terwijl de engelen daar 
verschillende functies vervullen. In alles blijkt dat zij God dienen in het verwezenlijken van 
Zijn bedoeling. Zoals ook Jezus gesteund werd in Zijn bediening door engelen: Mattheüs 4:11; 
Lukas 22:43. Zij dienen ook de gelovigen, zoals we lezen in Hebreeën 1:14. 
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5.  J E Z U S, G O D S G E Z A L F D E M E S S I A S 
 

H E B R E E Ë N 1:13-14

Vragen: 

1. Wanneer is het koningschap van Jezus begonnen? 

2.  Wat is in Psalm 45:7; Mattheüs 2:2; Lukas 1:32; Jeremia 23:5 het getuigenis over Jezus’ posi-
tie? Welk element voegt Lukas 1:69, 70 daar nog aan toe?

3.  In Jozua 10:24 lezen we na een overwinning op vijf koningen van de Amorieten: En het 
gebeurde, toen zij die koningen naar buiten gebracht hadden naar Jozua, dat Jozua al de mannen 
van Israël riep. Hij zei tegen de aanvoerders van de strijdbare mannen die met hem meegegaan 
waren: Kom naar voren, zet uw voet op de nek van deze koningen. En zij kwamen naar voren en 
zetten hun voet op hun nek. Wat symboliseert dat gebaar? Wat daarin is een illustratie van 
Hebreeën 1:13?

4.  Eaton noemt onder punt 1 een aantal stappen die Jezus leidden naar Zijn hemels koning-
schap. Welke stappen waren dat?

5.  Zijn koningschap wordt ook in fasen zichtbaar (1 Korinthe 15:23-25). Welke zijn al gepas-
seerd en welke komen nog? Wat moet er nog gebeuren voordat Jezus Zijn voet op de nek 
van Zijn vijand zal zetten?

Verdiepende gespreksstof:

6.  Jezus heeft de dood overwonnen door op te staan uit het graf (2 Timotheüs 1:10; Openba-
ring 1:18). Toch is de dood nu nog onze laatste vijand (1 Korinthe 15:26, 54-56). Angst voor 
de dood beheerst het aardse leven (Romeinen 5:12; Hebreeën 2:14, 15). In Openbaring lezen 
we over de eerste dood, waaruit wij zullen opstaan en een tweede dood voor wie niet staan 
opgetekend in het Boek van het Leven (Openbaring 2:11; 20:6, 12-14). Uiteindelijk lezen we 
dat de dood ‘dood’ zal zijn: Openbaring 21:4.

7.  Jezus’ overwinning wordt gesymboliseerd door de uitspraak, dat ze een ‘voetbank’ voor 
Zijn voeten zullen zijn (Psalm 110:1). Die uitspraak komen we als aanhaling ook tegen in 
Lukas 20:42; Handelingen 2:34 en Hebreeën 10:13. De situatie waarin deze passen, is ver-
schillend. Maar in elk van deze situaties is het goddelijke koningschap van Jezus aan de 
orde. Een ander symbool van Zijn heerschappij is de heersersstaf of scepter (Psalm 110:2). 
In Genesis 49:10 vinden we een profetische uitspraak, waarbij Jezus wordt aangeduid als 
Silo. De betekenis van Silo is onduidelijk, maar lijkt iets te maken te hebben met ‘degene 
die er recht op heeft’ (In Juda’s handen zal de scepter blijven, tussen zijn voeten de heersersstaf, 
totdat hij komt die er recht op heeft, die alle volken zullen dienen, NBV). 
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5.  J E Z U S, G O D S G E Z A L F D E M E S S I A S 

> Extra 1: 
De schrijver van Hebreeën vindt het ten eerste van groot belang om het verschil tussen Jezus 
en de engelen vast te stellen. Maar dat is pas het begin. Verderop gaat hij door met het verschil 
tussen Jezus en Mozes, en tussen het offer van Jezus en dat van de priesters in de tabernakel en 
tempel. Kort gezegd: het verschil dus tussen het Oude en het Nieuwe Verbond. Na een opsom-
ming van ‘helden’ van Gods werk onder het Oude Verbond, concludeert hij dat er een kloof 
tussen beide verbonden gaapt: Hebreeën 11:39,40. Toch benadrukt hij naast verschillen ook 
overeenkomsten: tussen de hogepriester en Jezus (5:1-4), Melchizedek en Jezus (5:6; 7:1-10). 
Het Oude Verbond gaf een voorproefje van Gods bedoelingen (Romeinen 15:4; Hebreeën 10:1). 
Alles wat het Nieuwe Verbond zou brengen, was in verborgen vorm al aanwezig in het Oude. 
We zouden kunnen denken aan de transformatie van een rups naar een vlinder, maar dat beeld 
gebruikt de Bijbel niet. Voor Joden die hun heil van Jezus verwachtten, was het van groot belang 
om de verschillen en overeenkomsten te begrijpen.  

> Extra 2: 
In 1:2 wordt Jezus de Erfgenaam van alle dingen genoemd. Daar hoort ook alles wat God tot 
stand bracht in het Oude Testament bij. Daarom kon Jezus zeggen, dat Hij Heer is over de 
Sabbat (Mattheüs 12:8). Zijn oorsprong is van vóór alle dingen (Johannes 1:1-4; 8:56-58). Hij 
is Heer over de hele schepping en bovendien Erfgenaam van alles. Dus de inzettingen van het 
Oude Verbond staan onder Zijn gezag. Zo is dat ook het geval met de schepping. Dat toonde Hij 
door enkele bijzondere tekenen: Mattheüs 8:23-27; 14:25-33. 
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6.  D E E E R S T E WA A R S C H U W I N G 
 

H E B R E E Ë N 2:1-4

Vragen: 

1.  Wat is het verschil tussen afwijzen en negeren? En waarom is dat verschil belangrijk bij 
deze eerste waarschuwing?

2.  Jezus is veel meer dan engelen. De Wet kwam tot ons door engelen. Wat maakt dat het 
Evangelie de Wet overstijgt?

3.  Wat kunnen de oorzaken zijn dat we ‘laks’ worden in onze aandacht voor het Evangelie van 
Jezus? Hoe houd je jouw geloofsleven op peil? Deel je ervaringen met elkaar (en wees eerlijk 
over je ups en downs daarin): bemoedig elkaar! Bid voor elkaar.

4.  ‘Net als de geloofshelden in Hebreeën 11 zijn er dingen die we in geloof mogen doen. 
Zonder daarin te gehoorzamen, kunnen we God niet behagen (Johannes 15:8).’ We hoeven 
niet meer te ‘werken’ om behouden te worden, maar mogen God dienen in gehoorzaam-
heid. Wat zeggen de volgende teksten jou? Lukas 6:46; Efeze 2:10.

5.  ‘Gered worden als door vuur heen’. Het gedeelte in 1 Korinthe 3:10-15 spreekt over beloning. 
Op welk fundament bouwen we? Hoe bouwen we met materialen die tegen vuur bestand 
zijn? (Denk aan Lukas 6:46.)

Verdiepende gespreksstof:

6.  De rijkdom van het Evangelie mogen we niet negeren, want dat zou ons schaden. Paulus 
vertelt over hoe dat bij hem tot een herwaardering van zijn leven leidde (Filippenzen 3:7-
11). De gelijkenis die Jezus vertelt in Mattheüs 13:45, 46 spreekt daar ook van. Beide zeggen 
niet alleen: verlies het Evangelie niet uit het oog, maar: leef voor één ding, het Evangelie! 
Dat is in onze samenleving met al zijn aandacht vragende verantwoordelijkheden niet een-
voudig. Jezus verbindt hieraan een rijke belofte in Mattheüs 6:33.

7.  De schrijver van Hebreeën wijst in 2:2, 3 op het verschil tussen het Evangelie en de Wet. 
Een van de manieren waardoor het zicht op de rijkdom van het Evangelie verloren kan 
raken, is door opnieuw onder het juk van de Wet te gaan leven. Het is een thema dat deze 
Brief verder zal uitwerken. Daarin lijkt het op wat Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief en  
de Brief aan de Galaten. Deze beide Brieven zullen regelmatig terugkeren in onze studies 
over Hebreeën. ‘Afdrijven’ of ‘afglijden’ uit 2:1 komt dichtbij wat staat in Galaten 3:1-3 en 
Romeinen 4:14.
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6.  D E E E R S T E WA A R S C H U W I N G 

> Extra 1: 
De gedachte dat je de waarde van het Evangelie uit het oog verliest, wordt vergeleken met het 
‘laten wijken uit je ogen’ van de wijsheid (Spreuken 3:21) of het laten ‘voorbijstromen’ van een 
beek of rivier (Jesaja 44:4). In het eerste geval wordt een belangrijke bron van ‘zegen’ maar 
gedeeltelijk benut. Spreuken zegt met een oproep: neem wijsheid en bedachtzaamheid ‘in 
acht’ (3:21b). Bij Jesaja lezen we dat de stromen juist wel benut worden voor groei. Dat we het 
Evangelie in ons leven ‘in acht’ moeten nemen, lezen we in de oproep van 1 Timotheüs 6:12-14. 
We worden in de Bijbel meermalen opgeroepen om bepaalde dingen niet te veronachtzamen. 
Timotheüs kreeg de oproep om zijn geestelijke gave en opdracht niet te verwaarlozen (1 Timo-
theüs 1:19; 2 Timotheüs 1:6). De gemeente in Efeze ‘verzaakte’ de eerste liefde (Openbaring 2:4 
NBG). Daar lezen we ook het antwoord op ‘afdrijven’, ‘verzaken’ en andere vormen van veron-
achtzamen: bekering (2:5a). Om het gevaar van ‘verflauwen’ te voorkomen geldt de oproep uit 
1 Thessalonicenzen 5:19 en 20.

> Extra 2: 
Het loont de moeite om Jesaja 44:4 te bekijken (44:3-5). Zij zullen opkomen tussen het gras, als 
wilgen aan de waterstromen. Eaton wijst op de Septuagint die hier hetzelfde woord als ‘afdrijven’ 
gebruikt (pararréoo) voor het ‘erlangs glijden’ van waterstromen. Jesaja begint al over stromen 
van water die droge grond zullen drenken (44:3): Want Ik zal water gieten op het dorstige en stro-
men op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen (Zie 
ook 35:3-7). Jezus zinspeelt op deze teksten wanneer hij het uitgieten van de Heilige Geest op 
de Pinksterdag voorzegt (Johannes 7:38). Wat ‘voorbijkomt’ kunnen we dus in deze betekenis 
van harte verwelkomen in plaats van het maar te laten voor wat het is (en daarmee te negeren). 
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7.  G O D S L I E F D E V O O R E E N V E R LO R E N M E N S H E I D  

H E B R E E Ë N 2:5-7 

Vragen: 

1.  Meermalen lezen we dat Jezus ‘met ontferming bewogen’ was. Bijvoorbeeld in Mattheüs 
15:32. Hij toont ons daarmee het hart van de Vader. Wat is in Mattheüs 15:29-31 de uitwer-
king van Zijn daden van ontferming? 

2. Wat is volgens Psalm 8:7-9 aan de heerschappij van de mensheid toevertrouwd? 

3.  Is de opsomming is Psalm 8:7-9 een complete lijst of meer een aanduiding? (Zie Genesis 
1:26, 28).

4.  Waarom zou God de mensheid aan een ‘gehoorzaamheids-examen’ onderworpen hebben? 
Wat zegt dat over de uiteindelijke hoogste heerschappij en aan wie mensen verantwoor-
ding schuldig zijn?

5.  Gods liefde voor een verloren mensheid (titel van studie 7) ‘is puur Gods eigen keus … zo is 
Hij nu eenmaal’. Wat daarvan vinden we terug in de liedtekst aan het eind van de studie?

Verdiepende gespreksstof:

6.  ‘Als gelovigen moeten we ons die gedachte eigen maken: …Temidden van al mijn mede-
mensen wil God iets tot stand brengen in mij en door mij heen.’ Eaton concludeert dat dit 
alleen kan dankzij Jezus. Daar komt hij nog op terug. Efeze 2:10 spreekt over Gods plannen 
met ons. Het is de Heilige Geest die ons vertelt wat we voor Hem mogen doen. Hij is de 
hoogste Leraar (1 Johannes 2:20, 27), waarover Jesaja 30:20, 21 spreekt. Hij zal ons de weg 
tonen. Want het behaagt God om Zijn wil in ons tot stand te brengen: 1 Korinthe 12:6; Filip-
penzen 2:13. Van ons wordt gehoorzaamheid gevraagd (Romeinen 6:16-18).

7.  Onze positie is tijdelijk lager dan die van engelen. Deze fase zal veranderen wanneer wij 
eeuwige heerlijkheid ontvangen. We lezen erover in Romeinen 8:18; 2 Korinthe 3:18; Kolos-
senzen 3:4; 4:8; 1 Petrus 5:4 (in deze tekst de geestelijke leiders); Romeinen 2:10. Wij zullen 
met Jezus heersen: 2 Timotheüs 2:12a; Openbaring 5:10; 22:3-5. Wij zien dat nu al terug in 
Jezus, die Zich vernederde om mens te worden (onze positie: minder dan de engelen!), om 
vervolgens verhoogd te worden en te regeren over alles: Filippenzen 2:6-9; Hebreeën 2:9.
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7.  G O D S L I E F D E V O O R E E N V E R LO R E N M E N S H E I D  

> Extra 1: 
Gods betrokkenheid bij het wel en wee van de mensheid schetst Eaton met een hele reeks aan-
halingen uit de Psalmen, met een knipoog naar een eerdere tekst uit Hebreeën: Hij schept een 
leefomgeving voor elk mensenkind, een leefbare wereld. Hij is het die de aarde in stand houdt 
(Psalm 104:5). Hij heerst over de zeeën (Psalm 89:10). Hij draagt alles wat leeft (Hebreeën 1:3). 
Hij geeft de wilde ezels te drinken, bezorgt de vogels een woonplaats en laat het gras groeien 
op het veld. Hij verschaft ons ons dagelijks brood. Hij laat de gewassen die wij planten, vrucht 
voortbrengen, zodat we ons hart kunnen verheugen met wijn en ons gezicht laten glanzen door 
olie. God is ten volle betrokken bij de natuur en de geschiedenis (Psalm 104:10-15; ook 67:7). 
‘Zijn ogen waken over de volken’ (Psalm 66:7).’ Met name Psalm 104 vormt ‘de ruggengraat’ van 
deze reeks.

> Extra 2: 
Eaton koppelt onze positie ten opzichte van engelen aan Genesis 2, waar wij mensen faalden in 
de gehoorzaamheidstest. Juist daarom moest Jezus die test ondergaan (Hebreeën 5:7, 8). Eerst 
bij de verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4:1-11). Uiteindelijk in Gethsémané (Mattheüs 26:38-
44; ook Filippenzen 2:8). Hij slaagde glansrijk, en in Zijn slagen namens de mensheid (Romei-
nen 5:19) ligt voor ons het vooruitzicht van eeuwige heerlijkheid. Die heerlijkheid, waarover 
Hij Zich al tevoren verheugen mocht, en die Hij met ons wil delen, hielp Hem om te gehoorza-
men: zie Hebreeën 12:2. De oproep aan ons is: gehoorzaam Hem! (Hebreeën 5:9; ook 4:11). Dat 
levert ook nu al een beloning op: Handelingen 5:32. En in de toekomst heerlijkheid en eeuwige 
zaligheid (Hebreeën 2:10; 5:9b). 
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8.  G O D S P L A N V I N DT V E R V U L L I N G I N J E Z U S  

H E B R E E Ë N 2:8-10a 
 

Vragen: 

1.  We lezen over Jezus: ‘Eerst zou Hij moeten slagen voor de gehoorzaamheidstest van het 
kruis’ (Hebreeën 5:8). Waarom moest de ‘Tweede Adam’ die test ondergaan?

2.  Deze test van gehoorzaamheid begon met het afleggen van Zijn positie in de hemelen 
(Filippenzen 2:5-8). Wat was de ultieme test volgens Filippenzen 2:8?

3.  Waarom moest Jezus aan ons gelijk worden en zelfs minder dan dat (‘slaaf’ zegt Filippenzen 
2:7)? 

4.  Onze behoudenis is een vaststaand feit (en niet afhankelijk van onze daden): voor eeuwig! 
Wat zien we daarover in Hebreeën 9:12? 

5.  Onze beloning van eer en heerlijkheid (afhankelijk van wat we gedaan hebben) is de schat 
die ons in de hemel te wachten staat. Wat zei Jezus daarover (Lukas 12:21 en 33, 34)? 

Verdiepende gespreksstof:

6.  De gehoorzaamheidstest van Jezus hield in dat Hij een leven voor God boven alle andere 
zaken stelde. Voorbeelden daarvan zien we in Lukas 2:44-49 (ouders of de Vader?); Mattheüs 
4:1-4 (brood of Gods Woord?); Johannes 2:4 (de nood of Gods tijd?); Mattheüs 26:53 (aan-
spraak op ‘rechtspositie’ of offerbereidheid?); Mattheüs 26:39, 42, 44 (wiens wil?); Mattheüs 
4:5-7; 27:42-44 (de weg van het ‘wonder’ om Zich te bewijzen of de weg van het lijden?); 
Mattheüs 4:8-10 (de ‘makkelijke weg’ of de ‘onderste weg’?). 

7.  We lezen: ‘De enige manier waarop de mens aan zijn roeping kan beantwoorden, is door de 
gehoorzaamheid van Jezus!’ Zijn daad van gehoorzaamheid is afdoende. Daarom kon Hij 
roepen: ‘Het is volbracht!’ (Johannes 17:4; 19:30). Niets wat wij doen kan dar nog iets aan 
afdoen of toevoegen. Vandaar dat we in Hebreeën (zoals in 7:18, 19; 9:14, 15; 10:4, 10, maar 
ook in onder andere Galaten 2:21; 3:10-14) meermalen lezen dat de Wet ons niet dichter bij 
God kan brengen. Wat God van ons vraagt is geloof (Romeinen 3:28; Hebreeën 11:6). 
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8.  G O D S P L A N V I N DT V E R V U L L I N G I N J E Z U S  

> Extra 1: 
Jezus is de ‘Tweede Adam’. Dat beeld komen we tegen in Romeinen 5:14-19. Waar Adam faalde 
en de schepping meesleurde in zijn val (Genesis 3:17-19), is Jezus de Bron van herstel voor ons 
allen (Romeinen 5:18). Dat herstel begint bij de mensen die in Hem geloven, als ‘eerstelingen’ 
(Jakobus 1:18). We worden weer beelddragers van God (Genesis 1:27; Romeinen 8:29; Kolossen-
zen 3:10).   Uiteindelijk zal de hele schepping tot herstel komen. De oude schepping zal volledig 
worden vervangen door een nieuwe (2 Petrus 3:16; Openbaring 21:1, 5).

> Extra 2: 
De eerste etappe in Gods plan is onze bekering, door te geloven in Zijn Zoon, waardoor wij Zijn 
kinderen worden (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1). Dat is onze redding, voor eeuwig en altijd 
(Hebreeën 9:12 spreekt van ‘eeuwige verlossing’). De tweede etappe is erop gericht dat wij voor 
God zullen leven. Zo zullen wij toeleven naar ‘heerlijkheid en eer’ (2:10). Dat spreekt van onze 
eeuwige beloning. Het is een doel dat God voor ogen staat en wat ook wij voor ogen moeten 
houden. Dat helpt ons om te blijven beseffen hoeveel Jezus voor ons heeft tot stand gebracht. 
Het helpt ons om onze blik te richten op wat vóór ons ligt en niet te verslappen: Hebreeën 12: 
1-3; Galaten 6:9; Jakobus 1:12.
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9.  O N Z E M E E L E V E N D E B R O E R 

H E B R E E Ë N 2:10b-13

Vragen: 

1.   We lezen in 2:10b: om Wie alle dingen zijn en door Wie alle dingen zijn… Hijzelf is de Schepper, 
die Zijn eigen werk binnenstapt! Wat is het verschil met een filmmaker die zelf één van de 
rollen speelt?  

2.   ‘Jezus is Degene Die heiligt.’ Wat wil dat volgens Eaton zeggen? En wat heeft dat te maken 
met ons aandeel om verwachtingen prijs te geven en te komen tot de uitspraak: ‘Uw wil 
geschiede’? 

3.     Leg eens in eigen woorden uit waarom wat Jezus deed een ‘éénmalig gebeuren’ was en 
waarom dat gevolgd wordt door een ‘levenslang proces’ in ons leven? 

4.   In 2:11b-12 wordt Psalm 22:23 aangehaald. Wat maakt dat ook de erop volgende verzen 
(22:24-32) van toepassing zijn op Jezus? 

5.   In de uitleg over 2:13b noemt Eaton Jezus ‘de begripvolle Grote Broer’. In wat hij zegt in de 
zinnen daaromheen, zet hij uiteen wat dat inhoudt. Zet dat allemaal eens puntsgewijs in 
een overzicht. Wat betekent dat voor ons leven van elke dag?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Jezus presenteert Zich meermalen als de zorgzame Goede Herder. Eaton schetst Hem als 
de Grote Broer die ons vol begrip steunt. Zijn belofte is dat Hij ons altijd ter zijde staat: Mat-
theüs 28:20. De brieven aan de zeven gemeentes in Openbaring laten zien hoe dat werkt: 
Hij prijst de kerk om wat goed gaat, moedigt ons aan om te volharden. Maar Hij legt ook 
de vinger op wat verbetering behoeft. Het is mogelijk om dat in een schema te zetten met 
als categorieën: goedkeuring, verbeterpunten, waarschuwingen/aanmoedigingen en (niet 
onbelangrijk!) beloning. (Zie Openbaring 2-3)

7.   We lezen: ‘Het kruis betrof een gebeurtenis van één bepaald moment. Wat daar werd vol-
bracht, was vanaf dat moment helemaal ‘af’. Het effect ervan in ons dagelijks leven vraagt 
om een voortgaand, langdurig levensproces.’ Heiligmaking is een belangrijk thema in de 
Brieven van het Nieuwe Testament, Ook bij Jakobus (bijvoorbeeld 3:1-18) en Petrus (zoals  
2 Petrus 1:5-12). 
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9.  O N Z E M E E L E V E N D E B R O E R 

> Extra 1: 
Jezus leidt ons (2:10), heiligt ons (2:11), verlost ons van angst voor de dood (2:15), maar deelt 
met ons het lijden (2:18) en gaat ons voor in aanbidding (2:12). Dat laatste aspect krijgt vaak 
(te) weinig aandacht. We zien dat Hij vlak voor zijn dood met Zijn volgelingen de lofzang zingt: 
Mattheüs 26:30. Voor Jezus was de eer van de Vader een van Zijn hoogste drijfveren. Dat klinkt 
door in Johannes 17, vooral in de eerste zes verzen. Kijkend naar de verslagen van de Evange-
liën zien we dat Jezus niet zozeer optrad als zanger/aanbiddingsleider. Zijn manier van God 
verheerlijken was vooral door de boodschap die Hij bracht en door wondertekenen. En door 
als grondlegger de kerk te stichten. Johannes 17:4 is een soort conclusie: Ik heb Mijn opdracht 
ten einde gebracht. Psalm 50 (NBG) zegt tegen ons: 14 Offer Gode lof en betaal de Allerhoogste uw 
geloften; 15 roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren. De oproep is 
om God te aanbidden in woorden en daden. Met als belofte: 23 Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, 
dat Ik hem Gods heil doe zien.

> Extra 2: 
De aanhalingen uit Jesaja 8 in 2:13, 14 komen uit een gedeelte dat spreekt over dwalingen 
onder de Israëlieten. Jesaja mag hun manier van redeneren, hun leefwijze niet overnemen 
(8:12, 19-22). Zijn verwachting moet gericht zijn op God (8:13, 17-18). De waarschuwing van 8:20 
is duidelijk! Heel bijzonder is hoe 8:21-23 gevolgd wordt door 9:1-6, de aankondiging van de 
komst van de Messias!
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10.  E E N M E E V O E L E N D E H O G E P R I E S T E R 
 

H E B R E E Ë N 2:14-18
 

Vragen: 

1.   Jezus werd volkomen mens van vlees en bloed (Johannes 1:14; Filippenzen 2:7,8). Waarom is 
het zo belangrijk dat Jezus, de Zoon van God, echt mens werd zoals wij? 

2.  Wat betekent volgens 2:14, 15 en 1 Korinthe 15:54-57 voor ons het feit dat Jezus de dood heeft 
overwonnen?

3.   ‘Jezus hunkerde ernaar om ons bevrijd van zonden te zien.’ Hebreeën 12:2, 3 sluit daarbij 
aan. Welke gedachte voegt Johannes 17:24 daaraan toe?

4.   Wat is het verschil tussen ‘verzoeking’ en ‘beproeving’? Wat maakt het voor ons uit om te 
weten dat de Bijbel (in het Grieks) daar geen onderscheid in maakt? Denk bijvoorbeeld aan 
Jakobus 1:2, 3.

5.   Probeer de conclusie van 2:18 eens in je eigen woorden te ‘vertalen’. Wat doet het met jou 
als je daarbij ook (in plaats van ‘hen’) je eigen naam invult? (Je zou die tekst ook ter bemoe-
diging aan iemand kunnen toesturen, waarbij je diens naam invult!)

Verdiepende gespreksstof:

6.   De dood, die de mensheid gevangenhield, heeft haar macht verloren. Naast 1 Korinthe 15:55 
getuigen ook Jesaja 25:8 en Hosea 13:14, 15 daarvan. De dood is nu een ‘deur’ naar de eeu-
wigheid. Daar zal de dood totaal niet meer bestaan: Openbaring 21:4. Daar vinden we de 
Boom des Levens uit Genesis 2:22 terug. Maar de vloek waardoor die onbereikbaar werd in 
Genesis, is dan voorgoed opgeheven (Openbaring 22:2, 3, en 14).

7.   Wij denken vaak dat Jezus maar gedurende één periode door de duivel verzocht werd  
(Mattheüs 4:1-10), maar Eaton voegt daar een hele reeks aan toe. Herken je die gebeurte-
nissen uit de Evangeliën? Wat zegt dat over de volharding, die Jezus toonde? Dat mag ook 
ons deel zijn: ‘Wij hebben de zin (gezindheid, gedachten) van Christus’, (1 Korinthe 2:16b). 
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10.  E E N M E E V O E L E N D E H O G E P R I E S T E R 

> Extra 1: 
Naar aanleiding van 2:15 zegt Eaton: ‘Het nageslacht van Abraham zijn de gelovigen, wij dus!’ 
Die gedachte vinden we terug in Romeinen 4:13-16. Daar gaat het om het spanningsveld tussen 
Wet en genade. Johannes deed daarover een kernachtige uitspraak in Johannes 1:17. Waarom 
zou hij daar genade combineren met waarheid? – zie ook het repeterende begrip ‘waarheid’ in 
de tweede Brief van Johannes! Dat doet denken aan de waarschuwingen tegen dwaalleraars in 
bijvoorbeeld de Brief van Judas :3, 4 en 8-19. Eaton lichtte eerder ook al toe dat de eerste chris-
tenen onder druk stonden om het Evangelie aan te passen (studie 1). 

> Extra 2: 
Priesters waren middelaars tussen God en mensen. Hun taak was het om door middel van 
offers de schuld van de zondaar te verzoenen. Dat ging gepaard met een enorme lijst van voor-
schriften. Het is interessant om te kijken naar de offers van vóór de Wet van Mozes. Abel en 
Kaïn offerden al. Maar in feite werd het eerste dierenoffer door God Zelf gebracht: Genesis 
3:21. Dat ‘offer’ voldeed niet om hun schuld te vereffenen. Eigenlijk zien we ook bij de schuld- 
offers onder de Wet dat er alleen maar iets mee wordt afgedekt. Maar er is ook een categorie 
die bedoeld is om God te danken of te herinneren aan Zijn beloften. Bijvoorbeeld bij Noach 
(Genesis 8:20) en Jakob (Genesis 35:7). Abraham bracht ook zulke offers, maar ook en bijzonder 
offer van gehoorzaamheid (Genesis 22). Bij Abraham zien we opnieuw dat God door middel 
van (dieren)offers de mensheid tegemoet komt: Genesis 15:7-18. Wij kunnen God niet behagen 
door offers (Hebreeën 10:6). Uiteindelijk voorziet God keer op keer Zelf in de benodigde offers, 
met Jezus als Het Ultieme Offer (Genesis 22:13, 14; Hebreeën 9:12).
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11.  O PZ I E N N A A R J E Z U S  

H E B R E E Ë N 3:1-6

Vragen: 

1.   Het christelijke leven houdt vooral dit in: onze blik, onze aandacht richten op Jezus en wat 
Hij voor ons heeft volbracht. Eaton zegt daarover, dat het veel problemen zou schelen als 
we daar beter in zouden slagen. Heb je daar ervaring mee? Positief, maar ook ‘waar het wel 
eens mis ging’? Deel dat met elkaar. 

2.   In 3:1 lezen we een wonderlijke combinatie in de Persoon van Jezus: Hij is onze Apostel en 
Hogepriester. Dat spreekt allebei over Hem als Grondlegger van een nieuwe fase in Gods 
heilsplan. Wat is volgens jou het verschil in functie tussen deze twee ‘eretitels’ in Zijn werk?

3.   Hoe kunnen we ooit aan alle oproepen in de Brief tot volhardend geloof voldoen? 
  De schrijver zegt: richt je volle aandacht op Jezus. Hoe doe je dat terwijl het dagelijks leven 

ook je aandacht opeist? Verrijk elkaar met ideeën die werken. Hoe bleef Jezus gefocust?

4.   In 3:2 staat dat Jezus trouw is. Sommige vertalingen kiezen ervoor te zeggen dat Hij trouw 
wás. Waarom is het van belang om te kiezen voor de tegenwoordige tijd?

5.   Hoe zouden jullie het meest wezenlijke verschil tussen de roeping van Mozes en de opdracht 
van Jezus willen samenvatten? Zijn er ook belangrijke overeenkomsten?

Verdiepende gespreksstof:

6.  ‘Wat Mozes deed door de bouw van de tabernakel, was het afleggen van een getuigenis over 
‘wat later gesproken zou worden’ (3:5b).’ Wat in de tabernakel getuigde door symbolen al van 
wat Jezus zou doen? 

7.   Een telkens terugkerend woord in 3:1-6 is ‘trouw’. Waarom is dat een sleutelwoord in de levens 
van Mozes en Jezus? Het weerspiegelt iets van Gods karakter. De Bijbel getuigt keer op keer 
van Zijn trouw. Enkele teksten: Deuteronomium 7:9; 1 Korinthe 10:13; 2 Thessalonicenzen 3:3. 
Gods kinderen mogen op hun Vader gaan lijken. De oproep aan ons luidt: Dat liefde en trouw 
u niet verlaten! Bind ze om uw hals, schrijf ze op de tafel van uw hart. Spreuken 3:3 (NBG).



22

11.  O PZ I E N N A A R J E Z U S  

> Extra 1: 
Hebreeën vergelijkt Jezus met Mozes. Beide waren ‘huizenbouwers’ (3:3-6). De één bouwde een 
materieel huis. De Ander een geestelijk huis. Ook wij bouwen mee aan dat geestelijke huis. 
Daarover gaat 1 Korinthe 3:9-16. Er is maar één fundament (Korinthe 3:11). Efeze 2:19-22 wijst 
erop dat de profeten en apostelen gebruikt zijn door God om Jezus als hét Fundament te beves-
tigen. Hoe wij ‘bouwen’ (dus hoe wij ons leven inrichten) bepaalt onze beloning op de dag dat 
Jezus terugkomt (1 Korinthe 3:14). Niet onze behoudenis (vers 15), want die kunnen we niet 
verdienen: die krijgen we door het werk dat Jezus volbracht! (Romeinen 3:20-25a)

> Extra 2: 
‘Mozes mocht een al bestaand, door God Zelfgekozen volk binnenleiden in een nieuwe etappe 
van Gods plan.’ Gods keus was eerder al op Abraham, Izak en Jakob gevallen. Uit hen was het volk 
van de Israëlieten ontstaan. Maar God was min of meer een ‘onbekende Bekende’. Men kende 
Hem van horen zeggen. Mozes mocht bemiddelen in een nieuwe relatie waardoor God gekend 
kon worden. Veel Psalmen getuigen van die intieme relatie (Psalm 25 bijvoorbeeld). We zien dat 
rituelen, wetten en de tempel daarbij een belangrijke plaats innemen. Zoals in Psalm 84 en Psalm 
100. In Jezus ontstaat een heel nieuw, wereldwijd volk (Johannes 1:12, 13; 1 Petrus 2:9, 10). 
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12.  Z AC H T H E I D VA N H A R T 

H E B R E E Ë N 3:6-11

Vragen: 

1.   Onze studie begint met de opsomming van vijf tegenstellingen tussen Mozes en Jezus. De 
overeenkomst tussen wat zij tot stand gebracht hebben wordt samengevat in 3:4b. Wat is 
die ‘grootste gemene deler’? (Let op het woord ‘alles’ in dat vers!) 

2.   Gods liefde is onvoorwaardelijk (Johannes 3: 16), maar de zegeningen van Zijn liefde zijn 
wel aan voorwaarden verbonden (Johannes 3:14-18). Dat zien we terug in Hebreeën 3:6  
en 4:16. Waarom is ons eigen aandeel in de uitwerking van wat God mogelijk maakt zo 
belangrijk? 

3.   Wij zijn een huis van God, een tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 3:16). Hier gaat het 
echter niet zozeer om de inwoning van de Geest, maar om een functioneel huisgezin, een 
huishouden. Daarin heeft ieder zijn plaats en aandeel. Waarom is het van groot belang dat 
we daarbij ons geloof (hoop en vrijmoedigheid gecombineerd) vasthouden? 

4.   De oproep om vrijmoedigheid en hoop vast te houden staat er niet voor niets. Hoe dreigen 
we die te verliezen? En hoe kunnen we bevorderen dat we die vasthouden?

5.   In de woestijn verhardden de Israëlieten hun harten (3:7-11). De oproep luidt: blijf zacht van 
hart. Wat wil dat zeggen en hoe zorg je dat je hart zacht blijft?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We zien een vergelijking tussen drie manieren om met Bijbelse waarschuwingen om te 
gaan. Eaton baseert zich op de werkwoordsvorm: de tegenwoordige tijd sluit aan bij onze 
huidige positie. Er is geen dreiging van een afwijzing in de toekomst. Eeuwige redding is 
eeuwig, niet vergankelijk. En onze huidige positie wordt door de tekst niet in twijfel getrok-
ken. De Hebreeënbrief is gericht aan gelovigen, niet aan (mogelijke) schijngelovigen (3:1). 
Ook in het vervolg van de Brief richt de schrijver zich tot werkelijk behouden gelovigen: 
4:14-16, 6:9; 10:19-24. Onze redding is gebaseerd op het volbrachte werk van Jezus (10:14), 
waar wij door geloof deel aan krijgen. Ons doen en laten kan aan die genade niets toevoe-
gen, maar ook niets afdoen. Maar voor onze beloning heeft onze wandel wel gevolgen: we 
kunnen de rust die God geeft ingaan of die mislopen (4:9-11; 10:35-39). Mis je kans niet! zegt 
de schrijver tegen ons.

7.   Waarschuwingen dienen om ons alert te maken. Er dreigt gevaar, door tegenstand, door 
verflauwend geloof, door onderlinge onenigheid. Het Nieuwe Testament kent veel van 
dat soort waarschuwingen en oproepen tot waakzaamheid. Jezus gaf dat soort signalen al: 
Lukas 22:31, 32 (waar Hij tot u – meervoud – spreekt en niet alleen tegen Petrus), Lukas 
18:8b. Paulus roept ons op om te volharden zonder te verflauwen (Romeinen 12: 9-12; Kolos-
senzen 4:2; tegen Timotheüs: 1 Timotheüs 4:16). Let ook op Jakobus 1:12 en de oproepen in 
de brieven aan de gemeentes in Openbaring 2 en 3.



24

12.  Z AC H T H E I D VA N H A R T 

> Extra 1: 
Mozes wordt in de Hebreeënbrief niet als een soort misleider weggezet, maar geëerd als 
brenger van een eerdere fase in Gods heilsplan, als vervolg op de belofte aan Abraham 
(Genesis 17:1-8). Hij was met zijn wetgeving een wegbereider voor de komst van Jezus  
(Romeinen 10:4). Mozes bouwde een ‘huis’ voor God: de tabernakel en de hele tempeldienst, 
compleet met een religieus en maatschappelijk stelsel. Jezus bouwt een nieuw huis (Hebreeën 
3:1-6) en luidde een heel nieuwe, meer complete fase in van Gods reddingsplan. De Brief gaat 
in de komende hoofdstukken in op het verdere verschil in priesterdienst tussen de door Mozes 
ingestelde offerdienst en het offer van Jezus Christus. In de Romeinenbrief zien we hoe Paulus 
dat verschil toespitst op de rol van werken (het ‘systeem’ van Mozes: de Wet) en de rol van 
geloof (in het volbrachte werk van Jezus): Romeinen 7:1-8:11. (Ook Galaten 2:15-3:26 en Efeze 
2:4-9 gaan hierover). Heel kort en bondig vat Johannes dat samen in Johannes 1:16, 17.

> Extra 2: 
Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet (Hebreeën 7b, 8a). Het volk van Israël 
wordt in het Oude Testament veelvuldig ‘hardnekkig’ of ‘halsstarrig’ genoemd (bijvoorbeeld: 
Exodus 32:9; 33:3, 5; 34:9; zie ook Jesaja 65:2). De waarschuwing van Hebreeën 3:7-4:12 is om 
dat voorbeeld van ongezeglijkheid niet te volgen. Jezus past de tekst uit Jesaja 29:13 toe op de 
schriftgeleerden (Mattheüs 15:8, 9). Gehoorzaamheid aan Gods stem staat hoog aangeschreven 
in de Bijbel: Ezechiël 33:30-33; 1 Samuël 15:22, 23. Jezus is daarover heel duidelijk: Lukas 6:46. 
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13.  D E R U S T B I N N E N G A A N  

H E B R E E Ë N 3:11

Vragen: 

1.   Er worden drie manieren genoemd om te kijken naar de inhoud van de rust die God belooft. 
Deze studie kijkt vooral naar de rust van het Beloofde Land. Wat zegt volgens jullie de rust-
dag die God nam na de schepping over de rust die ons beloofd wordt? 

2.   Wij leven in een wereld vol rusteloosheid en allerlei vormen van onrust. Sociaal-maat-
schappelijk, politiek, enz. Wie Gods rust wil ervaren zal zich niet moeten laten ‘ver-ont-rus-
ten’ door het wereldgebeuren. Hoe doe je dat?

3.   Exodus 33:14 The LORD replied, ‘My Presence will go with you, and I will give you rest.’ 
(NIV: De heere antwoordde, ‘Mijn Tegenwoordigheid zal voor u uitgaan en Ik zal u rust 
geven.’) Wat is het verschil in betekenis tussen ‘rust geven’ en ‘geruststellen’ (NBV/HSV)? 

4.   De grote uitdaging voor Mozes en het volk was het volharden in geloof voor wat nog 
onzichtbaar was. Wat zegt Romeinen 8:24-25? Welke hulp belooft de erop volgende tekst 
(8:26) daarbij aan ons? (Verderop in Hebreeën komen we ‘hoop’ en ‘geloof in wat nog niet 
gezien wordt’ opnieuw tegen.)

5.   Als beloning voor volhardend geloof verwijst onze studie naar de eed die God gezworen 
heeft aan Abraham. Wat was het ‘bewijs’ van Abrahams geloofstrouw? (Genesis 22:16-18). 

Verdiepende gespreksstof:

6.   De eerste generatie Israëlieten liep Gods belofte mis door hun houding van ongeloof. Het 
hoogtepunt (of beter: dieptepunt) daarvan lezen we na de verkenning van Kanaän door de 
verspieders in Numeri 14:2-4 en 10. God geeft hen vervolgens de ‘verhoring’ van wat zij 
riepen in 14:2b (zie 14:35). Let op de houding van Jozua en Kaleb! En op wat hun dat ople-
verde: 14:38. Jozua werd de opvolger van Mozes en mocht het volk (de tweede generatie) 
het land binnenleiden (Jozua 1:1-3). Over Kaleb lezen we een opmerkelijk getuigenis: Jozua 
14:10-14.

7.    Jozua (zijn naam betekent God is zijn hulp, God redt of God, de Redder) was vanaf het begin 
een strijder: Exodus 17:9-13. Als de ‘strateeg van het volk’ verkende hij met de andere ver-
spieders het land voor de inname (Numeri 13, 14) en als aanvoerder veroverde hij dat land 
veertig jaar later (Jozua 1-24). Toch was hij meer dan de legeraanvoerder. Als dienaar van 
Mozes, beklom hij met Mozes de berg om God te ontmoeten (Exodus 24:12-18; 32:15-18). 
Hij beijverde zich ook voor het geestelijk welzijn van het volk (Jozua 24:1-28). Kunnen we 
Jozua zien als een voorafschaduwing van de latere drager van dezelfde naam, Jezus? Zijn 
strijd, hoewel heel anders, Zijn verheerlijking op de berg, Zijn verbondssluiting vertonen 
een zekere parallel. Ook Hij heeft Zijn volk binnengeleid in een nieuw Koninkrijk. Vergelijk 
Jozua 23:14 eens met Johannes 17:4-8.
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13.  D E R U S T B I N N E N G A A N  

> Extra 1: 
In Hebreeën 4 komen we een negatieve eed tegen, die het gevolg is van een negatieve uitslag 
van de ‘geloofstest’. God houdt de Israëlieten verantwoordelijk voor hun houding van onge-
loof. Zijn beloftes zijn voorwaardelijk: door geloof kunnen we die ontvangen (Hebreeën 10:36). 
Wat God onder ede belooft, is onvoorwaardelijk: het is Zijn wilsbesluit, dat niemand kan 
beïnvloeden. De belofte aan Abraham en de eed aan de nakomelingen van David vormen een 
tweetal unieke gebeurtenissen, waarbij God zo’n ‘eenzijdig’ besluit neemt. Beide eden zijn een 
antwoord op de geloofstrouw van de betrokken geloofshelden. 

> Extra 2: 
Toch is de keus van God voor Abraham en David niet gebaseerd op ‘verdienste’. Abraham werd 
door God geroepen toen hij God nog niet of nauwelijks kende (Jozua 24:2, 3). David werd ‘van 
achter de schapen’ geroepen (2 Samuël 8). Zij hadden op dat moment nog niets laten zien, wat 
Gods keus rechtvaardigen zou. Vanaf hun roeping begon de ‘teststraat van het geloof’. Die 
mondde uiteindelijk uit in Gods belofte, die werd bekrachtigd met een eed! (Genesis 22:12-17;  
2 Samuël 7, Psalm 89:4, 5) In beide gevallen gaat het om een positieve eed. 
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14.  H E T G E VA A R VA N O N G E LO O F  

H E B R E E Ë N 3:12-19

Vragen: 

1.   We hebben eerder gezien dat het gevaar van ongeloof niet onze eeuwige redding betreft. 
Wat wordt er wel bedreigd door ongeloof?

2.   Ons geloof kent twee stadia: het prille geloof, waardoor wij tot bekering kwamen en het ver-
volg, dat ons leven verandert naar het beeld van Christus (Romeinen 8:29). Eaton gebruikt twee 
tekstgedeeltes uit 1 Korinthe 3 en 9 om dat te illustreren. Welk beeld spreekt jou het meest aan?

3.   Het gevaar van ongeloof wordt in Judas vers 5 heel krachtig samengevat. Daar staat nogal wat! 
Ongeloof is vijandschap tegenover God Zelf. Lees daar tegenover eens wat Hebreeën 11:6 zegt.

4.   Israël geldt hier als negatief voorbeeld. Hun ongeloof had ernstige gevolgen. Kennen jullie 
ook momenten waarbij Israël als positief voorbeeld kan gelden? Wat maakt het verschil in 
die situaties?

5.   Heel het waarschuwende gedeelte (3:7-19) handelt over ongeloof als belemmering om Gods 
doel te bereiken in ons leven. Vasthouden aan ons geloof is de sleutel naar het vinden van 
de beloofde rust. Wat betekent daarbij het besef dat Jezus onze Oudste Broer is, die met ons 
kan meevoelen (studie 9 en 10)? Kijk ook alvast eens naar 4:14, 15.

Verdiepende gespreksstof:

6.   Ongeloof begint vaak sluipend. Net als ‘onkruid’ lijkt het zo onschuldig. Maar het verstikt 
uiteindelijk ons geloofsleven (Mattheüs 13: 22). Wat bevordert ons geloof, waardoor het 
‘onkruid’ geen kans krijgt? Spreuken 4:20-27; Romeinen 10:17. Maar ook Hebreeën 3:13.

7.   Alle Israëlieten die de wonderbare bevrijding uit Egypte hadden meegemaakt, behalve 
Jozua en Kaleb, stierven in de woestijn. We zien hoe Jozua en Kaleb zich niet lieten mee-
slepen door de negativiteit van hun omgeving. In Numeri 13 en 14 (bijvoorbeeld 14:24) zien 
we het getuigenis over deze beide ‘geloofshelden’. Dat voert tot een climax in 14:6-10. Hoe 
opmerkelijk is het, dat Gods heerlijkheid hun situatie kwam redden! Wat zegt dat over de 
beloning die vasthoudend geloof oplevert? Niet altijd grijpt God rechtsreeks in. Maar er 
gebeurt wel wat in de hemel, zoals we lezen in Handelingen 7:56 (let op ‘staande’!).
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14.  H E T G E VA A R VA N O N G E LO O F  

> Extra 1: 
Het verflauwen in ons geloof wordt vergeleken met het ongeloof van Israël in de woestijn. 
Hebreeën 3:7-19 gaat daarover, maar hetzelfde lezen we in 1 Korinthe 10:1-12. De ‘crux’ van dit 
gedeelte vinden we in vers 12. De aanloop tot de vergelijkingen tussen Israël en onze wandel in 
geloof ligt in het voorgaande hoofdstuk: 1 Korinthe 9:24-27. Bedenk daarbij dat Paulus bij ‘ver-
werpelijk’ niet bedoeld ‘verloren gaan’, maar (zoals we ook in Hebreeën 4 tegenkwamen) het 
mislopen van Gods zegenrijke doelen in ons leven, de vervulling van Zijn beloften.

> Extra 2: 
In Numeri 13 en 14 zien we hoe negatieve woorden effect hebben op vrijwel heel Israël. Ongeloof 
is ‘ongelooflijk’ besmettelijk. Vergelijk dat eens met wat de Bijbel zegt over een andere negatieve 
invloed in Hebreeën 12:15. We zien ook het omgekeerde, hoe positief geloof anderen kan inspire-
ren. Een prachtig voorbeeld lezen we in 2 Kronieken 20:14-19. Daar zien we ook de uitwerking van 
geloof (20:20-22). Lofprijzing speelt daarbij een prachtige rol: daarmee richten we onze aandacht 
op Jezus. Je zou kunnen zeggen dat het geheim van Kaleb, Jozua en Josafat was, dat ze hun blik op 
God richtten. Zij zijn een voorbeeld van de oproepen uit Hebreeën 3:1 en 12:1-3.
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15.  E E N N O G A LT I J D G E L D E N D A A N B O D 
 

H E B R E E Ë N 4:1-3a

Vragen: 

1.   Gods beloften mogen we in ons leven hier op aarde werkelijkheid zien worden (Spreuken 
22:4). Maar we mogen ze ook verwachten als eeuwige beloning na dit leven. Wat zegt Mat-
theüs 6:16-21 daarover?

2.   Jozua en Kaleb beseften dat God Zijn beloften waarmaakt, ook al lijkt de situatie het tegen-
overgestelde te zeggen. Geloof houdt zich vast aan God in plaats van aan de omstandig- 
heden. Kijk eens hoe Jozua dat geleerd heeft in Exodus 17:8-13. Wat zegt dit over de kracht 
van gezamenlijk geloof (zie Mattheüs 18:19; ook Zefanja 3:9-13; vooral vers 9)?

3.   ‘God meent wat Hij zegt wanneer Hij een belofte doet.’ Lees 2 Korinthe 1:20 en Hebreeën 
10:23. Wat voegt 2 Korinthe 1:21-22 daaraan toe? Wat betekent dat voor de zekerheid van 
onze redding?

4.   De Hebreeënbrief gaat in grote lijnen over geloof! Toegeven aan ontmoediging is een vorm 
van opstandig ongeloof (3:19, 4:2b). Jezus is onze Verlosser, die onze aanvechtingen kent. Abra-
ham, maar ook veel anderen worden ons als voorbeeld geschetst (6:15; 11:4-38). Welke hulp 
belooft de Bijbel ons in 7:25? Hoe merken we dat in ons leven? Deel ervaringen met elkaar.

5.   ‘Zoals Hebreeën 4:2 gaat over tekortschietend geloof, zo gaat 4:3 over degenen die juist 
daarin niet falen, maar die volharden in geloof.’ Wat heeft die conclusie te maken met de 
rust die God belooft? Wat is de voorwaarde voor onze redding? En wat is de voorwaarde 
voor onze beloning?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We kunnen wat we doen zo doen, dat we anderen ermee imponeren. Jezus waarschuwt 
daarvoor (Mattheüs 6:16). Hij stelt daar een andere motivatie tegenover (6:17-21). Een 
heel schrijnend voorbeeld van een verkeerd motief om ‘God te dienen’ komen we tegen 
in Handelingen 5:1-11. We zien dat dit de gemeente vult met vrees. Dat sluit weer aan bij 
Hebreeën 4:1, de vrees om de aanspraak op Gods beloften te verliezen. Hoe houd je jezelf en 
elkaar ‘scherp’ in dit opzicht? Want als we eerlijk zijn, zijn we allemaal gevoelig voor eer van 
mensen. Wat zegt Galaten 1:10 hierover?

7.   We zien hoe de negatieve kijk van de tien verspieders het won van de geloofsblik van Jozua 
en Kaleb. De woorden van ongeloof hadden meer uitwerking op het volk dan de woorden 
van geloof. Woorden hebben kracht. Hun uitwerking wordt op veel plaatsen in de Bijbel 
genoemd, zoals in Spreuken 12:18, 15:22-23, 18:20-21, 25:11-12, Kolossenzen 4:6 en Jakobus 
3:6-10. Kijk eens naar Psalm 141:3 en Spreuken 10:19. De beloning van positief spreken is 
niet alleen een zegen voor anderen, maar ook voor onszelf: 1 Petrus 3:10.
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15.  E E N N O G A LT I J D G E L D E N D A A N B O D 

> Extra 1: 
Eaton noemt de vrees waarvan 4:1 spreekt (laten wij beducht zijn…) een terechte vorm van 
vrees. Die helpt ons om gericht te blijven op Gods belofte van ‘rust’. We lezen in de Bijbel ook 
hoe onterechte vrees mensen aanzet tot verkeerde keuzes. Soms is ook de groepsdruk aanlei-
ding om verkeerde keuzes te maken. Beduchtheid voor mensen, in plaats van voor wat God 
vraagt. We lezen daarover bijvoorbeeld in Exodus 32:21-25 en 1 Samuël 13:1-14; 15:9-11, 16-25. 
Spreuken 29:25 wordt in deze geschiedenissen bevestigd.

> Extra 2: 
Hebreeën richt in dit gedeelte de aandacht op het verschil tussen Kaleb en Jozua aan de ene 
en de andere verspieders aan de andere kant. We zien vaak dat gelovigen die trouw zijn aan 
Gods Woord zich ‘een roepende in de woestijn’ voelen. Letterlijk was Johannes de Doper zo’n 
roepende in de woestijn (Johannes 1:23). Het wonderlijke is dat naar Johannes juist wél werd 
geluisterd (Mattheüs 3:5-6). Jezus was wat ons taalgebruik aangaat veel meer een ‘roepende in 
de woestijn’. Jesaja getuigde daar al van (53:1). Jezus verweet het volk hun weigering om Gods 
Woord (gebracht door Mozes, door Johannes de Doper én door Hemzelf) ter harte te nemen: 
Johannes 5:33-47. Het getuigenis van de discipelen staat lijnrecht tegenover het ongeloof van 
de massa van dat moment: Johannes 6:67-69. 
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16.  G O D S E I G E N R U S T 
 

H E B R E E Ë N 4:3b-7

Vragen: 

1.   Het was Gods bedoeling, dat de mens, in intieme relatie met zijn Schepper, zou delen in Zijn 
rust en van daaruit zou genieten van de rijkdom van de schepping. Iets daarvan mogen we 
terugkrijgen in ons christenleven (Hebreeën 4:9-11a). De absolute volheid van die ervaring 
is onderdeel van wat ons in de eeuwigheid te wachten staat. Hoe beschrijft Openbaring 21:7 
dat? (Lees vanaf 21:3).

2.   God rustte van Zijn werken (4:3, 4). Toch zegt Eaton dat Hij niet werkeloos toeziet. Jezus 
getuigt daarvan in Johannes 5:16-17. De ‘rust’ die God geeft heeft dus blijkbaar niets te 
maken met ‘niks doen’. Deze ‘rust’ komt voor ons als beloning beschikbaar dankzij het 
geloofswerk (!) van Jezus. Wat brengt Zijn rust ons? Wat is volgens jullie het verschil met 
het hoogste wat de Wet van Mozes kon brengen? 

3.   Lees Efeze 2:8-10. Daar gaat het over onze redding. Maar het zegt in vers 10 ook iets over 
onze opdracht om te werken. Hoe past de ‘rust die God geeft’ daarin?

4.   God geniet ervan om ons tot een dieper niveau van gehoorzaamheid aan Hem te brengen. 
Wat zegt Filippenzen 2:13? Hij bewerkt het in ons. Het is het geschenk van Zijn genade, 
dat doorwerkt in ons leven en dat Hij beloont met Zijn ‘eed van rust’. Wat is dan nog ons 
aandeel? (Filippenzen 2:12 zegt daar iets over, maar daar wordt opnieuw niet onze eeuwige 
zaligheid bedoeld, maar onze eeuwige bestemming en beloning na dit leven.)

5.   ‘Elke gelovige die momenten heeft meegemaakt, waarop hij met grote zekerheid wist dat 
God naar hem heeft geluisterd, zal op dat moment ook iets ervaren hebben van Gods onge-
looflijke rust.’ Kunnen jullie iets met elkaar delen over dat soort ervaringen?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Elk verbond wordt bekrachtigd door een eed. Zonder eed geen verbond. We gaan daar ver-
derop nog dieper op in. Niet elke eed heeft echter te maken met een verbond. Maar de bin-
dende kracht ervan geldt wel altijd (Leviticus 19:12). We zien een mooi voorbeeld in Genesis 
24:1-9. Deze eed brengt zegen (24:12-15). Een gedachteloze eed kan verkeerd uitpakken: 
Richteren 11:30-35 en 1 Samuël 14:24-31, 43-45.

7.   Het Nieuwe Testament geeft een andere norm dan een eed om iets vast te leggen: Mattheüs 
5:23-37 en Jakobus 5:12. We zijn immers kinderen van de Allerhoogste, die op Hem mogen 
lijken. Paulus was zich daarvan bewust: 2 Korinthe 1:17-20. De slotwoorden van vers 20 
zeggen iets over zijn motivatie: ‘tot verheerlijking van God door ons’. 
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16.  G O D S E I G E N R U S T 

> Extra 1: 
Eaton neemt een voorschot op wat gaat komen in 6:13-20. Het is onmogelijk dat God zou liegen, 
staat in 6:18. Dat wordt bevestigd in Numeri 23:19, 1 Samuël 15:29, Psalm 89:36 en Titus 1:2. Gods 
woorden zijn betrouwbaar: Psalm 18:31. Spreuken 30:5 herhaalt dat, met een oproep aan ons in 
het erop volgende vers. Toch zien we hoe Zijn woorden niet altijd uitkomen. Dan hebben Zijn 
woorden de functie van een waarschuwing: hun oogmerk is een verandering te bewerken. Beke-
ren we ons, dan blijkt de uitwerking anders dan aangekondigd. God laat zich verbidden. Een 
schitterend voorbeeld hiervan is het verhaal van Jona (3:10). Eaton stelt terecht dat wanneer God 
bij Zijn woorden een eed zweert, Zijn woorden onveranderlijk zijn (Hebreeën 6:17, 18). 

> Extra 2: 
Hebreeën 4 staat meermalen stil bij de kracht van Gods woorden (4:3, 8, 12). Gods woord roept 
tevoorschijn wat er nog niet is (Genesis 1; Psalm 33:9; Romeinen 6:17 over Abraham… gelijk 
geschreven staat: Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld – voor het aangezicht van die God, in 
wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.) De sterren gehoorza-
men Zijn woord: Jesaja 45:12b. In datzelfde hoofdstuk van Jesaja komen we nog twee uitspraken 
tegen over Gods spreken: 45: 19 en 45:22-23. Zijn Woord openbaarde zich in Jezus, het Levende 
Woord van God (Johannes 1:1-4 en 14; Openbaring 19:13), ogenschijnlijk in zwakheid, maar uit-
eindelijk zegevierend (1 Korinthe 2:8)!
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17.  G O D S R U S T G E N I E T E N 
 

H E B R E E Ë N 4:8-13  

Vragen: 

1.   Abraham ontving Gods ‘rust’, maar zijn actieve leven was nog niet afgelopen. Eaton zegt: 
‘Binnengaan in de ‘rust’ is dus niet een kwestie van sterven of met pensioen gaan.’ Wat 
bedoelt hij met deze uitspraak?

2.   Ook David werd door God in de ‘rust’ gebracht. Wat bracht deze rust hem volgens Psalm 131:1-3?

3.   De Israëlieten beërfden onder Jozua wel het land, maar niet de beloofde ‘rust’. Hun ouders 
hadden die belofte verspeeld. De beschikbare ‘rust’ bleef dus wachten op een volk in een 
andere fase van Gods heilsplan. Wat is voor ons de voorwaarde om die ‘rust’ binnen te 
gaan? (Zie 4:2, 6 en 11).

4.   Het kenmerk van Gods ‘rust’ vindt zijn oorsprong in Genesis 2:1, 2. Wat is volgens Genesis 
het voornaamste kenmerk van Zijn manier van rusten?

5.   God zal ons beoordelen naar Zijn maatstaven om te zien of we Zijn ‘rust’ waard zijn. Het 
vormt een beloning voor onze manier van leven. Dat staat dus los van onze eeuwige red-
ding, die wij niet zelf kunnen verdienen (Efeze 2:8, 9). Wat zeggen Efeze 2:10 en Hebreeën 
4:13 over onze verantwoordelijkheid? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Abrahams weg naar Gods ‘rust’ zat vol obstakels. Hij maakte verkeerde keuzes, moest 
leren omgaan met teleurstellingen en conflicten; zijn geloof werd voortdurend op de proef 
gesteld. Verderop lezen we in Hebreeën 11:8-19 een samenvatting daarvan. Ondanks dat 
Abraham wel de ‘rust’ van Gods eed mocht binnengaan, concludeert Hebreeën 11:13 dat 
hij de ware beloften niet verkregen heeft. Het is interessant wat de Hebreeënschrijver daar 
zegt over de verwachting van een hemelse stad. De toegang tot die stad was voor de gelovi-
gen in het Oude Testament nog gesloten. Gods heilsplan wordt in de Nieuwtestamentische 
gelovigen volvoerd: Hebreeën 11:39, 40.

7.   David ontving van God een eeuwige belofte (2 Samuël 7:11, 16). Jezus geldt als dé Zoon van 
David, niet zomaar ‘een zoon’… Mattheüs 1:1. Door de blinde Bartiméüs wordt Jezus zo 
genoemd, wat duidelijk irritatie bij de omstanders oproept (Markus 10:46-49). Jezus Zelf 
gaat tegenover de schriftgeleerden in op de vraag wie dan wel die ‘zoon van David’ kan zijn 
(Markus 12:35-37). Een ander Oudtestamentisch beeld waaraan Jezus beantwoordt is dat 
van de Herder als Vorst van David (Ezechiël 34:22-24, ook 34:10-20; Johannes 10:1-29). Beide 
metaforen, Vorst en Zoon van David, komen samen in Mattheüs 21:9. Let op dat Mattheüs 
Jezus ook introduceert als de (!) Zoon van Abraham. Dé beloofde Nakomeling (Galaten 3:16).



34

17.  G O D S R U S T G E N I E T E N 

> Extra 1: 
Hebreeën 4:12 noemt een aantal kenmerkende eigenschappen van het Woord van God, die 
(vaak in een net andere context) op andere plaatsen in de Bijbel terugkomen: 
a. levend (1 Petrus 1:23) 
b. krachtig (Psalm 107:25-26; ook wel Romeinen 15:13)
c. scherper dan een zwaard (Efeze 6:17; Openbaring 19:13-15, 21)
d. in staat om te schiften: -ziel en geest; gewrichten en merg; overleggingen en gedachten 
van ons hart (2 Timotheüs 3:16) (Zie ook de profetie over Jezus, het Levende Woord van God in 
Maleachi 3:1-3; vergelijk dat met Jeremia 9:5-7)

> Extra 2: 
De Bijbel kent Gods Woord nog heel wat andere kwaliteiten toe. Hier een (lang niet complete) 
reeks: (Wie het interessant vindt, kan zelf op zoek naar meer! Aanbevolen!)
a. zuiver (Psalm 18:31, 119:140)
b. waarachtig en betrouwbaar (Psalm 33:4; Jeremia 1:12)
c. scheppend en herstellend (Genesis 1; Psalm 33:6-9; Ezechiël 37:4-10; Johannes 1:1-4; 
Hebreeën 11:3; 2 Petrus 3:5; Psalm 107:20)
d. eeuwig blijvend (Jesaja 40:8; Mattheüs 24:35; 1 Petrus 1:23)
e. onstuitbaar (2 Timotheüs 2:9)
f. heiligmakend, reinigend (Johannes 15:3; 1 Timotheüs 4:5)
g. verlichtend, inzicht gevend (Psalm 119:105; 2 Petrus 1:19)
h. bevrijdend (Johannes 8:31, 32; Psalm 107:20)
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18.  N A D E R E N TOT D E T R O O N VA N G O D S G E N A D E 
 

H E B R E E Ë N 4:14-16

Vragen: 

1.   Jezus is de vervulling van de Oudtestamentische priesterdienst. Hij kwam ons verzoenen 
met de Vader. Die taak heeft Hij met Zijn bloed eens en voor altijd volbracht. Maar ook nú 
nog is Hij onze Middelaar. Wat zeggen Romeinen 8:34 en Hebreeën 7:25 daarover? Waarom 
is dat belangrijk?

2.   Jezus, zo zegt de Brief keer op keer, kan Zich inleven in onze zwakheden. Juist daarvoor 
werd Hij mens als wij. Wat maakt het zo belangrijk dat Hij niet zondigde? (4:15; zie Exodus 
12:5; 1 Petrus 1:17-19). 

3.   Hebreeën 4:14 geeft antwoord op vier vragen: wie, wat, waar en voor wie? Welke van deze 
vier spreekt jou het meest aan? Waarom?

4.   Bijbelstudie verrijkt ons leven met God. Maar we hebben meer nodig. Hoe kenmerkt Eaton 
de essentie van het ‘naderen tot God’? Wat bedoelt hij met zo’n manier van leven? En… hoe 
doe je dat?

5.   De ‘troon van Gods genade’: Kijk eens naar de woorden! Wat zegt ‘troon’ ons? En het feit dat 
het Gods (!) troon is? En dan de ‘troon van genade’ van God… Wat zegt dat over de intimiteit 
met Hem die we mogen ervaren in vrijmoedigheid (4:16) nadat we in 4:13 iets lazen wat een 
heel andere toon lijkt aan te slaan!

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 4:16 noemt Gods zetel ‘de troon van genade’. Dat is zo voor wie in Christus zijn 
(Romeinen 8:1). Daar vinden we barmhartigheid in plaats van veroordeling. De troon 
van Gods genade heeft als tegenbeeld de ‘rechterstoel van Christus’ (Romeinen 14:10-12;  
2 Korinthe 5:9, 10). We zullen eenmaal rekenschap moeten afleggen voor Hem (4:12), maar 
zonder angst voor het oordeel (1 Johannes 4: 17, 18). 2 Korinthe 5:10 spreekt van ‘vergelding’. 
Bij vergelding denken we aan straf, maar het gaat hier eigenlijk gewoon om uitbetaling van 
loon. Het oordeel hoeven we niet te vrezen. Het schuldoffer is voldaan. Daar gaat het in het 
vervolgdeel van de Hebreeënbrief om. 

7.   Gods ontferming, Zijn barmhartigheid vormen een rode draad door heel de Bijbel. Over 
Israël ontfermde Hij Zich. Hij ontfermt Zich over wie ontzag voor Hem hebben (Psalm 
103:8-13). Vaak lijkt er een spanningsveld te bestaan tussen de ‘toorn’ van God en Zijn barm-
hartigheid. Dat zien we al vanaf het allereerste begin: God neemt geen genoegen met de 
zondeval, verjaagt Adam en Eva uit het Paradijs. Maar Hij geeft al onmiddellijk blijk van 
een heilsplan (Genesis3:15). Kaïn doodt zijn broer en moet zich verantwoorden. Maar God 
geeft hem ondanks zijn misdaad Zijn bescherming (Genesis 4:15). Zo gaan straf en ‘uitweg’ 
via het pad van barmhartigheid hand in hand. Een prachtige reeks van dit verschijnsel zien 
we in Psalm 107. Het verhaal van Jona is een ander voorbeeld van Gods ontferming (Jona 
4:2, 11). In Jezus wordt die ontferming in volle glorie zichtbaar. De Brief aan de Hebreeën zet 
dat uitvoerig uiteen.
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18.  N A D E R E N TOT D E T R O O N VA N G O D S G E N A D E 

> Extra 1: 
Hebreeën 4:14 zegt dat Jezus de hemelen is doorgegaan. Wij denken bij de Hemelvaart aan een 
korte route, rechtstreeks naar de Troon. Maar blijkbaar heeft Hij meerdere lagen van de onzien-
lijke werelden doorkruist, om Zich uiteindelijk te zetten aan de rechterhand van de Vader (1:3, 
13; 10:12 en 1 Petrus 3:22). De Bijbel spreekt regelmatig over ‘hemelen’ in het meervoud. Dat 
zien we op heel veel plaatsen, zoals in de Psalmen (bijvoorbeeld 8:2; 19:2; 33:6; 50:6 etc. SV en 
KJV) Vaak wordt daarmee het uitspansel bedoeld (zie bijvoorbeeld Psalm 36:6; Jesaja 40:22; 
45:8 en Zacharia 8:12). Er is sprake van de sterrenhemel (Genesis 15:5; Psalm 8:4) en de vogels 
van de hemel (Mattheüs 6:26 NBG). Maar ook de woonplaats van de engelen (Nehemia 9:6) en 
van God (Psalm 103:19) wordt in het Oude Testament eigenlijk altijd met ‘hemelen (een woord 
in het meervoud) weergegeven. Bestaat die woonplaats uit meerdere lagen? Er is zelfs sprake 
van ‘de hemel der hemelen’ (NBG) of ‘de allerhoogste hemel’ (HSV), waar God woont (onder 
andere in Deuteronomium 10:14; 1 Koningen 8:27; 2 Kronieken 2:6; 6:18; Psalm 148:4). Blijk-
baar dus een soort ‘opperhemel’. Hebreeën 1:3 noemt ook de ‘hoogste hemelen’. Paulus spreekt 
over ‘iemand’ die in de derde hemel werd opgenomen (2 Korinthe 12:2). Ezechiël had de erva-
ring dat de hemelen voor hem opengingen (1:1 SV). Studiebijbel.nl concludeert: ‘De hemel van 
God is dus voor de mens een gesloten boek, tenzij deze voor hem geopend wordt. Voor onze 
kennis van deze hemel zijn wij dan ook volledig aangewezen op goddelijke openbaring.’ 

> Extra 2: 
Hebreeën belooft ons hulp ‘op het juiste tijdstip’, dus het moment dat door God beoordeeld 
wordt als hét moment. In het vraagstuk van het lijden is naast de vraag ‘waarom’ of ‘waardoor’ 
(zie Job 3-37) daarbij ook altijd de vraag of er een toekomstperspectief bestaat. Komt er ooit een 
einde aan? Is er licht aan het eind van de tunnel? De Hebreeënschrijver zegt hier: ‘ja’. Wat ons 
leed, onze moeite ook is, wij mogen een beroep doen op Gods barmhartigheid en hulp. Soms 
is dat hulp om het leed te verdragen. We kennen verhalen van martelaren die net als Stefanus 
(Handelingen 7:56), vol vertrouwen de dood tegemoet gaan. Ook in onze tijd. Mensen die wor-
stelen met een probleem en kracht ontvangen om daarmee om te kunnen gaan. Maar er zijn er 
ook, die deze troost niet ervaren. Waarom niet? Komt er geen hulp? Zijn ze te ver afgedwaald 
van de ‘troon van genade’? Of heeft dat iets te maken met Gods tijdsplan. We denken bij ‘hulp’ 
aan een oplossing. Dat het probleem verdwijnt. Paulus worstelde ook met zoiets, al weten we 
niet precies wat hem dwarszat. Zijn ‘hulp’ bestond uit het besef van wat in zijn leven het belang-
rijkste was. God zei: Mijn genade is voor u genoeg (2 Korinthe 12:7-10). Hij zag in waar zijn lijden 
toe zou leiden. Het was geen ‘oplossing’, maar wel de hulp die hij op ‘het juiste tijdstip’ ontving. 
Het heeft hem geholpen!
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19.  D E V E R V U L L I N G VA N H E T O U D E V E R B O N D 

H E B R E E Ë N 5:1-7

Vragen: 

1.   Jezus is de ultieme Vervulling van het Oudtestamentische systeem van priesters en offe-
randen. In dit deel van Hebreeën zien we in Hem de meeste van de daarvoor genoemde 
eigenschappen van hogepriesters terugkeren. Wat is volgens 4:15 hét grote verschil met de 
priesters en hogepriesters uit het Oude Testament? 

2.   ‘Het Evangelie is de vervulling van wat de Wet eiste. Het Oude Verbond wordt erdoor ver-
vangen; de Wet wordt erdoor definitief opgeheven.’ Romeinen 10:4 zegt: Want het einddoel 
van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Alles onder Mozes’ voorschriften 
werkte toe naar Hem. Wat is dan nu de toegang tot het heiligdom, tot de ‘troon van genade’? 
Lees Romeinen 10:9-13 hierover zegt.

3.   Aäron werd door God aangewezen als hogepriester (Exodus 28:1-3). Zijn naam betekent ‘de 
verlichte’. God gaf hem ‘licht’ over de nieuwe taak die hij zou moeten gaan vervullen. Aäron 
was al eerder ‘middelaar’ geweest. Zijn eerdere taak was het om Mozes te vertegenwoordi-
gen bij het volk en bij de farao (Exodus 4:13-16, 27-31). Als priester is hij middelaar tussen 
God en het volk (Exodus 28:36-38). Welke belofte lezen we? 

4.   Jezus bad in Gethsémané om verlossing van twee dingen. Eén gebedswens gaf Hij op. De 
andere werd wel verhoord. Het kruis was onvermijdelijk: daarvoor was Hij mens geworden. 
De waarde van dat offer komt in de komende hoofdstukken van Hebreeën aan de orde. 
Maar van welke dreiging werd Hij uiteindelijk wel verlost (5:7)? 

Verdiepende gespreksstof:

5.   Jezus ‘kende vermoeidheid en zorgen, uitputting en verzoeking, teleurstelling en ergernis’. 
Het ultieme moment van uitputting en beproevingen vond plaats na veertig dagen vasten 
in de woestijn (Mattheüs 4:2). De ergernissen betroffen de huichelarij van de schriftgeleer-
den (Mattheüs 23), maar ook wel het teleurstellende ongeloof van Zijn discipelen (Mattheüs 
17:17-20). Een ander toppunt van moeiten was Zijn worsteling in Gethsémané (Mattheüs 
26:38-44; Lukas 22:44). Waarvan spreekt Markus 4:37, 38? Sliep Jezus door de storm heen 
door vermoeidheid, of zien we hier een voorbeeld van rusten in vertrouwen? Vergelijk Zijn 
houding bij deze gebeurtenis met de wonderlijke rust die we tegenkomen bij Zijn volgelin-
gen in Handelingen 16:24-25 en 27:22-25; 33-36. Paulus kon dan ook uit ervaring getuigen 
wat hij schrijft in Filippenzen 4:6-7.

6.   Dat de dood Jezus niet kon vasthouden, is volgens 1 Korinthe 15even fundamenteel voor ons 
geloof als het offer aan het kruis. Bij dat offer staat de Hebreeënschrijver nadrukkelijk stil. 
Het vormde de volmaakte vervulling van alles waar het Oude Verbond met zijn offerdienst 
naar verwees. Maar de opstanding is de belofte van eeuwig leven! (1 Korinthe 5: 19-22). En 
het ‘amen!’ op de verlossing van onze zondelast (1 Korinthe 5:17). De climax van deze ont-
hulling over de betekenis van Jezus’ opstanding lezen we in 1 Korinthe 15:50-58.
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19.  D E V E R V U L L I N G VA N H E T O U D E V E R B O N D 

> Extra 1: 
Het Oude Verbond was een voorafschaduwing van het Nieuwe Verbond. Jezus stelde dat Nieuwe 
Verbond in werking bij het heilige Paasmaal, kort voor Zijn dood (Mattheüs 26:27-28). De Oud-
testamentische offerdienst sprak hier al van. Datzelfde thema komen we later opnieuw tegen 
in 10:1-4. De conclusie van 11:40 is dat God iets beters(!) in gedachten had (zie ook Hebreeën 
7:22). Naast alle aansporingen om te leven vanuit het volbrachte werk van Jezus Christus (en 
dat niet te minachten), zien we hoe de schrijver van de Brief nadrukkelijk een ‘rode draad’ toont 
in Gods handelen. Op het eerste, het Oude Verbond volgt een heel ander, namelijk het Nieuwe 
Verbond. Ook Paulus schrijft daarover, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2:7-16. Vers 7 noemt het zelfs 
een plan van ‘vóór alle eeuwen’.  

> Extra 2: 
Hebreeën 5:7 noemt de gebeden en smekingen van Jezus ‘offers’. Het ultieme offer was natuur-
lijk Zijn leven. 
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20.  D E L E E R W E G N A A R E E N H O G E R E B E D I E N I N G  

H E B R E E Ë N 5:7b-10

Vragen: 

1.   Wat wil Eaton ons zeggen met het voorbeeld van de Victoria Watervallen? Wat heeft dat 
met Jezus’ ‘leerroute’ te maken?

2.   Jezus doorliep een ‘leerschool’, die naar een hogere bediening zou leiden (zie 12:3). Waarom 
was het ondergaan van tegenslagen en vijandschap daarvoor noodzakelijk?

3.   Jezus moest al jong leren gehoorzamen. Eerst zijn ouders, maar ook Zijn hemelse Vader. 
Waar lag volgens Lukas 2:49-52 de prioriteit? Of gingen beide hand in hand? Wat zegt vers 
52 over Zijn ‘leerproces’?

4.   Vergelijk Hebreeën 5:8, 9 eens met Filippenzen 2:8-11. Wat zeggen deze teksten over het 
belang van gehoorzaamheid? Van wie?

5.   Jezus was al volmaakt. Toch moest Hij uiteindelijk volmaakt worden, geschikt voor Zijn 
hemelse bediening. In Christus zijn wij volmaakt verklaard. Lees wat Hebreeën 10:14 daar-
over zegt. Ook wij mogen groeien in gehoorzaamheid. De ‘leerschool van de Heilige Geest’, 
noemen we dat. Dat heeft te maken met kennis van Gods Woord (1 Petrus 2:2), maar vooral 
ook met leren volharden in moeite en strijd (Jakobus 1:2-4; Hebreeën 12:7-11 NBV). Waar-
mee kunnen jullie elkaar hierover bemoedigen?

Verdiepende gespreksstof:

6.  Tegenstand was voor Jezus een van de middelen om toe te groeien naar Zijn hemelse 
bediening. Van de kant van familie (Johannes 7:5), Zijn volgelingen (Johannes 6:60, 61), de 
onzichtbare vijand (Mattheüs 4:1-11) en de zichtbare vijanden (bijvoorbeeld in Mattheüs 
16:1; 21:23-27; Johannes 8 en 11:50; met als climax de kruisiging). Verschillende vormen 
dus, waarin de beproevingen en tests op Hem afkwamen. Ook wij hebben met dergelijke 
gehoorzaamheidstests te maken (Efeze 6:10-18). Bij Jezus zien we dat Hij door de kennis van 
het Woord Zijn aanvallers pareert (Mattheüs 4:1-11; 22:42-46). Efeze 6 noemt het Woord van 
God ons wapen, het zwaard van de Geest. Niet bedoeld om elkaar, maar om de onzichtbare 
tegenstanders de mond te snoeren.

7.   Jezus moest volkomen mens worden, ten eerste om namens ons de zondelast en daarmee 
Gods straf te kunnen ondergaan (5:9b). Maar ten tweede om als onze hemelse Hogepriester 
met ons mee te kunnen voelen (Hebr. 2:17-18; 4:15). Zo had Zijn aardse wandel meerdere 
doelen. 1 Hij kwam om ons de Vader te tonen (Johannes 14:8-9; 17:6). 2 Hij kwam om ons 
te redden (Lukas 19:10; Hebreeën 5:9). 3 Hij kwam om de Vader te verheerlijken (Johannes 
17:4). 4 Hij kwam om de werken van de satan te verbreken (1 Johannes 3:8). 5 Hij moest 
de Wet vervullen (Mattheüs 5:17; Romeinen 10:4). In Hebreeën 5:8 gaat het over Zijn vor-
mingsproces: 6 Hij moest het leven van ons ervaren om voor ons een unieke, invoelende 
Hogepriester te kunnen zijn. 
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20.  D E L E E R W E G N A A R E E N H O G E R E B E D I E N I N G  

> Extra 1: 
In de Bijbel zien we vaak personen ná hun voorafgegane vormingsperiode ‘uit het niets’ optre-
den. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld Abraham, Jakob, David, Daniël, waarvan we de groei naar 
hun taak kunnen lezen. Maar ook bij diverse anderen zien we een geleidelijke groei. Zoals bij 
Elisa. Eerst is hij ‘in de leer’ bij Elia (2 Koningen 3:11). Nadat God zijn naam noemde als opvolger 
(1 Koningen 19:16-18) roept Elia hem (1 Koningen 19:19-21). Hij ziet na enkele jaren (1 Koningen 
19-22) hoe Elia naar de hemel opstijgt. Let op het afscheidsgesprek in 2 Koningen 2:9. Daarna 
is zijn optreden aanvankelijk vooral beperkt tot de leerling-profeten in Bethel. Pas na verloop 
van tijd wordt hij zichtbaar als opvolger van Elia, door het aanspreken van koningen namens 
God. En let er eens op met hoeveel vrijmoedigheid hij dit doet, net als Elia eerder (2 Koningen 
3:11-24). Daarna zien we hem afwisselend in contact met individuele personen (waarbij hij een 
dode opwekt en een melaatse geneest!) en opnieuw met koningen (6:8-7:20; 8:7-18; 13:14-20). 
Tussentijd speelt hij indirect een rol in de politieke ontwikkelingen van Israël (9:1-10) en zelfs 
na zijn dood doet God nog een wonder door hem (14:21).  

> Extra 2: 
Vrijwel heel Hebreeën (1:1-13:14) volgt een steeds verder opgebouwde gedachtelijn, die het 
Oude Verbond als spiegelbeeld van het Nieuwe Verbond gebruikt. In de geschiedenis van Israël 
ligt al een blauwdruk van dat, wat God voor ogen stond. Die conclusie lezen we tussen de regels 
door en komt het meest direct terug in Hebreeën 11:40. Daar staat dat ook wíj (!) daarin een 
rol spelen. Gods heilsplan is niet gestopt op Golgotha of bij een geopend graf. De volmaakte 
uitvoering van Gods plan is een voortgaand proces. In Zijn gebed kort voor Zijn kruisiging (dat 
treffend het ‘hogepriesterlijk gebed’ genoemd wordt) zien we bij Jezus die gedachte terugko-
men: (17:18-23) Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden. En Ik 
heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid. En Ik bid niet alleen voor dezen, 
maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, 
Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezon-
den hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij 
Eén zijn; Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezon-
den hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad. De wereld moet door ons de Vader gaan 
zien, en het volbrachte werk van de Zoon. Dat mogen we doen door de kracht en steun die Hij 
geeft (Mattheüs 28:19, 20; Handelingen 1:8). 
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21. H O O G S T E T I J D O M V O LWA S S E N T E W O R D E N  

H E B R E E Ë N 5:11-13

Vragen: 

1.   De toon van de Brief verandert plotseling van bemoedigend naar bestraffend (5:11-6:8). De 
toon gaat pas weer over naar mild in 6:9. Wat wil de schrijver bereiken met zijn vermanen-
de ‘intermezzo’? 

2.   Het onderwerp wat om een volwassen benadering vraagt, is het soort priesterschap, dat 
gebaseerd is op een eed. Eaton wijst ons op een opeenvolging van een aantal van zulke 
eden: die aan Abraham, aan David, aan Jezus (in relatie tot het priesterschap van Melchi-
zedek), maar ook de eed over de misgelopen rust voor Israël, en de kans dat God ons al of 
niet zweert dat die rust er voor ons wel is. Keer op keer wijst Hebreeën ons op één bepaalde 
voorwaarde. Welke? Waarom is Abraham juist daarin ons voorbeeld (11:6)?

3.   Eaton ziet in de aarzeling van de Hebreeënschrijver een aanwijzing, dat God kan besluiten 
(met een onomkeerbare eed) dat we het inzicht in deze materie niet waard zijn door onze 
onwillige houding om volwassen te worden in het geloof. Daar komt hij verderop bij het 
bespreken van 6:4-8 op terug. Wat voor vrucht brengt volgens 6:8 een houding van onge-
loof voort? Wat wil deze beeldspraak zeggen?

4.   Dorens en distels komen we ook tegen in Mattheüs 7:16 en dorens in 13:7 en 22. Ook daar 
gaat het om het ontvangen van Gods Woord. Wat hebben wij nodig om werkelijk te groeien 
door het Woord van God? En wat is het uiteindelijke doel? (Zie ook 2 Timotheüs 3:16-17).

5.   Hebreeën 5:11-6:8 heeft een vermanende toon. De Brief wordt er zelfs min of meer door 
onderbroken: er klinkt een waarschuwingssignaal. Welk doel heeft volgens de Bijbel een 
waarschuwing, zoals deze? Kijk eens naar 1 Timotheüs 1:5. (‘gebod’ wordt in de NBG ver-
taald met ‘vermaning’; beide spreken van een dringende oproep: doe wat juist is, want dat 
is nodig om…).  

Verdiepende gespreksstof:

6.   Een vergelijkbare, vermanende en bezorgde toon lezen we bij Paulus in 1 Korinthe 3:1-3. 
Daar lezen we over onvolwassen gedrag, dat zich uit in partijschappen en verdeeldheid, 
anderen oordelen en elkaar buitensluiten, in plaats van elkaar te aanvaarden in Christus 
(3:4-9). Paulus rondt daar zijn waarschuwing af met een opdracht: zie toe hoe u bouwt op 
het fundament (3:10-11; zie ook 3:21-23).

7.   Hebreeën 5:12 wijst op het tijdsverloop van de betrokkenen. Gelet op de tijd, zouden ze in 
staat moeten zijn om anderen te onderwijzen. Maar nu hebben ze zich het meest elemen-
taire onderricht nog niet eens eigen gemaakt. De tijd krijgen we om die te benutten. In 
Israël gold de stam van Issaschar als een voorbeeld hierin (1 Kronieken 12:32). Een boer 
moest de tijden kennen om zijn gewas kansrijk te laten zijn (Jesaja 28:23-29). Let erop dat 
God daarvan in dit gedeelte de eer krijgt! In ons leven zal de vrucht van wat wij voortbren-
gen ook tot Gods eer moeten strekken. Wij mogen de ons gegeven tijd benutten (1 Petrus 
4:1-3a, 7), maar God vraagt ons wel rekenschap van hoe we daarmee omgaan. Vandaar ook 
de oproep uit Kolossenzen 4:5 en Efeze 5:15-17.
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21. H O O G S T E T I J D O M V O LWA S S E N T E W O R D E N  

> Extra 1: 
Groeien naar geestelijke volwassenheid is een thema dat ook op andere plaatsen in de Bijbel 
behandeld wordt. In 1 Johannes 2:12-14 lezen we over diverse geloofsstadia: kinderen en jonge 
mannen en volwassenen (vaders). Opmerkelijk is dat alle categorieën een gelijksoortige 
opdracht ontvangen. Op allen wordt een beroep gedaan om niet aardsgezind te zijn, maar zich 
te richten op de hemelse Vader (2:15-17). Opgroeien in geloof doen we door middel van de zui-
vere leer van het Evangelie (1 Petrus 2:2). Hebreeën 5:14 spreekt van een groeiend inzicht in wat 
goed is. De oproep waarmee 2 Petrus eindigt (3:18) is duidelijk gericht op het groeien naar een 
volwassen niveau van geloof. Uiteindelijk zal onze groei ons dichter bij Jezus brengen (Efeze 
4:11-16).

> Extra 2: 
Hebreeën 5:11-6:8 legt ons langs de meetlat van het geloof. Is ons geloof wel ‘op peil’? Het 
gevaar voor elke gelovige is het gevaar van gezapigheid. Het was de valkuil voor de pries-
ter Eli in de eerste hoofdstukken van 1 Samuël. Ondanks de waarschuwing van een profeet  
(1 Samuël 2:29-30), verandert er niets. De hoofdstukken 2 en 3 doen verslag van zijn lauwe 
reactie op Gods waarschuwingen (bijvoorbeeld 3:13). In 3:18 zien we opnieuw zijn gelaten hou-
ding. Waarschuwingen en scherpe vragen over ons geloofsniveau hebben tot doel om ons te 
stimuleren. Hoe reageren we daarop? Dat is bepalend! Wat Paulus zegt in 2 Korinthe 13:5, zet 
de vraag op zijn scherpst neer. We lezen in het voorgaande gedeelte (12:20-13:4) dat Paulus 
zich ernstig zorgen maakt over de gemeente. Als Jezus Zijn volgelingen hun gebrek aan geloof 
verweet, deed Hij dat niet om hen af te schrijven, maar juist om hen op te roepen zich van hun 
lauwheid te bekeren (Mattheüs 8:26; 14:31; 16:8). ‘Laat u terechtbrengen, laat u aansporen’, zegt  
2 Korinthe 13:11. Met daaraan gekoppeld een belofte (13:11b).
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22.  S T E V I G E KO S T 
 

H E B R E E Ë N 5:13-6:2

Vragen: 

1.   Wat verstaan we onder ‘stevige kost’ als het gaat om geestelijk onderricht? Wat was dan de 
‘babymelk’? 

2.   Geestelijke gemakzucht of luiheid vormen een bedreiging voor het leven van een gelovige. 
De consequenties daarvan komen we verderop in de studies tegen. Hoe voorkom je dat je 
geestelijk ‘lui’ wordt? Kijk eens naar Romeinen 12:2 en 9 en 2 Korinthe 6:14-7:1. Hoe doe je 
dat in praktijk?

3.   Wat zegt het voorbeeld van de ‘theologen’ die Jezus kruisigden over de beperkte waarde van 
droge Bijbelkennis? Waarom is een goede kennis van het Woord toch wel van groot belang?

4.   In vijf punten geeft Eaton kenmerken van geestelijke volwassenheid. Het geloofsleven is 
een leerschool, waarbij we dergelijke zaken tegen zullen komen. Groei gaat ook gepaard 
met ‘snoeien’ (Johannes 15:1-2). Wat is het doel van ‘snoei’? Hebben jullie ervaring hierin, 
die jullie met elkaar kunnen delen?

5.   De ‘melk’ hadden we nodig. We gaan verder dan die beginselen in onze groei, maar Jezus 
is en blijft het fundament. Zonder Hem kunnen we niet groeien. Bij onze geloofsontwikke-
ling zullen we dat fundament moeten blijven bewaken: 2 Korinthe 11:2-4 waarschuwt ons 
om niet náást dat fundament te bouwen! Lees ook Galaten 1:6-12 en 1 Korinthe 3:10-11. 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Een leer van dopen. Dat spreekt van diverse doop-gebeurens (dus ‘dopen’ als zelfstandig 
naamwoord). De doop van Johannes was een voorloper van de geloofsdoop in het volbrach-
te werk van Jezus, waarbij we dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige 
Geest (Mattheüs 28:19). De doop waartoe Jezus opdraagt, is de doop die we in Handelingen 
tegenkomen (zoals in Handelingen 2:2:41; 8:36-38; 9:18; 10:47-48). Maar ook het ontvangen 
van de gave van de Heilige Geest wordt een doop genoemd: Handelingen 1:5; 1 Korinthe 
12:13. Verder kent de Bijbel de doop in lijden (Lukas 12:50). Die laatste doop is in sommige 
culturen een onvermijdelijk onderdeel van de kerk. Dat het niet om iets eenvoudigs gaat, 
lezen we in hoe Jezus erover spreekt: Markus 10:38-39.  

7.   De zinsnede ‘als God het toestaat’ (6:3) sluit aan bij wat we zagen gebeuren met Israël. Door 
hun ongeloof mocht de generatie van Mozes het land niet binnentrekken (3:19). Hun eigen 
houding blokkeerde de kansen die God hun had gegund. Ongeloof werkt niet alleen ver-
lammend (zoals in 1 Samuël 17:11), maar kan dus ook tot een besluit van God leiden om 
een kans te veranderen in een weigering. Dat heeft de Hebreeën schrijver in gedachten. 
Andersom zien we ook hoe geloof God juist in staat stelt om grote dingen te doen. Kijk 
bijvoorbeeld naar 1 Samuël 17:37, maar ook bijvoorbeeld in Jozua 10:12-14. We zien ook in 
het optreden van Jezus dat ongeloof Zijn handelen kon blokkeren (Mattheüs 13:58), terwijl 
geloof het tegenovergestelde laat zien (bijvoorbeeld in Markus 2:5).
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22.  S T E V I G E KO S T 

> Extra 1: 
De Hebreeënbrief bestraft hier de gelovigen om hun geestelijke ‘luiheid’. Om hun gemakzucht. 
De Brief van Jakobus heeft ook een soortgelijke toon. Die begint met een aansporing om te 
willen groeien door tegenstand heen (1:2-16). Vervolgens gaat de apostel in op een hele reeks 
van gedragingen die niet thuishoren in het gezin van God. We moeten daders zijn en niet alleen 
hoorders van Gods Woord (geestelijke luiheid) (1:19-27). Dan volgen thema’s als vooroordelen 
(hoe beoordelen we onze medegelovigen?) (2:1-13), opnieuw ‘lui’ geloof (2:14-26), ons spreken 
(3:1-12), onenigheid in de gemeente (3:13-4:1), zelfgerichtheid (4:2) en een verkeerde gezind-
heid (4:4). Alles vindt zijn climax in de oproep om ons van deze dingen te bekeren (4:8-10). Ook 
hier is de oproep gericht aan gelovigen (4:5, 11) om dan door te gaan op (opnieuw) de neiging 
om elkaar te beoordelen en de vraag waarop we vertrouwen (4:11-5:6). Dan volgen er een aantal 
‘losse’ onderwerpen, met als rode draad een leven zoals God dat van ons verwacht (5:7-12). Pas 
dan verandert de bestraffende toon in een ‘vaderlijke’ aanmoediging: 5:13-20). Voor het groei-
en naar geestelijke volwassenheid is deze Brief een prima ‘lesbrief’.   

> Extra 2: 
Hebreeën 6:3 wijst op Gods bedoelingen voor ons, maar ook op de kans dat Hij Zijn toestem-
ming intrekt. God heeft een plan voor ons, waarin wij mogen wandelen (Efeze 2:10). Hij wil ons 
daartoe in staat stellen (Filippenzen 2:13), maar blijkbaar kan onze houding van ongeloof dat 
proces van Gods werk in en door ons verstoren. In het Oude Testament zien we hoe dat gebeurt 
onder de Israëlieten (Hebreeën 3:19). Ook zien we dat in het leven van Saul (1 Samuël 15:23). De 
Hebreeënschrijver, maar ook Jakobus vinden het belangrijk om ons te waarschuwen voor een 
houding van zelfgenoegzaamheid (Jakobus 4:13-17). Een prachtig tegengeluid komen we straks 
tegen in Hebreeën 6:9-12, waarna Abrahams geloof als voorbeeld wordt geschetst.
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23.  A L S G O D H E T O N S TO E S TA AT

H E B R E E Ë N 6:3-6

Vragen: 

1.   Waarop sluit 6:3 aan? Wat is de essentie van wat dit vers zegt?

2.   Over de betekenis van 6:4-6 wordt veel geruzied. Waarom vindt Eaton een aantal belang- 
rijke restricties bij de uitleg nodig? Welke vindt hij volgens jullie het belangrijkst? 

3.   De waarschuwingen van 6:4-6 moeten worden gelezen in het licht van de situatie van de 
Israëlieten. Zij weigerden het Beloofde Land binnen te gaan. Waardoor vormen 3:7-8 en 
3:11-13 een aanloop naar de waarschuwingen die we hier lezen?

4.   Veel van onze theologie gaat uit van Gods genade. Is na het kruis Gods toorn voor christe-
nen nog wel iets om rekening mee te houden? Hoe verhoudt zich dat dan tot de genade die 
God geeft (Romeinen 3:23-24)? 

5.   Je kunt dus je ‘recht op geloofsgroei’ verspelen. Maar, zegt Eaton, dat betekent niet dat je 
het eeuwige leven verliest. Hij verwijst naar 1 Korinthe 3:10-15. Wat zegt dat Bijbelgedeelte? 
En hoe bouwen we zo, dat we een beloning mogen ontvangen? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   We lezen (ondanks de negatieve setting) een mooie beschrijving in 6:4 van wie we zijn als 
christenen: verlicht (Johannes 1:4-5; Efeze 1:16-17), we hebben de hemelse gaven geproefd 
(Psalm 34:9; Romeinen 15:27b; Hebreeën 3:1), zijn deelgenoten van de Heilige Geest (Romei-
nen 5:5; 2 Petrus 1:3-4), hebben het goede Woord van God geproefd (Johannes 8:31-32), 
hebben geproefd van de komende wereld (Jesaja 65:17-18). In studie 24 komen we daarop 
terug.

7.   Hebreeën 6:4-6 gaat niet over verlies van het eeuwige leven. Onze zaligheid verliezen we 
niet. Maar de kans dat we zonder beloning, zonder eer en heerlijkheid behouden worden, 
is aanwezig (1 Korinthe 3:10-15). De waarschuwingen in de Hebreeënbrief zijn daar realis-
tisch over. Wie twijfelt aan de eeuwigheidswaarde van onze bekering, vergeet dat God een 
eeuwige God is en dat alles wat Hij doet eeuwig is (Prediker 3:14; zie ook Jesaja 49:15-16). 
Jezus staat er garant voor: Johannes 10:27-28. Je bent niet het ene moment ‘schaap’ en het 
volgende niet meer… De ‘verloren zoon’ was tijdens zijn omzwervingen nog altijd zoon, 
maar hij had geen deel meer aan de rijkdommen van de vader. 
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23.  A L S G O D H E T O N S TO E S TA AT

> Extra 1: 
Eaton belicht zijn studies vanuit de doorgaande lijn, die in de Brief aanwezig is. De Hebreeën-
schrijver bouwt zijn betoog logisch en helder op. Wat we niet moeten doen, is gedeeltes isole-
ren en er dan een willekeurige conclusie aan verbinden. In zijn theologie gaat Eaton ervanuit 
dat we de Bijbel moeten verhelderen vanuit wat de Bijbel zelf aanreikt. De aanbevelingen die 
hij geeft voor het benaderen van de waarschuwingen in 6:4-6 zouden we ook kunnen toepas-
sen op andere Bijbelgedeeltes, die aanleiding geven tot meningsverschillen over de betekenis. 
Kort gezegd: kijk naar het bredere verband (waarop de tekst aansluit). Let daarbij op thema’s 
die door het Bijbelboek heen lopen. Volg de redeneringen van de schrijver: wat was zijn doel 
met wat hij schrijft? Vooral in de Brieven in het Nieuwe Testament ontstaat zo een gezonde, 
betrouwbare benadering. 

> Extra 2: 
Hebreeën 5:14 sprak over ‘vast voedsel’ voor de volwassen christenen en ‘melk’ voor de ‘pasge-
borenen’. Doorgroeien naar geestelijke volwassenheid en volmaaktheid is een gunst, die God 
ons verleent (6:3). Hij wil niets liever! (Romeinen 8:29). De Bijbel roept ons op om ons naar 
de groei naar volmaaktheid uit te strekken: Kolossenzen 3:12-17; 2 Korinthe 7:1 (NBG). Zo ver-
heerlijken we Zijn Naam (2 Thessalonicenzen 1:11-12). Wat wij doormaken heeft die groei als 
doel: Romeinen 8:28-29; Hebreeën 12:5-14. De weg naar volwassen geloof wordt beschreven 
in Efeze 4:10-16. God werkt door middel van de gemeente (de kerk) en geeft daarin taken en 
bekwaamheden ‘om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon’. Volwassen gelovigen zijn actief 
betrokken bij de ‘opbouw van het lichaam van Christus’ (Efeze 4:12; 5:16-21). Het christenleven 
is geen solorace.



47

24.  D E V O O R R E C H T E N VA N H E T N I E U W E L E V E N  

H E B R E E Ë N 6:4-6

Vragen: 

1.   6:4-6 geeft een aantal kenmerken van het nieuwe leven, dat we ontvingen bij onze bekering. 
Daarbij hoort het ‘geproefd hebben van de krachten van de komende wereld’. De komende 
wereld is een volmaakte wereld (Openbaring21:4). Nu leven we nog in een onvolmaakte 
wereld (1 Korinthe 13:9-10), maar soms ervaren we een diepe vrede, een wonderlijke vreug-
de. En er worden gebeden verhoord: ze geven ons een voorproefje van wat komen gaat. 
Kunnen jullie zulke ervaringen met elkaar delen?

2.   Er zijn drie ‘sleutels’ om 6:4-6 te begrijpen. Probeer eens met eigen woorden sleutel 2 te 
verwoorden.

3.   We worden uitgenodigd om alvast vooruit te kijken naar 6:10. Waarmee dienen we volgens 
dit vers God? 

4.   We zijn ‘verlicht’ door het Evangelie (Johannes 1:9). Het is een werk van de Heilige Geest 
in ons binnenste. Waarom bidt Paulus dan toch om ‘verlichting’ voor de gelovigen in Efeze 
1:15-23? 

5.   Waarom is het zo belangrijk dat ‘eens’ in 4:6 niet zomaar ‘op een keer’, maar ‘eens en voor 
altijd’ betekent?

Verdiepende gespreksstof:

6.  ‘God is lankmoedig en kiest niet snel voor zo’n oordeel, maar Hij ziet ongezeglijkheid en 
hardheid van hart niet eindeloos door de vingers.’ Daarbij gaat het bij gelovigen niet om 
het eeuwige oordeel. Maar ook voor ongelovigen geeft Hij een lang proces van kansen om 
zich te bekeren (2 Petrus 3:9). We noemen dat de ‘genadetijd’, die eindigt bij de wederkomst 
van Jezus (3:10-13). Petrus geeft daarbij ook de oproep om als gelovigen die tijd te benutten 
(2 Petrus 3:14). 

7.   Deze teksten worden vaak gebruikt om te ‘bewijzen’ dat je na je bekering alsnog verloren 
zou kunnen gaan. Maar Hebreeën 4:4-6 staat niet los van 6:3 en de ‘rode lijn’ in de voor-
gaande en erop volgende hoofdstukken. Wij zijn in Bijbelse termen ‘vrijgekochten door 
het bloed van het Lam’ (1 Petrus 1:18-19; Openbaring 5:9). We zijn vrijgekocht van de vloek 
en het oordeel van de Wet (Galaten 3:13; 4:5). Daardoor zijn we kinderen van God gewor-
den (Galaten 4:5-6), overgeplaatst van de duisternis naar het volle licht van Gods Konink-
rijk (Kolossenzen 1:12-13). We hebben een nieuwe identiteit (Openbaring 5:10). Het is een 
metamorfose, zoals een larve een volwassen insect wordt. Hoe zou een vlinder ooit weer 
een rups kunnen worden? Hoe zou een gelovige ooit uit Gods hand kunnen vallen (Jesaja 
49:16a)? Hebreeën 6:4 gebruikt niet voor niets het woord ‘eens’ (hapax) in de betekenis van 
‘eens en voor altijd’!
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24.  D E V O O R R E C H T E N VA N H E T N I E U W E L E V E N  

> Extra 1: 
‘De krachten van de komende wereld’ zijn de voorproefjes die we in ons leven mogen erva-
ren van Gods eeuwige genade: Hij wijst ons niet af! Op de site ‘vrij-zijn.nl’ wordt het als volgt 
omschreven: ‘Als kinderen van God hebben wij de Heilige Geest ontvangen en mogen we de 
krachten van de komende wereld nu al – zij het nog niet in haar volheid – ervaren. Elke keer als 
God zijn Woord bevestigt met genezingen en wonderen is dit een lichtstraal in de duisternis, 
een glimp van Gods glorie, een voorproefje van wat komen gaat: het herstel van alle dingen. En 
dat smaakt naar meer. Elk wonder doet ons verlangen om meer van Gods liefde en kracht te 
zien. Ieder wonder doet ons meer en meer uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat.’ 

> Extra 2: 
Hebreeën waarschuwt ons om het offer van Jezus niet te verachten (6:6). Dat onderwerp keert 
terug in 10:26. Het is een houding die niet bij christenen thuishoort. De Brief van Judas schetst 
met zulke woorden juist valse christenen, goddeloze dwaalleraars (4, 8, 10,12-16, 19). Maar, zegt 
Judas vervolgens, de ware gelovigen zijn anders. Hij noemt hen ‘geliefden’ en stimuleert hen 
om te bouwen aan hun geloof (3, 17, 20-23). Blijf ver van misleiders (23)! Een oproep die we ook 
lezen in 2 Korinthe 6:14-18. 
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25.  A F VA L L I G W O R D E N? 
 

H E B R E E Ë N 6:6-8

Vragen: 

1.   Afvallig worden heeft de letterlijke betekenis van ‘langs de kant van de weg vallen’. Dat doet 
denken aan de gelijkenis van de zaaier (Mattheüs 13). Een deel van het zaad droeg vrucht. 
Maar andere delen van het zaad misten hun doel. Een deel viel op harde grond. Een deel 
werd verstikt of geroofd. Het doel van een christen is om God te verheerlijken door veel 
vrucht te dragen (Johannes 15:8). Hoe heb jij invloed op de ontvankelijkheid van jouw hart 
voor het Woord van God?

2.   ‘God is door en door trouw.’ In 2 Timotheüs 2:11-13 lijkt het om wat losse opmerkingen te 
gaan. Maar vanaf 1:14-2:19 is ‘trouw’ (en daarmee betrouwbaarheid) de rode draad. Wat is 
het grote verschil tussen Gods trouw (en betrouwbaarheid) en dat van mensen? 

3.   Wij kunnen nooit oordelen over het stadium van (on)gehoorzaamheid van medegelovi-
gen. Dat betekent dat we het niet mogen opgeven om hen te blijven stimuleren om God te 
dienen met een gehoorzaam hart. Jakobus 5:19-20 is daarvoor een aanmoediging. Ben jij 
zelf wel eens door een medegelovige geholpen om af te rekenen met een negatief element 
in je geloofsleven? Durf je dat te delen met de anderen?

4.    In 6:10 lezen we over onze inzet voor de eer van God. Wat kenmerkt onze inspanningen? 
Zie je het verschil met het ‘moeten’ van een wettisch geloof?

5.   ‘Kijk maar naar Ezau, de Israëlieten aan de poorten van het Beloofde Land, Koning Saul, het 
koninkrijk Juda in de dagen vlak voor de Babylonische ballingschap. Wat waren daarbij de 
kenmerken van hun ‘afvallig worden’?’ Eaton geeft die kenmerken in enkele punten. Vallen 
deze kenmerken samen te vatten in één of twee zinnen?

Verdiepende gespreksstof:

6.   ‘Een christen kan nooit meer geheel en voor eeuwig vervloekt kan worden.’ Dat maakt dat 
de Hebreeënbrief over vervloeking in 6:7 terughoudend schrijft. Immers, de vloek is door 
Jezus aan het kruis gedragen (Galaten 3:10-13). Wie in Hem is, is vrij van de vloek en de 
bijbehorende veroordeling (zie ook Romeinen 5:9, 8:1). Wij zijn Gods kinderen (1 Johannes 
3:1-2a) geworden en niet langer kinderen van Zijn toorn (Efeze 2:1-9; 1 Thessalonicenzen 
1:10).  

7.   We kunnen kijken naar meerdere voorbeelden van ‘afvalligheid’ in de Bijbel. Bij Ezau ging 
het inderdaad om een ‘val zonder mogelijkheid tot terugkeer’ (Hebreeën 12:16-17). Ook 
het Nieuwe Testament kent zulke gevallen. Denk aan Ananias en Saffira (Handelingen  
5:1-11) en 1 Korinthe 5:1-5. In het eerste geval zien we welk effect die gebeurtenis heeft op 
de gemeente (5:11), in het tweede geval lezen we over het doel van Paulus’ handelen (5:5b). 
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25.  A F VA L L I G W O R D E N? 

> Extra 1: 
We merken dat Eaton alles op alles zet om twee dingen duidelijk te maken: a) Hebreeën 6 
gaat niet over mogelijk verlies van onze eeuwige redding en b) we moeten niet te lichtvaardig 
denken over de gevolgen van een negatieve geloofshouding. De ernst van de zaak is niet dat we 
onze redding zouden verspelen, maar de ernst is dat we Jezus te schande maken. Wie verzandt 
in een houding van onwil en ongeloof, doet zichzelf, maar ook Hem te kort! Enerzijds moeten 
we de waarschuwing niet te beladen maken. Maar aan de andere kant gaat het wel degelijk over 
een zeer ernstige situatie. Ook nu weer zien we een vergelijkbare lading in de Jakobusbrief. 
Daarbij gaat het om het leunen op verkeerde zekerheden: Jakobus 5:1-6 (en ook, maar in een 
wat mindere mate 4:13-17). 

> Extra 2: 
De Brief aan de Hebreeën richt zich op de nakomelingen van Israël (Jakob). Het volk van God 
kenmerkte zich bepaald niet als een gelovig en gezeglijk volk (Romeinen 10:21; Jesaja 65:1-16; 
zie ook wat Jezus uitroept in Mattheüs 23:37). Is dat de reden dat de schrijver van deze Brief 
zich zo nadrukkelijk inspant om juist deze gelovigen (met Joodse wortels) te waarschuwen voor 
‘geloofsafval’? Ook voor de gelovigen van nu geldt Hebreeën 12:15. We zien ook in de komen-
de gedeeltes van de Brief de herderlijke bezorgdheid van de schrijver over de kudde (13:20). 
Geloof moet actief beleefd worden: zie 2 Petrus 1:5 (let op dat ‘met alle inzet’!). Volharding is 
een onderliggend thema in de Hebreeënbrief. Daarover zien we door de hele Bijbel oproepen 
(zoals in Hebreeën 12:1-3 en 1 Korinthe 9:24). Een Oudtestamentisch gedeelte daarover zien 
we in bijvoorbeeld de oproep van de profeet Oded (2 Kronieken 15:1-7). Let ook hier op de toe-
zegging van beloning (15:7 en het resultaat in 15:15b, 19). Toch zien we aan het einde van zijn 
regering, dat Asa’s toewijding verslapt (16:7-12). Dat gevaar sluimert altijd weer. De oproep aan 
ons via de gemeente in Sardes is dan ook: Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te 
sterven (Openbaring 3:2, zie ook 3a).
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26.  D E B E LO F T E N B E Ë R V E N 
 

H E B R E E Ë N 6:9-12

Vragen: 

1.   Eaton vat in vijf punten samen wat 6:9-12 wil zeggen. Welke spreekt over jouw huidige situ-
atie? Waar ligt voor jou de uitdaging? Wees open naar elkaar en neem even tijd om voor 
elkaar te bidden.

2.   Waarom zou Eaton opnieuw benadrukken dat Hebreeën 6 niet gaat over onze eeuwige red-
ding? Het vormt het hoofdthema van onze laatste serie studies, maar het speelt eigenlijk al 
vanaf de eerste waarschuwing in 2:3. 

3.   In 6:9 gaat het wel over onze eeuwige zaligheid: wij (zijn) echter overtuigd van betere dingen, 
die met de zaligheid samenhangen. Wat zijn die ‘dingen’ en waar hangen die van af?

4.   In 6:10 lezen we: uw werk … en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt. Let 
erop: hij zegt dat we het tot eer van Zijn Naam doen. Wat doen we dan om God ermee te eren 
(6:10b)? Wat heeft dat te maken met onze ’persoonlijke’ opdracht in het leven?

5.   Waarom haalt Eaton in punt 5 een uitspraak van Mozes erbij? Wat zegt dat voorbeeld van 
Mozes over onszelf?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Navolger zijn is iets anders dan na-aper zijn. Navolgen richt zich op het karakter en geloof 
van de persoon die ons voorbeeld is. Na-apen richt zich op zijn (uiterlijke) handelingen en 
stijl. Een Bijbels voorbeeld van na-apen lezen we in Handelingen 19:13-17. Een mooi voor-
beeld van navolging zien we in 2 Koningen 2:14. We zijn navolgers van een hele rij Bijbelse 
‘helden’, ondanks hun zwakheden. Er is maar Eén Voorbeeld dat perfect is en dat we mogen 
navolgen in Zijn gehoorzaamheid en volhardend geloof. Kijk eens naar de namen die Eaton 
aanhaalt. Wat uit hun leven spreekt jou persoonlijk aan (in Abel, Noach, enz.)? Zijn er ook 
personen bij met wie jij moeite hebt? Let er dan op, dat de Bijbel hen eert, ondanks hun 
karakterfouten! Wat zegt dat over hoe God naar ons kijkt? Paulus is zo vrijmoedig om de 
gelovigen op te roepen hem na te volgen (Filippenzen 3:17). 

7.   De aanleiding voor het schrijven van de Brief was de twijfel bij bepaalde gelovigen over 
wie Jezus werkelijk was. Een vaste overtuiging van Zijn macht en heerlijkheid is de basis 
voor een gezond geloofsleven (Mattheüs 28:18). Juist doordat veel gelovigen met een oud-
testamentische achtergrond heen en weer geslingerd werden tussen de oude wetseisen en 
het volbrachte werk van Jezus, dreigden ze ontmoedigd te raken. In deze Brief moedigt de 
schrijver hen aan om standvastig te zijn. Juist het Oude Testament geeft prachtige voor-
beelden van mannen en vrouwen die God met volharding dienden. Wat de ‘Hebreeën’ (de 
gelovigen uit de Joden) mogen gaan zien, is dat Jezus een Nieuw Verbond heeft ingesteld 
(Lukas 22:20; 1 Korinthe 11:25; 2 Korinthe 3:1-18). Dat deed Hij door het Oude Verbond (dat 
een voorafschaduwing was van wat komen moest) te vervullen. Daarom riep Hij uit: ‘Het is 
volbracht!’ En als symbool van wat Hij met Zijn offer bewerkte, scheurde het voorhangsel 
in de tempel (Mattheüs 27:51).
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26.  D E B E LO F T E N B E Ë R V E N 

> Extra 1: 
Als God je een taak geeft, voorziet Hij ook in wat je daarvoor nodig hebt. Eaton noemt met name 
door ons ‘de genade en bewogenheid te geven om anderen te kunnen ondersteunen’.  Maar God 
wil ook specifieke bekwaamheden schenken. Talenten, die we onder Zijn inspirerende zegen 
mogen ontwikkelen. Denk aan leiders die door God gevormd werden, zoals Mozes, David, 
Paulus. Kijk ook eens naar Aäron als spreekbuis, Mirjam als aanbiddingsleidster. Maar ook aan 
zangers en dichters (1 Kronieken 25:1; de Palmdichters, Salomo als dichter van Hooglied), den-
kers (Salomo: Prediker en Spreuken). Voor de bouw van de tabernakel en tempel werden kun-
stenaars geïnspireerd door de Heilige Geest (Exodus 35:30-35). Door de Heilige Geest deden de 
profeten hun taak (2 Petrus 1:21). En door diezelfde Geest worden wij in staat gesteld om Hem 
te dienen (Johannes 14:26; Romeinen 12:1-21; 1 Petrus 4:10; 2 Korinthe 3:5).

> Extra 2: 
Hebreeën zegt dat wat we doen, tot Gods eer mag zijn: de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam 
bewezen hebt (6:10). De Brieven roepen ons regelmatig op om op God afgestemd te zijn in wat 
we doen: Hebreeën 12:2-3; 1 Petrus 4:8-11; Kolossenzen 3:12-17. Daarin is Jezus ons ultieme voor-
beeld (Filippenzen 2:1-3-16). Zijn gezindheid mogen we door de Heilige Geest ons eigen maken 
(1 Korinthe 2:12-16). De Hebreeënbrief zegt dus dat we daarvoor beloond zullen worden (6:10-
12). Dat is de ‘schat in de hemel’ waarvan Jezus sprak (Mattheüs 6:19-27; Lukas 6:23-24; 12:21 en 
33-34; zie ook Mattheüs 6:2-4, 5, 16). We worden dus aangemoedigd om voor Gods eer te leven, 
met als ‘extraatje’ een toekomstige beloning.
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27.  D E E E D VA N G O D S G E N A D E 

H E B R E E Ë N 6:13-15

Vragen: 

1.    Wat maakt een verbond daadwerkelijk tot een verbond? Waarom is een belofte nog geen 
verbond? (Met andere woorden: wat is in essentie hét verschil tussen een belofte en een eed?)

2.   Waarom zou God Zijn beloften aan Abraham zo vaak herhalen? Doet Hij dat ook naar ons?

3.   Genesis 22 vertelt over Abrahams ultieme test, zijn ‘eindexamen’. Hij was ervoor geslaagd 
toen God iets concludeerde (22:12). Wat wilde God in hem ontdekken (dus: wat was het doel 
van deze ‘test’)? 

4.   Onze redding berust op een daad van Gods kant. We kunnen die niet verdienen: onze eeu-
wige redding is gebaseerd op Gods genade (Efeze 2:8-9). Doordat Jezus onze ‘Melchizedek’ 
is, berust onze behoudenis op een eerste ‘eed van Gods genade’ (Psalm 110:4). Maar, zegt 
Hebreeën, God kent nog een tweede ‘eed van genade’, de ‘rust van God’, die volgt op onze 
trouwe toewijding. Wat is het verschil tussen de ‘eed van redding’ en de ‘eed van Gods rust’? 
Zien jullie ook overeenkomsten?

5.   Beloften moeten we ‘verkrijgen’ door vasthoudend geloof en toewijding. Wat laat de belofte 
in 2 Samuël 9:4-9 zien? Vergelijk dat eens met Nehemia 1:5-10.   

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het woord ‘verkrijgen’ herbergt een voorwaarde in zich: we ‘verkrijgen’ iets als beloning. 
Waarom is onze redding niet iets wat wij kunnen ‘verkrijgen’, maar wat ons wordt geschon-
ken (Romeinen 3:23-24; Efeze 2:8-9)? Wat kunnen we wél ‘verkrijgen’?  Uiteindelijk is dat 
dus de onveranderlijke, door een eed bekrachtigde ‘rust die God geeft’. Dat het ‘verkrijgen’ 
van iets van onze houding afhangt, van onze volharding en ons geloof, lezen we ook terug 
in Jakobus 4:3. 

7.   De eed aan Abraham wordt in Psalm 105 de ‘eed aan Izak’ genoemd. Immers door Izak zal 
Abrahams nageslacht genoemd worden (Genesis 21:12). Psalm 105 is voor een groot deel 
een bezinning over de geschiedenis van Israël, met het verbond met Abraham als basis 
(105:8-9, 42-44).  
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27.  D E E E D VA N G O D S G E N A D E 

> Extra 1: 
In Genesis 22 zien we een verbijsterende parallel tussen het offer van Abraham en het offer aan 
het kruis. Twee vaders die er alles voor over hadden om hun heilig doel te verwezenlijken. Alsof 
God Abraham liet ‘proefdraaien’ voor wat Hijzelf als hét ultieme offer zou gaan brengen. Bij 
Abraham was er een vervangend offer (22:13). Jezus smeekte in Gethsémané om een soortgelij-
ke oplossing, maar die was er niet. Hij is met Zijn kruisdood Zelf het plaatsvervangende Offer 
voor de mensheid geworden (Kolossenzen 1:21-22; 2:13-14). Opnieuw zien we hoe het Oude  
Testament een voorafschaduwing geeft van Gods heilsplan. De Hebreeën brief benadrukt dat 
keer op keer. Maar ook Jezus greep geregeld terug op gebeurtenissen onder het Oude Verbond. 
Een mooi, bijna speels voorbeeld lezen we in 6:28-29, waar Hij aan Salomo’s rijkdom een sym-
bolische betekenis geeft die ons laat zien dat we niet bezorgd hoeven te zijn over ons dagelijkse 
bestaan. De toepassing van een gebeurtenis die Jezus als ‘schaduwbeeld’ voor Zichzelf gebruik-
te, lezen we in Mattheüs 12:40-41.

> Extra 2: 
Hebreeën werd natuurlijk in de eerste plaats geschreven voor gelovigen uit de Joden. Voor hen 
waren veel elementen van hun godsdienst zo vanzelfsprekend, dat het omschakelen naar een 
nieuwe manier van denken (binnen een Nieuw Verbond!) niet bepaald meeviel. In Romeinen 
2 zien we hoe Paulus daarmee omging. De rol van de besnijdenis (uiterlijk of die van het inner-
lijk) en de Wet van Mozes (plichtmatig, of door de kracht van de Heilige Geest in een ‘besneden 
hart’) plaatst hij in het licht van de genade van het Evangelie. Zijn conclusie lezen we in 2:28-29 
en 3:21-24. Voor de Joden klinkt Jeremia 31:31-34 daarin door.
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28.  E E N H O O P D I E Z E K E R I S 
 

H E B R E E Ë N 6:17-20

Vragen: 

1.  Eaton geeft een drietal overzichten in vier punten. In feite gaan die over één vraag. Welke 
zaak wil hij in dit hoofdstuk duidelijk maken?

2.  Onze eeuwige zekerheid wortelt in twee vaststaande zaken én een bijkomende constatering. 
De eed aan Abraham, het offer van Jezus en daarbij de betrouwbaarheid van God, die niet 
liegt.  Waarom speelt de Wet van Mozes hierin geen rol? (Kijk eens naar Romeinen 4:4-11). 

3.  Het beeld van een anker past Eaton niet alleen toe op ‘onze hoop’, maar vooral op de Bron 
daarvan, Jezus Christus. In Kolossenzen 1:27 en 1 Timotheüs 1:1 wijst Paulus ook op Jezus 
als onze hoop. Wat zegt Hebreeën 11:1 over ‘de hoop die zeker is’? Waarmee stelt deze tekst 
onze hoop gelijk?

4.  Onze eeuwige redding heeft als basis de eed aan Abraham én het volbrachte werk van Jezus. 
Het is ondenkbaar dat God op een van deze beide basiselementen zou terugkomen. Onze 
behoudenis is erin verankerd. Waarom is de beloning daar nog niet bij inbegrepen?

5.  Jezus is ons Anker en Hij is onze Voorloper. Twee verschillende benamingen die Zijn werk 
voor ons tot uitdrukking brengen. Wat betekent dat Hij ons Anker is? En wat dat Hij onze 
Voorloper is? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   De belofte die we door volhardend geloof verwachten te verkrijgen, zal door God worden 
bevestigd met een eed, zoals hij dat deed bij Abraham. We tonen ons volhardend geloof door 
de werken te doen die God voor ons heeft bestemd (Efeze 2:10). Dat het niet om ‘behoudenis 
door goede werken’ gaat, zien we in het begin van dat vers, dat verwijst naar onze wederge-
boorte. (We zijn een nieuwe schepping in Christus Jezus – zie 2 Korinthe 5:17). Onze beloning 
komen we ook tegen in Romeinen 2:10. Op onze erfenis komt Hebreeën terug in 9:15.

7.   Hebreeën 6:18 noemt dat we bij Jezus de toevlucht genomen hebben. Dat is een uitdrukking 
die christenen met een Joodse achtergrond zullen herkennen. In het Danklied dat David 
aan het eind van zijn leven dichtte, noemt Hij de heere a. ‘mijn Rots, b. mijn Bevrijder,  
c. mijn God’. Daarna opnieuw a.(2)‘mijn Rots’, nu aangevuld met: d. ‘tot Wie ik mijn toe-
vlucht neem’. Vervolgens noemt hij Hem e. ‘mijn Schild, f. de Hoorn van mijn heil, g. mijn 
veilige Vesting’. Dan keert het eerdere idee terug: d.(2) ‘mijn Toevlucht’ en tenslotte h. ‘mijn 
Verlosser’. Het is alsof David het geheim van zijn volhardend geloof ermee prijsgeeft: in alle 
situaties was God zijn ‘Steun en Toeverlaat’. Ook in diverse Psalmen en bij Jesaja en Jeremia 
komen we de verwijzing naar God als Toevlucht tegen (vaak in combinatie met een veilige 
Vesting; zie Psalm 14:6-7; 46:2; 59:17-18; 71:7; 73:28; 90:1; 91:2, 4, 9; 94:22; Jesaja 16:4 (NBG); 
32:2 (NBG); Jeremia 16:19). De Hebreeënschrijver benadrukt hiermee opnieuw de godde-
lijkheid van Jezus.
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28.  E E N H O O P D I E Z E K E R I S 

> Extra 1: 
Eaton verwijst meermalen naar Gods eed aan Abraham (Genesis 22). Al heel wat jaren eerder 
sloot God met hem een ‘enkelzijdige’ verbond (15:7-21). Terwijl God het verbond bekrachtigt, 
slaapt de ontvangende partij (Abraham). Gewoonlijk gaan beide partijen tussen de offerdieren 
door. Maar nu ligt het initiatief en zelfs de verantwoordelijkheid helemaal aan Gods kant! Bij 
de sluiting van dit verbond was er geen sprake van verdienste van Abrahams kant. Het enige 
wat hij deed, was zijn bezit beschikbaar stellen door enkele dieren te offeren. Het was een 
‘genadeverbond’: God voldeed aan alles wat ervoor nodig was; Abraham mocht het ‘in ont-
vangst nemen’. Gods genade kenmerkt zich ook nu doordat het offer van Zijn kant (!) voor ons 
is volbracht! Zie Romeinen 3:21-26 en Hebreeën 10:10.

> Extra 2: 
Hebreeën 6:17 vermeldt dat God de belofte ‘aan de erfgenamen’ wilde bewijzen (!) door Zijn 
eed. De eed vormde het bewijs van wat er vastbesloten lag te wachten. Wij, die ‘van Christus’ 
zijn, zijn erfgenamen van de belofte aan Abraham (Galaten 3:29). Wij maken in de eerste plaats 
zelf deel uit van de vervulling van het erfdeel dat God aan Abraham beloofde (Efeze 1:11; zie ook 
Jakobus 2:5). Immers, God had Abraham een ontelbaar nakomelingschap beloofd, waarvan wij 
met heel veel anderen deel uit mogen maken (Openbaring 5:9; 7:9). En op onze beurt mogen 
wij, als nakomelingen van Abraham, ook een erfenis verwachten, waarvan de Heilige Geest, 
waarmee wij verzegeld zijn, het onderpand is. Ook hier ‘verzekert’ God ons van wat komen gaat 
(Efeze 1:13-14). Het is een erfenis die niet zal worden aangetast door verval (1 Petrus 1:3-4), een 
schat in de hemel (Mattheüs 6:19-20). Paulus bad voor de gelovigen om ‘verlichte ogen’: ‘om te 
weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis 
in de heiligen.’ De Bijbel hecht er veel waarde aan dat we weten dat ons een erfenis beloofd 
wordt. Het geeft ons een doel, want er wacht ons een grote beloning! Het zal de beloning zijn 
voor ons aan God toegewijde leven (Kolossenzen 3:13-14), mogelijk gemaakt door Jezus, onze 
Middelaar (Hebreeën 9:15). 
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29.  M E LC H I Z E D E K  

H E B R E E Ë N 7:1-3

Vragen: 

1.   Waarom kon Jezus binnen het wetssysteem van Mozes nooit priester zijn?

2.   Ook Melchizedek was priester binnen een ander stelsel dan dat van de Levieten. Waarom is 
die constatering belangrijk?

3.   Melchizedek had een aards koninkrijk. Jezus heeft een hemels Koninkrijk. Waarom is 
het volgens de Hebreeënschrijver toch frappant dat er zoveel parallellen tussen beide 
koning-priesters zijn?

4.   Bij punt 4 staat Eaton stil bij de naam van Melchizedek en zijn stad. Hij stelt daarbij: gerech-
tigheid komt daarbij op de eerste plaats; vrede op de tweede. Dat is een ‘theologische’  
conclusie. Wat wil Eaton ons duidelijk maken?

5.   In de slotalinea van studie 29 geeft Eaton (na de eerdere punten over Melchizedek) een over-
zicht van opmerkelijke overeenkomsten tussen Jezus’ bediening en die van Melchizedek. 
Zet ze eens puntsgewijs op een rijtje. Welke uit de hele reeks spreken jullie persoonlijk het 
meest aan?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Brood en wijn worden in de Bijbel (heel opvallend) herhaaldelijk vermeld. In de ontmoe-
ting tussen Melchizedek en Abraham dienen ze ter versterking. Wat is de betekenis van 
brood en wijn in de volgende tekstgedeeltes? 1 Samuël 16:20; 25:18; 2 Samuël 16:1; Nehemia 
5:15 en Psalm 104:15. Welke van deze teksten benadert de rol die brood en wijn in het ver-
haal van Melchizedek speelt? Kijk vervolgens ook eens naar Lukas 22:19-20!

7.   Melchizedek was een aardse koning. Wij maken deel uit van een ander Koninkrijk: Johan-
nes 18:36; Kolossenzen 1:13; Hebreeën 12:28; Jakobus 2:5; 2 Petrus 1:11. Jezus heerst daarover 
met een eeuwig koningschap, waarvan getuigd wordt in Hebreeën 1:8; 2:7-9a.
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29.  M E LC H I Z E D E K  

> Extra 1: 
Het geven van de ‘tienden’ hoorde bij de voorschriften die Mozes aan Israël gaf. Maar al eerder 
zien we dus bij Abraham dat gebaar van aanbidding en dankbaarheid. Ook Jakob kende ‘het 
geven van de tienden’ (Genesis 28:22). De inzettingen van Mozes lezen we in Leviticus 27:30-
32; Numeri 18:21; Deuteronomium 12:6 (let eens op 12:7); 14:22-29. Deze inzettingen werden 
na de Babylonische ballingschap hersteld (Nehemia 10:37; 12:44; 13:12). Bij de profeten lezen 
we de oproep tot trouw in het brengen ervan (Maleachi 3:8-10). In feite is het brengen van de 
‘tienden’ een oudtestamentisch gegeven. De schriftgeleerden kenden het geven ervan hoge 
waardering toe (Lukas 11:42). In onze tijd is het in veel kerken de gewoonte om te vragen om 
vrijwillige bijdragen. Er zijn ook wel bepaalde kringen die het geven van de ‘tienden’ van geld, 
tijd en dergelijke verplicht stellen. Eaton zou dat ‘Mozaïsme’ noemen. Als wij nu geven, is dat 
om God met onze bezittingen te eren en het werk van Zijn gemeente te ondersteunen. Hoe-
veel we geven, staat ons vrij. Maar we worden er wel toe opgeroepen (zie Romeinen 15;26-27 en  
1 Korinthe 9:7-11). God beloont juist zulke niet afgedwongen gaven (2 Korinthe 9:6-13).

> Extra 2: 
Hebreeën verwijst in 7:1 naar de overwinning die Abraham behaalde over Kedor-Laomer, waar-
bij hij Lot wist te bevrijden (Genesis 14:13-17). We lezen hoe de koning van Sodom Abraham 
(toen nog ‘Abram’) wilde belonen en hoe Abram dat weigert. Zijn loon is de heere (15:1). Het 
is God Zelf die Zich ‘uw loon zeer groot’ noemt. Dan blijkt Abram zich zorgen te maken over 
zijn erfenis. Hij heeft dan wel Gods rijkdom, maar geen erfgenaam. Dát is het moment waarop 
God hem voor het eerst een lijfelijke erfgenaam toezegt, maar ook een ontelbaar nageslacht! 
Daarop volgt het vers, dat bij de Paulus een sleutelrol krijgt: En hij geloofde in de heere, en Die 
rekende hem dat tot gerechtigheid (15:6). Die belangrijke uitspraak over de relatie tussen gerech-
tigheid en geloof zien we daarom terug in Romeinen 4:1-25; Galaten 3:5-12.
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30.  M E R K O P H O E G R O OT M E LC H I Z E D E K WA S 

H E B R E E Ë N 7:4-10

Vragen: 

1.   We zien een aantal uitspraken over Melchizedek, zoals die worden belicht door de Hebreeën- 
schrijver. Eaton zet ze in drie punten op een rijtje. Wat maakt Melchizedek (als een perfect 
‘plaatje’ van Jezus’ bediening) zo groot? 

2.   Jezus begon Zijn priesterdienst aan het kruis (en mogelijk al in Gethsémané – Hebreeën 
5:7). Wat offerde Hij? Voor wie? Dat lijkt zo bekend, maar in het licht van de ontoereikende 
offerdienst onder het Oude Verbond is dat niet zo gewoon! Waarom niet?

3.   Levi was als het ware al aanwezig in Abraham, toen die zijn ‘tienden’ aan Melchizedek gaf. 
Wij waren in zekere zin al ‘in Adam’, toen die in zonde viel (Romeinen 5:12). Zo waren wij 
(door het geloof) al ‘in Jezus’, toen Hij aan het kruis onze zonden wegdroeg (Romeinen 
6:3-7) en we zijn ‘in Hem’ opgestaan in een nieuw leven (Romeinen 6:4; Efeze 2:1). Geldt 
wat Paulus in Galaten 2:20 zegt ook voor ons?

4.   De Efezebrief noemt nog veel meer geestelijke gevolgen van het gegeven, dat wij ‘in Hem’ 
(soms ‘met Hem’) zijn (Efeze 1:3-13; 2:1-10). Zijn we, nu we ‘in Jezus’ zijn, ook nog ín Adam? 
We stammen immers nog steeds van hem af! Welke conclusie geeft Romeinen 6:11? 

5.   ‘Alles waarin de wetgeving van Mozes voorzag en wat van groot belang was in het wets- 
systeem van Mozes, was van tijdelijke aard. Het is allemaal volbracht door Jezus.’ Jezus was 
a. het perfecte Offerlam, b de grootste Hogepriester, c Degene Die ons kan binnenleiden in 
de ‘rust’. Hij volvoerde de ‘blauwdruk’ van Gods verzoeningsplan in Zijn eigen persoon, Zijn 
eigen lichaam. Wat zegt Hebreeën 7:22? Wat betekent dat, ‘Borg’ geworden? (We komen 
daar nog op terug).

Verdiepende gespreksstof:

6.   Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat meer is (7:7). Wie mogen 
anderen zegenen? Zijn dat de ‘meerderen’ in de gemeente? In veel kerken wordt het recht 
om ‘de zegen’ uit te spreken voorbehouden aan ambtsdragers. De Reformatie bepleitte het 
‘priesterschap van alle gelovigen’, waarbij dus het idee van een kerkelijke hiërarchie (ran-
gorde) verviel. Natuurlijk zijn er wel leidinggevenden in de gemeente (Hebreeën 13:17). De 
Bijbel geeft echter geen aanleiding tot het reserveren van het ‘zegenrecht’ aan gezagsdra-
gers. Die gedachte stamt uit het Oude Testament, waar de Hogepriester de zegenbede uit-
sprak (Numeri 6:23-27). Het Nieuwe Testament moedigt ons allen aan om zegeningen uit te 
spreken (Romeinen 12:14; 1 Petrus 3:9).

7.   De Oudtestamentische priesterdienst duurde twintig jaar. Zacharias diende in de tempel 
‘op hoge leeftijd’ (Lukas 1:7). Dat betekent dat hij tegen de vijftig jaar liep, in die dagen een 
hoge leeftijd, gezien de leeftijdsverwachting. Maar vooral ook een te hoge leeftijd om nog 
een kind te verwachten. We zien vaker in de Bijbel dat bijzondere kinderen (in Gods plan) 
geboren worden na jaren van vruchteloos wachten. Denk aan Izak (Genesis 17:17); Jakob en 
Ezau (Genesis 25:21); Jozef (Genesis 30:22-24); Simson (Richteren 13:2-3); Samuël (1 Samuël 
1:11). Als dan de Messias komt, is er opnieuw iets ‘onmogelijks’ aan de hand bij Zijn geboor-
te: Mattheüs 1:18; Lukas 1:34-35. Het is bijna het omgekeerde van wat we in voorgaande 
situaties lezen! 
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30.  M E R K O P H O E G R O OT M E LC H I Z E D E K WA S 

> Extra 1: 
Eaton constateert een spanningsveld tussen het Nieuwtestamentische christendom en de 
Wetgeving van het Oude Verbond, ook in onze dagen. Kerken worden beschouwd als ‘huis van 
God’. Geestelijke leiders worden gezien als middelaars (priesters) tussen God en mens. In som-
mige kerken wordt het Heilig Avondmaal gezien als een offer, dat wordt opgedragen bij het 
‘altaar’. Juist daarom spreken de vergelijking van Jezus en Melchizedek en de rol die Abraham 
in Gods plan innemen hem zo aan: de Wet van Mozes was een tijdelijke tussenfase. Het ging 
om een andere, tussentijdse ‘bedeling’. Je zou het kunnen vergelijken met de diverse stadia van 
een vlinder. De cocon van de Wet hebben we achter ons gelaten. Ook in andere brieven wordt 
de verandering van ‘bedeling’ beschreven: het tijdperk van de Wet is vervangen door de gena-
detijd. Enkele teksten: Romeinen 7:6; 8:2; Galaten 3:13, 23-26.  

> Extra 2: 
Sommige Bijbelleraren zien in Melchizedek een tijdelijk vleesgeworden Jezus. Anderen, zoals 
Eaton, beschouwen hem als een historische figuur met een verrassende rol in Gods plan. Maar 
dan wel één waar we verder niets over weten. In beide opvattingen wordt gewezen op de verras-
sende parallel tussen zijn optreden en het hemelse Hogepriesterschap van Jezus. Dat is ook de 
essentie van wat de Hebreeënbrief wil zeggen. Het is opvallend en heel bijzonder dat Melchi-
zedek in een profetische Psalm voorkomt (Psalm 110:4). De Hebreeënbrief trekt daaruit de con-
clusies waarover onze studie gaat: Jezus is van een hogere orde dan de Wet die God door Mozes 
aan Israël gaf. Er wordt als het ware gezegd: ‘Kijk maar naar Melchizedek en hoe Abraham hem 
eerde. Doet je dat niet aan Jezus denken?’ Jezus ‘botste’ met de opvattingen van Zijn tijdgenoten 
over Zijn gezag ten opzichte van Mozes (zoals in Mattheüs 12:6-8). Dat lijkt ook het probleem te 
zijn van de lezers aan wie de Hebreeënbrief gericht is. De vergelijking met Melchizedek is voor 
hen bedoeld als eyeopener. 
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31.  W E T E N E VA N G E L I E  

Hebreeën 7 :11-12

Vragen: 

1.   De stelling van deze studie is: de Wet en het Evangelie zijn niet met elkaar te vergelijken. 
Wat is het meest opmerkelijke verschil?

2.   Waarom vormde vooral het Tiende Gebod hét probleem voor het naleven van de Wet?

3.   Wat was dan eigenlijk de functie voor Israël van die ‘ontoereikende’ Wet?

4.   De priesterdienst vormde een van de pijlers van het Oude Verbond. Offers, en dan met 
name dierenoffers, waren onmisbare elementen in het godsdienstige bestaan van Israël. 
Wat zegt Hebreeën 9:22? Leviticus 17:11 legt daarover meer uit. Wat vertegenwoordigt het 
dierenoffer dus eigenlijk via het bloed dat vloeit?

5.   Niet de Wet, maar de Heilige Geest stelt ons in staat om welgevallig voor God te leven. Gala-
ten 5:18 en 5:22-25 brengen dat onder woorden. De oproep is; leef door de Geest! Wat voegt 
Paulus daaraan toe in Galaten 6:8-9? (Leg Hebreeën 9:8-10 daar eens naast!) 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Bloed is in de Bijbel iets met grote zeggingskracht. We lezen dat het bloed van Abel tot 
de hemel riep (Genesis 4:10; Hebreeën 12:24; kijk ook naar Openbaring 6:10). Offers van 
dieren spraken van ‘vergeving van schuld’ (Leviticus 17:11; Hebreeën 9:22). De hartsgesteld-
heid waarmee geofferd werd, was schijnbaar bepalend voor de mate waarin God het offer 
aanvaardde. Dat zagen we al bij Kaïn en Abel (Genesis 4:4-5). Let in dat verband op Gods 
klacht over de offers van trouweloze Israëlieten in Jesaja 66:3-6. Jesaja 1:11-20 sluit daarbij 
aan. Voor het Nieuwe Verbond is juist ook het bloed een factor van essentieel belang: Lukas 
22:20; Johannes 6:54-55; Efeze 1:7; Openbaring 1:5. Hebreeën komt in de komende studies 
herhaaldelijk terug op de betekenis van bloed.  

7.   Volmaaktheid is een eigenschap van God. Eaton koppelt het begrip ‘volmaakt’ aan een 
volwassen geloofsleven. Dat wijst op een groeiproces. Vanuit onszelf zijn we onvolmaakt. 
Maar in het volbrachte werk van Jezus Christus zijn wij op weg naar volmaaktheid (Kolos-
senzen 2:28). De Heilige Geest wil die volmaaktheid in ons uitwerken. Daaraan werken 
beproevingen en verzoekingen mee: zij zijn onze leerschool (Jakobus 1:2-4). Zo kunnen we 
opdracht van Jezus in Mattheüs 5:48 hoopvol tegemoet treden.  
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31.  W E T E N E VA N G E L I E  

> Extra 1: 
Leviticus begint met zeven hoofdstukken over de diverse offers. De offerdienst van het Oude Tes-
tament bestond voor een deel uit graan en de toonbroden (Exodus 25:30; Leviticus 24:5-7) en geu-
rige kruiden (Exodus 30:7-10 – let erop dat ook het reukoffer gereinigd werd door bloed!). Ook 
de olie voor de kandelaar was in feite een dagelijkse offerande, een eerbetoon aan God (Exodus 
25:37; Leviticus 24:1-4). Graanoffers en reukoffers waren bedoeld als dankgebed of om God te 
eren. Maar voor het verzoenen van schuld en zonden waren dierenoffers noodzakelijk. Dieren-
offers werden ter verzoening gebracht op het brandofferaltaar (Exodus 27:1-8; 29:36-38). De reuk 
ervan behaagde God (Genesis 8:21; Exodus 29:18; Leviticus 1:13). Offers werden feestelijk beleefd 
(Deuteronomium 27:7). Hebreeën gaat verderop nog dieper in op de betekenis van de ‘oude’ 
offerdienst. Hoe ontoereikend de offerdienst van het Oude Verbond was, lezen we terug in Psalm 
51:16-19. Ook daar ligt de nadruk op de hartsgesteldheid van wie God aanroepen.

> Extra 2: 
De Wet van Mozes bevatte niet alleen religieuze voorschriften. Het hele dagelijks leven in Israël 
werd erdoor geregeld. Eigenlijk werd de Wet vooral een stelsel ter bevestiging van een natie. 
Al maakte juist het godsdienstige element het volk Israël tot Gods volk. We zouden kunnen 
zeggen, dat de priesterdienst het draagvlak vormde voor alle verdere ‘juridische’ facetten 
ervan. De ruggengraat van Israël was het ‘Hoor Israël’ (Deuteronomium 6:4; ook 6:5-19). Daar-
uit vloeiden de ‘landswetten’ voort. Die gingen over allerlei gewone, alledaagse zaken. Bezit 
en erfrecht, leningen, slaven, voedsel en hygiëne, kleding, ziekte, landbouw, omgang met 
elkaar en de schepping. De godsdienstige feesten stonden erin. Maar ook hoe om te gaan met 
de vreemdelingen in het land. Opvallend is dat ook regels die de zwakken in de samenleving 
gelden erin zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: Leviticus 19:9-15; Deuteronomium 24:12-22; 27:18-
19. De profeten herhaalden geregeld die gedragswetten, juist omdat die gemakkelijk werden 
verwaarloosd. Een bekende tekst is die uit Micha 6:8. Die is een onderdeel van een langere 
aanklacht tegen het goddeloze volk (6:1-7:7). God Zelf komt op voor hen die onrecht werd aan-
gedaan (Micha 4:6-7). Datzelfde zien we bij Ezechiël (34:8-26, 31).   
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32.  H E T O U D E D E F I N I T I E F V O O R B I J  

H E B R E E Ë N 7:13-17 

Vragen: 

1.   Wat wil het voorbeeld van een treinreis ons duidelijk maken?

2.   Eaton geeft in grote lijnen al aan wat in 8:13 de conclusie van de Hebreeënschrijver is. 
Waarom is vasthouden aan het oude ‘rebelleren’ tegen God?

3.   Hebreeën 7:13-17 geeft een verdere uitleg aan wat in 7:12 stond. Hoe ‘revolutionair’ was 
voor Joden het Evangelie? Is het dat ook nog voor sommige van onze traditionele opvattin-
gen? Zo ja, wat is dan onze uitdaging?

4.   Eaton kijkt een aantal malen vooruit naar wat de komende verzen zeggen. Wat zegt onze 
studie bijvoorbeeld over het ‘naderen tot God’ (wat we straks lezen in 7:19)?

5.   Wat is dé remedie tegen ontmoediging? Hoe werkt dat? En wat is de symboliek daarvan 
in de geschiedenis die we lezen in Mattheüs 14:29-31? En wat is de kracht van Jezus’ eigen 
voorbeeld (Hebreeën 12:1-2)? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het ‘bewijs’ van het Priesterschap van Jezus is dat Hij eeuwig leeft (7:17). Wat staat daar-
over precies in Psalm 110:8? Die Psalm begint met een dubbel gebruik van een eretitel 
(heere en Heere). heere is de vertaling van het Hebreeuwse JHWH (Ik ben die Ik ben). 
Het Hebreeuwse ‘Adonai’ wordt vertaald met ‘Heere’, met slechts één hoofdletter (‘adon’ is 
heer of meester). In één van de gesprekken met de Farizeeën verwijst Jezus naar datzelfde 
vers (zie Mattheüs 22:41-45). Jezus is niet alleen Priester in eeuwigheid, maar ook Heer. Zijn 
goddelijkheid werd door de eerste christenen beleden met de woorden: ‘Jezus is Heer.’ Die 
belijdenis komt ooit tot een hoogtepunt, als iedereen zal moeten erkennen dat Hij Heer is 
(Filippenzen 2:10). 

7.   Jezus is Priester voor eeuwig Psalm 110:4. Hij) hoorde niet tot de stam van Levi. Tot welke 
stam hoorde Hij dan wel? Naast Zijn hemelse oorsprong noemt de Bijbel ook Zijn aardse 
wortels. We lezen daarover in Jesaja 11:1-2 en 10. Isaï was de vader van Koning David. Dat 
heeft dus te maken met Gods belofte in 2 Samuël 7:16. Dat spreekt over Zijn koningschap. 
Ook daar is het kenmerk van Zijn positie het ‘eeuwigdurende’ ervan. Koning én Priester in 
eeuwigheid, zoals Melchizedek (tijdelijk) koning én priester was. De Hebreeënschrijver is 
vol van de parallel tussen beide Bijbelse grootheden.
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32.  H E T O U D E D E F I N I T I E F V O O R B I J  

> Extra 1: 
Eaton wijst erop, dat God ons een nieuwe instelling gegeven heeft: het Nieuwe Verbond in 
Jezus’ bloed (Mattheüs 26:28; zie ook Hebreeën 10:11-18). Terugkeren naar het oude is volgens 
hem ‘rebelleren tegen God’. Hoe zouden we kunnen afwijzen wat God voor ons heeft bedacht! 
Paulus noemt de Wet van het Oude Verbond ‘de Wet… van de dood’ (Romeinen 8:2 Want de wet 
van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de 
dood.). Wij zijn ervan bevrijd door de Heilige Geest. Dat is de Geest van het (nieuwe) leven in 
Christus Jezus. Eaton koppelt daar de opstandingskracht van Jezus aan. Leven in plaats van de 
dood. Vrijmoedigheid tegenover God (Hebreeën 4:16) in plaats van angst en veroordeling door 
de Wet (Romeinen 8:1-6).

> Extra 2: 
Hebreeën gaat in 7:18-10:18 door over één en hetzelfde thema: de Wet kon maar ten dele de 
weg tot God voor mensen openen. En dat alleen maar door een hele reeks van ceremonies, die 
vooruitwezen op het volmaakte, dat komen zou. Wij zijn geneigd om toch vast te houden aan 
regels en ideeën uit het Oude Verbond. Dat zien we terug in de kerkelijke traditie, in rituelen 
en opvattingen, zoals de offergedachte bij de eucharistie. Niets menselijks is ons vreemd. Want 
ook dat gebeurde al in oude tijden. De koperen slang (overigens ook een schaduwbeeld van 
Jezus – Johannes 3:14-15; wij mogen ‘opzien naar Hem’ zegt Hebreeën 12:2) die tot genezing 
en verzoening diende (Numeri 21:4-9), werd later door de Israëlieten vereerd (!) alsof het een 
‘heilig voorwerp met goddelijke kracht was (zie 2 Koningen 18:3-4). De enige oplossing was een 
radicale breuk met het verleden! Koning Hizkia begreep dat.
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33.  T W E E N I V E AU S VA N P R I E S T E R S C H A P 
 

H E B R E E Ë N 7:18-21 

Vragen: 

1.   De Wet van Mozes is niet eeuwig. De onderliggende principes zijn dat wel, omdat ze uit 
Gods karakter voortkomen. Dat is ook wat Jezus bedoelde in Mattheüs 5:18. Abraham 
kende die principes al. Met welke woorden worden ze omschreven in Genesis 26:5? 

2.   De Wet kende maar beperkte genade. In veel gevallen was een zondaar reddeloos verloren. 
Leviticus 20 somt een hele rij ‘onvergeeflijke’ zonden op. Maar belangrijker nog is Eatons 
constatering dat de Wet ons geweten niet kan veranderen. Wat zegt Hebreeën 9:14 over het 
geweten van gelovigen? Wat zijn ‘dode werken’ volgens jullie?

3.   Ons geweten heeft reiniging nodig. David realiseerde zich dat ook. Dat zien we in Psalm 
51:8, 12 en 19. Psalm 139:23-24 is een gebed dat daarbij aansluit. Soms klaagt ons gewe-
ten ons aan, ondanks dat we weten dat onze schuld is betaald Wat wil Johannes daarover 
zeggen in 1 Johannes 3:19-20?

4.   Studie 33 heeft als titel ‘Twee niveaus van priesterschap’. Waardoor was het niveau van 
priesterschap van Melchizedek hoger dan dat van Aäron (Kijk nog eens naar Hebreeën 7:5-
10). Wat betekent dat voor het niveau van Jezus’ als onze Hogepriester?

5.   De Wet was tijdelijk en wie zich eraan hield bleef onvolmaakt (7:19). Nutteloos en zwak, 
noemt de Hebreeënschrijver de Wet zelfs (7:18). Dat licht hij toe in 7:28a. Paulus was daarvan 
ook overtuigd (Handelingen 13:38-41). Waarvoor waarschuwde Paulus zijn toehoorders? En 
welk uitzicht bood hij hun? Opnieuw benadrukt Paulus dat dit alles al werd voorzegd door 
de profeten van het Oude Verbond (zie ook Romeinen 3:21-22). Waarom was dat vooral voor 
de Joden (maar ook voor ons) een belangrijke toevoeging?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Niet de Wet overtuigt van zonde, maar de Geest (Johannes 16:7-11). Het is opmerkelijk dat 
in de toelichting van Jezus geen van de maatstaven van de Wet worden genoemd. Het oor-
deel treft satan; de gerechtigheid (die we niet via de Wet kunnen bereiken) maakt de Geest 
ons duidelijk, nu Jezus het ons niet Zelf kan meedelen. De Geest vertegenwoordigt Hem en 
deelt ons Zijn gerechtigheid mee, die ons geschonken wordt door geloof. Want de zonde 
die Jezus hier noemt, is ongeloof in Hem. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie 
niet gelooft, is al veroordeeld (Johannes 3:18). Romeinen 8:20b zegt ‘Door de Wet is immers 
kennis van zonde’. Dat wil daar niet zeggen, dat de Wet ons overtuigt, maar dat zij de maat-
staf is: zonder wet is er geen norm voor overtredingen (Romeinen 4:15). De genade over-
stijgt de eisen van de Wet (Romeinen 3:21-27).

7.   ‘Jezus zal heersen tot elk kind van God de hemelse heerlijkheid is binnengegaan.’ Komt 
er dan vervolgens een einde aan Zijn Priesterschap en heerschappij? Die zijn toch eeuwig 
(Hebreeën 6:20; 7:17)? Wat zegt 1 Korinthe 15:27-28? Wat zou ‘alles in allen’ kunnen beteke-
nen in verband hiermee? Zoals Jezus in Openbaring meermalen wordt gezien als het Lam, 
zo blijft Hij ook onze Priester in eeuwigheid. Maar blijkbaar verandert er wel iets in de ver-
houdingen binnen de Drie-eenheid. Nu is Jezus voor ons nodig als de Hogepriester Die voor 
ons bidt en pleit bij de Vader (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25). Dat zal dan niet meer nodig 
zijn, want dan is alles volmaakt en nieuw (1 Korinthe 13:10 en Openbaring 21:5). 
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33.  T W E E N I V E AU S VA N P R I E S T E R S C H A P 

> Extra 1: 
Bij de dood van Jezus scheurde het voorhangsel, dat het allerheiligste van de tempel afscherm-
de. Eaton zegt: ‘Dat was een duidelijk teken dat het Oude Verbond, dat met zijn inzettingen 
een symbolische gelegenheid om tot God te naderen bood, definitief ten einde gekomen was.’  
Handelingen 17:24 is duidelijk: God woont niet in een tempel. En dus ook niet in onze ‘godshui-
zen’. Toch was de tabernakel in het Oude Testament Gods ontmoetingsplaats met de mensen 
(en later de tempel, 1 Koningen 8:8:29, maar zie 8:27). Dat werd bevestigd doordat de heerlijk-
heid van God het heiligdom vulde (Exodus 40:34-35). Ook de tempel werd vervuld met Gods 
heerlijke tegenwoordigheid (2 Kronieken 7:1-3). Ezechiël ziet hoe Gods tegenwoordigheid 
de tempel verlaat als gevolg van de toegenomen goddeloosheid van het volk en zijn leiders 
(Ezechiël 10:18-19; 11:22-23). Maar hij ziet in een visioen ook de terugkeer (43:4; 44:4). Onder 
het Nieuwe Verbond vormt de gemeente Gods tempel. Door Zijn Geest woont hij in ons. Zijn 
heerlijkheid mogen wij weerspiegelen (2 Korinthe 3:17-18). Openbaring vertelt dat God eens 
temidden van Zijn kinderen zal wonen (21:3). Wij zullen Hem van nabij mogen zien, oog in oog 
met Hem (22:3-4)! En wat zal Hij doen? Ons bestraffen? Nee, Hij zal alle tranen van onze ogen 
afwissen, met persoonlijke aandacht voor ieder van ons (21:4). 

> Extra 2: 
Hebreeën vindt zijn parallelle boodschap in de woorden van Paulus (Handelingen 13:32-41; 
15:7-11). Bij de apostelen in Jeruzalem vindt zijn boodschap instemming (Handelingen 15:13-21 
en 28-29). Opmerkelijk is dat hun besluit hierover wordt toegekend aan hoe de Heilige Geest 
hun deze dingen heeft laten zien (13:28). We zien in Handelingen telkens opnieuw dat de  
leiders van de synagogen moeite hebben met deze boodschap voor Jood én heiden (13:45, 50; 
14:19; 17:5, 13; 18:5-6; 20:3). Het is datzelfde spanningsveld tussen het Oude Verbond (en dan 
met name de Wet) en het Nieuwe Genadeverbond waar de Hebreeënbrief over gaat. Want 
er waren ook overal Joden die wel het Evangelie omarmden (zoals in Handelingen 17:11 en  
28:22-24). Zij moesten hun houding zien te bepalen tegenover wat ze van jongs af aan hadden 
geleerd.
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34.  G A R A N T I E S V O O R O N D E R W E G E N V O O R 
D E E I N D S T R E E P 

 
H E B R E E Ë N 7:22-25

Vragen: 

1.   In menselijke verhoudingen kennen we het verschijnsel van iemand die voor een ander 
borg staat. Dat kan dan zelfs juridische waarde hebben. Tegenover wie of wat staat Jezus 
borg voor ons?

2.   Ook de Hogepriesters stonden in zekere zin ‘borg’ voor het volk. Hoe deden ze dat? En wat 
maakt dat hun positie als borg toch niet kan tippen aan Jezus als onze Borg? 

3.   Onze wederopstanding is lichamelijk, niet alleen geestelijk. Zoals ook Jezus lichamelijk 
opstond uit de dood (Johannes 20:27). Toch zal ons lichaam na de opstanding anders zijn, 
onsterfelijk! Wat zegt Paulus daarover in 1 Korinthe 15:52-53? 

4.   Wat zegt het woord ‘daarom’, waarmee Hebreeën 7:25 begint? (Waarvan is het de conclusie?)

5.   Eigenlijk is 7:25 een vervolg op 7:22. Het laat ook zien waarom het Nieuwe Verbond een 
beter verbond is. Wat is dezelfde kerngedachte in beide verzen?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Wij zullen een onsterfelijk lichaam ontvangen bij de wederopstanding. In 1 Korinthe 15: 
35-55 geeft de Bijbel daarover uitleg. Iets van hoe we zullen zijn, zien we bij Jezus na Zijn 
opstanding (Johannes 20:26). Dat we lichamelijk anders zullen zijn dan nu, beschrijft Paulus 
in 1 Korinthe 15 met een paar vergelijkingen (15:39-41). De belangrijkste nieuwe eigenschap 
zal onze onsterfelijkheid zijn (15:42). Wij zullen zijn als Jezus (15:48; 1 Johannes 3:2). 

7.   Jezus begon al voor ons te pleiten, nog vóór Zijn offer aan het kruis. Johannes 17 doet daar 
verslag van (17:9-26). Hij werd niet pas onze Hogepriester door Zijn dood en opstanding. 
Zijn Priesterschap was al van eeuwigheid, want Hij is eeuwig (Psalm 110:4; Johannes 1:1-5, 
14-18; 1 Johannes 1:1-3; Psalm 40:7-8; Hebreeën 7:21; 10:5-9). Het is voor ons moeilijk te 
bevatten, maar zelfs Zijn offer wordt in Openbaring 13:8 bekend van ‘vóór de grondlegging 
van de wereld’ genoemd. Er is een eeuwig plan dat stap voor stap zich ontvouwt in de tijd. 
Jezus is daarvan de Uitvoering en het Doel. En wij mogen daarvan deel uitmaken. 
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34.  G A R A N T I E S V O O R O N D E R W E G E N V O O R D E E I N D S T R E E P

> Extra 1: 
Hoe bijzonder is het dat Jezus leeft (!) om voor ons te pleiten (7:25), alsof dat het is waarvoor Hij 
moest opstaan uit de dood. Blijkbaar is dit een van Zijn hoofdtaken tot wij voorgoed bij Hem 
zullen zijn. Pleitbezorgers zien we vaker in de Bijbel. Abraham smeekte om het behoud van 
Sodom (Genesis 18:23-33). Mozes’ pleidooi voor het volk bracht zelfs God op andere gedach-
ten (Exodus 32:9-14; 30-32). Wat Mozes zegt in 32:32 doet denken aan Romeinen 9:1-5. Eenzelf-
de houding zien we bij Koningin Esther (Esther 4:15-16). Nehemia vereenzelvigde zich met de 
zonden van het volk in zijn pleidooi voor Gods aangezicht ((Nehemia 1:5-11). Het Nederlands 
kent ook een Bijbelse uitdrukking voor dit soort optreden: voor iemand op de bres springen 
(ook wel ‘staan’) (zie Ezechiël 22:30). 

> Extra 2: 
Hebreeën vergelijkt het Priesterschap van Jezus telkens weer met het ‘onvolmaakte’ priester-
schap van de nakomelingen van Levi. Het was dan wel ontoereikend, maar als ‘tussenfase’ in 
Gods heilsplan vervulde het een geheiligde taak voor Gods aangezicht (Numeri 18:6). Numeri 
16:1-50 laat zien dat het volk er niet lichtvaardig en ongestraft mee kon omgaan (let op 16:40!). 
Ook Korach en zijn metgezellen waren Levieten. Maar zij waren geen priesters (16:10). Ook 
hierna zien we hoe Mozes en Aäron als middelaars voor het volk ‘in de bres staan’ (16:45b-48; let 
op ‘snel’ in 16:47). Aäron moest dus in de ‘vuurhaard’ van de plaag gaan staan, en met risico voor 
eigen leven de dood een halt toeroepen.
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35.  E E N V E R H E V E N V E R LO S S E R 

 H E B R E E Ë N 7:26-28

Vragen: 

1.   Jezus was ‘afgescheiden van de zondaars’ (7:26)? Hoe kan het dan dat de farizeeën zich 
mateloos ergerden aan hoe Hij optrok met zondige mensen (Mattheüs 9:10-11; 11:19)? 

2.  Jezus nam onze zonden mee aan het kruis. Zo werd Hij de Realisatie van alle voorafgaande 
offers. Wat lezen we in Kolossenzen 2:14? (Lees ook Hebreeën 8:12.)

3.   Jezus is onze gerechtigheid. Wij kunnen daar niets aan afdoen door ons falen, niets aan toe-
voegen door onze inspanningen. Hoe noemt Romeinen 3:25-27 dat? Welke conclusie volgt 
daarop in vers 28?

4.   Jezus ‘…is onze ‘gedragsregel’, onze Levensgids. Hij is onze sabbat, onze heilige feestdag. 
Hij is onze reinheid, ons reine voedsel’. Wat wil Eaton daarmee zeggen over de voorschrif-
ten van Mozes? Hoe past Handelingen 10:9-16 daarbij? Ging dat alleen om de symbolische 
betekenis (heidenen die tot geloof kwamen) of zegt het ook iets over spijswetten?

5.   De priesterdienst van de tabernakel en tempel was onvolmaakt. Zij wees vooruit naar wat 
moest komen. 1 Korinthe 10:1-4 geeft aan veel situaties van Israël in de woestijn een gees-
telijke betekenis.  Alles wat hier genoemd wordt, is een schaduwbeeld van het christelijke 
leven. Wat is de conclusie in 10:11?

Verdiepende gespreksstof:

1.  Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester (7:28). We zien 
dat al meteen bij Aäron. Zelfs de allereerste hogepriester, speciaal door God geroepen 
(Exodus 29:4-7), schoot al tekort. Numeri 12 laat iets van zijn zwakte zien. Zijn schuld- 
belijdenis lezen we in Numeri 12:11. Herhaaldelijk maakt de Bijbel vervolgens melding van 
hogepriesters die tekortschieten. Denk maar aan Eli (1 Samuël 3:13) en zijn zonen. Maar 
al in het gezin van de allereerste hogepriester gaat er van alles mis (Leviticus 10). Er zijn 
ook hogepriesters waarover een positief getuigenis bestaat. Zoals Pinehas, de kleinzoon 
van Aäron (Psalm 106:28-31). Hij wordt door zijn doortastende optreden de stamvader van 
het hele Levitische priesterschap (Numeri 25:12-13). We lezen over Pinehas: …de heere was 
met hem (1 Kronieken 9:20). Heel opmerkelijk is het visioen van Zacharia over hogepriester 
Jozua, waarbij die, van zijn onreinheid ontdaan, voor Gods aangezicht mag staan (Zacharia 
3:1-10). Daarbij is deze hogepriester symbool voor het hele land (3:9b), maar ook een voor-
afschaduwing van Jezus (3:8b). 

2.  De Hogepriester deed jaarlijks verzoening voor het hele volk in het allerheiligste van de 
tabernakel en later de tempel (Leviticus 16). Bloed speelt daarbij de hoofdrol in het ver-
zoeningsproces (Hebreeën 9:22). De belofte die eraan verbonden wordt, lezen we in Levi-
ticus 16:30. Bloed is het middel waardoor de verzoening plaatsvindt. Dat is het ook voor 
ons, want het bloed van Jezus bewerkt voor ons volkomen verzoening (Romeinen 3:25). Het 
Nieuwe Testament besteedt daar op veel plaatsen aandacht aan. Jezus noemde Zijn bloed 
het beginpunt van het Nieuwe Verbond (Mattheüs 26:28). Al eerder zagen we dat bloed in 
Gods ogen de essentie van ons leven vormt (Leviticus 17:11). In het offerbloed wordt het 
leven vertegenwoordigd van degene die het brengt. En hoe wonderlijk: in het vergoten 
bloed van Jezus ligt ook óns leven besloten. In Zijn dood, stierven wij voor de zonde en het 
oordeel (Romeinen 6:3-11). In Openbaring zien we de betekenis van Jezus’ bloed terug in 1:5; 
5:9; 12:10-11; 19:11-13. In de Hebreeën brief gaan we straks nog verder in op dit thema.
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35.  E E N V E R H E V E N V E R LO S S E R 

> Extra 1: 
Bij een kruisiging werd boven het hoofd van de veroordeelde zijn misdaad vermeld. Het ‘bewijs-
stuk’, te vergelijken met een hedendaags strafblad of zelfs een soort samenvatting van het com-
plete strafdossier. Bij Jezus stond daar de aanklacht van de Romeinen (Johannes 19:19). Maar in 
de geestelijke wereld speelde iets totaal anders. Kolossenzen 2:14 vermeldt dat het ‘handschrift’ 
(het strafdossier) dat tegen ons getuigde werd uitgewist door het aan het kruis te nagelen. In 
Zijn lichaam nam Hij niet alleen de zonde, maar ook de veroordeling op Zich, zodat wij vrijuit 
gaan. (Kolossenzen 2, NBG: 13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbe-
snedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, 
14 door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En 
dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen.)

> Extra 2: 
Hebreeën spreekt over de dagelijkse offers onder het Oude Verbond. Leviticus 4 en 5 beschrijven 
de manier waarop onopzettelijke zonden konden worden ‘verzoend’. De zonde, de schuld werd 
erdoor bedekt, zegt de Psalmist (32:1; 85:3). De zonden werden dus toegedekt. Pas in Jezus wordt 
de zonde werkelijk geheel en al weggenomen. In onze omgang met medegelovigen bedekken we 
elkaars zonden (in plaats van ze elkaar aan te rekenen) door de liefde (1 Petrus 4:8). Het spreek-
woord (het is géén Bijbelse uitspraak!) noemt dit ‘met de mantel der liefde bedekken’. Dat is iets 
anders dan zonde goedpraten. Wij hebben wel degelijk de opdracht om een medechristen aan 
te spreken als we zien dat hij in zonde leeft (Mattheüs 18:15). De Jakobusbrief eindigt zelfs met 
die oproep (5:19-20). Vurige liefde (1 Petrus 4:8a) negeert niet, maar corrigeert om te verbeteren, 
zonder af te wijzen of wrok te koesteren. (Lees ook 1 Korinthe 6:1-9.)



71

36.  E E N B E T E R V E R B O N D 
 

H E B R E E Ë N 8:1-6

Vragen: 

1.   Welke twee fasen onderscheidt onze studie in het werk van Jezus? Welke van deze twee is 
volbracht? En wanneer zal die andere taak voleindigd zijn?

2.   Op meerdere plekken noemt de Hebreeënbrief dat Jezus zit aan de rechterhand van God. 
Vergelijk 1:3 en 10:12 eens met 4:14-16. Wat maakt 4:16 duidelijk over het kenmerk van Zijn 
troon?

3.   ‘De ware tent, de ware tabernakel, is door God Zelf gebouwd.’ Vergelijk die uitspraak eens 
met wat staat in 11:16. Wat belooft Openbaring 21:3 en 21:22?

4.   Ook nu weer kunnen we wat Hebreeën zegt over Jezus’ volbrachte taak leggen naast wat 
Jezus bad in Johannes 17. In welke verzen lezen we daar over wat Hij tot voltooiing bracht? 
Waar ging het dus om bij Zijn opdracht?

5.   De tabernakel ‘sprak’ van wat komen zou (Exodus 25:40). Er schuilt in de dienst van de pries-
ters, maar ook in de vormgeving van de tabernakel (en later de tempel) veel symboliek. We 
gaan verderop daarvan wat voorbeelden tegenkomen. Waarom vindt de Hebreeënschrijver 
het belangrijk dat we beseffen dat wat Jezus tot stand gebracht heeft, aansluit bij wat God 
Mozes liet zien? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Jezus bracht een ander offer binnen een ander systeem dan dat van de Levitische priesters. 
Zijn offer (Efeze 5:2) werd al voorzegd in Psalm 40:7-9. Deze Psalm zegt iets opmerkelijks 
over de Wet: Jezus heeft de Wet niet geminacht, maar vervuld! Wij houden de Wet niet door 
het naleven van voorschriften, maar doordat de Geest ons innerlijk verandert (Romeinen 
8:3-4; Galaten 5:14-25). 

7.   De tabernakel en de priesterdienst waren schaduwbeelden van wat God in Christus tot 
stand zou brengen (8:5). 1 Korinthe 10:1-13 noemt zelfs de geschiedenis van Israël symbo-
lisch voor ons leven als christenen. We moeten daar lering uit trekken, zegt de Bijbel daar. 
Uit wat de Bijbel beschrijft leren we God en Zijn wil kennen, maar ook onze eigen valkuilen. 
Israël houdt ons een spiegel voor.
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36.  E E N B E T E R V E R B O N D 

> Extra 1: 
Jezus geeft ons veel rijkere beloften dan wat de Wet te bieden had. Volgens een bepaalde tel-
methode is er voor elke dag van het jaar één belofte. Dat zou neerkomen op een aantal van 365. 
Anderen komen nog veel hoger uit. Sommige beloften waren voor een bepaalde persoon of 
situatie. Andere zijn ‘algemeen’ en voor altijd. En er zijn beloften die niet direct als zodanig her-
kenbaar zijn. Zulke beloften noemt de Bijbel ‘geheimenissen’, waarvoor we openbaring nodig 
hebben. Hoe dan ook, God is een God van beloften! De eerste belofte lezen we al in Genesis 1:28-
29 (met een opdracht!). De laatste vinden we in Openbaring 22:14. Voor al Gods beloften geldt 
één kenmerk: ze zijn betrouwbaar door Jezus Christus (1 Korinthe 1:20).

> Extra 2: 
Eaton constateert dat Jezus, na als Hogepriester Zijn opdracht te hebben uitgevoerd, Zich in 
de hemelen heeft gezet op de troon. Een samenvatting van Zijn opdracht geeft Jezus Zelf in 
Johannes 17. Wat Hij daar zegt doet denken aan hoe andere dienaren van God terugkeken op 
hun levenstaak. We zien dat bij Mozes (Deuteronomium 31:1-13), bij Jozua (Jozua 24:11-15) en 
David (1 Kronieken 29:14-17). Ook Nehemia legt verantwoording af van zijn handelen (Nehemia 
5:14-19). Bij Mozes zien we hoe hij de essentie van zijn opdracht samenvat (Deuteronomium 
31:5-13), waarna hij zijn lied vol herinneringen aan Gods weldaden en zijn zegenbeden over de 
stammen aanheft (32:1-33:29). Jozua gebruikt zijn levenseinde om het volk op te roepen trouw 
te blijven aan de heere (Jozua 23:6-13, 15-16; 24:2-28). Maar daarbij legde hij ook getuigenis af 
van alles wat hij God had zien waarmaken van Zijn beloften (23:3-4, 14). David onderricht in zijn 
laatste dagen Salomo, zijn opvolger over zijn taak (1 Koningen 2:2-9). Wat daarbij opvalt, is dat 
Salomo de opdracht krijgt om onrecht, dat door David niet was vereffend, alsnog af te straffen. 
Alsof David vond dat zijn koningschap niet helemaal voltooid was. Nehemia eindigt zijn leven 
ook met het regelen van zaken die nog gebeuren moeten. Zijn slotwoorden: Denk aan mij, mijn 
God, ten goede. Mozes kwam niet verder dan de ‘drempel’ van het beloofde land (Deuteronomi-
um 34:1-5). Jozua moest aanzien dat het land niet volledig veroverd was (Richteren 1:1). David 
had zo graag de tempel gebouwd, maar dat was hem niet vergund (1 Kronieken 28:2-6). Hij kon 
alleen maar hunkeren naar wat God in Jezus tot stand zou brengen (2 Samuël 23:2-4). Nehemia 
kon wel de stad, maar niet de tempel herbouwen (onder Ezra en Haggaï werd die hersteld). Hoe 
anders was dat bij Jezus, die volmondig kon zeggen: Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven 
hebt om te doen (Johannes 17:4b).
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37.  B E T E R E B E LO F T E N 
 

H E B R E E Ë N 8:6-8

Vragen: 

1.   Nu heeft Hij (Jezus) echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen… Welke kenmerken 
heeft Zijn bediening volgens Mattheüs 3:11; 28:20; Johannes 14:2; Hebreeën 7:25; 9:24?  

2.   Rijkere en grotere beloften dan onder het Oude Verbond worden ons deel in het Nieuwe 
Verbond. Jezus stelde dat in, vlak voor Zijn offerdood (Mattheüs 26:28). Toch grijpt dat  
Verbond terug op de ‘oude’ belofte aan Abraham. Wat belooft Genesis 15:1? Welke rol speelt 
Melchizedek volgens Eaton in het aan ons doorgeven van deze belofte? 

3.   De Wet gaf inzicht in Gods wezenskenmerken. In een aantal gevallen gaf zij ook op perfecte 
wijze uitdrukking aan wat God verwachtte van Israël. In dat verband wordt Leviticus 19 
genoemd (19:2 en 18b). Wat was het essentiële verschil tussen deze geboden (en ook het 
Tiende Gebod!) en de meeste andere Mozaïsche voorschriften?

4.   Jeremia voorzag de komst van het Nieuwe Verbond. Jeremia 31 wordt hier geciteerd. In 
Hebreeën 8:10 worden enkele verschillen genoemd tussen het Oude en het Nieuwe Ver-
bond. Daar komen we in de volgende studie op terug. In Jeremia 31:34 lezen we een ken-
merk van het Nieuwe Verbond wat in Hebreeën geen verdere aandacht krijgt. Wat belooft 
Jeremia daar?

5.   We zouden 1 Korinthe 2:9 kunnen opvatten als een soort basisprincipe voor Gods hande-
len, zoals dat ook zichtbaar wordt in de instelling van het Nieuwe Verbond (en daarmee de 
vervanging van het Oude Verbond). Wat voegt Paulus toe als voorwaarde om dat te kunnen 
bevatten (1 Korinthe 2:12)?

Verdiepende gespreksstof:

6. E  en middelaar is iemand die namens anderen optreedt. Hij heeft volmacht binnen bepaalde 
grenzen. Jezus is onze Middelaar tegenover God (2 Korinthe 5:19). Zijn bloed pleit ons vrij. 
Hij heeft de schuld betaald. Daarom kan Hij ons volkomen behouden (Hebreeën 7:25). Op 
onze beurt mogen wij Hem vertegenwoordigen in deze wereld, alsof wij middelaars zijn 
tussen Hem en de mensen die Hem nog niet kennen (zie 2 Korinthe 5:19b-20). Namens God 
roepen we anderen op: laat u met God verzoenen!

7.   Het Oude Verbond schoot tekort, faalde. Romeinen 8:3 legt uit dat dit te maken heeft met 
onze menselijke ontoereikendheid: ons vlees kan God niet behagen (8:8) en dus niet aan 
Zijn maatstaf voldoen. Dáárom moest Jezus mens worden, om als Enige aan die maatstaf te 
voldoen (8:3-4). Het Oude Verbond zouden we het ‘Verbond van het vlees’ kunnen noemen. 
Het Nieuwe Verbond is dan het ‘Verbond van de Geest’. Romeinen 8:1-17 werkt dat ‘tot in 
detail’ uit. 
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37.  B E T E R E B E LO F T E N 

> Extra 1: 
Eaton geeft in zij standaardwerk (No Condemnation, in het Nederlands verschenen bij The Grace 
Factory als Vrijgesproken) het volgende overzicht van de belangrijkste verbondstypen in de 
Bijbel.

 - In een ‘genadig verbond’ neemt de ‘hogere’ partij (als weldoener) de eed op zich, waarmee hij 
welwillend een ‘mindere’ (in belangrijkheid of leeftijd) goedgunstig zijn belofte schenkt.  

- In een ‘juridisch verbond’ (een ‘verbond, gebaseerd op wetgeving’) eist een machthebber een 
eed van trouw van iemand die onder zijn gezag valt.

- Bij een ‘gelijkwaardig verbond’ zweren twee personen of groepen die gelijkwaardig zijn in 
macht en autoriteit elkaar de eed.

Het Verbond van Mozes was een ‘juridisch verbond’. Het volk moest trouw en gehoorzaamheid 
zweren. Maar alle andere verbondssluitingen waarbij God betrokken is, zijn ‘genadige 
verbonden’, waarbij God de eed voor Zijn rekening neemt!

> Extra 2: 
Eaton stelt dat we niet als oudtestamentische christenen moeten leven. Juist bij het zelf- 
onderzoek voor deelname aan het ‘Heilig Avondmaal’ (1 Korinthe 11:27, 28) hebben veel  
gelovigen de neiging zichzelf op een wettische wijze te beoordelen. Wat is het op onwaar- 
dige wijze deelnemen? In een paar hoofdstukken terug waarschuwt Paulus voor innerlijke  
verdeeldheid: 9:14-21. Vervolgens komt hij daar in 11:17 e.v. op terug. In beide benadrukt hij het 
belang van innerlijke en onderlinge eenheid: dáárop moeten we onszelf onderzoeken! (9:10, 11; 
11:29; zie ook 11:33). De gedachte dat we zondig zijn en altijd wel zondaars zullen blijven, is niet 
Bijbels. In Christus zijn we verlost van de zonde (Openbaring 1:5) en geheiligd (rechtvaardig 
verklaard: 1 Korinthe 6:11; 2 Korinthe 5:21, zie ook Kolossenzen 2:10). Zo ziet God ons. Daarom: 
na onszelf te hebben getoetst op onze onderlinge liefde (zie ook 1 Johannes 2:9, 10) zegt Paulus 
niet: blijf maar weg. Nee, hij zegt: ‘Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zó eten 
van het brood en drinken uit de drinkbeker’ (cursivering door redactie). Juist die beker getuigt 
van onze nieuwe positie: het is de beker van het Nieuwe Verbond (1 Korinthe 11:25)! Kom en 
neem deel!
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38.  E E N H E I L I G E N AT I E  

H E B R E E Ë N 8:10-11

Vragen: 

1.   Onze bekering en rechtvaardiging gebeuren à la minute. Maar de innerlijke verandering 
(Gods wetten in ons verstand plaats geven) kost tijd. Wat is de overeenkomst tussen wat we 
lezen in Hebreeën 8:10 en Romeinen 12:1-3? En wat zijn de essentiële verschillen (als die er 
al zijn)?

2.   ‘We ontvangen een heel nieuw hart.’ Kunnen we daardoor niet meer zondigen? Wat veran-
dert er daardoor in onze motivatie en in wat wij verlangen? 

3.   Waarom kon de Wet de innerlijke verandering niet brengen, die het Nieuwe Verbond ons 
brengt?

4.   ‘Gelovigen in naam’ kenmerkten het Oude Verbond. Wie bij Israël hoorde, maakte auto-
matisch deel uit van het ‘uitverkoren volk van God’.  Eerder wees Eaton erop dat wij niet 
worden behouden door lidmaatschap van een bepaalde kerk. Toch zijn Gods beloften 
gericht aan ‘een gemeenschap van gelovigen’ en niet zozeer aan enkelingen. Wat maakt 
van een ‘naamchristen’ een werkelijke gelovige? Hoe werkte dat in jullie levens? Deel het 
met elkaar.

5.   De wetten van het Oude Verbond stonden samengevat op stenen tafels, de Tien Geboden 
(Exodus 31:18). Gods vinger had deze stenen platen beschreven. Hij schrijft nu Zijn wetten 
in onze harten. Harten leven, stenen zijn dood. Paulus geeft dan ook een vergaand verschil 
aan tussen het Oude en het Nieuwe Verbond in 2 Korinthe 3:7. Hoe noemt hij eerst het Oude 
(3:7) en vervolgens het Nieuwe Verbond (3:8)? En in vers 9? Wat zegt hij daarmee?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Eaton zegt dat Israël werd uitgebreid doordat God heidenen eraan toevoegde. De Bijbel 
kondigt op meerdere plaatsen al vóór de komst van Jezus aan dat het heil niet alleen voor 
Joden, maar ook voor de heidenen zal zijn. Heel Psalm 67 beschrijft dat bijvoorbeeld. De 
Hebreeënbrief gaat voor een groot deel over de consequenties voor de gelovigen. Niet de 
oude wetten, op steen geschreven, maar de nieuwe wetten van genade, door God Zelf in 
onze harten geschreven, zijn bepalend. De Hebreeuwse gelovigen zullen moeten accepte-
ren dat de oude voorschriften zijn vervangen door nieuwe, geestelijke principes. Gelovigen 
uit de ‘volken’ hoeven de oude wetten niet na te even. Zij mogen leven in een nieuwe bede-
ling, waarbij Gods wetten in hun harten geschreven staan.

7.   We worden in één tel behouden, gerechtvaardigd en wedergeboren. Daarna volgt een heel 
proces van innerlijke verandering en geestelijke groei. Dat heeft tijd nodig. Maar een klein 
deel van de nieuwtestamentische brieven gaat over (de zekerheid van) onze redding. Als 
het daarmee klaar was, zouden we genoeg hebben aan Romeinen 1:1 tot en met 8:17. Of zelfs 
alleen maar 2 Korinthe 5:17-21. Maar Romeinen gaat verder met bijvoorbeeld de oproep van 
12:1-2. Het grootste deel van de Brieven gaat over het groeiproces dat op onze bekering 
volgt. Ook de Hebreeënbrief moedigt ons aan om te volharden in dat leerproces (zoals in 
12:1-14). Ons doel: Romeinen 8:29. 
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38.  E E N H E I L I G E N AT I E  

> Extra 1: 
De wetten die God in onze harten schrijft zijn geestelijk. Zij veranderen ons van binnenuit door 
het werk van de Geest. In 1 Korinthe 2 legt Paulus uit wat het verschil is tussen de principes van 
de Wet en de nieuwe situatie, waarbij de Geest ons Gods bedoelingen openbaart. Hoe groot 
het verschil is met het oude wetssysteem, vat hij samen in 2:9: geen mens had zoiets verwacht! 
Daarna legt hij het verschil uit tussen de natuurlijke, menselijke manier van denken en leven 
en de geestelijke (2:9-15). Zijn slotsom is kernachtig: ‘Wij hebben de gedachten van Christus.’ 

> Extra 2: 
God sluit het Nieuwe Verbond in de eerste plaats met Israël (Jeremia 31:33; Hebreeën 8:10). 
Jezus kondigde het Verbond aan bij zijn discipelen, die Joden waren (Mattheüs 26:26-27).  
Pas later zien we hoe de beschikbaarheid ervan gaat beantwoorden aan de opdracht die Jezus 
gaf in Handelingen 1:8. Handelingen is eigenlijk één doorlopend verslag van hoe die verrij-
king van Israël met gelovigen uit de heidenen plaatsvond. De eerste uitbreiding betrof de  
Samaritanen (8:1, 5-8). Vervolgens een individuele heiden uit Afrika (8:26-39). Daarna een heel 
Romeins huishouden (10:1-48). Dat vraagt om een ‘herijking’ van opvattingen over wie deel van 
de gemeente (de kerk) mochten uitmaken (11:16-18). Vanaf Handelingen 13 zien we hoe keer op 
keer heidenen zich bekeren. God schrijft Zijn wetten vanaf dat moment ook in de harten van 
heidenen die zich bekeren!
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39.  V E R G E V I N G VA N ZO N D E N  

H E B R E E Ë N 8:11-12 

Vragen: 

1.   Het ontbreken van klasse-onderscheid zal het kenmerk zijn van de kerk. Waarom hebben 
wij toch vaak de neiging om onszelf als ‘anders’ te zien dan christenen met een ander oplei-
dingsniveau of een andere maatschappelijke positie (hoger of lager)? Wat zegt Romeinen 
3:21-24?

2.   Eaton noemt een rij van zes beloften uit de profetische boodschap van Jeremia. Wat is 
‘nummer 6’ volgens hem ten opzichte van de voorgaande vijf? Waarom is dat zo?

3.   Wat zij de gevolgen van onze onzekerheid over Gods genade? Wat hopen we daardoor te 
bereiken? En waarom werkt dat niet volgens Titus 3:5?

4.   De genade van het Nieuwe Verbond overtreft in alle opzichten de genade van het Oude  
Verbond. Wat zegt Johannes 1:16? En welk verschil noemt het erop volgende vers? Wat 
betekent dat voor de ‘vergeefbaarheid’ van zonden?

5.  ’Gods vergeving is zo radicaal, dat Hij nooit meer aan onze zonden terugdenkt.’ Micha 
7:18-19 geeft daar een mooi beeld van. Wat vult dat beeld aan bij hoe Eaton dat verwoordt? 
(Opmerking: de veel gebruikte uitdrukking ‘zee van vergetelheid’ komt niet uit de Bijbel, 
maar helpt ons wel beseffen hoe radicaal God vergeeft; zie ook Jeremia 31:34b!) En wat wil 
de Psalmist zeggen in Psalm 103:10-12?

Verdiepende gespreksstof:

6.   David besefte na zijn ernstige zonde (2 Samuël 11) dat de Wet hem niet kon redden. Hij 
verootmoedigde zich rechtstreeks voor Gods aangezicht. Psalm 51 is de neerslag daarvan. 
In vers 18 lezen we zijn besef, dat er voor wat hij deed geen offer ter verzoening bestond. 
Zijn hoop was dat God zijn oprechte berouw zou zien (51:19). Heel deze Psalm ademt een 
besef van de noodzaak om eerlijk te zijn over zijn enorme misstap: ‘Tegen U, U alleen heb ik 
gezondigd’ (51:6a). De echo daarvan lezen we in de gelijkenis van de verloren zoon: Lukas 
15:21. Let eens op de rol van genade (vergeving) en verwijt (verdienste) in die gelijkenis.

7.   De prijs voor vergeving van zonden is altijd hoog. De Israëlieten moesten voor het zondoffer 
een gaaf dier (zoals in Leviticus 5:5-13) naar de priester brengen. De priester was de midde-
laar tussen de zondaar en God. Onze Middelaar én het vereiste Offer is Christus (Hebreeën 
8:6). Daarover gaat de Brief in de komende hoofdstukken. Hijzelf was de hoge prijs voor 
onze schuld (1 Petrus 1:18-19). Efeze 5:2 wijst ons op een ander aspect van dat grote offer: het 
was God welgevallig! Niet alleen voor ons was het de grote oplossing voor de zonde, maar 
ook voor God Zelf! Slaakte de hemel een grote zucht van opluchting toen Gods ‘Masterplan’ 
volvoerd was?
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39.  V E R G E V I N G VA N ZO N D E N  

> Extra 1: 
‘Met opgeheven hand zondigen’ is in het Oude Testament een onvergeeflijke zonde, die wordt 
bestraft met de doodstraf. Daarbij gaat het niet zozeer om een bewuste zonde uit berekening 
(een misdaad bijvoorbeeld om zichzelf te verrijken), maar om een zonde die begaan wordt uit 
een opstandige houding tegen God. Alsof de zondaar zegt: ‘God kan mij nog meer vertellen, ik 
doe wat ik zelf wil!’ Het Oude Testament kent een aantal van dergelijke gebeurtenissen, waarbij 
God Zelf het vonnis voltrekt. Bijvoorbeeld: kort na het vaststellen van het onvergeeflijke van 
een dergelijke houding in Numeri 15:30 lezen we in Numeri 16:1-33 over het oproer van Korach, 
Dathan en Abiram.  Hun houding van verzet was een daad ‘met opgeheven hand’ en die eindig-
de met hun dood. Het Nieuwe Testament kent geen doodstrafbepalingen. 

> Extra 2: 
Jeremia richt zich met zijn profetie tot het volk van Israël (31:33). De Hebreeënbrief geeft geen 
aanleiding tot de zogenaamde ‘vervangingsleer’, die beweert dat Israël zijn roeping heeft ver-
speeld en dat de kerk het nieuwe Israël is. De gelovigen uit de heidenvolken zijn toegevoegd 
aan Israël (zie ook Romeinen 11:23-24, waar Israël vergeleken wordt met een tamme olijf-
boom; zie ook de erop volgende verzen 28-32). Er komen dagen dat de Joden gaan inzien dat zij 
Jezus nodig hebben als de door God gezonden Messias: Mattheüs 23:39 (totdat!); Lukas 21:24 
(totdat!); Romeinen 11:25 (totdat!); Jeremia 31:36-37 (let erop dat de verordeningen die van het 
Nieuwe Verbond uit vers 33 zijn!). Samen met Israël zullen we dan Jezus terug zien komen  
(Openbaring 1:7).
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40.  KO M TO C H!  

H E B R E E Ë N 8:13

Vragen: 

1.  Het vernieuwende werk van God in en door Jezus is één van de hoofthema’s in de Brief. Hoe 
beschrijft 1 Korinthe 2:9 dat?

2.  Het verrassende van Gods handelen was voor de Hebreeuwse gelovigen moeilijk te begrij-
pen. God handelde zo onverwacht en totaal anders dan zij hadden gedacht! Romeinen 
11:33-36 brengt dat prachtig onder woorden. Die gedachte was niet nieuw voor de Joodse 
christenen, want wat zegt Jesaja 40:13-14?

3.  Tijdens het schrijven van Hebreeën was de tempel nog in functie. Verwonderlijk, want in 
de ogen van de Joden moet het allerheiligste door het scheuren van het gordijn ontwijd 
geweest zijn (Mattheüs 27:51). Wat zegt Hebreeën 10:19-20? 

4.  Een beladen geweten kan ons belemmeren om vrijmoedig tot God te naderen. Wat zegt 
Johannes in 1 Johannes 1:7; 2:1-2; 3:20? 

5.  ‘De enige gebeden die in Gods ogen aanvaardbaar zijn, zijn gebeden die voortkomen uit 
vrijmoedig geloof.’ De Jakobusbrief besteedt veel aandacht aan ons bidden. Wat leren we 
uit 4:1-3; 1:6-8 en 5:15-17? (Lees 5:16 ook eens in de NBG51-vertaling.)

Verdiepende gespreksstof:

6.   ‘Een ‘christelijk geloof’, dat komt met wetticisme, heilig ontzag voor gewijde gebouwen, 
tal van rituelen en het gebruik van vergezochte symbolen, brengt ons weer onder het juk 
van het Oude Testament.’ In Galaten vraagt Paulus de gelovigen, waarom ze zich opnieuw 
een slavenjuk laten opleggen. (Galaten 5:1). In het gedeelte daarvóór heeft hij stilgestaan 
bij het leven van Abraham en diens zonen. Hij gebruikt hun situatie als beeldspraak voor 
de Wet en het Evangelie (4:21-31). De Wet bracht geen vrijheid. Het Evangelie wel, maar het 
kenmerk ervan is liefde en een geestelijke houding (5:13-14 en 16-18). 

7.   Eaton zet zich af tegen wettische systemen en misleidende rituelen, zoals de katholieke mis. 
Hoewel oprecht bedoeld door wie eraan deelnemen, is zo’n ritueel niet Bijbels. In dezelf-
de orde liggen de vieringen op Goede Vrijdag, waarbij Filipijnse ‘martelaren’ zich bloedig 
laten kruisigen (om na enkele uren weer te worden bevrijd). Zij hopen hierdoor dichter bij 
God te kunnen leven en te worden bevrijd van een schuldenlast. Maar het offer van Jezus is 
afdoende voor ieder die gelooft. Zelfkastijding voegt daar niets aan toe. Dergelijke ‘magi-
sche’ handelingen leiden ons af van de wekelijke inhoud van het Evangelie, dat in zichzelf 
genoeg kracht heeft om volkomen verlossing te bewerken (Romeinen 1:16). 
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40.  KO M TO C H!  

> Extra 1: 
Eaton begint zijn studie met (opnieuw) een overzicht van de Brief. Daarin somt hij vooral op 
wat er nieuw is ten opzichte van het oude systeem, en waarom dat nodig was. Maar, zegt hij 
in zijn conclusie: ‘Gods karakter, zoals dat werd geopenbaard in de wetgeving van Mozes, is 
onveranderd.’ Het Oude Testament schetst een beeld van God. Jezus toont ons een levend beeld 
van wie Hij is (Johannes 12:45). De ‘God van het Oude Testament’ wordt ons in beeldtaal en sym-
boliek gepresenteerd. Zijn wezen. Zijn heerlijkheid is ‘versluierd’, is de conclusie van Paulus in 
2 Korinthe 3:13-18. Daarbij neemt hij Mozes als voorbeeld (zie Exodus 34:29-35). Ook hier zien 
we het verschil tussen beide Verbonden. Het geweldige gevolg van de ‘onbedekte heerlijkheid’ 
die het Nieuwe Verbond brengt, lezen we in 2 Korinthe 3:18.

> Extra 2: 
Spurgeon zegt over het scheuren van het voorhangsel: ‘Toch is het scheuren van het voorhang-
sel van de tempel geen wonder, waaraan wij gemakkelijk voorbij mogen gaan. Het voorhangsel 
was gemaakt van ‘dubbeldraads fijn linnen met kunstig bewerkte cherubs.’ (Exodus 36:35) Dat 
geeft het idee van een sterk weefsel, een stuk duurzaam tapijtwerk, dat de grootste spanning 
kon verdragen. Geen mensenhanden zouden dat heilig ‘bedeksel’ hebben kunnen scheuren, 
en het zou ook niet mogelijk geweest zijn, dat het in het midden door een toevallige oorzaak in 
tweeën gedeeld werd. Nochtans, hoe vreemd het ook moge klinken: op het ogenblik, waarop 
de heilige persoonlijkheid van Jezus door de dood werd vaneengescheurd, werd ook het 
grote voorhangsel, dat het Heilige der Heiligen verborg, ‘van boven naar beneden in tweeën 
gescheurd.’ (Mattheüs 27:51) Wat betekende dat? In het Oosten geven de mensen uitdrukking 
aan hun smart door hun kleren te scheuren. Toen de tempel zijn Meester zag sterven, scheen hij 
door afschuw getroffen, en scheurde zijn voorhangsel. Geschokt door de zonde van de mens, 
verontwaardigd over de moord op zijn Heer, scheurde het fysieke symbool, in zijn medelijden 
met Hem, die de ware Tempel van God is, zijn heilig gewaad van boven naar beneden. Met 
dat voorhangsel werden ook de verordeningen van een aards priesterschap verscheurd. Ten 
teken van het sterven van de ceremoniële Wet verliet de ziel ervan haar heiligdom, en liet haar 
lichamelijke tabernakel als een dood ding achter.’ (Bron: internet, charlesspurgeon.nl/het- 
gescheurde-voorhangsel/; lichtelijk bewerkt door de vertaler)
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41.  D E TA B E R N A K E L  

H E B R E E Ë N 9:1-5

Vragen: 

1.   We krijgen in deze studie eerst een soort totaaloverzicht van de boodschap van Hebreeën. 
Aanleiding is de penibele situatie waarin gelovigen uit de Joden zich in de eerste eeuw 
bevonden. Wat maakt dat deze Brief ons ook nog in de 21e eeuw veel te zeggen heeft? 

2.   De tabernakel gaf een voorproef van wat nog moest komen. Stukje bij beetje openbaarde 
God meer over Zijn heilsplan. Na de tabernakel en tempel mochten de profeten er ‘tipjes 
van de sluier over oplichten’. Maar het bleef voor hen grotendeels een verborgen zaak. Wat 
zegt 1 Petrus 1:10-12? 

3.   God gaf het ontwerp; Mozes liet het uitvoeren. Maar Gods ‘voorontwerp’ kreeg pas zijn ver-
vulling in Jezus. Kijk alvast eens vooruit naar 10:4-10. Wat maakte het zo belangrijk dat 
Jezus ‘in een lichaam’ (10:5) op aarde kwam? 

4.   De hof buiten de tabernakel vertegenwoordigde de wereld. Een hogepriester moest zich 
losmaken van al het ‘wereldse’, voordat hij het heiligdom in mocht. Leviticus 16:4 vertelt 
daarover. Wij hebben vrij toegang tot de troon van Genade (Hebreeën 4:16). Wat is dan toch 
de betekenis voor ons van 2 Korinthe 6:16-7:1?

5.   Onze Hogepriester heeft Zijn dienst verricht in een heel andere tabernakel (9:11). Welke 
kwalificaties van die ‘tabernakel’ lezen we daar? Wat wil dat zeggen over de aardse taberna-
kel en tempel? En wat zegt dat over onze ‘gebedshuizen’?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het volk verzette zich heel wat keren tegen Mozes. Riskant, zegt Eaton, zoals het ook voor 
ons riskant zou zijn om Jezus’ verlossingswerk te veronachtzamen. Het eerste verzet tegen 
Mozes’ leiderschap vond al vóór de bevrijding uit Egypte plaats (Exodus 5:21). Ook na de 
bevrijding duurde het niet lang voordat er verzet rees tegen hem. Nog net hadden ze feest 
gevierd (15:1-18) of het eerste gemopper klonk al in de legerplaats (15:24). Onze houding 
hoort anders te zijn (1 Korinthe 10:10-11; Filippenzen 2:14-15).

7.   De Brief aan de Hebreeën gaat in de komende paragrafen nog verder in op de betekenis 
van Jezus’ priesterdienst en de hemelse tabernakel. Over de verzoening die Hij bewerkte 
getuigt de Bijbel in 1 Johannes 1:7. Openbaring geeft een klein aantal treffende beschrij-
vingen van de rijkdom van wat Hij voor ons tot stand gebracht heeft. Een beknopte bloem- 
lezing (zonder de minder expliciete teksten, die eveneens raakvlakken hebben met Zijn 
werk op aarde, zoals die waarin Hij het Lam genoemd wordt): Openbaring 1:5; 5:9; 7:14; 
12:11.
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41.  D E TA B E R N A K E L  

> Extra 1: 
Eaton beschrijft de symboliek van de voorwerpen die in en bij de ark in het ‘heilige der heiligen’ 
lagen: het verzoendeksel, wat sprak van onze volle verzekerdheid, het offerbloed sprak van ver-
zoening, de staf verwees naar het Priesterschap van Jezus en de kruik met manna sprak van 
voorziening in onze dagelijkse behoeften. Op de Grote Verzoendag bracht de Hogepriester een 
offer waarmee hij verzoening deed over alle zonden van het afgelopen jaar (Leviticus 16:17). 
Volle verzekerdheid is voor ons een geschenk dat Jezus met Zijn bloed bewerkt (Hebreeën 9:14). 
De staf bevestigde het priesterschap van Aáron (Numeri 17:1-10). Jezus is onze Hogepriester. 
Het manna voorzag in de woestijn het volk van dagelijks voedsel. Jezus betrekt die voorziening 
op Zichzelf in Johannes 6:32, 35. Hij is het Brood waarom wij geleerd hebben te bidden in het 
Onze Vader (Mattheüs 6:11). 

> Extra 2: 
Hebreeën verwijst in deze en in de komende studies naar de hemelse tabernakel (zoals in 
9:11). Dat beeld komen we opnieuw tegen in Openbaring 11:19, waar zelfs sprake is van een 
ark. Blijkbaar is dat de plek waar Jezus Zijn offerbloed voor ons heeft ‘geplengd’ (Hebreeën 
9:11-14, 22-26). Over de hemelse ‘tabernakel’ of tent lezen we ook in Openbaring 15:5-8 en 21:3.  
De tempel in Jeruzalem is verwoest in het jaar 70 n. Chr. Door de inwoning van de Heilige Geest 
noemt de Bijbel nu de gelovigen Gods tempel op aarde: 1 Korinthe 3:16; 6:19-20; 2 Korinthe 
6:16; 1 Petrus 2:4-5; Hebreeën 3:6.
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42.  WAT B E S C H I K B A A R K WA M  

H E B R E E Ë N 9:6-12

Vragen: 

1.   Het ‘allerheiligste’ van de tabernakel (en later de tempel) was niet vrij toegankelijk. Wat was 
daar de positieve betekenis van?

2.   Hebreeën 11:13 zegt daar iets over. Wat was volgens het laatste gedeelte van dat vers daar de 
uitwerking van? Voelen wij ons nu ook nog zo?

3.   We lezen: niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk 
(9:6). Waarom vermeldt de Hebreeënbrief dat de hogepriester ook voor zichzelf verzoening 
moest doen?

4.   Het Oude Verbond werd gekenmerkt door onvolmaaktheid. Maar het geloof van veel 
‘geloofshelden’ lijkt verre van onvolmaakt. Waarom kiest Eaton hier onder andere voor Elia 
als voorbeeld? (Kijk eens naar Hebreeën 11:35 en 1 Koningen 17:18-24.)

5.   We hebben al eens eerder gekeken naar de onvolmaaktheid van het oude systeem, waar-
bij een onvolmaakte hogepriester gekenmerkt wordt door zijn eigen zondige positie. In  
Zacharia 3:1-10 wordt dat duidelijk weergegeven. Maar daar is ook sprake van hoop: God 
was bereid om dat onvolmaakte te overkleden met volmaaktheid. Wat daar gebeurt laat 
Gods genade zien, maar is ook al een voorbode van wat God zal doen in de ‘betere orde’.  
Wat belooft Zacharia 3:8 en 9b?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 9 zet ‘de betere orde’ (9:10) tegenover het ‘oude wetssysteem’ met zijn rituelen. 
Er zijn een aantal essentiële verschillen. Ten eerste de onvolmaakte hogepriester tegenover 
Jezus als de volmaakte Hogepriester. Ten tweede het bloed van dieren tegenover Jezus, Die 
Zijn eigen bloed gaf. Ten derde de ontoegankelijke tabernakel en de vrije toegang die wij 
hebben (4:14). Ten vierde was het een opgelegd systeem (9:10) met onvolmaakte middelen, 
tegenover een uitnodiging om (uit eigen beweging) te komen tot het heil (Lukas 14:17b;  
2 Korinthe 5:20; Johannes 7:37). En dan was er ook nog ook het aardse tegenover het  
hemelse heiligdom. Er wordt een streep gezet door de oude voorzieningen. Alles wat  
ontoereikend was werd vervangen door het volkomen volmaakte (Hebreeën 9:11-12).   

7.   Het Oude Testament kende wel een vooruitzicht van eeuwig leven (Daniël 12:2, Psalm 49:16), 
maar geen garantie. Pas door Jezus’ offer is er eeuwige verlossing beschikbaar (Hebreeën 
9:12; Johannes 12:25). Het belang van Jezus’ overwinning op de dood lezen we in 1 Korinthe 
15:20-26 en 42-57. De dood heeft niet langer het laatste woord: 2 Korinthe 4:14; Openbaring 
1:18; 21:4.
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42.  WAT B E S C H I K B A A R K WA M  

> Extra 1: 
De volgende studie richt de aandacht op de betekenis van het bloed van Jezus. Een ander aspect 
van de ‘geestelijke zegeningen’ van het werk van Jezus betreft Zijn Naam. De naam van Mozes 
had geen geestelijke kracht. De Wet had in aardse betekenis wel en grote mate van autoriteit (al 
maakte de zwakte van het vlees hem machteloos – Romeinen 8:3), maar in geestelijke zin was 
zijn naam een naam als die van ieder mens. Jezus is daarop de Grote Uitzondering. Zijn Naam 
wordt ons toevertrouwd als een Naam met groot geestelijk gezag. In Zijn Naam mogen we won-
deren verwachten (Markus 16:17-18). In Handelingen zien we dat ook gebeuren (onder andere 
in 3:16). Wij mogen bidden in Zijn Naam (Johannes 14:12-14; 15:23-26). Het gezag van Zijn Naam 
zal gelovigen vergeving schenken (Lukas 24:47). We ontvangen de Heilige Geest door Zijn 
Naam (Johannes 14:26). Hij heeft de Naam boven alle Naam (Hebreeën 1:4). In Zijn Naam zijn 
we geheiligd en gerechtvaardigd (1 Korinthe 6:11). Zijn Naam is een geschenk op zich! 

> Extra 2: 
Onder het Oude Verbond was de Heilige Geest min of meer een verborgen kant van de God van 
Israël. Hoewel Hij meermalen genoemd wordt (al vanaf Genesis 1:2), gebeurt Zijn werk vaak 
in het verborgene. Zoals in hoe Hij sprak door de tabernakel en de tempeldienst (Hebreeën 
9:8). Opmerkelijk is dat een heidense koning tot erkenning kwam dat Gods Geest door een 
mens kon werken (Genesis 41:38-39). Eenzelfde situatie zien we in Daniël 4:8, 5:12 (al kiezen 
de vertalers ervoor om ‘geest’ hier zonder hoofdletter te schrijven). We zien hoe Gods Geest 
richters toerust voor hun taak, werkzaam was (tijdelijk in Saul en later) in David en de  
profeten. (Onder andere te lezen in Richteren 3:9-10; 6:34 en andere; 1 Samuël 11:6; 16:13;  
2 Kronieken 15:1, etc.) Gods Geest was vanaf het begin volop betrokken bij de bouw van de 
tabernakel (Exodus 31:3-5). Dat brengt de Hebreeënschrijver tot zijn uitspraak in 9:8. Pas in het 
Nieuwe Testament komt de Heilige Geest niet zo nu en dan over iemand, maar wil Hij blijvend 
in iedere gelovige wonen (Johannes 14:16-17; Handelingen 5:32). Johannes 7:39 geeft het ver-
schil aan tussen de oude en de nieuwe situatie, wat de beschikbaarheid van de Heilige Geest 
betreft. 
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43.  H E T B LO E D VA N C H R I S T U S 

H E B R E E Ë N 9:11-15

Vragen: 

1.   Het is de Heilige Geest die Jezus door leven en dood heen leidde naar Zijn opstanding. Het 
geheim van leven zoals God dat brengt, is de adem, de Geest van God ( in het Hebreeuws: 
adem, wind, geest). Gods adem heeft de mens het leven geschonken (Genesis 2:7). Daaraan 
herinnert Jesaja 57:15-16. Wat zegt Romeinen 8:11-13 in dit verband? 

2.   De zonde wordt ons niet toegerekend, maar wat ons wel wordt toegerekend is de zondeloos-
heid van Jezus. Paulus schrijft daarover in Romeinen 4:23-25 en 2 Korinthe 5:17-21. Waarom 
wordt dit wel de ‘genaderuil’ genoemd? Lees ook Galaten 3:13-14.

3.   Wat maakt dat ook goed bedoelde inspanningen ‘dode werken’ kunnen zijn? En waarom 
spreekt de Bijbel ervan dat juist ons geweten (niet ons verstand…) daarvan gereinigd mag 
zijn? Is dat meer dan besef van vergeving hebben?

4.   In 9:13 staat dat dierenoffers de Israëlieten naar het vlees reinigden. Waarom werden zij 
niet in hun geweten gereinigd?

5.   Eaton wijst op de betekenis van de werkwoordsvormen in 9:11-15. Jezus heeft met Zijn bloed 
een aantal dingen voor ons beschikbaar gemaakt. Wat is ‘compleet’, wat ‘in proces’ en wat 
is ‘mogelijk bereikbaar’? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Gods adem (ruach) is het die leven wekt (Genesis 2:7). Zijn Geest (Ruach; in het Grieks 
Pneuma) heeft Jezus opgewekt (1 Petrus 3:18). We zien dat ook gebeuren in het bijzondere 
visioen van Ezechiël (37:1-10). Een profetisch beeld dat spreekt over het herstel van Israël 
als Gods volk. Gods wind (Zijn Geest) zal Israël weer tot leven brengen. Maar ook in de kerk 
is het Gods Geest die levend geloof voortbrengt. Wedergeboorte (levensadem voor een 
leven met God) is een werk van de Geest (Johannes 1:12-13; 3:5-8). Pas als de Heilige Geest in 
ons woont, kunnen we met overtuiging zeggen: ‘Jezus is Heer’ (1 Korinthe 12:3).

7.   Jezus is de Middelaar van het Nieuwe Verbond. Een middelaar treedt op om twee (of meer) 
partijen met elkaar te verzoenen en de verbinding te herstellen. Verzoening gaat verder 
dan ‘zand erover’. Onze zonden zijn ook niet (zoals bij het Oude Verbond) bedekt (Psalm 
32:1-2; Romeinen 4:7-8), maar volledig uitgewist (Handelingen 3:19; Kolossenzen 2:13-14). 
Maar Jezus brengt ons ook in een nieuwe, liefdevolle relatie met de Vader (Johannes 3:14-
18; 16:27). De Wet kon geen ‘brug’ naar God slaan, maar Jezus heeft die verbinding mogelijk 
gemaakt (Johannes 1:16-17; 14:6). Hij is de Middelaar tussen God en mensen (1 Timotheüs 
2:3b-5).
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43.  H E T B LO E D VA N C H R I S T U S 

> Extra 1: 
In het Oude Testament werd reiniging bewerkt door het sprenkelen van bloed met een bundel-
tje hysop. Daarmee was ook in de beslissende nacht van de bevrijding uit Egypte de deurpost 
van de huizen van de Israëlieten van bloed van het offerlam voorzien (Exodus 12:22). In Levi-
ticus 14:4-7, 49-53 en in Numeri 19:6-9, 17-19 zien we hoe hysop in combinatie met bronwater 
(levend water, zeggen andere vertalingen) en bloed (soms ook as) gebruikt wordt als reiniging 
van zonde en ziekte. In Psalm 51:9 gebruikt David dit beeld om zijn zonden te belijden en te 
smeken om genade (51:9). In Hebreeën 9:13 zegt de schrijver dat dit alleen volstaat voor het 
reinigen van het vlees, niet van het geweten. Verderop (in 9:19) komt hysop opnieuw ter sprake. 
Voor de Wet had hysop een speciale functie in het proces van reiniging. Maar, zegt Hebreeën, 
het offer van Jezus is veel meer toereikend dan offerbloed van dieren, water en as (en het spren-
kelen met hysop) om ook ons geweten te reinigen (9:12). Jesaja 1:11-18 zet de oude (ontoereiken-
de) offerdienst al in het licht van de komende genade.

> Extra 2: 
Jezus nam de vloek van de Wet op Zich in onze plaats. En dat, terwijl Hij (na Adam en Eva, in de 
beginfase van hun leven) de eerste Mens was Die niet onder de vloek van de zonde en van de 
Wet leefde! De Wet, die bedoeld was om zegen te brengen, hield ook de dreiging in van vloek 
(Leviticus 26:14-39; Deuteronomium 27:26). Paulus stelt vast dat de Wet ons niet heeft kunnen 
redden (‘Wij waren in de macht van de zonde, en de Wet kon ons niet redden’, Romeinen 8:3 
BGT). Daardoor trof de vloek de mensheid (Galaten 3:10). Maar dan gebeurt het wonder: Jezus 
wordt voor ons tot een vloek (Galaten 3:13; zie ook Deuteronomium 21:22-23). Hij werd voor 
ons tot zonde gemaakt (2 Korinthe 5:21). Het gevolg is dat wij niets liever willen dan als bevrijde 
mensen (vrij van de zonde, vrij van de vloek) voor te Hem leven (2 Korinthe 5:15). 
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44.  H E T T E S TA M E N T VA N J E Z U S C H R I S T U S 

H E B R E E Ë N 9:16-22

Vragen: 

1.   Wat voegt het voorbeeld van ‘arrabon’ toe aan wat Hebreeën zegt over het Verbond en het 
testament? En wat wil Efeze 1:13-14 met dat woord zeggen?

2.   Waarom waren er onder het Oude Verbond dieren nodig, die door te sterven de beloften 
beschikbaar maakten voor de Israëlieten?

3.   Het Oude Verbond kende verschillende categorieën zonden. Ernstige vergrijpen (waarvoor 
geen enkel offer vergeving kon bewerken!), of waarvoor een ander soort offer nodig was 
dan voor ‘lichtere zonden’. Het bloed van Jezus reinigt van alle (!) zonde (1 Johannes 1:7b). 
Wat zegt Eaton over de onmisbaarheid van Zijn offerbloed?

4.   ‘Wat nodig is voor vergeving, is een plaatsvervanger, die de doodstraf in al zijn heftigheid 
ondergaat.’ Vroeger waren dat offerdieren. Nu is het Jezus, Gods Offerlam. Wat zei Johan-
nes de Doper in Johannes 1:29? Wat betekent het dat Jezus ook in de hemel als ‘Lam’ bekend 
staat (zoals in Openbaring 5:12; 7:10, 14)? 

5.   De titel van deze studie verwijst (vanuit 9:16-17) naar het gebruik om in een testament een 
erfenis vast te leggen. Een testament komt pas in werking na de dood van de erflater (9:17). 
Wat is de extra betekenis van Jezus’ opstanding als we aan Zijn erfenis voor ons denken? 
(Zie ook 9:28 en 10:19-22 en 24)

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het woord voor ‘testament’ kan ook ‘verbond’ betekenen. Onze Bijbel is ingedeeld in twee 
testamenten. Het eerste deel kan onmogelijk ‘Het Oude Verbond’ heten, want we kennen 
daarin meerdere verbondssluitingen: dat met de aarde (bij Noach, Genesis 8:20-22), 
met Abraham (Genesis 15:7-21), met Mozes (Exodus 19-24), met David en zijn nageslacht  
(2 Samuël 7:11b-16; Psalm 89:20-30). We zien er wel de ‘nalatenschap’ in van Noach en 
de aartsvaders (Abraham, Izak en Jakob: hun geloof) en hun nakomelingen. Hun geloof 
mag ons inspireren (Hebreeën 11:4-38). En uiteindelijk heeft hun geloofstrouw de Messias 
voortgebracht.

7.    Het sprenkelen met bloed (of water en bloed) zien we terug in sommige rituelen in de ver-
schillende kerken. Het reinigen met wijwater, de pasgeboren kinderziel reinigen (onder 
andere een Roomse opvatting) of het kind inlijven in het verbond der vaderen (sommige 
reformatorische kerken) gebeurt ook door het sprenkelen, in dit geval niet met bloed, maar 
met (wij- of doop-)water. Opmerkelijker is dat de Bijbel spreekt over ‘water en bloed’ dat uit 
de zij van Jezus kwam door de speerstoot in Zijn zij aan het kruis. 1 Johannes 5:6 en 8 noemt 
zowel water als bloed. Jezus gaf Zijn bloed voor onze reiniging (1 Johannes 1:7b). Over de 
doop lijkt Hebreeën 10:22 te spreken. Titus 3:5 spreekt niet van sprenkelen, maar van het 
‘bad van de 
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> Extra 1: 
Het Nieuwe Testament kent maar één verbond: het ‘genadeverbond’, dat Jezus instelde met Zijn 
eigen bloed: het Nieuwe Verbond van Mattheüs 26:28. De Hebreeënbrief richt zich op het Ver-
bond met Mozes (het Oude Verbond) en hoe dit vervangen is door een beter Verbond in Jezus 
(het Nieuwe Verbond). Wie beide verbonden probeert na te leven (de Wet én de genade) is (om 
in moderne telefonie-termen te spreken) ‘verkeerd verbonden’. Hebreeën stelt dat het Oude 
Verbond heeft afgedaan: wij leven nu uit de genade van Christus. (Zie ook Johannes 1:16-17.) 
Alle pogingen om vanuit de Wet gerechtvaardigd te worden, wordt ‘dode werken’ genoemd. De 
Wet heeft zijn eindpunt, zijn definitieve voltooiing gevonden in Jezus. Want Christus is het einde 
der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft (Romeinen 4:10 NBG).

> Extra 2: 
Hebreeën noemt wat Jezus tot stand bracht onze erfenis (9:15). Vandaar ook de noodzaak van 
de dood van de Erflater, zodat de erfenis beschikbaar komt. In zijn studie over de Romeinen-
brief noemt Eaton wat die erfenis inhoudt. Dat is, zegt hij, niet onze redding, maar de wereld 
(Romeinen 4:13)! Als geestelijke nakomelingen van Abraham (Galaten 3:29; Romeinen 8:17) 
beërven we de wereld. Verrassend! 

Met Abraham erven we: a. de volken (Genesis 12:3; want de volken zullen zich tot Jezus bekeren 
door de inzet van Zijn volgelingen – Psalm 2:8); b. zegen (net als Abraham, door vol te houden 
in geloof Hebreeën 6:12); c. een nieuwe naam (net als Abram die Abraham werd – Genesis 17:5) 
en daarmee nieuwe heerlijkheid (Openbaring 2:17); d. een roeping (zoals ook Abraham geroe-
pen werd): een roeping om voor anderen een bron van zegen te zijn (Genesis 12:2; Galaten 3:14). 
(Ontleend aan: Michael A. Eaton, Romeinen, leven uit genade, blz. 80, 81, Uitg. The Grace Factory).
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45.  D E R E I N I G I N G VA N D E H E M E L S E D I N G E N  

H E B R E E Ë N 9:23

Vragen: 

1.   Eaton schetst wat het kruis Jezus allemaal kostte, nog afgezien van Zijn leven en het prijs-
geven van Zijn zondeloosheid. ‘Jezus gaf daar alles prijs wat Hij had en was, compleet met 
alles wat Zijn reputatie omvatte.’ Filippenzen 2: 7-8 beschrijft dat in krachtige woorden: 
slaaf, vernederd, kruisdood. Wat bedoelt die tekst als er staat dat Jezus ‘de gestalte van een 
slaaf’ aannam? 

2.   We gebruiken het woord ‘hemel’ in verschillende betekenissen. ‘Hemel en aarde bewegen’ 
om iets gedaan te krijgen, is een uitdrukking die ook ongelovigen gebruiken. Zij richten 
zich niet biddend tot God in de hemel. We voelen ons ‘hemels’ of zelfs ‘in de zevende hemel’. 
Hoe zou het komen dat de hemel in ons taalgebruik iets verhevens, iets uitzonderlijks  
betekent? Zou dat aanleiding kunnen geven voor een gesprek met een ongelovige?

3.   Het bloed van Jezus vertegenwoordigt ‘de hoogst denkbare prijs’ (zie 1 Petrus 1:18). Het 
woord ‘vergankelijk’ komt in dat hoofdstuk driemaal voor (1:7, 18 en 23). In al die teksten 
gaat het om de onvergankelijke uitwerking van het verlossingswerk van Jezus. Wat zegt dat 
over het thema van onze studie, het bloed van Jezus?

4.   Het bloed van Jezus reinigt de hemelse dingen. Eaton geeft daarvoor vier redenen. Waarom 
is het van belang dat de hemel niet toegankelijk is voor de satan? (Job 1:6; Openbaring 12:10; 
deze teksten maken daarover iets duidelijk). Wat voegt Openbaring 12:11 daaraan toe?

5.   We weten dat Jezus regeert vanuit de hemel en dat Hij voor ons pleit. Maar de Bijbel vertelt 
ook dat Hij ons daar een plaats om te wonen voorbereidt. Wat zegt Jezus in Johannes: 14:3? 
Hoe belangrijk is in dat verband wat Hij bidt in Johannes 17:24? Hoe zijn wij nu dan ‘bij 
Hem’?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Dat de hemel ergens boven ons is, is volgens Eaton beeldtaal, zodat we er een bepaalde 
voorstelling bij hebben. Jezus verdween niet door op te lossen in het luchtledige, nee, Hij 
steeg op naar Gods troon. Wat zag Stefanus in Handelingen 7:55-56? Keek hij omhoog, of 
ontving hij een visioen? Dat staat er niet bij. Elia werd opgenomen in de hemel (2 Koningen 
2:11; daar staat niet dat hij ‘opsteeg’!) en Jakob zag een ladder, die de verbinding tussen 
hemel en aarde aangaf (Genesis 28:12-13). Maar we kunnen het feit dat de hemel ‘hoger’ 
is dan de aarde ook figuurlijk beschouwen: van een hogere orde, een alles overtreffende 
plaats, vol van Gods heerlijkheid. Eigenlijk is de hemel vooral Gods woonplaats, een plek 
die ons bevattingsvermogen te boven gaat. Onzichtbaar voor ons, maar misschien wel veel 
dichterbij dan wij denken.

7.   Het kruis vervangt in feite het altaar én het verzoendeksel uit het Oude Verbond. Een ver-
vloekt martelwerktuig (‘dwaasheid’, 1 Korinthe 1:18, 23) werd voor ons hét symbool van 
eeuwige verzoening. Wat Jezus daaraan tot stand bracht, brengt voor ons ‘gerechtigheid, 
heiliging en verlossing’ (1 Korinthe 1:30). Paulus is resoluut in zijn conclusie: er is niets wat 
het offer aan het kruis overtreft: ‘… want ik had mij voorgenomen niets anders onder u te 
weten dan Jezus Christus, en Die gekruisigd’, 1 Korinthe 2:2).
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> Extra 1: 
We zien dat offerbloed in het Oude Testament een grote rol speelt. Eénmaal per jaar ging de 
hogepriester het allerheiligste van de tabernakel (en later de tempel) binnen. Daar bracht 
hij verzoening voor het hele volk, door op het verzoendeksel van de ark zevenmaal bloed 
te sprenkelen (Leviticus 16:14). Eerst het bloed van een jonge stier als offer voor zichzelf.  
Vervolgens het bloed van een bok voor het volk (16:11, 15). Ook de horens van het altaar werden 
bestreken met het offerbloed. Wat daarna gebeurde is wel heel opmerkelijk. Een tweede bok 
moest de zonden van het volk wegdragen, de wildernis in (16:20-22). De uitdrukking ‘iemand 
als zondebok aanwijzen’ is daarvan afgeleid. Het overblijfsel van de offerdieren werd buiten de 
legerplaats verbrand (16:27). In Hebreeën 13 wordt daar een verband gelegd met het lijden van 
Jezus buiten de stadsmuren. Daar komen we verderop nog op terug. 

> Extra 2: 
De Hebreeënbrief trekt in grote lijnen een vergelijking tussen de mogelijkheden voor Israël 
om hun relatie met God te onderhouden, en de ‘open en levende weg’ die Jezus voor ons 
geworden is (10:19-20). Keer op keer blijken de godsdienstige ceremonies van het Oude  
Verbond een schaduwbeeld te geven van het volmaakte zoenoffer dat Jezus bracht. Melchizedek 
was een soort schaduwbeeld van de komende eeuwige Hogepriester (7:1). De priesterdienst was 
een ‘afbeelding en schaduw van de hemelse dingen’ (8:5). De tabernakel was een ‘zinnebeeld 
voor de tegenwoordige tijd’ (9:9) en de voorwerpen van de tabernakel waren ‘de afbeelding van 
de dingen die in de hemelen zijn’ (9:23). Het vormde allemaal ‘een tegenbeeld’ (9:24). De hele 
Wet (niet alleen de geboden en bepalingen, maar de hele geschiedenis van Adam tot Christus!) 
vormde ‘slechts een schaduw van de toekomstige heilsgoederen’ (10:1). Het gescheurde voor-
hangsel (Mattheüs 27:51) spreekt van het vlees, het lichaam van Jezus (10:20). Verzoening voor 
onze zonden en vrije toegang tot God komen niet door de oude rituelen van offerdienst, maar 
door dat ene, volmaakte offer! Het is het grote thema van deze Brief.
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H E B R E E Ë N 9:24-28

Vragen: 

1.   De Joden (ook die in Jezus zijn gaan geloven) hechten speciale betekenis aan de tempel. 
Zij zijn diep onder de indruk van de tempel en de vroegere tabernakel’. Jezus ontmoette 
die houding ook bij Zijn leerlingen (Mattheüs 24:1-2). Letterlijk gebeurt in 70 n. Chr., wat 
Hij daar voorzegt. Maar als de Hebreeënbrief geschreven wordt, staat de tempel er nog. 
Waarom wil de schrijver als het ware in het denken van de gelovigen die ‘sacrale’ betekenis 
van de tempel ‘afbreken’? (9:24)

2.   In 9:26-28 staat tot driemaal toe ‘eenmaal’.  Wat maakt die herhaling zo bijzonder? En 
waarom is ‘voor de tweede keer’ in 9:28 zo opmerkelijk?

3.   Jezus ging de hemel binnen met het doel om voor het aangezicht van God te verschijnen 
voor ons (9:24). Wat betekent dat ‘voor ons’? Welke uitleg lezen we bij Eaton? 

4.   God ziet ons niet meer als zondaars, maar als rechtvaardigen ‘in Christus’ (in Zijn volbrach-
te werk, zie Romeinen 3:21-28). Hoe staat dat in 2 Korinthe 5:21? Wat is daarvan het gevolg 
voor hoe we elkaar en onszelf zien (2 Korinthe 5:16-21)?

5.   Wat zijn de drie hoofdpunten van ‘de geweldig unieke, definitieve betekenis van het werk 
van Jezus’? Wat maakt dat die drie punten onafscheidelijk met elkaar verbonden zijn?

Verdiepende gespreksstof:

6.    De Hogepriester droeg aan zijn priestergewaad belletjes. Het klingelen daarvan wordt door 
de Bijbel als signaal van zijn naderen voor Gods aangezicht op Grote Verzoendag beschre-
ven (Exodus 28:33-35). De Joodse overlevering geeft daaraan een extra betekenis. Uit Levi-
ticus 10:1-7 kunnen we opmaken dat het verschijnen in Gods nabijheid niet zonder risico 
was. ‘God is een verterend vuur,’ zegt Hebreeën 12:29. Vandaar dat volgens oude Joodse 
geschriften de belletjes lieten horen dat de hogepriester nog leefde. Volgens diezelfde 
overlevering droeg de hogepriester een koord om zijn enkel, zodat hij bij overlijden naar 
buiten getrokken kon worden. Hoe bijzonder dat wij zonder angst tot God mogen naderen: 
Hebreeën 4:14-16. Dit tekstgedeelte bevat één van de kerngedachten van de Brief.

7.   Heel opmerkelijk is dat de Bijbel keer op keer benadrukt dat Jezus niet alleen de volmaakte 
hogepriester is, maar ook het volmaakte offerlam. Zoals kort voor de bevrijding uit Egypte 
het paaslam de Israëlieten beschermde voor de doodsengel, zo beschermt Jezus ons voor 
het oordeel en bevrijdt Hij ons van de macht van de dood. 1 Korinthe 5:7 verwijst hiernaar, 
met daarbij een zinspeling op de opdracht van Israël om voorafgaand aan het Paasfeest alle 
gegiste spijzen te verwijderen uit hun huis (de verzen 6 en 8; zie Exodus 12:17). De eerste 
keer dat Jezus wordt aangewezen als Lam van God vinden we in Jesaja 53:7. Vervolgens 
is het Johannes de Doper die Jezus aanwijst als het Lam van God dat de zonde wegneemt 
(Johannes 1:29). In 1 Petrus 1:19 staat, dat we zijn vrijgekocht ‘met het kostbare bloed van 
Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam’. Heel opmerkelijk is dat Jezus ook in 
de hemel zichtbaar wordt als het Lam: Openbaring noemt Jezus drieëntwintig (!) maal ‘het 
Lam’. Daarbij wordt soms verwezen naar Zijn bloed ((7:14, 17; 12:11) en Zijn offer (5:6, 12). 
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> Extra 1: 
Wij zullen in de nieuwe schepping na de wederkomst van Jezus met Hem heersen. 2 Timotheüs 
2:12a; Openbaring 3:21; 5:10; 22:5 spreken daarvan (zie ook 20:4). Waarover zullen wij regeren? 
Mogelijk over de dieren (zoals de bedoeling was bij de eerste schepping: Genesis 1:28). Maar 
mogelijk ook over de heidenen die niet onder het oordeel vielen, ondanks dat dat zij het offer 
van Jezus niet kenden (Romeinen 2:14-16; Zie ook Romeinen 2:6-7; 1 Petrus 1:17; Openbaring 
20:12-13; bovendien spreekt 22:2 van heidenvolken die genezing nodig zullen hebben). Er lijkt 
dus sprake te zijn van koningen (de gelovigen) en hun onderdanen (Openbaring 21:24-26). Toch 
geeft de Bijbel geen helder uitsluitsel over een soort ‘tweederangs geredden’: Openbaring 20:15 
lijkt dit uit te sluiten. De enige norm waaraan wij moeten voldoen en die absolute zekerheid 
biedt, is dat onze namen staan opgeschreven in het boek des levens (Lukas 10:20; Filippenzen 
4:3; Openbaring 3:5; 13:8; 17:8; 20:12-15; 21:27). 

> Extra 2: 
Jezus is onze volmaakte Hogepriester, Die met ons meevoelt en door Zijn eigen vlees als offer 
ons eeuwig heil bracht. De Hebreeënbrief behandelt dit thema verspreid door de Brief. De 
belangrijkste teksten daarover op een rijtje: 2:17; 4:15 (barmhartig, doordat Hij aan ons gelijk 
geworden is); 3:1 (Apostel en Hogepriester van onze belijdenis); 4:14; 8:1-3; 9:11-12, 24 (met Zijn 
volmaakte offer het hemels heiligdom ingegaan); 5:1-6 ; 6:20; 7:12; 7:23-25 (zoals Melchizedek, 
maar voor eeuwig); 7:11-21 (niet onder de Wet); 7:22 (Borg van een beter Verbond); 7:26-28 (vol-
maakt); 9:26; 10:12 (voor de zonde geofferd); 10:14 (met Zijn éénmalig offer heeft Hij ons voor 
eeuwig volmaakt!); 10:19-23 (onze grote Hogepriester, Die Zichzelf gaf). Conclusie: Laten wij 
dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en 
genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip (4:16).
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H E B R E E Ë N 10:1-4 

Vragen: 

1.   Wat was onder het Oude Verbond de ‘sleutel’ tot behoud (zie Genesis 15:6; Habakuk 2:4b)? 
En waarom was het offersysteem van de Wet dat juist niet?

2.   Wat ’bewees’ de eindeloze herhaling van offers onder de Wet? En wat bewijst het afdoende 
karakter van het offer van Jezus? (Hebreeën 10:12, 15; ook Romeinen 1:4)

3.   Waarom is Jezus de oplossing voor ons schuldbesef? Wat beamen we in dat verband met 
onze doop volgens 1 Petrus 3:21?

4.   Vergelijk Hebreeën 9:13-14 eens met 10:2-4. Wat is het doel van een gereinigd geweten vol-
gens 9:14?

5.   Het offer van Jezus is volmaakt. Het volstaat voor God. Maar het betekent ook veel meer 
dan zomaar iets bijzonders voor ons. Wat zeggen Hebreeën 10:10 en 10:14 over de ‘houd-
baarheidsdatum’ ervan? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 10:1 spreekt over ‘volmaaktheid’. De Wet kon die, ondanks duizenden offers, niet 
brengen (7:11, 19; 9:9). Het offer van Jezus heeft ons a. vergeving geschonken (Romeinen 
3:23-25), b. verlost van de heerschappij van de zonde (Romeinen 6:11-14), c. overgebracht 
uit het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van Gods licht (Kolossenzen 1:13; 1 Petrus 
2:9), d. (als we Hem aannemen) tot kinderen van God gemaakt (Johannes 1:12; Galaten 3:26; 
1 Johannes 5:1), e. geheiligd en volmaaktheid geschonken (Hebreeën 10:10, 14), f. bevrijd 
van de vloek van de Wet (Galaten 3:13) en g. van de straf op de zonde (Johannes 3:18; Romei-
nen 6:23), en h. eeuwige behoudenis (en dus eeuwig leven – Romeinen 6:22) geschonken 
(Johannes 3:15-18a, 36; Hebreeën 10:14). Bovendien heeft Hij ons erdoor i. geestelijke zege-
ningen (Galaten 3:14a), j. de belofte van de Geest (Handelingen 2:9; Galaten 3:14b) en k. het 
vooruitzicht van onze erfenis gegeven (Hebreeën 9:15; 1 Petrus 1:3-4). Volmaaktheid is dus 
één van al deze zegeningen die Zijn offer ons gebracht heeft.

7.   Eaton zegt: ‘Een werkelijke aanbidder is iemand die met een gereinigd geweten tot God 
nadert.’ In Zijn gesprek over de plaats van aanbidding (Jeruzalem of bij de put van Jakob te 
Sichar, Samaria) met de Samaritaanse vrouw, komt Jezus met een opmerkelijke uitspraak: 
niet de plek van aanbidding, maar het hart van de aanbidder telt voor God (Johannes 4:23 ‘de 
tijd… is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want 
de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.’). Daarbij vallen een aantal dingen op: 1. God peilt 
onze aanbidding: is die uit het vlees of de Geest en wekelijk oprecht (gedragen door waar-
heid; niet gehuicheld)? 2. We aanbidden de Vader (een term die voor Joden, maar ook voor 
Samaritanen op zijn minst ‘onwennig’ gevoeld zal hebben!). 3. God ziet uit naar (zoekt!) dat 
soort aanbidders. We zien in de Bijbel dat aanbidden een wezenlijk onderdeel vormt van 
iedere vorm van contact met God (Mattheüs 4:10), maar ook de valse goden ‘eisen’ aanbid-
ding. Het is wat de satan steeds weer van God wil roven (Ezechiël 28:12b-17; Mattheüs 4:9). 
Bij Zijn komst op aarde werd Jezus aanbeden door de wijzen (Mattheüs 2:2, 11). In Openba-
ring ‘galmt’ de hemel van de aanbidding van Het Lam en van God op Zijn troon. Daar klinkt 
ook voor ons de oproep om Hem te aanbidden: Openbaring 7:14.
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> Extra 1: 
De opvatting over brood en wijn bij het herdenken van de dood van Jezus is tijdens de reforma-
tie één van de grote splijtzwammen geweest bij de breuk tussen katholieken en protestanten. 
Eaton is heel resoluut in zijn mening over het aspect van een ‘herhaald offer’. Hebreeën bena-
drukt keer op keer het eenmalige karakter van Jezus’ offerdood (9:25-28; 10:10, 12, 14,19-20). 
Een voorafschaduwing van Zijn offer zien we bij Abraham (Genesis 22). Een ram wordt daar de 
uiteindelijke plaatsvervanger. Eigenlijk hoorden wij allen te sterven ‘op het altaar’, maar onze 
Plaatsvervanger, het Lam van God, heeft onze straf gedragen. In Zijn eenmalige offer zijn wij 
behouden. Dat mogen we vieren bij het ‘gedenken met brood en wijn’. 

> Extra 2: 
Het offer van Jezus vond plaats op een wel heel vreemd ‘altaar’: het kruis. Dat alleen al was een 
teken van het feit, dat Hij de vloek van de zonde op Zich nam (Galaten 3:31). Hij moest als ‘ver-
vloekte’ vóór zonsondergang begraven worden (Deuteronomium 21:22-23; Mattheüs 527:57-
60). Normaal zouden, om dat mogelijk te maken, Zijn botten gebroken worden, om Zijn sterven 
te bespoedigen. Maar bij Jezus was dat niet nodig (Johannes 19:31-36; Psalm 34:21). Jezus stierf 
niet door het breken van Zijn beenderen, want Hij gaf Zelf het moment van Zijn sterven aan, 
toen Hij wist dat álles was volbracht (Johannes 19:30). Hij had al aangekondigd, dat Hij Zijn 
leven zou afleggen (‘Ik geef het uit Mijzelf…’; Johannes 10:17-18). Was het feit dat Hij op die 
manier stierf (niet door uitputting die hoorde bij de kruisiging of het breken van beenderen, 
maar door het leven los te laten: Lukas 23:46) dat de Romeinse officier overtuigd raakte van 
Zijn goddelijkheid (Markus 15:39; Mattheüs 27:54)? Het kruis blijft voor veel mensen een vaag 
symbool, of een ‘dwaasheid’ (1 Korinthe 1:18a). Voor Paulus was het een teken van overwinning 
(1 Korinthe 1:18b)!
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48.  V O O R A LT I J D G E H E I L I G D  

H E B R E E Ë N 10:5-10

Vragen: 

1.   Wat Psalm 40 zegt over ons oor, kan op twee manieren worden uitgelegd. Welke zijn dat? 
Kijk ook nog eens naar Exodus 21:6! Wie van beide manieren van interpretatie heeft vol-
gens jou de ingrijpendste betekenis? Welke oproep lees je erin voor jezelf?

2.   De profeten die aangaven dat de offers van de Wet niet voldeden aan Gods eis, hadden niet 
zozeer iets tegen de Wet. Waartegen keerden zij zich dan met hun uitspraken?

3.   Jesaja 1:11-15 (vol afkeuring over de offerdienst en de hartsgesteldheid van wie de offers 
brengen), wordt gevolgd door een oproep in 1:16-17 en een belofte (positief en negatief) in 
1:18-20. Wat daarin heeft betrekking op het volmaakte offer van Jezus?

4.   Psalm 40 toont ons ‘Gods diepste verlangen’. Wat is dat?

5.   Wij zijn geheiligd (Hebreeën 10:10; voltooide tijd). Dat is onze positie in Christus. Vanuit 
die positie mogen we gaan werken aan onze ‘heiligmaking’.  Wat is de overeenkomst tussen 
1 Thessalonicenzen 4:1-4 en de oproep van Romeinen 12:1? Welke rol speelt de Heilige Geest 
in dat proces? (Romeinen 8:9.)

Verdiepende gespreksstof:

6.   De gehoorzaamheid van Jezus ging heel ver! Psalm 40:19-20 legt de lat hoog! Jesaja somt 
een aantal kenmerken van Zijn offerbereidheid op (Jesaja 50:4-6). Maar bij Jezus zien we 
dat Zijn bereidheid om God in alles te gehoorzamen nog veel verder gaat. De Evangeliën 
vermelden een groot aantal vernederende behandelingen die Hij onderging (Mattheüs 
26:67-68; 27:28-31, 39-44). Toch was het vooral de zondeschuld die Hem gekweld moet 
hebben: Jesaja 53:6b; 59:2; Romeinen 8:3. Hij, Die altijd (van eeuwigheid aan!) in een zuive-
re relatie met de Vader had geleefd (Johannes 5:19-20a; 14:10-11), werd aan het kruis door 
God verlaten…! (Mattheüs 27:46) Zijn gehoorzaamheid bereikte zo het ene hoogtepunt na 
het andere (Hebreeën 5:7-8). Zijn verworvenheden zijn beschikbaar voor wie op hun beurt 
Hem gehoorzamen (Hebreeën 5:9). 

7.   Gehoorzaamheid is een sleutelbegrip in ons leven als christen. Niet om onze redding te ver-
werven, want die berust op genade (Romeinen 6:23). Maar wel om voor God te leven. Een 
prachtig voorbeeld uit het Oude Testament zien we in het leven van Jona. Hoe zijn onge-
hoorzaamheid verandert in een morrende gehoorzaamheid. Het effect betekent zegen voor 
anderen (Ninevé). Maar door zijn verstokte hartsgesteldheid loopt hijzelf zegen op zegen 
mis. Maar, zegt de Bijbel, bij ons is dat anders: nu bent u van harte gehoorzaam geworden 
(Romeinen 6:17). (Lees ook de verzen dar omheen: 15-22.)
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> Extra 1: 
Eaton zet in vier punten op een rij hoe Jezus Gods diepste verlangen vervulde. Opnieuw brengt 
ons dat bij het ‘slotpleidooi’ van Jezus, wat de vertalers het ‘Hogepriesterlijk gebed’ noemen: 
Johannes 17. We lezen: 1. het doel van Zijn optreden en aanstaande lijden: a. verheerlijking, 
b. eeuwig leven voor de Zijnen (17:1-3, 5-6, 10). 2. De constatering dat het werk nu op het punt 
staat voleindigd te worden (4, 7-9). 3. pleidooi voor Zijn volgelingen (11-17, 19-21). 4. Onze posi-
tie in de wereld (11-18). 5. Gebed om eenheid onder de gelovigen (21-23). 6. Doel van die eenheid 
(23). 7. Verbondenheid van de gelovigen met Jezus en de Vader en Zijn liefde (23-26). In Zijn 
toewijding aan de Vader (met heel Zijn vlees) wil Hij ons betrekken: door de eenheid met Hem, 
kunnen we één zijn met elkaar en samen volkomen (met ons oor en heel ons lichaam, ‘met hart 
en ziel’) beschikbaar en gehoorzaam zijn, tot eer van God. 

> Extra 2: 
In het Nieuwe Testament worden veel aanhalingen uit het Oude Testament gehaald uit de 
Septuaginta. Dat merken we aan kleine afwijkingen ten opzichte van onze vertalingen (uit het 
Hebreeuws). De vertaling in het Grieks werd door (tweeën-)zeventig schriftgeleerden (Septua-
ginta verwijst naar 70) gemaakt in de derde en tweede eeuw voor Christus. In die periode werd 
door veel Joden het Hebreeuws nauwelijks meer gesproken. Het Aramees had in Palestina de 
overhand, maar voor internationaal gebruik was het Grieks de verbindende taal. Zoiets als het 
Engels in de vroegere Engelse overzeese gebieden (en in Zuid-Amerika het Spaans). Ook nu 
moeten veel volken het doen met een Bijbelvertaling in een ‘overkoepelende’ taal, in plaats van 
in hun moedertaal, de ‘taal van hun hart’. In toenemende mate is er echter behoefte aan een 
Bijbel in de eigen taal. Dat daardoor de Bijbel meer aanspreekt, is een inzicht van de laatste 
vijftig tot zeventig jaar. Bij ons heeft dat geleid tot herziening van de ‘verouderd klinkende’ 
Statenvertaling of zelfs tot heel nieuwe vertalingen.  

Extraatje bij Extra 2: Stel je voor dat je nu nog je toevlucht zou moeten nemen tot de Deux 
Aes-vertaling uit 1562. Dit is de inleiding daaruit (‘gewoon’ in het Nederlands! maar oorspron-
kelijk ook nog eens in gotische letters…): 

BIBLIA: Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE SCHRIFT, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, 
Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden Lectien, die in andere 
loflicke Ouersettinghen gheuonden, ende hier aen de kant toe ghesettet zijn: Met noch rijcke aenwijs-
inghen, der ghelijck ofte onghelijckstemmenden plaetsen, op het allerghewiste met scheydtletteren, 
ende versen ghetale (daer een yeghelick Cap. na Hebreischer wijse, mede onderdeylt is) verteeckent. 
(Internet: Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren.)
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49.  A L S KO N I N G G E Z E T E N A A N G O D S R E C H T E R H A N D  

H E B R E E Ë N 10:11-14 

Vragen: 

1.   De Hebreeënbrief toont ons in 10:11 hoe wanhopig Israël de weg naar Gods genade zocht 
door middel van uitzichtloze rituelen. De Wet ‘hield hen bij de les’, maar bracht geen ver-
lossing. Hoe noemt Galaten 3:24-25 dat? Kun je dat uitleggen? 

2.   ‘Zo zullen al Zijn vijanden (zonde, dood, onvolmaaktheid, de satan met zijn trawanten) een 
voetenbank onder Zijn voeten gemaakt worden.’ Kijk eens hoe Openbaring dat beschrijft in 
20:10-14. Waarom speelt ook het oordeel over de ongelovigen daarbij een rol (20:12-13, 15)?

3.   Wat zal er volgens Openbaring 21:4 en 22:3 na de definitieve overwinning waarvan Hebreeën  
10:13 spreekt ook niet meer zijn? Wat voegt Micha 4:2-4 daaraan toe? 

4.   Jezus heerst over Zijn volgelingen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 
28:18b). Voor de eindoverwinning schakelt Hij Zijn kinderen in (Openbaring 12:10-11). Wat 
zijn onze wapens?

5.   Waarom is het belangrijk dat 8:14 goed vertaald wordt: hen die geheiligd ZIJN (en niet: 
geheiligd WORDEN)? Als geheiligde kinderen van God mogen we deelnemen aan het ver-
spreiden van het Evangelie en daarmee het rijk van de satan helpen verslaan. Wat zijn onze 
wapens volgens Efeze 6:13-19? Dat laatste vers hoort er ook bij! En zelfs vers 20 zegt nog iets 
over onze strijdwijze. Hoe zit dat?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën maakt veel gebruik van figuurlijk taalgebruik (‘beeldtaal’ noemt Eaton dat). Dat 
was onder Joden heel gebruikelijk. Dat zien we terug in de ‘beeldende’ woorden van Jezus 
over de wijnstok (Johannes 15:1-8), de vijgenboom (Lukas 21:25-22), de wind (Johannes 3:8; 
Lukas 12:54-55), Zijn gelijkenissen, enz. Maar ook het Oude Testament gebruikt dergelij-
ke beelden. Bijvoorbeeld de gelijkenis van Jotham in Richteren 9:6-21. Ook de profeten 
gebruikten heel vaak dit soort beelden. Soms rijen ‘beelden’ achtereen, zoals in Jeremia 
12:7-13. In het Nieuwe testament zien we die Joodse gewoonte terug. Heel sterk is de ‘beeld-
taal’ die Jakobus gebruikt om de invloed van onze woorden te beschrijven (Jakobus 3:2-12).

7.   Het is belangrijk dat 8:14 goed vertaald wordt: hen die geheiligd ZIJN (en niet: geheiligd 
WORDEN)! Als geheiligde kinderen van God mogen we deelnemen aan het verspreiden 
van het Evangelie en daarmee het rijk van de satan helpen verslaan. De overwinning staat 
vast: Romeinen 8:37; 2 Korinthe 2:14; Openbaring 6:2; 20:10, 14.
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49.  A L S KO N I N G G E Z E T E N A A N G O D S R E C H T E R H A N D  

> Extra 1: 
Van Gods kant is alles gedaan om af te rekenen met de zonde. Jezus’ werk is volbracht. Hij kon 
zich zetten aan Gods rechterhand. Dat voor iedere (!) zonde is betaald, betekent niet dat ieder 
mens automatisch met God verzoend is. Die gedachte, die we ‘alverzoening’ noemen, negeert 
de noodzaak van bekering en wedergeboorte. Een keus uit veel Bijbelgedeeltes die de noodzaak 
van bekering benadrukken: Johannes 1: 12; 3:3, 16-18, 36; 6:40; Handelingen 2:40; 2 Korinthe 
5:17-21 (5:20 is het sleutelvers!); Hebreeën 5:9. 

> Extra 2: 
‘Religieuze dwangmatigheid en een wettisch leven kunnen ons dat (een zuiver geweten om 
vrijuit naar Gods troon te gaan) onmogelijk schenken,’ zegt Eaton. We hebben vaak de nei-
ging om onszelf (en elkaar) verplichtingen op te leggen. Natuurlijk is het goed om dagelijks 
tijd voor God te reserveren. Maar de ‘plicht’ om stille tijd te houden (om nog maar te zwijgen 
van ‘moeten’ vasten), verschaft ons geen vrijheid. We lopen de kans om onszelf en anderen 
opnieuw een schuldgevoel aan te praten, wanneer we ‘weer eens tekortschieten’. Er bestaan 
goede gewoontes, maar dan moeten de motieven wel zuiver zijn. Zalig hij die zichzelf niet oor-
deelt in wat hem goeddunkt (Romeinen 14:22b).

> Extra 3: 
De kerk maakt deel uit van Gods leger. De opdracht is om het koninkrijk van Jezus te verbrei-
den (Mattheüs 24:14). Zo verslaan de gelovigen de satan. Eaton noemt hierbij de beeldspraak 
uit Openbaring 12:4b-5. We zien wat onze wapens zijn in Efeze 6:13-19. Dat laatste vers hoort 
er ook bij! En zelfs vers 20 zegt nog iets over onze strijdwijze. In Openbaring wordt de kerk 
‘het nageslacht van de vrouw’ genoemd, dat het getuigenis van Jezus Christus heeft (12:17). 
Ook dat getuigenis is een wapen, maar niet het enige (Openbaring 12:11)! De draak is de duivel 
(20:2), die definitief zal worden verslagen (20:10). Jezus trekt op aan het hoofd van de Zijnen, 
die in smetteloos fijn linnen gekleed Hem volgen. Dat zijn de geheiligden uit Hebreeën 10:14 
(zie Openbaring 6:2; 7:9, 13-14; 19:11-14). De overwinning staat vast (zie hierboven: punt 7).
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50.  H E T N I E U W E V E R B O N D  

H E B R E E Ë N 10:15-18 

Vragen: 

1.   Waarom kan in onze relatie met God er nooit sprake zijn van een ‘gelijkwaardig verbond’?

2.   We lezen: ‘Een vernieuwd verstand en een nieuw hart. Dat begint ermee dat we worden 
‘herschapen’…’ Wat zegt 2 Korinthe 5:17? Wat is de relatie met het voorgaande vers (5:16)? 

3.   In Jeremia 31:31-34 wordt ons een nieuw hart beloofd. Ezechiël 11:19-20 vertelt waartoe dat 
nieuwe hart zal leiden. Wat zal volgens Ezechiël de uitwerking van die ‘harttransplantatie’ 
zijn? Wat valt op in vergelijking met wat Jeremia profeteerde?

4.   De kerk vervangt Israël niet. De gelovigen uit de heidenen worden eraan toegevoegd. God 
heeft Zijn Israël niet afgeschreven, betoogt niet alleen Eaton. Wat lezen we in Jeremia 31:35-
37? En wat is de belofte in het gedeelte daarvoor (31:34)? Wat betekent dat voor Israël (de 
Joden) als toekomstige volgelingen van Jezus?

5.   ‘De volkomen vergeving van iedere zonde … houdt in dat er geen enkel verder offer (ook geen 
zelfopoffering of boetedoening, red.) meer gevraagd wordt voor de vergeving van zonden.’ 
Waar komt de behoefte vandaan dat mensen willen boeten voor hun zonden om daarmee 
verzoening met God (of ‘goden’) te bewerken? In alle religies (maar ook binnen het chris-
tendom) zien we dat verschijnsel. Het gaf in Israël voeding aan het offeren op onheilige 
plaatsen en aan afgoderij (zie 2 Koningen 17:7-23). Hoe speelde Paulus in op die behoefte in 
Handelingen 17:22-31?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We hebben een nieuw hart nodig en een nieuw verstand. Efeze 4:17-18 verduidelijkt waar 
het daarbij om gaat. Heidenen zonder Jezus wandelen in ‘de zinloosheid van hun denken’ 
en zijn ‘verduisterd in hun verstand’ (zie ook Romeinen 3:11). Hun hart is verhard. Een hart 
van steen, noemt Ezechiël dat (11:19-20). Ook na de ‘transformatie’ van ons verstand en de 
‘transplantatie’ van ons hart wil de Heilige Geest vernieuwend werken in ons. Romeinen 
12:1-3 roept ons op om te veranderen in onze gezindheid (ons ‘denken’ moet worden ver-
nieuwd, zegt de NBG-vertaling). Het wonder van de wedergeboorte verandert ons van bin-
nenuit (Titus 3:5).  

7.   Onze studie zegt ‘De ‘hoop van Zijn roeping’ en de ‘heerlijkheid van Zijn erfenis’ (Efeze 1:18), 
die niet hetzelfde zijn als de belofte van vergeving en rechtvaardiging, liggen voor hen in 
het verschiet.’ De aanhaling komt uit een gebed van Paulus voor de gelovigen (Efeze 1:15-
21) met een krachtige conclusie er achteraan (1:22-23). Paulus dankt (voor het geloof en de 
onderlinge liefde) en bidt aansluitend: 1. om de Geest van wijsheid en openbaring, 2. dat zij 
Hem zullen kennen, 3. verlichting van hun verstand. Dat om weet te hebben van 4. de hoop 
van Zijn roeping, 5. de rijke heerlijkheid van Zijn erfenis, 6. de grootheid van Zijn kracht. 
De basis van wat dit in (en aan) de gelovigen uitwerkt is a. het feit dat Jezus is opgewekt uit 
de doden, en b. het feit dat Hij gezeteld is aan Gods rechterhand, om daar c. verheven te zijn 
boven alles wat in deze en de komende wereld zal bestaan. Vervolgens bekroont 1:23 dit 
met de gedachte dat deze verheerlijkte Heer Hoofd is over Zijn kerk.
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> Extra 1: 
De Hebreeënbrief heeft ons vanaf 8:1 tot 10:18 het grote verschil duidelijk gemaakt tussen de 
Wet en het ‘Verbond van genade’ in Jezus Christus. Het verschil tussen het Oude en het Nieuwe 
Verbond betreft 1. het offer (duizenden niet volmaakte offers tegenover één volmaakt offer),  
2. het priesterschap (onvolmaakte en sterfelijke priesters en daar tegenover de volmaakte Zoon 
van God als onze Hogepriester voor eeuwig), 3. hoe dit toereikend is (verzoening voor een groot 
aantal, maar lang niet alle zonden, tegenover vergeving voor álle zonden), 4. het innerlijk van 
de mens (een wettische instelling tegenover een vernieuwde geest en een nieuw hart en ver-
stand). Dat laatste wordt samengevat in Titus 3:2-6. 

> Extra 2: 
‘Ieder verbond wordt bekrachtigd met het bloed van een offer.’ Dat geldt voor de alle Bijbelse 
verbondssluitingen tussen God en mensen. Dat lezen we bijvoorbeeld al in Genesis 9 (Gods ver-
bond met Noach en de aarde), in Genesis 15 (met Abraham) en Exodus 24:8 (Mozes en het volk). 
Maar bij het sluiten van een verbond tussen mensen onderling ligt dat anders (ook in onze 
dagen tussen landen, bijvoorbeeld). Een voorbeeld van zo’n menselijk verbond (een ‘weder-
zijds’ of ‘gelijkwaardig’ verbond) zien we in Genesis 26:26-31. Wel zien we ook daar dat de ver-
bondssluiting wordt bekrachtigd met een eed. In 1 Samuël 18:3 ontbreken dergelijke details. 
Die lezen we wel verderop (20:16-17, let op het ‘opnieuw zweren’! en 23:18 – God als Getuige). 
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51.  V O L L E V R I J M O E D I G H E I D  

H E B R E E Ë N 10:19-21

Vragen: 

1.   De symbolen van het Nieuwe Verbond zijn bedoeld om ons geloof (en de onderlinge band) 
te versterken; niet meer om de weg tot God te effenen. Wat betekent het vieren van het 
Heilig Avondmaal? (1 Korinthe 11:24-26). Waarom doen we dat tot Zijn wederkomst?

2.   Wat zijn de rijke verworvenheden van het Nieuwe Verbond? Wat hebben we daar in de 
praktijk van ons leven aan?

3.   Van de vijf oproepen uit dit gedeelte van Hebreeën gaan er drie over onszelf en twee hebben 
betrekking op onderlinge verhoudingen. Dit gaat verder dan alleen op zondag in de kerk. 
Hoe zou je doordeweeks op elkaar kunnen letten en elkaar kunnen aanmoedigen in het 
geloof? Gebeurt dat ook?

4.   Waarom wordt het lichaam van Jezus (Zijn ‘vlees’) vergeleken met het voorhangsel in de 
tabernakel (en tempel)? Wat heeft Mattheüs 27:51 daarover te zeggen?

5.   Hoe belangrijk is het gegeven dat we ‘bevoegd zijn’ om tot God te naderen in alle vrijmoe-
digheid, wanneer we kijken naar de feiten van een beschikbare ‘levende weg’ en ‘grote 
Hogepriester’? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   We zien in deze studie een ‘switch’ naar een nieuw thema: de oproep om de verworven-
heden van het Nieuwe Verbond een plaats te geven in ons dagelijkse (geloofs-) leven. De 
basis hiervoor is gelegd: Jezus en Zijn volbrachte werk, waarmee Hij het Oude Verbond tot 
vervulling heeft gebracht. Dat Verbond is definitief afgesloten. We leven in een nieuwe 
‘bedeling’, een nieuw tijdperk. Dat geeft nogal wat veranderingen! Het is niet zomaar zoiets 
als overgaan van oudjaar naar nieuwjaar. Jeremia profeteerde daar al over (31:31-34), maar 
ook Ezechiël (11:19-20; 36:26-27). Hoewel ze die woorden kenden, had de ‘oude garde’ daar 
moeite mee (wat blijkt uit de Hebreeënbrief en Galaten 2:15-5:1). Jezus gebruikte een sterke 
metafoor in Mattheüs 9:16-17 (Het is jammer dat sommige vertalingen daarin ‘nieuwe’ ver-
vangen door ‘jonge’: het gaat om iets totaal nieuws!). 

7.   Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, 
is getrouw (10:23). Onze hoop is verankerd in Gods trouw. In studie 28 hebben we al stilge-
staan bij wat Hebreeën 6:19 erover zegt. Niet alleen is onze hoop vast verankerd, ook ons 
belijden van die hoop mag ‘onwrikbaar vast’ zijn. Romeinen 5:5 zegt dat onze hoop niet zal 
worden teleurgesteld. Die hoop wordt voor ons bewaard in de hemelen (Kolossenzen 1:5). 
De oproep om eraan vast te houden, vinden we ook terug in Romeinen 15:4 en Kolossenzen 
1:23. Die hoop maakt deel uit van onze belijdenis, zegt Hebreeën 10:23. Ons getuigenis is 
dan ook bruikbaar als getuigenis van onze ‘verzekerde’ hoop: 1 Petrus 3:15.
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> Extra 2: 
De hele priesterdienst en de inrichting van de tabernakel en tempel onder het Oude Verbond 
hadden een symbolische betekenis. Zij verwezen naar de hemelse werkelijkheid, die in Jezus 
geopenbaard en vervuld zou worden. De symbolen van het Nieuwe Verbond zijn bedoeld om 
ons geloof (en de onderlinge band) te versterken; niet meer om de weg tot God te effenen. 
Eaton noemt er een aantal. De waterdoop was bij Johannes een doop van bekering (Markus 
1:4). Na het offer van Jezus en Zijn opstanding werd de betekenis vernieuwd (Romeinen 6:3-8; 
Kolossenzen 2:12-14; 1 Petrus 3:21). Het Heilig Avondmaal is bedoeld om de dood van Jezus te 
gedenken (Lukas 22:17-20; 1 Korinthe 11:26). Zalving met olie was in het Oude Testament een 
teken van Gods Geest om een speciale bediening te vervullen als priester, koning of profeet 
(Exodus 28:41; 1 Samuël 9:16; 16:12-13; 1 Koningen 19:16). Binnen het Nieuwe Verbond is de 
zalving van de Heilige Geest een rechtstreeks werk van de Geest, dat niet door een fysieke zal-
ving (soms wel onder handoplegging – Handelingen 8:17) plaatsvindt (1 Johannes 2:20, 27). 
Zalven gebeurt soms wel lijfelijk in combinatie met gebed om genezing (Jakobus 5:14-15). De 
heilige kus vormde een begroetingsritueel tussen gelovigen onderling, een gewoonte die we 
in onze dagen niet zozeer meer kennen (Romeinen 16:16 en andere plaatsen; zie ook Handelin-
gen 20:36-38). De broederhand staat voor het elkaar in praktisch opzicht voorthelpen om een 
bediening verder vorm te kunnen geven (Galaten 2:9 NBG). Veel instellingen die zich bezig-
houden met het faciliteren van hulp- en evangelisatie-activiteiten zouden we ‘een broederlijke 
handreiking’ kunnen noemen. In sommige kringen is ook navolging van de voetwassing een 
gebruikelijk ritueel (zie Johannes 13:14).

> Extra 2: 
Hebreeën roept ons voortdurend op om de Persoon van Jezus en Zijn offer naar waarde te schat-
ten. Beseffen we wel hoe bijzonder Hij is en hoe geweldig het is wat Hij deed voor ons (Hebree-
en 1:9)? De Brief staat in het verlengde van wat de Evangeliën vertellen en licht daar een aantal 
elementen uit. Niet zozeer de wonderen (zie Johannes 21:25), de gelijkenissen, de prediking van 
Jezus (zoals de ‘Bergrede’, Mattheüs 5:1-8:1), maar het wonder van de vleeswording van Gods 
Zoon (Johannes 1:1-18; Hebreeën 2:6-9, 14, 17-18) en de betekenis van Zijn dood en hemelvaart 
na de opstanding (Hebreeën 9:14-15, 24-26; 10:10-12; 13:20; plus verheerlijking in de hemel – 
1:3; 4:14; 9:11, 24; 10:12). Dat alles tegen de achtergrond van het Oude Verbond met zijn cere-
monieel en bijbehorende priesterdienst (5:1-10:18). Wat de Brief zegt over Melchizedek in 7:4 
(Merk nu op hoe groot hij is…), is evenzeer van toepassing op hoe de schrijver aandacht vraagt 
voor de grootsheid en unieke betekenis van Jezus.
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52.  TOT G O D N A D E R E N 

H E B R E E Ë N 10:22-23 

Vragen: 

1.   In twee punten roepen de verzen 10:22, 23 ons op om ons geloof om te zetten in actie. Wat 
zijn die twee? En waarin lijken ze op elkaar aan te sluiten?

2.   Tot God naderen komt herhaaldelijk aan de orde in de Brief. Wat is het verschil tussen ons 
vrijmoedig naderen (Hebreeën) en wat staat in Jakobus 4:8? 

3.   Gewassen met rein water, verwijst naar de wassingen van de priesters onder het oude ver-
bond (als schaduwbeeld). Onze reinheid (gewassen-zijn) is een geschenk, pure genade. Wat 
zegt Jezus in Johannes 15:3? Wat is het doel van die reiniging (Johannes 15:12)? Wat is het 
woord dat ons definitief rein verklaard heeft? 

4.   ‘Hoop is geloof dat vooruitkijkt’. In ons dagelijks taalgebruik is dat vaak anders. Iemand die 
‘ik geloof van wel…’, of ‘ik hoop van wel…’ zegt, is bepaald niet zeker van zijn verwachtin-
gen. Hoe stellig was de hoop van de discipelen in Lukas 24:21? En van de dichter van Psalm 
42:12?

5.   Niet de doop (het doopwater) reinigt ons. Wat reinigt ons wel? En waarom is dat niet een 
lichamelijk gebeuren, maar iets wat geestelijk plaatsvindt? Wat is dan wat we met de doop 
uitbeelden (als symbool)? (In de studie worden in dit verband ook twee teksten genoemd.) 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Ons hart is gereinigd (10:22), zodat wij in volle vrijmoedigheid (zonder veroordeling) tot 
God kunnen naderen. Jezus verklaart ons rein (Johannes 15:12-13). Een wijnrank wordt 
‘rein’ gehouden door hem te ‘stiften’ (wilde uitlopers verwijderen) en te ‘krenten’ (minder 
kansrijke trosjes onrijpe druiven wegnemen, zodat de betere trossen voller worden). In 
beide gevallen gebeurt dit om te voorkomen dat ‘vruchteloze’ delen groeistoffen benutten, 
ten koste van de beoogde vrucht. Johannes 15:1-8 beschrijft hoe de Wijngaardenier (God) 
ons leven vrijmaakt van wat vrucht voor Hem belemmert. In 15:7 staat een prachtige belof-
te. Het erop volgende vers (15:8) geeft een richtlijn voor waar we om bidden…!

7.   Hebreeën blijft gebruik maken van schaduwbeelden: het Oude Testament is een rijke bron 
van informatie over Gods uiteindelijke heilsplan in Jezus Christus. Het is alsof God ‘verbor-
gen waarheden’ legde in wat Israël overkwam (1 Korinthe 10:1-11) en in alles wat Hij van hen 
vroeg (1 Korinthe 9:9-10). Ook in de andere brieven van het Nieuwe Testament komen we 
dus ‘onthullingen’ tegen van zulke verborgenheden (de Bijbel noemt dat ‘geheimenissen’, 
zie Romeinen 16:25-26 en veel andere plaatsen).  
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52.  TOT G O D N A D E R E N 

> Extra 1: 
Hebreeën 10:22 spreekt over tot Hem naderen met een waarachtig hart. Ons ‘hart’ is het meest 
bepalende deel van onze persoonlijkheid. Daarom noemt de Bijbel ons hart ook de plek bij 
uitstek waarin geloof zetelt (Jozua 24:23; Spreuken 3:5; Jeremia 32:39-40; Romeinen 10:10) en 
waarin Gods Geest werkt (Romeinen 2:29, zie ook Deuteronomium 30:6, 10; Jeremia 24:7; 31:33; 
Galaten 4:6). Want in ons hart nemen we beslissingen. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de oproep 
in Handelingen 11:23 (zie ook 1 Samuël 7:3; Ezra 7:10). Waar Barnabas de gelovigen oproept om 
naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven, NBG. Ons hart kan ons misleiden (Jere-
mia 17:9-10; zie ook Jakobus 1:26), maar kan ook een bron van zekerheid voor ons zijn (Romei-
nen 10:10; Galaten 4:6). Trouwens, de Bijbel schrijft ook God een hart toe (bijvoorbeeld Genesis 
6:6; 1 Samuël 13:14). Een waarachtig hart is een hart dat niet schippert met de waarheid (Psalm 
66:18). God zoekt aanbidders die Hem met zo’n hartsgesteldheid eren (Johannes 4:23-24). Het 
gebed van Psalm 139:23 is een gebed ‘naar Gods hart’. 

> Extra 2: 
Bijbelse hoop (‘geloof dat vooruitkijkt,’ zegt Eaton) is stellig. Een krachtig voorbeeld zien we 
bij Abraham (Romeinen 4:16-5:5). Zijn hoopvolle verwachting geldt als voorbeeld voor ons  
(4:23-25). Romeinen 8 beschrijft de verhouding tussen geloof en hoop (8:23-25). Wanneer onze 
hoop wankelt, krijgen we hulp (8:26), zodat Zijn doel (waarop wij hopen) wordt verwezenlijkt 
(8:27-32). Al eerder stonden we stil bij Hebreeën 6:19. Ons houvast berust op Gods eed (6:13, 
16-17, 20). Bijbelse hoop staat nooit los van geloof en geloof in God staat nooit los van hoopvolle 
verwachting (Titus 3:4-8a). Bijbelse hoop zal nooit teleurstellen (Romeinen 5:5), want hij berust 
op beloften van een betrouwbare God (2 Korinthe 1:20, Jakobus 1:17).
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53.  E L K A A R A A N V U R E N E N B E M O E D I G E N  

H E B R E E Ë N 10:24-25

Vragen: 

1.   Geloven is geen solo-race. Waarom noemt Eaton de zorg voor elkaar (en dan vooral het 
elkaar aansporen) één van de belangrijkste ‘testcases’ voor de zuiverheid van ons leven als 
christen? Kijk ook eens naar Johannes 13:34-35. 

2.   We moeten… Hebreeën 10:22-25 noemt vijf keer ‘laten wij’. Om welke vijf opdrachten gaat 
het? Met welke heb jij het meest moeite? Wat kunnen anderen voor jou betekenen om dit 
‘makkelijker’ te maken? 

3.   Hoe kunnen we elkaar aanvuren zonder elkaar op te jagen (denk aan de kudde van Jakob; 
de gemeente is ook een kudde, compleet met ‘pasgeborenen’ in het geloof). Wie zijn daar 
verantwoordelijk voor? (Wijzelf misschien?)

4.   ‘Als volgelingen van Jezus Christus komen we het best uit de verf als we voor anderen zorg-
dragen, en zij voor ons.’ Hoe zegt Paulus dat in 1 Thessalonicenzen 5:11? Waarom noemt hij 
dat ‘elkaar opbouwen’? Hoe moet onze bijsturing van elkaar dus zijn? 

5.   De studie eindigt met een overzicht van hoe we elkaar kunnen aanmoedigen. Met daarbij 
een waarschuwing om niet protserig te getuigen van wat God in ons leven doet. Wat voor 
richtlijnen om dat op een fijngevoelige manier te doen vinden we in 1 Korinthe 13:4-7? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Eaton geeft een beknopt overzicht van wat de Brief zegt over het ‘samen geloven’ en elkaar 
daarin stimuleren. We zijn elkaars ‘deelgenoten’ (3:1); moeten over onszelf en elkaar waken 
en elkaar vermanen (3:12-13), zelfs elke dag (! - zie Handelingen 2:46); op onze hoede zijn 
dat niemand achterblijft bij het ons uitstrekken naar de belofte van Gods ‘rust’ (4:1) en ons 
daarvoor inspannen (vol ijver! 4:11). Dat alles wijst op een onderlinge betrokkenheid die op 
gespannen voet staat met onze individualistische ‘haastmaatschappij’ en volle agenda’s. 
Hoe zouden we als kerkelijke gemeenschap daaraan vorm kunnen geven? Eaton noemt in 
dit verband de ‘kleine groep’. Maar ook gesprekskringen kunnen heel vrijblijvend zijn… 

7.   Onze liefde moet ‘explosief’ zijn, maar een ‘uitbarsting van boosheid’ is niet de bedoeling 
(al wordt hetzelfde woord gebruikt in Handelingen 15:39). Toch kunnen er tussen christe-
nen onderling conflicten ontstaan. Efeze 4:26 zegt daar iets interessants over, terwijl 4:31-
32 helder en klaar laat zien hoe we kunnen voorkomen, dat er bitterheid en verdeeldheid 
ontstaat. Ook in Hebreeën 12:15 lezen we een duidelijk Bijbels standpunt over hoe we met 
zoiets om moeten gaan. De Bijbelse norm voor gemeente-zijn is die van Johannes 13:34-35.
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53.  E L K A A R A A N V U R E N E N B E M O E D I G E N  

> Extra 1: 
Het voorbeeld van Jakobs zorg voor kinderen en kudde, laat een mooi model zien voor hoe in 
de kerk veranderingen op een goede manier kunnen worden ingevoerd: zorg dat iedereen het 
kan ‘bijbenen’. Onze ‘snelle’ stijl van veranderen, ontleend aan het haastmodel van de moder-
ne maatschappij, veroorzaakt in de gemeente soms onnodig voor onbegrip en onderlinge ver-
wijten. Samen ‘optrekken’ zien we ook terug bij de herbouw van Jeruzalem (Nehemia 3:1-32), 
waarbij ieder er zijn aandeel aan leverde. Als er door alle ijver een tekort aan voorzieningen 
ontstaat, regelt Nehemia dat er voor ieder het benodigde voedsel beschikbaar komt (5:1-19). 
Het resultaat is, dat later iedereen eendrachtig met vrijwillige bijdragen het herstel van de 
priesterdienst mogelijk maakt (7:71-72). Die geschiedenis lijkt zich te herhalen in Handelin-
gen, waar een deel van de gloednieuwe gemeente in Jeruzalem dreigt te worden verwaarloosd. 
Het ging daarbij om Joden met een buitenlandse achtergrond. De ooit in Babel achtergeble-
ven Joden, maar ook de ‘expats’ uit Egypte en Klein Azië (allemaal gebieden met een sterke 
Grieks-Hellenistisch georiënteerde cultuur) deden hun beklag. Een speciaal organisatiemodel 
loste dit probleem op. Zo ontstond de diaconie, die de meeste kerkelijke gemeenten nu ook nog 
kennen (Handelingen 6:1-6).  

> Extra 2: 
Hebreeën besteedt aandacht aan de onderlinge geloofsband in de gemeente (3:1 en 13; 4:1 en 
11). In 1 Thessalonicenzen 5 geeft Paulus een hele reeks richtlijnen voor het leven als christen. 
Die zouden we voor een deel kunnen lezen als oproepen voor de individuele gelovige (‘Wees 
waakzaam’, ‘nuchter’, ‘bekleed met het harnas van geloof’ en de serie oproepen van 5:16-22).  
Maar dat loopt al gauw vast. Bekleed zijn met geloof als harnas gaat nog wel in je eentje, maar 
als het een ‘harnas van geloof en liefde’ (!) is, vraagt dat om medemensen. 5:11 is duidelijk: 
‘elkaar’ spreekt van méér dan mijn privé-geloof. De Brief is namelijk niet (zoals de brieven aan 
Timotheüs, Titus en Filemon) aan een individu, maar aan een gemeente geschreven (1:1, 5:12). 
Daarom zijn de oproepen van 1 Thessalonicenzen 5:6, 8, 11, 12-15, 16-22, 25-27 ook bedoeld om 
vorm te krijgen in het optrekken met elkaar, als volgelingen van Jezus Christus. Ook de zegen-
bede aan het eind (5:23 en 28) overstijgt de individualiteit. Mét elkaar hebben we die bewaring 
en genade nodig. 
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54.  WAT A L S E E N G E LO V I G E ZO N D I G T? 

H E B R E E Ë N 10:26

Vragen: 

1.   Eaton gaat uitvoerig in op de rol die de uitspraak ‘niet langer’ of ‘niet meer’ speelt in de 
Bijbel. Eén van de tekstverwijzingen is Filemon 16, waar ‘niet meer’ gebruikt wordt tegen-
over ‘meer’ en ‘hoeveel te meer’. Het getuigenis over de slaaf Onesimus is bijna een meta-
foor voor iedereen die tot geloof komt. Wiens slaven waren wij (maar nu ‘niet meer’) volgens 
Romeinen 6:6? Wat zegt Paulus een paar verzen verderop (6:16-17)?

2.   Waarom kan 10:26 onmogelijk gaan over het verlies van eeuwige behoudenis?

3.   De tekst van 10:26 staat niet los van het voorgaande (10:22-25). Het eerste woord (‘want’) 
legt een verband daarmee. Wat wil de schrijver dus zeggen met het voorgaande, in combi-
natie met 10:26?

4.   We hebben eerder waarschuwende teksten gelezen in de Brief. Wat is de overeenkomst 
tussen 2:1-2 en 10:26? En tussen wat we lazen in 3:7-8, 12-15 en dit vers? Wat voegt 4:11 daar 
nog aan toe?

5.    Waarom is het belangrijk om ons goed te realiseren wat de schrijver in Hebreeën 10:26 niet 
zegt? Hoe zou het komen dat veel uitleggers toch verkeerde conclusies trekken aangaande 
het eeuwig behoud van een christen die zondigt? (Denk daarbij eens aan de Wet…)

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 10:26 waarschuwt de gelovige voor de gevolgen van een leven in zonde. Eén van 
de gevolgen van een zondig leven wordt zichtbaar bij de wederkomst van Jezus. In plaats 
van de beloofde beloning (onze erfenis) en heerlijkheid, wacht dan schande (1 Johannes 
2:28). 

7.   De zonde mag over ons niet langer heersen (Romeinen 6:12). Door een zondige levenswan-
del, lopen we de zegeningen van het offer van Jezus mis, nu en in de toekomst, zegt onze 
studie (Hebreeën 10:26). Daarom moeten we de zonde ‘op afstand houden’ (2 Timotheüs 
2:19; Romeinen 12:9). De zonde belaagt ons, maar wij mogen weten dat ons geloof de wereld 
(met zijn verleidingen) overwint (Genesis 4:7; 1 Johannes 5:4). Voor de zonde zijn wij dood: 
die heeft geen macht meer over ons (Romeinen 6:4-11). Waarom zouden we die dan weer 
binnenhalen en ons geestelijk leven laten bederven, zegt Hebreeën 10:26 dus eigenlijk.
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54.  WAT A L S E E N G E LO V I G E ZO N D I G T? 

> Extra 1: 
Eaton schrijft in deze studie over wat wel de ‘onbegrensde genade’ van Jezus Christus genoemd 
wordt. Onze redding staat vast vanaf het moment dat we tot ‘erkentenis van de waarheid’  
gekomen zijn (10:26; 1 Timotheüs 2:4). Maar een leven in zonde zet een rem op de verdere uit-
werking van die genade. Romeinen 6 gaat over die materie: Zullen wij in de zonde blijven, opdat 
de genade toeneemt? (6:1). Ook hier speelt het thema van ‘niet langer’, al worden die woorden 
niet letterlijk gebruikt (6:12-13). Met als conclusie: Want de zonde zal over u niet heersen. U bent 
namelijk niet (denk hier: niet langer) onder de Wet, maar onder de genade (6:14). De Johannes-
brieven behandelen dit ook: Wat uit God geboren is (onze wedergeboorte, het nieuwe leven in 
Christus, dat in ons leeft) heeft niets meer te doen met de zonde (1 Johannes 5:18). 

> Extra 2: 
Nog steeds vergelijkt Hebreeën de uitwerking van het kruisoffer van Jezus met de situatie onder 
het Oude Verbond. Verderop ook weer (10:28). Toch is de waarschuwing van 10:26 niet te verge-
lijken met de Wet. Daar klonk voortdurend de dreiging van schuld. Zoals wat volgt op de over-
tredingen in Leviticus 5:1-6 en 6:1-5. Daarop stonden fikse ‘boetes’ (het schuldoffer, Leviticus 5 
en 6, maar vaak ook stoffelijke vergoedingen). Maar ook in sommige situaties zonder schuld, 
werden mensen gedwongen tot het brengen van dure offers (bijvoorbeeld Leviticus 14:1-10).  
In de volgende studie gaan we ook kijken naar 10:28-29. Duidelijk is dat het Nieuwe Verbond 
geen doodstraf kent: voor de zondaar is redding beschikbaar, wanneer hij zich beroept op het 
offer van Jezus (Romeinen 10:13; zie ook 1 Johannes 2:1-2). Het Oude Verbond met zijn soms uit-
zichtloze veroordeling is ‘niet langer’ van toepassing op wie in Christus Jezus zijn (Romeinen 
8:1-4; 10:4).
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55.  G E N A D E E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D   

H E B R E E Ë N 10:27-31

Vragen: 

1.   Is het verwarrend dat de ‘God van alle genade’ (1 Petrus 5:10) ook vertoornd kan zijn op Zijn 
kinderen? Maakt ons dat bang? (1 Johannes 4:17-18a). Wat doet het met ons ontzag voor 
Hem? 

2.   Een evenwichtige boodschap van genade wijst ook op de verantwoordelijkheid van de gelo-
vigen. Is alleen onze zonden belijden (1 Johannes 1:9) genoeg? Wat zegt Spreuken 28:13? En 
1 Johannes 2:6?

3.   ‘De Heer zal Zijn volgelingen oordelen.’ Waarom is Romeinen 13:1-2 ook van toepassing op 
christenen? (Wat zegt 13:3 en Prediker 3:17?). 

4.   Voor de rechterstoel van Christus zullen wij al dan niet onze eeuwige erfenis (als belo-
ning) ontvangen. (Niet onze behoudenis, want die krijgen we ‘uit genade, Romeinen 6:23). 
Romeinen 2:6-10 zegt dat God onze werken zal gebruiken als maatstaf. Wat verdient Zijn 
beloning?

5.   Wat maakt de tekst uit 1 Korinthe 3:15 zo verhelderend als het gaat om wat we lezen in 
Hebreeën 10:27-31?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën waarschuwt ons voor Gods toorn. Een boodschap die haaks lijkt te staan op onze 
rechtvaardiging en heiliging uit genade (Romeinen 3:24; Efeze 2:4-9). Genade moet in ons 
leven vertaald worden in een leven van heiliging (of om met Jakobus te spreken: laat je 
geloof zien door je daden – Jakobus 2:18; 3:13). Met Israël in de woestijn had God eindeloos 
geduld, maar uiteindelijk stond Zijn besluit vast: nooit zullen zij ingaan in mijn ‘rust’ (zie 
Hebreeën 3:17-19). We zien ook later dat God Zich over Zijn boosheid heen moet zetten om 
met Israël verder te kunnen gaan (Jesaja54:7-8). Hij had het Zijn vriend Abraham gezworen, 
dus Hij ‘kon niet anders’ (Genesis 26:3b-5). Hebreeën 10:26 en de erop volgende verzen slui-
ten aan bij 4:1-3a en 11. Verderop zullen we daar opnieuw bij stilstaan door de oproep van 
10:36.  

7.   ‘Zonde wekt Gods vijandschap op.’ Niet alleen wat wij zonde noemen is God een doorn in 
het oog. De Jakobusbrief (4:4-12) wijst ons daarop. Hoogmoed wordt door ons niet altijd 
onderkend, maar God gruwt ervan. Ook kwaadspreken en elkaar oordelen (wat in onze 
maatschappij met zijn kritische houding tegenover bijvoorbeeld gezagsdragers ‘gewoon’ 
gevonden wordt), wordt door Hem niet door de vingers gezien. Reken ermee af, zegt de 
Bijbel, ook met vriendschap met de wereld. Mogen we dan helemaal niet van het leven 
genieten? Prediker 3:13 zegt van wel! Maar (evenals in 2:24-26a) moeten we ons er daarbij 
van bewust zijn, dat het ons dichter bij God moet brengen: het zijn Zijn gaven. Elke dag is 
een geschenk: Klaagliederen 3:22-26. 



110

55.  G E N A D E E N V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D   

> Extra 1: 
Eaton zoekt in deze studie naar de juiste, Bijbelse balans tussen genade en verantwoordelijkheid 
(overigens niet tussen genade en oordeel). Het oordeel zal aan het licht brengen wat God wel-
gevallig was, dus hoe wij met die verantwoordelijkheid én de genade zijn omgegaan. Hebben 
wij de genade naar waarde geschat? Het oordeel over de gelovigen is een ander oordeel dan dat 
over de ongelovigen (Romeinen 8:1). Het is geen oordeel dat onze eeuwige behoudenis betreft. 
(In de studie kwamen we de belofte van Johannes 10:27-28 tegen.) Romeinen 2:1-11 behandelt 
Gods oordeel, over zowel de ongelovige als de gelovige. In 1 Korinthe 4:4 noemt Paulus ook het 
feit dat God hem en zijn werken zal beoordelen. In het erop volgende vers (4:5) zien we hoe 
God ons beoordeelt aan de hand van wat ‘aan het licht’ zal komen op de Oordeelsdag, met aan 
het eind van het vers een mooie belofte. Het oordeel zal onze tekortkomingen schiften van wat 
we deden tot Zijn eer. En dat laatste zal ons tot eer strekken. Niet van mensen, maar van God 
(1 Korinthe 4:5b; zie bijvoorbeeld ook Mattheüs 6:1-5). Moeten we bang zijn voor het oordeel  
(1 Petrus 4:17)? De rechterstoel van Christus is voor ons ook de Troon van Genade! Daar ontvan-
gen we ons loon en lof van God. Laat dat onze motivatie zijn om tot Zijn eer te leven!

> Extra 2: 
Het is opmerkelijk dat Jezus regelmatig sprak over het oordeel. Zowel over eeuwige beloning 
(Mattheüs 5:12; 6:1-4, 6, 16; Lukas 6:22-23, 35) als over spijt die te laat komt: gejammer en tan-
dengeknars (Mattheüs 8:11-12; 13:40-42, 49-50; 22:11-13; 24:48-51; 25:29-30; Lukas 13:27-28). 
Kwam Hij dan niet om het oordeel weg te nemen? Ja, voor wie in Hem geloven (Johannes 3:14-
18; 5:24; Romeinen 8:1), maar niet voor wie Hem afwijzen (Johannes 3:19, 36; 1 Johannes 5:9-13). 
Hijzelf zal oordelen (Johannes 5:22, 27-29; 2 Timotheüs 4:1; 1 Petrus 4:5). Wat wij de Grote Oor-
deelsdag noemen, wordt beschreven in Openbaring 11:18 (oordeel én beloning!) en 20:12-13, 
maar ook al in Mattheüs 25:31-46.
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56.  O N Z E M OT I VAT I E  

H E B R E E Ë N 10:32-35

Vragen: 

1.   Onze bekering was het moment, waarop we ‘verlicht’ werden: we gingen ‘inzien wie Hij is 
en wat Hij voor ons heeft gedaan’. Wie overtuigde ons van die waarheid? (zie Johannes 16:8) 
Waarom gebeurt dat meestal via mensen?

2.   Het is verrassend hoe vaak Jezus sprak over onze beloning en het ‘loon van de zonde’ (zie de 
teksten uit Mattheüs in deze studie). Wat zegt dat over ons leven nu? En in de toekomst? En 
waarom koppelt Eaton dat aan onze motivatie? 

3.   Volharden is één van de terugkerende thema’s in de Brief. Daarbij kunnen we moed putten 
uit onze vroegste geloofservaringen. Wat was daarvan volgens Openbaring 2:4 het essen-
tiële kenmerk? Waarin stemt het vers ervóór en dat erna (2:3, 5) overeen met de oproep in 
Hebreeën 10:32 en 36?  

4.   Onze geloofsgroei kan worden verstikt door omstandigheden (Mattheüs 13:21-22). De 
remedie volgens Kolossenzen 3:1-4 is onze gerichtheid. Wat houdt ‘de dingen bedenken die 
boven zijn’ in? En wat niet? (Zie ook Johannes 17:15-16 en 2 Thessalonicenzen 3:10-12).

5.   De schrijver moedigt de gelovigen aan om, zoals ze dat vroeger al deden, ook nu volhar-
dend door te gaan op de goede weg. Eaton refereert aan ‘de wedloop van het geloof’, een 
uitspraak die we verderop zullen terugzien in 12:1. Daar volgt een andere bron voor onze 
motivatie op in 12:2. Welke is dat? Waarom hebben we beide motivatiebronnen nodig?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We noemen bekering vaak een zaak van ‘je leven aan Jezus geven’. Maar, zegt Eaton, wij 
hebben God niets te bieden. Het is juist God die ons iets geeft: we krijgen van Hem het licht 
(Johannes 8:12). Jesaja 60:1 roept ons op om ‘verlicht’ te worden. Merk op wat Jesaja zegt in 
60:19 en 20! In 60:21 noemt God dat allemaal ‘een werk van Mijn handen’. Wij worden als 
een ‘stekje’ geplant. Vanaf dat moment gaan we groeien: de kleinste zal tot duizend worden. 
Dat idee horen we terug in de gelijkenis over het zaad, waar staat dat wij vrucht mogen 
voortbrengen (Lukas 8:15). Eaton noemt in dat verband onze werken, die voortkomen uit 
ons geloof (zie ook Lukas 3:8a). 

7.   Liefde (Openbaring 2:4) en het vooruitzicht van beloning (deze studie en de uitspraken van 
Jezus hierover in Mattheüs; zie ook 2 Petrus 1:3-8) vormen de voedingsbodem van onze 
motivatie om te volharden in geloof. In de Bijbel is een belangrijke leerschool om volhar-
ding te leren, de tegenstand die we ontmoeten (Jakobus 1:2-4). Ontmoediging is één van de 
tactieken van de satan om ons daarin te laten verslappen. Onderlinge aanmoediging (waar 
de Hebreeënbrief vaak over schrijft, onder andere in 10:24-25) helpt ons om niet door ont-
moedigingen af te haken. Houd vol! Dat is in twee woorden de kern van deze studie (10:36). 
In 10:37 komen we een gedachte tegen, die daarop voortborduurt (die begint met: Want…!)
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> Extra 1: 
In 10:33 lezen we dat de Hebreeën zelf tegenstand ondervonden hebben. Maar ook dat ze mee-
leefden met anderen die verdrukking te doorstaan kregen. De gedachte dat we kunnen betrok-
ken zijn bij het lijden van medechristenen zien we vaker in de Bijbel. 2 Timotheüs 2:3 zegt in de 
NBG-vertaling: Lijd met de anderen als een goed soldaat van Christus Jezus. (De HSV laat ‘met 
de anderen’ weg). Johannes noemt zich ‘deelgenoot in de verdrukkingen’ (Openbaring 1:9). 
Heel nuchter stelt Paulus dat we niet alleen in elkaars successen, maar ook in elkaars lijden 
horen te delen (1 Korinthe 12:26 – een gedachte die niet losstaat van heel hoofdstuk 12 en de 
onderlinge liefde, waar 1 Korinthe 13 over gaat). Galaten 6:2 koppelt het dragen van elkaars 
moeiten aan de wet van Christus: het gebod van de liefde (Mattheüs 22:37-39; Johannes 13:34; 
Romeinen 13:10; Jakobus 2:8).

> Extra 2: 
‘De gelijkenis in Mattheüs 20:1-16 … wijst ons erop, dat God ons … zal verbazen door te han-
delen naar Zijn maatstaf.’ Het gaat er niet om dat iedereen dezelfde beloning zal ontvangen. 
Want, zegt Eaton, er zijn teksten die wijzen op verschillende niveaus van eerbetoon. Door heel 
de Bijbel zien we dat God ons verbaast door Zijn maatstaven. Daarbij blijkt de hartsgesteldheid 
van mensen maatgevend: 1 Samuël 16:7. Vaak kiest God voor wie niet in tel waren. Een slaven-
volk (Exodus 1:14), vrouwen (zoals Jaël in Richteren 4:9, 21-22), wie onaanzienlijk zijn en zwak 
(1 Korinthe 1:26-30). Jezus vertelde niet voor niets de gelijkenis van het feestmaal, waar zelfs de 
‘sloebers’ van de straat welkom waren (Mattheüs 22:2-10; Lukas 14:16-24). Zo moeten ook wij 
niet letten op uiterlijkheden, zegt Jakobus (2:1-9). En misschien moeten we ons dat ook reali-
seren als het gaat om de hemelse beloning: God kiest ook dan misschien wel minder op grond 
van prestatie (wat we allemaal voor Hem deden), maar op grond van onze innerlijke motieven 
(waarom we die goede daden verrichtten). Niet ‘hoeveel’ en ‘hoe lang’, maar ‘hoe’! Zo zullen de 
laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten (Mattheüs 20:16a).
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H E B R E E Ë N 10:36-39

Vragen: 

1.   Hebreeën 10:36 wordt wel Gods VVV genoemd: volharding, vervulling, verkrijgen. Het 
wijst ons de route naar onze eeuwige erfenis, de heerlijkheid die ons wacht in de hemel. 
Maar ook op aarde mogen we al vervulde beloften verwachten. Welke beloften voor hier en 
nu noemt Eaton in deze studie?

2.   Wat is de grootste bedreiging van onze erfenis? En waardoor kunnen we die bedreigingen 
weerstaan?

3.   Hoe past 1 Korinthe 9:24-25 bij de oproep om ‘je niet te onttrekken’? Wat is het kenmerk van 
de ‘erekrans’ in dit Bijbelgedeelte?

4.   Sommigen zijn ‘afgehaakt’ van het geloof. Zij verzuimen de gezamenlijke bijeenkomsten 
(10:25) en de Hebreeënschrijver vraagt zich af hoe hij hen ooit nog zou kunnen terugbren-
gen (2:1-3; 10:26 en 30). Moeten we het dan maar bij voorbaat opgeven? (Kijk eens naar 
Mattheüs 18:15-17 en Jakobus 19-20). 

5.   God kan ons zomaar belonen, maar ook onverwachts bestraffen. De Bijbel spreekt ervan 
dat wij worden ‘bijgestuurd’ doordat God ons ‘kastijdt’ (of ‘geselt’, HSV). Spreuken 3:11-12 
zegt iets over Gods motieven om dat te doen. Wat zijn die? En wat is volgens Jakobus 1:12 
het resultaat van zulke beproevingen?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Naast vervulde beloften in ons leven vanuit Gods roeping hier op aarde, zullen we ook 
welkom zijn op de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3:13). Onrecht zal daar 
geen verblijfplaats meer vinden (Openbaring 21:27). Wat een verschil met hoe de Bijbel 
onze planeet in zijn huidige hoedanigheid beschrijft: Psalm 14:3; 140:2-6; Romeinen 1:18, 
21-32; 3:10-18; 2 Petrus 3:3? Wij mogen verwachtingsvol uitzien naar de uiteindelijke verlos-
sing van heel de schepping (Lukas 21:28). 

7.   God heeft geen behagen in wie ‘nalatig wordt’ (10:38). Eerder zagen we dat God geen welge-
vallen had aan de offerdienst, wanneer die niet samenging met een gelovige hartsgesteld-
heid (Psalm 40:7; Jeremia 6:19-20; Hebreeën 10:5-7). We hebben al eens eerder stilgestaan 
bij wat God behaagt: geloof (Hebreeën 11:5, 6; dit komt opnieuw aan bod in studie 59). Wie 
‘in Christus’ zijn (onder andere 2 Korinthe 5:17; Romeinen 8:1), zijn daarmee ook ‘verborgen’ 
(Kolossenzen 3:3) in Degene van wie God getuigde: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een 
welbehagen heb’ (Mattheüs 3:17). Dat er mensen zouden komen, die God behagen, werd bij 
de geboorte van Jezus al aangekondigd (Lukas 2:14). Het zijn niet onze ‘goede’ werken die 
Hem behagen, maar het volbrachte werk van Zijn geliefde Zoon. Dankzij Zijn werk zijn wij 
voor God welgevallig. Toch mogen wij Hem ook dienen met werken die Hem welgevallig 
zijn (Hebreeën 13:15-16).
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> Extra 1: 
Saul wordt als voorbeeld genoemd van iemand die ‘zich onttrekt’. Hij verspeelde er zijn roeping 
mee. Ongezeglijkheid en ongeloof gaan hand in hand. Zij blokkeren Gods zegen in het leven 
nu en het vooruitzicht op ‘de prijs van Gods roeping’ (Filippenzen 3:14). Straks komen we in 
Hebreeën 11 voorbeelden tegen van mensen die wél volhardden in geloof. We zien in hun leven 
dat zij, vaak ondanks ‘missers’, hun roeping ten einde brachten. Simson speelde met zijn roe-
ping een riskant spel (Richteren 13-16). In het Nieuwe Testament zien we hoe Petrus een nieuwe 
kans kreeg na een moment van ontrouw (Johannes 21:15-19) In deze beide voorbeelden zien we 
hoe ‘lankmoedig’ God is. Dat zien we ook in Zijn geduld met Israël. Maar soms kent Zijn geduld 
een einde (Hebreeën 3:11, 19). De Hebreeënbrief zegt eigenlijk: tart God niet met zo’n houding. 
De prijs daarvoor is veel te hoog! (6:8; 10:29-31, 38). Maar, zegt de Brief, wij zijn anders, dus leef 
dan ook anders: 10:39.  

> Extra 2: 
Het hoort bij Gods genade dat Hij soms afrekent met dingen die in ons leven in de weg staan. 
Hij ‘kastijdt’ ons (Hebreeën 12:5-7, NBG). De HSV zegt zelfs: Hij ‘geselt’ iedere zoon…  Vandaar 
dat de Bijbel zegt, dat het oordeel over Zijn huis (dat zijn wij) nu al begint (1 Petrus 4:17). Het 
gevolg is, dat wat ons belemmert in het dienen van God, zijn greep op ons leven verliest. En 
het hoeft ons ook niet te beangstigen. Hebreeën 12:11 geeft aan wat Hij daarmee op het oog 
heeft. Het is het antwoord op de woorden van Psalm 139:23-24. Wij kennen de bron waaruit Zijn 
oordeel over ons voortkomt: liefde! (Hebreeën 12:6). 1 Johannes 4:17-18 zegt: Hierin is de liefde 
bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want 
zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de 
vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Hij rekent nu al af 
met wat in Zijn ogen niet bij Zijn huisgezin past. Het gevolg is dat we de Oordeelsdag met nóg 
meer vertrouwen tegemoet mogen gaan. De dag die spoedig zal komen, maar ook nu al in ons 
leven doorwerkt, tot eer van God.
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H E B R E E Ë N 11:1-3

Vragen: 

1.   ‘De definitie van geloof’, noemt Eaton Hebreeën 11:1. Vaste grond (HSV), zekerheid (NBG), 
zeker weten (BGT). Maar het gaat om iets wat we niet kunnen zien (of voelen). Het is een 
soort stevig gefundeerd besef. Waar komt die zekerheid vandaan?

2.   In zijn samenvatting van het voorgaande, haalt Eaton een term aan die afkomstig is uit 
Filippenzen 3:16 (in het huidige voetspoor verdergaan, NBG; de HSV is hier wat moeilijk 
geformuleerd). Hoe is dat voetspoor te herkennen volgens het erop volgende vers (3:17)? 

3.   Veel van de genoemde geloofshelden van Hebreeën 11 ontmoetten afwijzing. De Hebreeën-
schrijver plaatst daar Gods instemming tegenover. (Hoe belangrijk dat is, wordt in het geval 
van Mozes wel heel duidelijk verwoord - 11:26). Wat motiveerde deze mannen en vrouwen?

4.   Wij zien wel de resultaten van de schepping, maar de scheppingsactiviteiten van God 
kennen we alleen uit de Bijbel. Wat maakt het scheppingsgeloof zo’n fundamenteel voor-
beeld van ieder aspect (inclusief het bloed van Jezus!) van waarin wij God moeten geloven?

5.   Genesis betekent ‘hoe alles geworden is, wat het nu is’ (populair gezegd). Niet alleen het 
eerste hoofdstuk van Genesis vertelt daarover. De offerrituelen in het Oude Testament 
(Noach, Abraham, Mozes, …) gaan terug naar Abel. Iedere vorm van reddingswerk ‘bouwt 
voort’ op Noach. Wat is de pioniersrol van Abraham geweest?

Verdiepende gespreksstof:

6.   \Geloof is zeker zijn van wat (nog) niet zichtbaar is. In Hebreeën 11:3 zien we een woor-
denspel: we ‘zien in’ dat wat wij ‘zien’ niet ontstond uit wat ‘te zien’ is. Dat ‘zien’ tegenover 
‘niet zien’ blijft terugkeren in Hebreeën 11. Soms verborgen, zoals Henoch die niet meer werd 
gevonden, niet ‘teruggezien’ (11:5); Abraham die zijn reisdoel en de weg nog niet ‘zag’ (11:8). 
Mozes ‘beschouwde’ (zag!) de smaad ‘omwille van Christus’ als grotere rijkdom… (11:26) Soms 
ook woordelijk: zie 11:5, 7, 23 (wat zágen zij dan wel in hem?), met als climax het ‘zien’ (met 
geloofsogen) van Hem die wij niet kunnen ’zien’, de Onzichtbare! (11:27). Hoewel dat in onze 
taal (ook wel dankzij de vertalers) extra zichtbaar is, meer dan in de oorspronkelijke tekst (het 
Grieks gebruikt drie verschillende werkwoorden), speelt die gedachte als rode draad door het 
hele hoofdstuk. 

7.   Eaton wijst op het herhaalde ‘door het geloof’ in Hebreeën 11. Geloof is de ‘sleutel’ naar han-
delen in vertrouwen en in gehoorzaamheid. Zonder geloof blijven wij passief (of gaan we 
zelfs de ándere kant op dan God van ons vraagt, zoals bij Jona). Geloof baseert zich niet op 
aannames van menselijke oorsprong, maar op wat God zegt (Romeinen 10:17). Eaton zegt 
het zo: ‘Geloof is altijd gekoppeld aan Gods Woord en aan Zijn persoonlijkheid.’ In Johannes 
10:37-38 geeft Jezus aan dat geloof ook kan voortkomen uit wonderen die we zien. Anders-
om zijn wonderen maar al te vaak een antwoord op geloof. Zoals in Markus 2:5 en Hande-
lingen 3:6. In beide situaties zien we dat niet van degene die werd genezen geloof gevraagd 
werd, maar van zijn metgezellen (Markus 2) of van degenen die namens God optraden (in 
Handelingen 3). Het sluit aan bij wat we lezen in Jakobus 5:15 (Wiens geloof? Dat van dege-
nen die bidden!). 



116

58.  K E N M E R K E N VA N G E LO O F   

> Extra 1: 
Niet zien en tóch geloven, is in de ogen van ongelovigen dwaas. De meeste mensen (ook wij 
vaak, wanneer het om beloften van medemensen gaat) redeneren: eerst zien, dan geloven. We 
zien ook hoe mensen die bij Jezus al heel wat wonderen hadden meegemaakt, naar de omstan-
digheden bleven kijken, in plaats van te vertrouwen op Hem. Zouden wij anders gereageerd 
hebben in de storm op het meer (Mattheüs 8:24-26; 14:31-32)? Of bij de spijziging voor de men-
senmenigte (Mattheüs 14:16-20)? Jezus verweet hun hun kleingeloof. Zulk tekortschietend 
geloof kijkt naar ‘wat voor ogen is’ (zoals in 1 Samuël 16:7). Wij worden uitgenodigd om te 
kijken naar Zijn macht. Genesis 18:14 zegt: Zou er iets voor de heere te wonderlijk zijn? Hebreeën 
13:8 voegt daaraan toe: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid. Laten we 
opzien naar Hem (Hebreeën 12:2).

> Extra 2: 
Geloof vindt zijn houvast in Gods Woord. Geestelijke leiders (en dat waren indertijd ook de 
koningen in Israël) moeten dat goed voor ogen houden. Zij zijn het voorbeeld voor ‘de kudde’ 
(1 Petrus 5:3; 1 Timotheüs 4:12). We zien hoe Saul zijn onzekerheid (zie 1 Samuël 10:22) ‘over-
schreeuwt’ door ondoordachte daden, die in het oog van het volk misschien wel de indruk 
moesten wekken van een groot geloof. Hij negeert meermalen Gods opdracht en ‘camoufleert’ 
dat door religieuze rituelen. Die vinden geen goedkeuring bij God (1 Samuël 13:8-13; 15:21-23). 
Ook zien we hoe hij door een ondoordachte eed (terwijl hij het waarschuwende voorbeeld van 
Jefta uit Richteren 11:30-35 kende), bijna zijn zoon ter dood moet brengen (1 Samuël 14:24-45). 
Gelovigen in de gemeente worden opgeroepen om het geloof (dus niet de fouten, die iedereen 
maakt – ook leiders…) van hun voorgangers na te volgen (Hebreeën 13:7).   
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H E B R E E Ë N 11:4-7

Vragen: 

1.   Er worden ongeveer twintig ‘geloofshelden’ genoemd in Hebreeën 11. Welke vinden jullie 
verrassend? En welke ‘grote namen’ missen we? Is de keus dan willekeurig en incompleet 
of wil de schrijver met zijn keus iets speciaals zeggen?

2.   Bij zijn uitleg over 11:5 noemt Eaton drie basiskenmerken van ons geloof. Welke zijn dat? En 
hoe bijzonder is het, dat die al ‘in bedekte termen’ terug te vinden zijn in de eerste hoofd-
stukken van de Bijbel? 

3.   Wat maakt het leven van Noach tot een samenvatting van de hoofdpunten uit de Brief?

4.   Waarom is Genesis 6:8 belangrijk om te begrijpen dat Noach gerechtvaardigd werd, niet 
door zijn gehoorzame daden, maar door geloof? 

5.   Wat is de overeenkomst tussen de erfenis van Abraham (Romeinen 4:13) en die van Noach? 
Wat zegt dat over de basis voor onze erfenis (zie ook Hebreeën 11:8)?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Van het merendeel van de ‘geloofshelden’ uit Hebreeën 11 geldt dat hun roeping uniek was. 
Natuurlijk waren er na Abel miljoenen die door middel van dierenoffers (in allerlei religies) 
getracht hebben ‘de hemel’ met zich te verzoenen. Maar het inzicht in de noodzaak van 
een plaatsvervangend offer werd door maar één man het eerst onderkend. Henoch was de 
eerste (sinds het Paradijs) die met God wandelde. Misschien is dat net zo opmerkelijk als 
het feit dat de dood aan hem voorbij moest gaan (wat een voorafschaduwing gaf van Jezus, 
die echter dwars door de dood naar de hemel gegaan is). Elia volgde later in zijn voetspoor 
(2 Koningen 2:11). Noach was het levende bewijs dat God de mensheid wil redden, maar dat 
geloofsgehoorzaamheid (bij hem via de ark) daarvoor echt nodig is. Niemand heeft ooit 
zijn werk herhaald. Nee, zegt Eaton, het kopiëren van andermans geloofsdaden is zinloos. 
God gaat met ieder van ons Zijn individuele weg. Weliswaar individueel, maar niet los van 
medegelovigen. Niet dat anderen ons altijd volmondig zullen bijvallen. Het volgen van 
Gods stem kan (soms) een eenzame weg zijn. Hoe ‘gedragen door de publieke opinie’ zal 
Mozes zich gevoeld hebben (al vanaf Exodus 5:21)? 

7.   Levens van Bijbelse personen kunnen inspirerend werken voor ons. Hoe gingen andere 
gelovigen om met hun geloof? Wie volhardden en wie waarschuwen ons door hun mis-
stappen? Veel predikers hebben zo hun favoriete personages uit de ‘Bijbelse geschiedenis’. 
De Hebreeënschrijver 11 kiest een aantal aansprekende voorbeelden van geloof. Opvallend 
is de keus die God maakt in Ezechiël 14:14-20. Het gaat er hierbij om voorbeelden van een 
leven in gerechtigheid en het contrast ervan met het trouweloze volk. Die ontrouw is zo 
ernstig, dat deze drie rechtvaardigen alléén zichzelf zouden kunnen redden; de rest van 
het volk verdient een onafwendbaar oordeel (14:14, 16, 18, 20). Maar net als in de dagen van 
Noach (die genade vond in Gods ogen, Genesis 6:8), zullen er ook dan toch enkele zijn die 
Gods genade zichtbaar mogen maken (Ezechiël 14:22-23). Van dit drietal rechtvaardigen 
vinden we in Hebreeën 11 alleen Noach terug.   
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> Extra 1: 
Noach geldt voor Eaton als toonbeeld van wat rechtvaardiging door geloof (en van daaruit 
handelen) inhoudt. Net als Henoch kende hij de intieme wandel met God (Genesis 6:9). Zijn 
naam keert op maar enkele plaatsen terug in de Bijbel. In het geslachtsregister van Abraham  
(1 Kronieken 1:4) en van Jezus (Lukas 3:36). Verder om Gods woorden kracht bij te zetten (Jesaja 
54:9; Ezechiël 14:14-20). Jezus verwijst naar het ongeloof van Noachs tijdgenoten (Mattheüs 
24:36-39 en Lukas 17:26-27). 2 Petrus 2:5 noemt hem ‘prediker van de gerechtigheid’. Opvallend 
is dat Petrus daar spreekt van de ‘oude wereld’, terwijl hij in 3:13 de ‘nieuwe hemel en de nieuwe 
aarde’ aankondigt. In het tussenliggende gedeelte komt Petrus ook terug op het oordeel over 
ongeloof in de tijd van Noach en in de tijd die voor ons ligt. Het zou ons moeten motiveren om 
ons leven nog veel meer op God af te stemmen (2 Petrus 3:5-14). Het is frappant dat 1 Petrus  
3: 20-21 Noachs optreden (getuigenis in woord en daad) koppelt aan het getuigenis dat wij 
afleggen met onze doop. 

> Extra 2: 
De Hebreeënbrief is in de eerste plaats geschreven voor gelovigen die worstelden met de hun 
zo vertrouwde voorschriften van het Oude Verbond ten opzichte van de nieuwe situatie in het 
volbrachte werk van Jezus. Juist daarom geeft de Hebreeënschrijver het geloofsgetuigenis 
van Abel, Henoch en Noach en hun rol als voorlopers van wat Jezus kwam volbrengen zoveel  
aandacht. Hun getuigenis is van ver voor de Wet. Abel presenteert hij als degene die het belang 
van een plaatsvervangend offer begreep (en zelf om zijn geloof geofferd werd: de onrecht-
vaardige dood van Abel wijst ook al vooruit naar Jezus). Henoch die Gods macht over de dood 
mocht aantonen (en het geheim van een geloofswandel kende; daarmee vertegenwoordigde 
hij al wat wij door geloof mogen beleven: Romeinen 6:4). Noach is een prototype van hoe red-
ding door het geloof in Jezus werkt. Wie weigert op Gods uitnodiging in te gaan, gaat verloren  
(Mattheüs 24:36-39). Maar wie aan Zijn roepstem gehoor geeft, wordt behouden. Bovendien is 
hij een voorbeeld van volhardende geloofsgehoorzaamheid (Genesis 6:22; volgens overleve-
ring werkte hij 120 jaar aan de ark).
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60.  VA N D E E N K E L I N G N A A R E E N M E N I G T E  

H E B R E E Ë N 11:8-12 

Vragen: 

1.   Abraham geldt als het grootste voorbeeld van geloof; hij is de vader van alle gelovigen. 
Romeinen 4:16 en Jakobus 2:21 noemen hem zo. Wij worden gerechtvaardigd door het 
geloof, zoals we dat we al bij Abraham zagen. Wat laat Romeinen 4:17 zien van wat we ook 
in Hebreeën 11: 18 lezen?

2.   Abrahams geloof kenmerkte zich door gehoorzaamheid. Wat lezen we in 11:8 en 11:17 over 
zijn ‘blindelingse gehoorzaamheid’? Welke rol speelde hoop in zijn keus om te gehoorza-
men?

3.   Abraham bleef een vreemdeling in het land dat God hem toewees. Hoe noemt 11:13 onze 
positie in deze wereld? Zijn we ons daarvan dagelijks bewust? (Praat daar eens over met 
elkaar!) 

4.   Abrahams geloof was van grote invloed op Sara, op Izak en op Jakob. Geloof is een familie-
zaak, concludeert Eaton. Hoe hanteerde Jozef zijn geloofsverantwoordelijkheid naar zijn 
familie (Genesis 50:15-21)?

5.   Eaton noemt 10 kenmerken van geloof. Welk van deze punten springen eruit als we naar 
Abraham kijken? En welke spreken jou (in je huidige situatie) in het bijzonder aan?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Abraham had niet de behoefte om zich te settelen in Kanaän. Dat was een trendbreuk met 
zijn voorouders. Na de zondvloed werden overal steden gesticht (Genesis 11:2-8). Terah, de 
vader van Abraham (toen nog Abram) vestigde zich in een stad die de naam kreeg van een 
andere zoon, die gestorven was, Haran. Blijkbaar kreeg die stad zijn naam als nagedachte-
nis. Dat wekt de indruk dat die woonplek pas echt een stad werd door de inspanning van 
Abrahams familie. Abram vertrekt naar zijn bestemming, met achterlating van zijn familie 
(Genesis 12:1). Zijn grote avontuur is niet zozeer het bereiken van een nieuwe leefomgeving, 
een compleet land dat God aan hem beloofde. Zijn grote ontdekkingsreis werd het leren 
kennen van (en vertrouwen op) de God die tot hem had gesproken! Dat ging soms met vallen 
en opstaan (Genesis 12:14-19; 20:2-13 – waarbij God Zich sterk maakte voor Abraham! Het 
‘bijproduct’ is dat ook anderen onder de indruk raken van Abrahams God en hem omwille 
van de Heer goedgunstig behandelen). Het duidelijkst is dat wanneer hij ‘op eigen houtje’ 
voor een nakomeling zorgt, los van Gods belofte (Genesis 16). De uiteindelijke geloofsgroei 
zien we in Genesis 22. Dat is (naast zijn gehoorzaamheid aan de nog ‘onbekende’ God in het 
begin) waar in Hebreeën het zwaartepunt ligt als het gaat over zijn geloof (11:17-18).

7.   God test het geloof van de Zijnen soms door hen op een dood punt te brengen. Het verloste 
volk Israël stuitte op de Rode Zee (Exodus). Sara was onvruchtbaar en Abraham ‘gestorven’ 
in zijn vermogen om nog een kind te verwekken. Het meel van de weduwe was te weinig om 
Elia, haarzelf en haar zoon in leven te houden (1 Koningen 17:12-14). Jezus daagde het geloof 
van Zijn leerlingen uit door de opdracht om de duizenden te voeden, terwijl zij niets hadden 
om uit te delen (Markus 6:37). De Emmaüsgangers hadden alle hoop verloren (Lukas 24:19-
21). Maar God is in staat om ‘tot leven te roepen’ wat er niet is (Romeinen 4:17).
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60.  VA N D E E N K E L I N G N A A R E E N M E N I G T E  

> Extra 1: 
Zeer opmerkelijk is dat Jezus aangaf, dat Abraham al uitkeek naar Zijn komst (Johannes 8:56). 
Uit de reactie van zijn toehoorders stamt het gebruik om iemand die vijftig jaar wordt een Abra-
hampop te geven. Hij heeft dan ‘Abraham gezien’ (en zij ‘Sara’). Maar, zegt Jezus: ‘Vóór Abraham 
geboren was, ben Ik’ (Johannes 8:57-58). Daarover schrijft Willem de Vink in het dagboek Goede 
Genade! (9 december; uitgave van Barnabas Jongbloed, Heerenveen): (Zag hij Jezus) ‘misschien 
in het lam dat in de plaats van Isaak geslacht zou worden? In ieder geval … ontving hij geloof. 
Daarom kon hij vol vertrouwen zijn zoon Isaak als offer aanbieden.’ Waarna wordt verwezen 
naar Hebreeën 11:9a. Verderop vervolgt het dagboek met: ‘Abraham doorleefde het evangelie 
toen hij Isaak terugkreeg.’ (zie Hebreeën11:9b)

> Extra 2: 
In bovenstaande ‘extra’ wordt Johannes 8:58 geciteerd. Jezus maakt daar gebruik van een onge-
bruikelijke grammaticale vorm. Na de verleden tijd volgt een tegenwoordige tijd. Waarom 
willen de Joden Hem voor die uitspraak stenigen? Een soortgelijke reactie lezen we in 10:29-31. 
De uitleg van de omstanders lezen we in 10:33. In Lukas 4 wilde de menigte Jezus van een steile 
helling storten. Bij een steniging was dat gebruikelijk: de zondaar werd eerst in een afgrond 
geworpen, waarna de steniging volgde. In Lukas 4: 24-30 was de aanleiding het feit dat Jezus 
het ongeloof van de Israëlieten spiegelde aan het geloof van enkele mensen uit de heidenen. 
Met de woorden ‘ben Ik’ maakte Jezus Zich in Johannes 8 en 10 gelijk aan JHWH, de ‘Grote Ik 
Ben’. Daarmee geeft Jezus aan dat Zijn bestaan stamt van vóór alle tijden (zie Johannes 1:1-5) en 
dat Hij de Bron is van alles, de ‘Ik Ben’ van het Oude Testament (Exodus 3:14). We kennen meer-
dere Schriftgedeelten uit het Johannesevangelie waar Jezus Zichzelf ‘Ik ben’ noemt. Resolute 
uitspraken: hét Brood des levens (6:35); hét Licht der wereld (8:12); dé Deur der schapen (10:11); 
dé Opstanding en hét Leven (11:25); Dé Weg, dé Waarheid en hét Leven (14:6); dé Ware Wijnstok 
(15:1). Wat een heerlijke reeks uitspraken over Wie onze Verlosser voor ons is!
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61.  S U CC E S V O L O V E R D E G R E N Z E N VA N D E D O O D H E E N  

H E B R E E Ë N 11:13-16

Vragen: 

1.   Ons geloof vindt zijn uitwerking, ook nog na onze dood. We zien daarvan twee voorbeel-
den: Abel en Abraham. Hoe ‘spreekt’ Abel nog in onze dagen?

2.   Wie van beide voorbeelden spreekt jou het meest aan: Abel de ‘martelaar’ of Abraham, de 
‘volhouder’? Hoe komt dat?

3.   Wat wil de uitspraak van Calvijn zeggen? Is ons verstand dan helemaal nutteloos? (Zie ook 
Romeinen 1:20, NBG) 

4.    Wat bedoelt Eaton met de bewering dat ons geloof begint als een ‘passief proces’? En hoe 
komt het dan dat geloof niet ‘passief’ kan blijven?

5.   Na de tien kenmerken uit de vorige studie, zien we opnieuw een reeks van opvallende ken-
merken van het geloof. Bij 11:13 worden een aantal dikgedrukte kenmerken genoemd. Die 
gaan alle over ‘zien met geloofsogen’. Niet onze natuurlijke ogen (‘eerst zien, dan geloven’), 
maar onze geestelijke ogen bepalen onze hoop en verwachting. Daardoor ‘zag’ Abraham 
Jezus (Johannes 8:56). Wat zegt Hebreeën 2:8b-9? Wat betekent dat voor onze kijk op het 
wereldgebeuren?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Opnieuw zien we het belang van ‘zien’ in de Brief. Geloof ‘ziet’ het onzichtbare. Soms is dat 
een lastige opgave, zeker als de omstandigheden iets heel anders lijken te tonen. We zien 
een mooi geestelijk principe in 2 Koningen 6: 16-17, waar de ogen van de knecht worden 
geopend voor de onzichtbare werkelijkheid. Paulus was gewend zoiets te bidden voor de 
gemeenten waarbij hij betrokken was: ‘opdat God… u de Geest van wijsheid en openbaring 
geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de 
hoop van Zijn roeping is…’ (Efeze 1:16-18). (Zie ook 1 Johannes 4:4.)

7.   Abel spreekt nog steeds tot ons (Hebreeën 11:4). We lezen wat Jezus over hem zei in Lukas 
11:49-51. Daar ging het om het ombrengen van rechtvaardige dienstknechten van God. Hun 
bloed roept tot de hemel om een rechtvaardig oordeel (Openbaring 6:9-10). Hebreeën 12:24 
noemt Abels bloed ter verhouding tot het bloed van Jezus. Het bloed van onze Middelaar 
roept niet om wraak, maar ‘spreekt van betere dingen’: het spreekt van verzoening met 
God!
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61.  S U CC E S V O L O V E R D E G R E N Z E N VA N D E D O O D H E E N  

> Extra 1: 
Gods waarheid roept verzet op bij wie daarnaar niet willen luisteren. Zoals dat ook gebeurde 
in de dagen van Jezus. Het gedeelte waarin Jezus verwijst naar Abel (Lukas 11:39-12:5), staat 
middenin een ‘vlammende speech’. Zelden zien we Jezus zo fel uithalen naar schijnheiligheid. 
Bij het reinigen van de tempel (Lukas 19:43-46) én in dit gedeelte zien we dat gebeuren. Meer 
spijtig is de toon van Lukas 10:11-16. Er is ook een nog zeer geëmotioneerde uitroep over de 
inwoners van Jeruzalem (Lukas 13:33). In Lukas 11:51 schakelt Jezus de ontrouwe leiders van het 
volk gelijk met Kaïn en de goddeloze koningen. Zacharia werd gedood ‘om het woord van God’ 
(zie Openbaring 6:9-10). We lezen over die gebeurtenis in 2 Kronieken 24:17-22. Dezelfde ver-
wijten als in Lukas 11 klinken door in het getuigenis van Stefanus (Handelingen 7:37-43, 51-53). 
Openbaring vertelt dat in de laatste dagen er twee profeten zullen optreden, die zullen worden 
gedood om hun getuigenis. Maar de dood zal hen niet kunnen vasthouden (Openbaring 11: 
3-12). De overtreders zullen niet vrijuit gaan (Lukas 11:51b).

> Extra 2: 
Hebreeën 11:16 vermeldt het verlangen van de ‘geloofshelden’ naar een beter, een hemels 
vaderland. Opmerkelijk is dat er dan staat, dat God Zich niet voor hen heeft geschaamd, ‘want 
Hij had voor hen een stad gereed gemaakt’. In Openbaring lezen we over die hemelse stad 
(Openbaring 21:9-27). Een aantal kenmerken die genoemd worden zijn: a. zij daalt neer uit de 
hemel (21:10); b. zij straalt van Gods heerlijkheid (21:11); c. zij is ommuurd; wordt bewaakt door 
engelen en heeft twaalf poorten (21:12) die uitkijken naar de vier windstreken (21:13); d. de fun-
damenten dragen de namen van de twaalf apostelen (21:14); e. zij is volkomen in evenwicht en 
harmonie gebouwd van kostbare, zuivere materialen (21:16-21); f. zij reikt even hoog als haar 
breedte en lengte (21:16 – de tegenhanger van de toren van Babel!); g. God Zelf woont in haar 
en is zonder ‘drempel’ van een tempel bereikbaar, met Jezus, het Lam, die gezamenlijk de stad 
verlichten (21:22-23, 25b); h. de zalig geworden volken zullen er in Zijn licht wandelen (21:24, zie 
ook 1 Johannes 1:10); i. de stad staat altijd open voor koningen met hun geschenken (21:24-26); 
j. de stad zal toebehoren aan rechtvaardigen, van wie de namen staan opgeschreven in het boek 
des levens van het Lam (21:27). Het geheim van de stad is, dat zij is klaargemaakt als een bruid 
(21;2; 19:7-8). Veel symboliek, maar met één overduidelijke boodschap: wie staan opgeschreven 
als rechtvaardigen, mogen daar wonen, samen met God de Vader en Zijn Zoon, die zij onbelem-
merd zullen mogen aanschouwen! 
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62.  D E B E LO F T E N V E R K R I J G E N  

H E B R E E Ë N 11:17-19

Vragen: 

1.   Hoe ingrijpend was de opdracht voor Abraham om zijn zoon Izak te offeren? Wat was vol-
gens Hebreeën 11:17-19 voor hem de gedachte waaraan hij zich vastklampte?

2.   ‘Een plotselinge ontwikkeling kan zomaar alles waarvoor wij hebben geleefd op losse 
schroeven zetten.’ We kennen dat misschien wel uit ons eigen leven of uit onze omgeving. 
In de Bijbel zien we dat meermalen gebeuren. Hoe hanteerde David dat in 1 Samuël 30:1-6? 
Hoe doe je zoiets?

3.   Gods antwoord op de ‘geslaagde geloofstest’ aan Abraham lezen we in Genesis 22:16-18. 
Waarom was dat voor Abraham het absolute hoogtepunt, dat eerdere ervaringen (zoals 
12:1-3; 14:18-20; 15:1-21; 17:5-8) overtrof? 

4.   Eaton zegt: ‘Door het ‘logisch beredeneren’ van het geloof kon zijn geloof uitgroeien…’ 
Welke stappen zien we in de daarna beschreven redenering van Abraham?

5.   Wij hebben meer ontvangen (en weten ook meer van Gods bedoelingen) dan Abraham. 
Welke dingen noemt Eaton in deze studie? En welke zouden we eraan toe kunnen voegen? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   We zien hoe Abraham, Izak en Jakob elkaar ‘opvolgen’ als vaders die een nakomeling 
moeten loslaten. Abraham zelfs twee: hij stuurt eerst Ismaël weg (Genesis 21) en blijkt ver-
volgens bereid om Izak te offeren (Genesis 22). Izak op zijn beurt ziet na vele jaren pas in 
hoge ouderdom zijn jongste zoon weer terug (35:27), want Jakob had moeten vluchten voor 
zijn eigen broer (Genesis 28:5). Jakob raakt zijn zoon Jozef kwijt, in de veronderstelling dat 
die door een wild dier is gedood (Genesis 37:31-35). Pas als hij zelf op hoge leeftijd is, ziet 
hij Jozef terug (wat hij haast niet kan geloven! Genesis 45:26-28; 46:30). Loslaten en op God 
vertrouwen, hoe zal dat voor Maria geweest zijn toen Jezus aan het kruis hing?

7.   De dramatiek in Genesis 22 wordt verhoogd door het gesprek tussen vader en zoon in 22:7-
8. Ook hier geeft Abraham een geloofsantwoord: God zal Zelf in een lam voorzien! Bijna 
profetische woorden als je het Nieuwe Testament kent… Heel bijzonder is ook dat Izak zich 
(blijkbaar eveneens in vertrouwen) liet vastbinden. Er wordt wel gezegd dat Abraham de 
geloofsstrijd streed en Izak alleen maar hoefde te ‘oogsten’. Maar dit moment (22:9) moet 
voor hem ook een geloofstest zonder weerga geweest zijn.
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62.  D E B E LO F T E N V E R K R I J G E N  

> Extra 1: 
Abrahams bereidheid om zijn zoon te offeren zegt iets over de diepe vriendschap tussen hem 
en God. Het lijkt wel alsof die gebeurtenis de ‘generale repetitie’ vormde van het grote offer op 
Golgotha, waar de Vader Zijn Zoon offerde. Het vervangende offerdier in Genesis 22 spreekt van 
het vervangende offer van Jezus voor onze zonden. Maar voor Hemzelf was er geen vervangend 
offerdier; Hij moest door de dood heen! Maar ook Jezus kende de macht van de Vader over de 
dood (Markus 9:31). Het was onmogelijk dat de dood Hem zou kunnen vasthouden (Handelin-
gen 2:24). Jesaja profeteerde al over Zijn sterven (Jesaja 53:7-9) én over Zijn opstanding (Jesaja 
53:10-12). Ik kan mij zo voorstellen dat Vader en Zoon vol spanning toekeken hoe Abraham 
zijn ‘zoon van de belofte’ vastbond op het altaar, om vervolgens zijn geloof en gehoorzaam-
heid te belonen. Wat Abraham deed, was een voorafspiegeling van waarvoor Jezus op aarde zou 
komen (Filippenzen 2:5-8).

> Extra 2: 
Hebreeën 11 laat door het leven van Henoch zien dat God sterker is dan de dood. Abraham 
kende dat feit en erkende dat God zijn zoon zou kunnen opwekken uit de dood. In zekere zin 
kreeg hij Izak daaruit ook terug. De opstanding van Jezus en daarmee de opstanding van de 
gelovigen is één van de grondslagen van ons geloof. Paulus wijdt daar een flink deel van zijn 
eerste brief aan Korinthe aan: 1 Korinthe 15:1-58. In grote lijnen: 1 Jezus is gestorven voor onze 
zonden (15:3) en vervolgens weer opgestaan (15:4-8). 2 De opstanding is een onmisbaar onder-
deel van het Evangelie (151-2; 12-20).    3 Daarin ligt ook onze hoop voor de toekomst, want 
ook wij zullen worden opgewekt (15:20-23; 51-54; zie ook 1 Thessalonicenzen 4:13-18). 4 Dat 
zal gebeuren bij Zijn komst, waarbij de dood voorgoed zal zijn verslagen (15:23-28; 54-56; zie 
ook Openbaring 20:12-14). 5 Ons lichaam zal anders zijn dan het aardse, vergankelijke lichaam 
dat wij nu hebben (15:35-53). 6 Dat vooruitzicht geeft ons kracht om te volharden, zelfs onder 
zware druk (15:30-32a). (Terzijde: er zijn sektes waar mensen zich naar aanleiding van 15:29 
laten dopen voor hun voorouders, maar dat staat hier niet als opdracht of zelfs als mogelijkheid 
binnen de boodschap van het Evangelie; het is vermoedelijk bedoeld als voorbeeld van een 
‘doorgeslagen overtuiging’ dat de opstanding realiteit zal zijn…) We zien dat Jezus al aankon-
digt dat we welkom zijn in het Vaderhuis (Johannes 14:1-3). De garantie van onze opstanding 
vinden we in Johannes 11:25-26.
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63.  H E T G E LO O F VA N I Z A K , J A KO B, J O Z E F   

H E B R E E Ë N 11:20-23

Vragen: 

1.   Niet alle nakomelingen van Abraham zijn ‘kinderen van Abraham’. Wat zegt Romeinen 
9:8? In Jezus is die belofte naar ons toegekomen (niet als afstammelingen van Abraham, 
maar gelovigen uit de heidenen; Romeinen 9:24). In welk opzicht zijn wij dus ‘kinderen van 
Abraham’ geworden?

2.   De Brief wijst in de levens van Izak, Jakob en Jozef op hun geloof in de eindfase van hun 
leven. Waarom is juist dat belangrijk voor ons? Wat zegt Hebreeën 13:7?

3.   Hadden Izak, Jakob en Jozef geen aansprekend geloof, lang vóór hun levenseinde? Kunnen 
jullie daarover iets zeggen?

4.   Geloof bevrijdde de ouders van Mozes van de angst voor straf door de overheid. Zij werden 
‘burgerlijk ongehoorzaam’ door hun geloof. Kennen jullie andere voorbeelden uit de Bijbel 
van ‘geloofs-ongehoorzaamheid’? Wat leverde dat op ‘voor het oog’? En wat zou dat in Gods 
ogen opgeleverd hebben?

5.   In Genesis 15:13-14 laat God Abraham al weten wat er zal gebeuren, voordat het land werke-
lijk door zijn nakomelingen bewoond zal worden. Daarop grijpt Jozef terug als hij de terug-
keer van het volk voorzegt Zie 11:22). God had voor Abraham geen geheimen. Wat lezen we 
in Genesis 18:17? Wat is daarvoor Zijn argument (18:18-19)?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We hebben al eens eerder in de gespreksvragen stilgestaan bij het levenseinde (met een 
terugblik en oproep voor de toekomst aan de ‘achterblijvenden’) van Mozes (Deuteronomi-
um 31:1-8; 32:45-47), Jozua (Jozua 24:1-28) en David (1 Koningen 2:2-9). Over Mozes gaan de 
komende verzen in Hebreeën. Maar ook in het Nieuwe Testament kunnen we een getui-
genis lezen, gegeven aan het levenseinde van een bijzondere geloofsman. We zien in 2 
Timotheüs 4 :7-8, 17-18 hoe Paulus terugkijkt op zijn geloofsleven. Hij beseft dat zijn einde 
nadert, terwijl hij eerder nog had aangegeven, dat zijn tijd nog niet gekomen was (Filippen-
zen 1:21-26). Blijkbaar beseft hij ditmaal dat zijn opdracht voltooid is.

7.   Geloof handelt altijd op grond van wat God openbaart. Meestal is dat in de Bijbel door een 
specifieke boodschap. Zoiets als Jozef ontving in Mattheüs 1:19-24. Voor ons is het vaak iets 
uit de Bijbel, wat ons de weg wijst. Maar het kan ook gebeuren dat er een overtuiging in ons 
hart ontstaat, waardoor we weten wat Hij van ons verwacht (zoals de ouders van Mozes). 
In beide situaties is dat iets wat de Heilige Geest in ons doet. Jezus beloofde dat al (Johan-
nes 16:13; let erop dat Hij de weg wijst; Hij dwingt nooit!). Door Zijn Geest leert God ons 
wat waar is (1 Johannes 2:20-21, 27) en hoe wij Hem kunnen verheerlijken (Johannes 16:14). 
Geloof handelt op grond van die openbaring, vanuit het verlangen om Hem erdoor te eren.
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63.  H E T G E LO O F VA N I Z A K , J A KO B, J O Z E F 

> Extra 1: 
Kinderen van Abraham zijn allen die zijn geloof navolgen en daardoor gerechtvaardigd zijn 
(Romeinen 3:23-24; 6:8-9). Niet de later eraan toegevoegde Wet, maar geloof in Gods genade 
redt ons (Galaten 3:11, 18-19). De basis van dat geloof ligt in Gods verbond met Abraham (Gala-
ten 3:9, 13-18). In Jezus is dat verbond, compleet met de belofte van het ‘Zaad’, werkelijkheid 
geworden (Galaten 3:16-17, NBG). De Hebreeënbrief zegt van Abraham en de nakomelingen, 
die in zijn geloofsspoor liepen, dat zij de vervulling ‘vanuit de verte gezien en geloofd en 
begroet’ hebben (11:13). Hun geloof vindt zijn voltooiing in de gelovigen van het Nieuwe Ver-
bond (Hebreeën 11:40).  

> Extra 2: 
Hebreeën roept op om tot het einde toe te volharden in ons geloof en daarin niet te verslap-
pen (12:3) of het zelfs helemaal op te geven (3:12). Onze beloning (de erfenis) is onze motivatie 
(studie 56). Maar ook de levens van mannen als Abraham, Izak en Jakob vormen een stimulans 
om vol te houden. We gaan nog meer mannen en vrouwen tegenkomen die ons tot een voor-
beeld dienen. Juist omdat zij tot het eind van hun leven volhardden, zijn zij een stimulans voor 
ons om eveneens te volharden. Als zij, zonder de kennis van het kruis en het verzoenend bloed 
van Jezus, zonder de volheid van de Heilige Geest, dat al aankonden onder soms zware tegen-
stand, hoeveel te meer horen wij het geloof te blijven omarmen. En wanneer het ons te zwaar 
lijkt te worden, mogen we om hulp ‘aankloppen’ bij de troon van genade (4:16). Onze Hoge-
priester kent onze strijd en voelt met ons mee (4:15). Met de geweldige belofte van 1 Korinthe 
10:13 kunnen wij (net als de ouders van Mozes) onbevreesd ons vertrouwen in gehoorzaamheid 
afstemmen op Gods trouw.
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64.  H E T G E LO O F VA N M O Z E S  

H E B R E E Ë N 11:24-27

Vragen: 

1.   Waarom kiest Hebreeën ervoor om niets te zeggen over Mozes als wetgever, maar wel als 
‘geloofsheld’? Was zijn rol als verbondssluiter niet belangrijk? 

2.   Geloof kiest voor wat rechtvaardig is, ongeacht de gevolgen. Wat zegt Psalm 84:11 daar-
over? Hoe beïnvloedt het geloof in Jezus Christus jouw keuzes? Praat daar eens over met 
elkaar…

3.   Mozes koos voor de eeuwige beloning, in plaats van tijdelijke winst. Een leven in de plezier-
tjes van de zonde leidt uiteindelijk tot teleurstelling, zegt Eaton. Wat zegt Jezus in Mattheüs 
16:24-27? Waarom is het juist onze ziel die op het spel staat? 

4.   ’Iedereen die leeft voor God, zal dezelfde behandeling ondergaan als Jezus.’ Jezus zei dat 
al tegen zijn leerlingen (Johannes 15:18-21). In Johannes 16:1-4 licht Jezus die uitspraken 
verder toe. Dat staat middenin Zijn onderricht over de Heilige Geest, de Trooster. Wat doet 
de Heilige Geest voor ons als wij smaad en onbegrip zullen ontmoeten? (Zie ook Markus 
13:11.)

5.   Er zijn aardse rijkdommen (in goederen, maar ook in waardering voor onze ‘verdiensten’) 
en er zijn geestelijke rijkdommen. Paulus had aanzien verworven onder de schriftgeleer-
den, maar wat zegt hij daarover in Filippenzen 3:4-11? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   We zien hoe het ervaren van een geestelijke redding iemand kan bevrijden van gebonden-
heid aan aardse rijkdom bij Zacheüs (Lukas 19:1-8). De conclusie van Jezus tilde hem dan 
ook uit de aardse positie (oppertollenaar) naar een geestelijke: zoon van Abraham (19:9). 
Ieder mens is bedoeld om een ‘kind van Abraham’ te zijn (19:10). Zacheüs bereikte hier zijn 
eeuwige bestemming. Het gevolg was dat hij anders naar aards bezit ging kijken.  

7.   Mozes had het loon voor ogen (Hebreeën 11:26b). Toch kende hij het Evangelie niet. We zien 
hoe hij later, samen met Elia, Jezus mag ontmoeten om met Hem over Zijn komende lijden 
te spreken (Lukas 9:30-31). Wat zouden zij Hem verteld hebben? Daar kunnen we alleen 
maar naar raden. Beide kenden hun moment van heengaan, nog voordat het aanbrak (Deu-
teronomium 31:14 en 2 Koningen 2:9). Ook Jezus kende het tijdstip. Thomas was bereid om 
tot het uiterste met Hem mee te gaan (Johannes 11:16). Misschien was zijn motivatie dezelf-
de als die van Mozes in Hebreeën 11:26. Kennen we levensverhalen uit latere tijden van 
mannen en vrouwen, die bereid waren om tegen elke prijs Jezus te volgen? Inspireren hun 
levens ons om smaad en tegenstand te verdragen?
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64.  H E T G E LO O F VA N M O Z E S

> Extra 1: 
Mozes was aanvankelijk bepaald niet onbevreesd. Hij begon met God te argumenteren om 
onder de opdracht uit te komen (Exodus 3:11; 4:10). Maar God liet zich niet afschepen; Hij wist 
welke kwaliteiten Hijzelf in Mozes gelegd had (4:11-12). God kent ook ons, want wij zijn Zijn 
‘maaksel’ (Psalm 103:14; Efeze 2:10). Als God ons roept, mogen we groeien in die taak. Hijzelf 
heeft ons daarvoor in beginsel de capaciteiten gegeven. Het gevolg van gehoorzaam reageren 
zal een bepaalde onverschrokkenheid zijn, zoals we die zien bij de geloofshelden van Hebreeën 
11 en de apostelen in het Nieuwe Testament. Onbevreesde onverschrokkenheid betekent niet 
dat er geen moeiten zullen zijn. Ook daarover is Hebreeën 11 duidelijk. Bij Mozes kwam de 
smaad niet alleen van farao, maar ook van zijn eigen volk… Jesaja profeteerde over Jezus, maar 
een deel van zijn boodschap past ook bij Mozes en mag passen bij ons: Jesaja 50:4-9. 

> Extra 2: 
Hebreeën plaatst het leven van Mozes direct achter het leven van Jozef. Mozes deelde een tijd-
lang het leven aan het hof, om zich vervolgens te vereenzelvigen met een volk van slaven. Bij 
Jozef zagen we de omgekeerde beweging: van slaaf, door gevangenschap heen, naar het hof 
van farao. Gods heerlijkheid openbaarde zich in hun levens op een totaal verschillende manier. 
Er bestaat geen algemene blauwdruk voor hoe God Zijn weg gaat met een gelovige. Het ver-
staan van Gods wil voor hun leven verliep bij beide ook anders. Jozef ontving dromen, maar 
moest vervolgens afwachten hoe die zouden uitkomen. Langdurig blijven volharden in hoop. 
Mozes werd rechtsreeks door Gods stem geroepen, waarna hij actief moest gaan wandelen 
in geloof. Het resultaat was voor beiden hetzelfde: een volk redden en mild van hart worden 
(Genesis 50:15-21; Numeri 12:3). God gehoorzamen verandert niet alleen de omstandigheden 
om ons heen, maar ook ons innerlijk. We worden onbevreesd (Hebreeën 11:27) en zachtmoedig  
(Mattheüs 5:5 en 9).
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H E B R E E Ë N 11:28-31

Vragen: 

1.   Geloof en gehoorzaamheid gaan in het leven van Mozes hand in hand. Wat is er veranderd 
sinds Exodus 4:1?

2.   Wat voor doelen had God met het splijten van de Rode Zee (Exodus 14:16 en 18)? Waardoor 
konden de Egyptenaren niet door de Rode Zee trekken? (Hebreeën 11:29 zegt dat ze het wel 
probeerden. Zie Exodus 14:23-30). Wat was het effect van dat gebeuren onder de Israëlieten 
(Exodus 14:31)?

3.   Eaton stelt vast dat er onder de Israëlieten een eerste fase van groot geloof gevolgd werd 
door een vervolg dat gekenmerkt werd door groeiend ongeloof en ongehoorzaamheid. Wat 
is de les die wij daaruit leren ten aanzien van onze redding en onze erfenis?

4.   Over Jozua lezen we maar één van zijn geloofsdaden. Het was ‘de eerste klap’! Maar die 
overwinning vroeg om volhardend geloof en geduld (Jozua 6:11, 14-15). Eaton schetst wat 
daarbij de ‘geloofstest’ was. Wat maakt dat ook in ons leven geduld soms nauwelijks op te 
brengen is? Helpen Bijbelse voorbeelden je dan?

5.   Rachab wordt zelfs in het geslachtsregister van Jezus genoemd Hoe bijzonder is het, dat 
in de geslachtslijn van de Verlosser van de wereld een vrouw (!) uit een heidens volk (!) 
met een bedenkelijke reputatie (!) genoemd wordt (Mattheüs 1:5), met daaropvolgend een 
deugdzame ‘heidense’ vrouw (1:6)? Wat betekent dat voor hoe wij elkaar vanaf het moment 
van bekering moeten zien (2 Korinthe 5:15-18)?

Verdiepende gespreksstof:

6.   We zien hoe Mozes in vast geloof al Gods opdrachten uitvoert. Niet alleen door het bloed 
van een paaslam op de deurposten aan te laten brengen, maar ook in het vervolg van zijn 
leiderschap. Met zijn houding van geloof weet hij ook keer op keer het volk daarin mee te 
nemen. Hij keek niet naar wat voor zijn ogen zichtbaar was, maar naar God. Een sterk voor-
beeld daarvan lezen we in Exodus 14:11-14. Hoe bijzonder is het wel, dat God minutieus met 
Mozes omgaat in de opdrachten die hij van Hem ontvangt (14:15-16). Mozes had geloof dat 
God het onmogelijke voor hem zou doen (14:21). Twee kenmerken van geloof komen hier 
samen: geloof kijkt naar God en niet naar de omstandigheden en geloof handelt in gehoor-
zame verwachting. 

7.   Rachab is een opmerkelijke verschijning in de Bijbel. Zij is de eerste uit de heidenvolken 
die daadwerkelijk wordt opgenomen in de gemeenschap van Israëlieten (Jozua 6:25). Haar 
geloof was ook de redding van haar familie (6:23). Zoals de ark van Noach een veilige schuil-
plaats bood aan wie in geloof zijn heil daarin zochten, zo was het huis van Rachab een vei-
lige haven voor haar verwanten (6:17). Aanvankelijk moesten zij buiten het tentenkamp 
blijven (6:23). Maar uit Mattheüs 1:5 kunnen wij opmaken dat Rachab, door het huwelijk, 
zelf werd ingelijfd in het volk. Zo kwam zij in de geslachtslijn van David (als betovergroot-
moeder) en uiteindelijk van Jezus. Jakobus 2:24-25 verklaart dat dit het gevolg was van haar 
geloof: U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En 
is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boden heeft 
ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? (Zie Jozua 2:11-15.) Jakobus ziet haar 
dus als een voorbeeld van iemand, die het geloof laat zien door daden.
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> Extra 1: 
Jezus is het ultieme Paaslam voor ons (1Korinthe 5:7). Zoals het bloed van het lam in Exodus 
12:21-23 de Israëlieten veiligstelde, zo zijn wij verlost van Gods oordeel over de zonde (Romei-
nen 5:9b; 8:1) door het bloed van het Lam (Hebreeën 9:22, 26). Maar het doet meer: het koopt 
ons vrij uit slavernij (1 Petrus 1:18–19). Het bloed brengt ons onder de genade, doordat het ons 
vergeving van zonden schenkt (Efeziërs 1:7). Het maakt ons rein voor God (1 Johannes 1:7) en 
reinigt ons geweten, zodat we God kunnen dienen (Hebreeën 9:14). Sterker nog, we worden 
erdoor gerechtvaardigd (Romeinen 5:8-9; 2 Korinthiërs 5:21). Het bloed getuigt vóór ons 
(Hebreeën 12:24) en is het teken van het Nieuwe Verbond (Mattheüs 26:28; Hebreeën 12:24a). 
Hebreeën 13:12 zegt dat we erdoor geheiligd zijn (dat brengt ons in een nieuwe positie!). Door 
het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang tot Gods troon: Hebreeën 10:9. Van een aantal van 
deze dingen zien we de voorafschaduwing in Exodus 14. Maar de volheid daarvan is pas in het 
Nieuwe Verbond werkzaam (zie Hebreeën 11:39-40). Het bloed verschaft ons eeuwige zeker-
heid: Hebreeën 9:12. 

> Extra 2: 
Er zijn aanwijzingen dat pasgeboren lammetjes in Israël in een voerbak gelegd werden, gewik-
keld in een doek. Jezus, het Lam van God deelde als ‘teken’ (waarvan?) in dat lot (Lukas 2:8-
12). Wat zouden de herders in dat Kind in de kribbe herkend hebben? Uit de kuddes rond  
Bethlehem (de velden van Efrata; Micha 5:1) werden gewoonlijk de beste lammeren geselec-
teerd om als offerdier in de tempel te dienen. Het zijn geen gegevens die we in de Bijbel terug-
vinden; zij berusten op externe bronnen, die wel onderstrepen dat bij de komst van de Zoon van 
God niets op toeval berustte. Het Lam van God werd al bij Zijn komst op aarde herkenbaar als 
het Offerlam, dat zou sterven voor de zonde van de wereld. Dat is ook het getuigenis over Hem, 
kort voordat Hij Zijn openbare bediening begint (Johannes 1:29).
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H E B R E E Ë N 11:32-36

Vragen: 

1.   Geloof uit zich op talloze manieren. Wat voor opvallende verschillen zien we in bijvoor-
beeld het leven van Gideon en Simson? Wat maakt hen beiden tot ‘geloofshelden’? 

2.   Geloof kan ook maken dat je beseft wat wel of niet door God op jouw pad gebracht wordt. 
Wat leert het voorbeeld van Barak ons (Richteren 4)? Wie gaf God hem als medestrijders en 
waarom was dat zo bijzonder in die dagen (Richteren 4:9)?

3.   Wat was volgens Eaton het geloofsgeheim van David? Hoe zien we dat terug in 1 Samuël 
17:45-47? Vergelijk dat eens met Efeze 6:12.

4.   Wat betekent ‘een betere opstanding verkrijgen’? Is er dus zoiets als een ‘martelaarskroon’ 
(een term ontleend aan Openbaring 2:10)? En hoe verhoudt zich dat tot de beloning voor de 
daden, waarmee we God eren? 

5.   Eaton komt tot drie conclusies: 1. Geloof spant God niet voor ons karretje, maar vraagt 
soms om geloofsoffers van onze kant. 2. Onze persoonlijke ervaringen verschillen: de een 
wordt door God bevrijd, de ander moet dwars door de problemen heen. 3. Geloof stelt ons 
in staat om vol te houden, ongeacht de situatie. Verder stelt hij: de vijand van deze drie is 
het ‘welvaartsevangelie’. Wat maakt dat die leer ontmoediging in de hand kan werken?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 11 is een soort schatkist vol edelstenen. Als een kundig Diamantair sleep God hen 
door alles wat zij meemaakten (Spreuken 27:17). Uiteindelijk begonnen zij Gods heerlijk-
heid te weerspiegelen, als geslepen, kostbare stenen. Jezus volgen kan ons smaad en lijden 
opleveren. Bekende woorden van Amy Carmichael zeggen: Can he have followed far, who 
has no wound, no scar? (Wie leven wil voor het goddelijk Lam, ontkomt niet aan een wond, 
een schram). De uitkomst is dat wij steeds meer van Gods heerlijkheid door ons leven laten 
zien. Dat is wat we kunnen leren van Hebreeën 11 en ook uit Handelingen. Maar het groot-
ste voorbeeld is het kruis van Jezus, wat het grootste onrecht uit de wereldgeschiedenis 
was, maar de grootste hemelse heerlijkheid zichtbaar maakt (1 Korinthe 2:18, 30-31; zie ook 
Johannes 17:1). De volgende studie gaat door op dit thema.

7.   Niet alle situaties die in Hebreeën 11:33-38 worden beschreven, zijn in de Bijbel terug te 
vinden. Sommige stammen uit de Joodse overlevering of uit de apocriefe boeken (niet als 
door God geïnspireerde, vaak geschiedkundige of legendarische geschriften). Het vuur 
(11:34) werd getrotseerd door de vrienden van Daniël, die weigerden voor een afgodsbeeld 
te knielen (Daniël 3:12-25; let ook op 3:27). We zien hoe zij weliswaar deel uitmaakten van 
een heidense cultuur (Daniël 1:17-20), maar weigerden om het religieuze stelsel dat daarbij 
hoorde te omarmen. Het doet denken aan wat Hebreeën 11: 25-26 zegt over Mozes. Ook hier 
zien we een beeld van wat Jezus zegt over onze positie in deze wereld (Johannes 17:15-16).
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> Extra 1: 
In het oosten waren vrouwen in de oudheid niet in tel, zoals blijkt uit kleitabletten en inscrip-
ties. In de Bijbel sijpelt die gedachte soms door (zoals we zien in Richteren 4, waar Barak zijn 
eer moet afstaan aan twee vrouwen). In de Bijbel spelen vrouwen geregeld een grote rol. Denk 
aan Sara, Rachel, de moeder van Mozes, Mirjam, Rachab, Debora, Jaël, en die rij kan nog veel 
langer gemaakt worden. Wat te denken van de lofzang op de verstandige vrouw in Spreuken 
31:10-31! Ook bij Jezus zien we het belang van de vrouwen in Zijn leven (Maria, Elisabeth, Anna, 
de vrouwen bij het kruis en bij het lege graf: zij waren de eersten die de opdracht kregen om 
van Zijn opstanding te getuigen!). Ook in Handelingen komen we namen tegen van vrouwen 
die actief waren in de kerk van die tijd (denk aan Tabitha). Het brengt Paulus tot de belangrijke 
erkenning van Galaten 3:25.

> Extra 2: 
Jeremia werd om zijn boodschap gevangengezet (Jeremia 20). Toch blijft hij vanuit zijn gevan-
genschap profeteren (20:3-10 en de volgende hoofdstukken). Hij gaat wel door een persoon- 
lijke geloofscrisis (20:18). Later wordt hij opnieuw gevangengezet (32:3). Maar ook ditmaal 
blijft zijn boodschap klinken. Ondanks dat zijn opgeschreven woorden worden verbrand 
(36:15-25). (Dezelfde boodschap wordt opnieuw opgeschreven; 36:32). In die fase van zijn leven 
houdt de Heer hem verborgen, zodat hij niet opnieuw gevangen zit (32:26). Dat is maar tijdelijk, 
want uiteindelijk wordt hij weer gegrepen (38:4-5). Het ziet er hachelijk voor hem uit, maar 
uiteindelijk komt er verlossing (37:21, 32:7-13). Opmerkelijk is dat een heiden zijn pleitbezor-
ger is. Keer op keer zien we hoe ook al tijdens het Oude Verbond heidenen een rol spelen in 
Gods plannen. Even opmerkelijk is dat Jeremia onder alle omstandigheden Gods woorden laat  
klinken. Paulus concludeert later (vanuit de gevangenis): ‘Maar het Woord van God is niet geboeid’  
(2 Timotheüs 2:9). 
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H E B R E E Ë N 11:37-40

Vragen: 

1.   Hebreeën 11:35-38 roept wel de vraag op: waarom al dat lijden? Eaton zegt: ‘We mogen 
ervan verzekerd zijn, dat aan het einde van de menselijke geschiedenis het antwoord zicht-
baar zal worden.’ 1 Korinthe 13:12 gebruikt daarvoor het woord ‘raadsels’. Wat belooft het 
tweede gedeelte van die Bijbeltekst?

2.   ‘Jezus zei het al: In deze wereld zult u verdrukking hebben (Johannes 16:33a). Maar het ver-
volg van dat vers geeft ons een bemoedigende gedachte. Welke? 

3.   Er wordt wel gezegd, dat wij als hedendaagse christenen ‘op de schouders staan’ van 
mannen en vrouwen die ons voorgingen. Zoals de ‘geloofshelden’ van Hebreeën 11. Hun 
voorbeeld van geloof versterkt ons besef van wie God voor ons wil zijn. In 12:1 worden zij 
‘een wolk van getuigen’ genoemd (het Grieks gebruikt hier ‘wolk’, net als de NBG; de HSV 
kiest voor ‘menigte’). Die ‘wolk’ zou ons kunnen herinneren aan de verheerlijking van 
Jezus. Wie waren daar de geloofsgetuigen die Hem versterkten voor het lijden dat Hem te 
wachten stond (Mattheüs 17:1-5)? Waarom juist die twee, denk je?

4.   ‘We kennen ook allerlei Bijbelgedeeltes met vermelding van onderdrukking en mishande-
ling.’ Waarom waren vooral de profeten vaak het mikpunt van vervolging (denk aan de tijd 
van Elia in 1 Koningen 18:3-4 en 7-18)?

5.   Vervolging van gelovigen en het afwijzen van het christelijke geloof gebeurt niet uit  
logische afwegingen, maar vanuit een ‘duivels’ verzet tegen de boodschap van zonde en 
verlossing. Dat was vroeger zo, maar ook in onze dagen. Wat moet onze houding zijn (zie 
Lukas 6:27-29) en wat is daarvan de uitwerking volgens Romeinen 12:19-21?

Verdiepende gespreksstof:

6.   In verdrukkingen, zoals Hebreeën 11 die noemt, mogen we rekenen op de steun van onze 
Grote Hogepriester. Eaton verwijst naar Mattheüs 16:33. (Eén van de centrale thema’s van 
Mattheüs is dat God met ons is: Mattheüs begint er al mee (1:23, Immanuel, God is met ons) 
en eindigt met de belofte van Jezus van Zijn aanwezigheid in ons leven (28:20). In Johannes 
14 licht Jezus toe hoe Hij in ons leven bij ons zal zijn (14:18, volgend op 14:15-17). Wat wij ook 
doormaken, Hij is groter (1 Johannes 4:4). Corrie ten Boom (met haar ervaring in een Duits 
vernietigingskamp) kon getuigen: Er is geen put zo diep, of Gods nabijheid is nóg dieper. In 
haar woorden klinkt door wat staat in Deuteronomium 33:26-27.

7.   Er is een soort ‘uitruil’ tussen de gelovigen van het Oude en die van het Nieuwe Verbond. 
Hún geloof versterkt ons in het volharden onder moeilijke omstandigheden. Zij wachten op 
de dag dat ook ónze levenstaak eindigt en we samen de eeuwige heerlijkheid binnen zullen 
gaan. God is door heel de Bijbel heen de God van alle generaties. Daarom zien we in de 
Bijbel (als een herinnering daaraan) ook heel wat geslachtsregisters. Die zijn niet bedoeld 
om je op te laten voorstaan (Joodse wortels of niet, zij doen er niet meer toe: Galaten 3:28; 
zie 1 Timotheüs 1:4 en Titus 3:9). Ze bewijzen Gods trouw door de eeuwen heen. Voor ons 
geldt ‘het Boek des levens van het Lam’ als register van eeuwig behoud (Openbaring 3:5; 
13:8; 17:8; 20:12-15; 21:27). 
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> Extra 1: 
Eaton behandelt in zijn boek over de Romeinenbrief de Bijbels juiste reactie van gelovigen op 
onrecht. ‘We worden hier (Romeinen 12:19-21) geconfronteerd met de verleiding om wraak te 
nemen. Paulus geeft hier geen vrijblijvend advies, maar een krachtig bevel: Neem geen wraak! 
In plaats daarvan leggen we de situatie in Gods hand. Dat wil zeggen dat we de situatie uit 
handen geven en bereid zijn om dingen anders te laten verlopen dan wij zouden willen.’ Maar, 
stelt hij ons verderop gerust: ‘Rechtvaardigheid ligt God na aan het hart.’ Gods timing is vaak 
anders dan die van ons, zegt hij. Met ‘vurige kolen op iemands hoofd hopen’ wordt bedoeld dat 
de ander zijn opvattingen over ons zal veranderen door onze houding van liefde en vergeving. 
Zo overwinnen we het kwade door het goede (dat wil zeggen, door te kiezen voor christelijke 
liefde). (Ontleend aan Michael A. Eaton, Romeinen, leven uit genade, blz.226-227; Uitg. The Grace 
Factory).

> Extra 2: 
In Hebreeën 11 klinkt bij herhaling ‘door het geloof’. Het hoofdstuk eindigt daar dan ook mee: 
door het geloof kregen zij wél Gods goedkeuring, maar niét de vervulling van de belofte. Geloof 
stelt ons in staat om voor God te leven en dat onder alle omstandigheden (of we nu worden 
gered uit vervolging of niet) vol te houden. Maar er zijn dingen waarop we ons leven lang zullen 
moeten blijven wachten. Zoals het antwoord op het raadsel van het lijden. En ook dat kunnen 
we door het geloof. 1 Korinthe 13 zegt: Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raad-
sel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, 
zoals ik zelf gekend ben. Een spiegel geeft nooit de uiteindelijke werkelijkheid weer, maar (zoals 
we dat terecht noemen) een afspiegeling daarvan. Straks zullen we het niet meer hoeven te 
doen met al die raadselachtige afspiegelingen van hoe God de werkelijkheid ziet. Dan zullen we 
werkelijk kennen, werkelijk weten: Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wan-
neer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden (1 Korinthe 13:9-10).
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H E B R E E Ë N 12:1-4

Vragen: 

1.  Waarom gebruikt Hebreeën 12 het beeld van een wedloop?

2.   Laten ook wij, afleggen alle last en de zonde. Wat voor belemmerende zaken (die niet zondig 
zijn) zou de schrijver in gedachten gehad hebben? Mogelijk waren dat ideeën uit het Oude 
Verbond. Wat voor dingen zouden ons in deze tijd kunnen belemmeren, terwijl ze op zich 
niet verkeerd zijn? Hebben jullie voorbeelden uit je eigen leven van dingen waarmee je hebt 
afgerekend?

3.   In zes punten worden de conclusies van 12:1-4 samengevat. Welke spreekt jou het meest 
aan? Waardoor komt dat?

4.   ‘Zolang Jezus met ons gaat, zullen onze moeiten en ons lijden nooit te zwaar voor ons zijn.’ 
Opnieuw zien we een Hogepriester die onze ervaringen deelt. Het is ook daarom zo belang-
rijk dat hij ‘deel gekregen heeft aan vlees en bloed’ (Hebreeën 2:14). Wat is de conclusie van 
Hebreeën 12:3 wanneer wij Hem in gedachten houden?

5.   Wees gerust, zegt Eaton: God ziet onrecht niet door de vingers en beloont onze trouw door 
alle moeilijkheden heen. In plaats van nog weer een gespreksvraag, ditmaal een voorstel: 
neem eens de tijd om voor vervolgde medegelovigen Psalm 10 te bidden. Denk aan mannen 
en vrouwen die verstoten worden door de samenleving in communistische landen of 
landen met een overheersende, door boeddhisme, hindoeïsme of islam bepaalde cultuur. 
Sommigen die voor Jezus kiezen, worden zelfs bedreigd door eigen familie.

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het beeld van een ‘wolk van getuigen’ sluit aan bij de wolk die de tempel vulde als beeld van 
Gods aanwezigheid (1 Koningen 8:10). Nu zijn het ook nog eens degenen die ons voorgin-
gen in de ‘wedloop van geloof’. Zij zijn dus als het ware aanwezig in ons leven. Niet als een 
soort beschermheiligen, zoals dat in mystieke opvattingen opgevat wordt, maar als actief 
aanmoedigende toeschouwers. Dat betekent niet dat ze ons in een soort geestelijke (mys-
tieke) nabijheid kracht geven. Het is hun getuigenis dat ons toeroept, vol te houden. Door 
hun levens te bestuderen zien we hoe zij onder alle omstandigheden op God vertrouwden. 
Denk maar aan de mannen die naast Daniël stonden in hun gehoorzaamheid aan God 
(Daniël 3:17-27). Zij hadden lijfelijk de ervaring dat waargemaakt werd wat de Bijbel belooft 
in Jesaja 43:2.

7.   We zien dus het voorbeeld van de ‘geloofshelden’ uit het Oude Testament en daar bovenop 
het alles overstijgende voorbeeld van Jezus. Ook Hij is getuige van onze ‘race’ en ook Hij 
moedigt ons aan. Daarnaast is de uiteindelijke beloning iets wat ons aanspoort. Een voor-
beeld van wat ons hindert bij het behalen van de prijs is ‘gewilde nederigheid’ (die op eer 
van mensen gericht is, Colossenzen 2:18 NBG). Het leven van Paulus is ook weer een goed 
voorbeeld (Filippenzen 3:14, 17). 
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> Extra 1: 
De ‘wolk van God’ was in de geschiedenis van Israël het teken van Zijn aanwezigheid. Het volk 
werd erdoor beschermd (Exodus 13:21-22; 14:19-20) en de wolk wees de weg en bepaalde het 
reisschema (Numeri 9:15-23). Mozes ontmoette de heere in een wolk (Exodus 19:9) en God 
sprak vanuit een wolk (Exodus 19:19). De tempel werd de plaats waar Gods tegenwoordigheid 
zichtbaar werd door een wolk (1 Koningen 8:10; Ezechiël 10:4). Toen God het ontrouwe volk aan 
hun vijand overgaf, verdween de wolk van Zijn aanwezigheid (hier genoemd als de wolk van 
Zijn heerlijkheid) uit de tempel (Ezechiël 10:18-19). Maar er volgt een belofte van de terugkeer 
van Gods aanwezigheid (Ezechiël 43:4). Bij Zijn verheerlijking werd Jezus door een wolk (waar-
uit Gods stem klonk, Mattheüs 17:5) omhuld. Bij Zijn hemelvaart was daar opnieuw een wolk 
(Handelingen 1:9), maar anders dan in Ezechiël 10 gaf die niet aan dat Hij niet meer nabij de 
Zijnen was (Mattheüs 28:20). Hij stuurt hen de Heilige Geest (Johannes 14:18). Maar terugko-
men zal Hij in grote heerlijkheid, op de wolken des hemels (Handelingen 1:11; Mattheüs 24:30; 
26:64; Openbaring 1:7; 14:14).  

> Extra 2: 
Het beeld van een wedstrijd komen we vaker tegen in de Bijbel. Paulus noemt de vervulling 
van zijn roeping een wedstrijd (1 Korinthe 9:24-26 en Filippenzen 2:16). De heerlijkheid die ons 
wacht, vergelijkt hij met de trofee van de winnaar (de erekrans, 1 Korinthe 9:25; 2 Timotheüs 
 4:8). Een ander beeld is dat van een gevecht (1 Korinthe 9:26; Filippenzen 4:3; 1 Timotheüs 
1:18-19; 6:12; 2 Timotheüs 4:7; ook Judas:3). Hebreeën 12:4 noemt ook nog de strijd tegen de 
zonde, terwijl Efeze 6:10-18 ons erop wijst dat we nooit te strijden hebben tegen menselijke 
tegenstand, maar tegen de onzichtbare vijand. De eindoverwinning, waar wij deel aan mogen 
hebben, staat vast: 1 Johannes 5:4; Romeinen 8:37.
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H E B R E E Ë N 12:5-10

Vragen: 

1.   Een Vader die ons disciplineert. Is dat een beeld dat overeenstemt met Psalm 103:13?
  Waarom zijn beide waar?

2.   Wat is volgens 12:10 het uiteindelijke doel van bestraffingen? Hoe noemt Paulus dat in  
1 Timotheüs 1:5 (HSV: gebod; NBG: vermaning)?

3.   Aardse vaders (vaders naar het vlees, zegt het Grieks) doen hun best om hun kinderen op te 
voeden door hen te bestraffen. Daarbij zijn zij beperkt van inzicht (ze doen het ‘naar beste 
weten’). Wat is volgens 12:10 het verschil met Gods corrigerende keuzes?

4.   Bestraffen hoort bij het karakter van goddelijke liefde, zoals we ook kunnen lezen in Spreu-
ken 3:12. Wat zegt het vers dat daaraan voorafgaat (3:11)? En wat lijkt de opbrengst te zijn als 
we Gods vermaningen aanvaarden (3:13-15)? 

5.   De Bijbel noemt nogal wat voorbeelden van minder voorbeeldige vaders (zoals Jakob die 
zijn lievelingszoon voortrekt en aanzet tot het bespioneren van zijn broers, Genesis 37:2-3; 
Eli die zijn zonen niet terechtwijst, 1 Samuël 2:29). De vader die het dichtst bij Gods vader-
hart komt, is natuurlijk de vader van de verloren zoon (Lukas 15:11-32). Waarom is hij juist 
zo’n perfect voorbeeld van hoe God met ons omgaat?

Verdiepende gespreksstof:

6.   In de brieven aan de zeven gemeentes in Openbaring 2 en 3 zien we hoe lovende woorden 
worden afgewisseld met vermanende woorden. De brieven aan Sardis en Laodicea bestaan 
zelfs voor het merendeel uit bestraffende woorden en een oproep tot bekering. De basis van 
alle terechtwijzingen lezen we in Openbaring 3:19, met daarachter een rijke belofte voor 
wie eraan gehoor geven (3:20-21).

7.   Paulus zag het bestraffen van ‘dwarsliggende gemeenteleden’ als iets heel belangrijks. 
Maar dat moest dan wel uit een geest van liefde gebeuren. Dat was niet een oproep om 
zoetsappig met de zonde om te gaan. De ‘mantel der liefde’ (overigens geen Bijbelse term, 
hooguit afgeleid van Genesis 9:23) is niet bedoeld om zonde goed te praten, maar om niet 
meer terug te komen op wat uitgepraat en vergeven is (Spreuken 10:12; 1 Korinthe 13:7). Zie 
maar wat Timotheüs als serieuze opdracht meekrijgt voor de kerk: 1 Timotheüs 5:20-21 en 
2 Timotheüs 2:24-26; 4:2.
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> Extra 1: 
Zondaars in ons midden bestraffen is een taak voor alle gelovigen. Dat wordt vaak beperkt tot 
grove zonden en dan door de leidinggevenden. Maar een goed gesprek kan iemand ook helpen 
om met verkeerde gewoontes (die een ‘last’ kan vormen, die de wedloop bemoeilijkt) af te 
rekenen. De richtlijn ervoor heeft weinig te maken met hoe ‘kerktucht’ vaak wordt toegepast, 
vanuit wetticisme en veroordeling. Wat Jezus beschrijft in Mattheüs 18:15-17 ademt genade. De 
heiden en tollenaar werden door Hem uitgenodigd om deel te krijgen aan het heil (Mattheüs 
9:10-13). Niet toevallig volgt de oproep om een zondigende medegelovige te corrigeren op de 
gelijkenis van het verloren schaap (Mattheüs 18:10-14). 

> Extra 2: 
Hebreeën noemt God niet zomaar ‘Vader’, maar de ‘Vader van de geesten’. Dat kenmerkt Zijn 
eigen geestelijke wezenskenmerken (Johannes 4:24). Maar het is indirect ook een verwijzing 
naar Hem als Schepper van het leven. Alle geestelijke wezens (engelen, cherubs, enz.) vinden 
hun oorsprong in Hem. Maar ook de menselijke levensgeest is een geschenk dat van Hem komt 
(Genesis 2:7). Er is geen enkel levend wezen buiten God om. Ziel en (bij de mens) geest komen 
van Hem. Daarom heeft God zelfs weet van de dood van het onbeduidendste vogeltje (Mattheüs 
10:29-31). Ieder mens ontvangt zijn levensgeest uit de hemel (Psalm 139:13-15). Daarmee keurt 
God niet automatisch iedere manier van leven goed. Zelfs engelen die Hem ontrouw werden, 
treft Zijn oordeel (Jesaja 14:12-15; Ezechiël 28:12-19; Openbaring 12:7-10). Maar in beginsel vindt 
ieder levend wezen zijn oorsprong in Zijn levensgeest (Jesaja 57:16). Gods doel is dat wij tot 
eeuwig leven verwekt worden door wedergeboorte (Johannes 3:5-8; 1 Korinthe 15:45-49).
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H E B R E E Ë N 12:11-15

Vragen: 

1.   Eaton vergelijkt ons leven met een doorlopend trainingsprogramma, een leerschool. De 
bestraffingen helpen ons om het doel te bereiken. Wat is dat doel volgens 12:11b?

2.   Er schuilt een belofte in een leven van vrede met allen en van heiliging (12:14). Welke?

3.   ‘God is een God van vrede en Hij wil dat Zijn kinderen ook mensen van vrede zijn.’ Al eens 
eerder keken we naar Mattheüs 5:9, waar we worden opgeroepen om op onze hemelse 
Vader te lijken. Wat zegt Romeinen 12:18? Waar ligt dus de grens van wat haalbaar is?

4.   Heiliging is geen solorace, maar een groepsproces (12:15). Al eerder zagen we dat we op 
elkaar moeten letten. Jij let op de ander; de ander let op jou. Wat zegt 1 Korinthe 12:14-21 
over de noodzaak van gemeenteleven?

5.   Alles aan God overlaten geldt niet voor een leven in heiliging, maar wel voor twee andere 
heilsfeiten. Welke? En waarom is dat anders voor het proces van ‘meer op Jezus gaan lijken’?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het ‘trainingsprogramma’ in Gods leerschool (of zelfs ‘sportcentrum’) heeft volgens deze 
studie een viertal resultaten. 1 Gods wil kennen, 2 pittige training, 3 alert worden en 4 
worden klaargemaakt voor de strijd. Allemaal dingen die we nodig hebben om te groeien 
naar geestelijke volwassenheid. Met als ultieme doelen: een vreedzame vrucht van gerech-
tigheid en de Heere zien. De alertheid om ons niet te laten afhouden van heiliging (door op 
te geven) combineert 12:14 met de relatie tot medegelovigen (en zelfs ongelovigen: allen!). 
Reinheid (zuiverheid, Jakobus 3:17) is binnen die relaties de absolute voorwaarde. Waar die 
niet mogelijk is, geldt wat staat in Mattheüs 10:13-14 (ook Lukas 10:10-11; al is de context in 
beide gedeeltes anders; het principe is hetzelfde).

7.   De wijsheid die van boven is, kiest volgens Jakobus 3:17 in de eerste plaats voor wat 
rein (zuiver) is. Maar zij is vervolgens vreedzaam, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en 
goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. We zien hier het karakter van Jezus terug. Waar 
Hij onzuivere motieven weerlegde, was Hij bepaald niet vreedzaam in Zijn woordkeus  
(Mattheüs 23:13-33). Dat nam niet weg, dat Hij voor Zijn vervolgers, zijn beulen, om verge-
ving bad (Jesaja 53:12; Lukas 23:34). 
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> Extra 1: 
De wijsheid van boven is een thema dat de Bijbel verder uitwerkt in Jakobus 3:(13-)17: Maar de 
wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol 
barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Jezus is ons geworden ‘wijsheid van 
God’ (1 Korinthe 1:14, 30). Spreuken 8:22-31 zegt dat Gods Wijsheid (Jezus volgens de meeste uit-
leggers) aan het begin staat van de schepping (wat Johannes 1:1-4 ook over Jezus zegt). Spreu-
ken somt een groot aantal kenmerken van deze goddelijke wijsheid op: waarheid tegen over 
goddeloosheid (8:7); gerechtigheid tegenover slinkse verdraaiingen (8:8); oprechtheid (8;9); 
verkieslijker dan rijkdom (8:10,11); verstand en bedachtzaamheid (8:12); afkerig van het kwade 
(zoals hoogmoed, trots, verderfelijke wandel en verderfelijke woorden, 8:13-14); goede raad, 
inzicht en kracht, ook voor regeerders en rechters (8:14-16); te vinden voor wie ernstig zoeken 
met rijke beloning als gevolg (8:17-21, 34-35); rechtvaardig (8:20). Wijsheid van boven, wijsheid 
van God komt voor ons ter beschikking in antwoord op gebed (Jakobus 1:5).

> Extra 2: 
Heiliging is een wezenlijk onderdeel van wat God in ons leven wil bewerken. Hijzelf schept 
de voorwaarden (Filippenzen 2:13), maar wij zullen actief moeten worden in dat proces. Eaton 
noemt dat een ‘hevige strijd’. Of, in lijn met Hebreeën 12:1, een ‘pittige marathon’. We worden 
meermalen opgeroepen om (met in ons achterhoofd de beloning!) daar zonder verslappen 
aan te werken (Hebreeën 12:3-5; Filippenzen 2:12). In onze volgende studie gaan we als waar-
schuwing het negatieve voorbeeld zien van Ezau. Paulus stelt zichzelf als positief voorbeeld 
(Filippenzen 3:8-15). Maar het grootste Voorbeeld is hoe Jezus alles verdroeg om Zijn einddoel 
te bereiken (Hebreeën 12:2). Hebreeën 12 heeft als verbindend thema die gedachte: Volhard, 
ook als het soms tegenzit, en kijk daarbij naar het voorbeeld van Jezus. Want dat zal worden 
beloond!



141

71.  H E T V O O R B E E L D VA N E Z AU  

H E B R E E Ë N 12:15-17

Vragen: 

1.   Hebreeën 12:15 grijpt terug op 3:12-15. Waarom is het woord ‘heden’ een sleutelwoord in dat 
Bijbelgedeelte? En wat zegt ‘heden’ over hoe onze onderlinge verantwoordelijkheid moet 
werken?

2.   Het voorbeeld van Ezau wordt niet toevallig gekozen. Wat is de relatie van zijn houding met 
wat we in Hebreeën 12:13 tegenkwamen?

3.   Heiliging opent de deur voor onze erfenis. Opstandigheid blokkeert de genade die daar-
heen leidt. Wat lezen we daarover in Romeinen 6:11-14 en 6:20-23?

4.   Jakob wordt door Ezau niet bepaald met waardering omschreven (Genesis 27:36). De Bijbel 
schetst een lange periode van karaktervorming voor Jakob. Van een geslepen misleider, via 
iemand die zelf steeds weer wordt bedrogen, maar daarin juist Gods trouw leert kennen 
(Genesis 31:42), tot iemand die in zijn worsteling met God een nieuwe naam ontvangt (32:28). 
Het ontvangen van een nieuwe naam is in de Bijbel een teken van Gods bevestiging over 
iemands bestemming (Abram wordt Abraham, Saraï wordt Sara, wij ontvangen een nieuwe 
naam in de eeuwigheid – Openbaring 2:17). Toch wordt God ‘de God van Abraham, Izak en 
Jakob’ genoemd. Bij Abraham klinkt daarbij wel, bij Jakob niet de nieuwe naam. Wat zegt dat 
over God? En wat zegt de naam voor het hele volk over de impact van Jakobs nieuwe naam? 

5.   Bitterheid (Hebreeën 12:15) is in het leven van Ezau het gevolg van zijn eigen keus. Hij 
reageert verbitterd op zijn broer (Genesis 27:41-42). Hoe reageert Ezau later op zijn broer 
(Genesis 33:4)? Hij was veranderd (al vertrouwt Jakob zich vervolgens niet aan hem toe). 
Kreeg Ezau met zijn veranderde levenshouding zijn erfenis terug? Wat zegt dat over een 
’afgedwaalde’ gelovige die zich (zoals beschreven wordt in 2 Korinthe 5: 5-8) opnieuw 
bekeert? En wat zegt 2 Korinthe 5 over onze houding tegenover hem? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Izak dacht dat hij spoedig zou sterven, toen hij Ezau de opdracht gaf om een laatste maal-
tijd voor hem te bereiden (Genesis 27:1-40). Zijn woorden van zegen en over het erfdeel, 
zoals Jakob die ontving, vormden de definitieve toekenning van de erfenis. Daaraan viel 
niets meer te veranderen. Zij waren uitgesproken onder het aanroepen van God (de heere 
in 27:27 en ‘Moge God je geven…’ in 27:28). Niet alleen als laatste wil, maar ook door de 
naam van God eraan te verbinden, was deze zegen onomkeerbaar. Merk op dat Jezus aan 
het kruis, woorden van genade en bevrijding sprak, onder het aanroepen van Zijn Vader. 
Ook Zijn ‘laatste wil’ is onveranderlijk. Het feit dat Hij vervolgens voortleeft als opgestane 
Heer, verandert daar niets meer aan. Wie zich overgeeft aan Zijn genade, deelt in die eeu-
wige verlossing, onomkeerbaar! (Zie Romeinen 6:8-11 en 23.)

7.   Ezau vond geen plaats voor berouw. Dat kan gaan over zijn eigen spijt over de gevolgen van 
zijn eigen tekortkomingen. Daar lijkt geen sprake van te zijn; hij jammert over het bedrog 
van zijn broer, niet over zijn eigen opstelling wat het eerstgeboorterecht aangaat (Genesis 
27:36). Maar het kan ook slaan op de onmogelijkheid voor Izak om iets aan de situatie te 
veranderen (berouw als wens om de ontstane situatie te veranderen). Die situatie terug-
draaien was geen optie. Een bekende zegswijze luidt: berouw komt na de zonde. Maar spijt 
(over de gevolgen) en inkeer met oprecht berouw zijn niet hetzelfde. Oprecht berouw leidt 
tot bekering én verandering (Jakobus 5:1-6; Spreuken 28:13). 
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> Extra 1: 

Het conflict tussen Jakob en Ezau is in de kiem anders dan de klassieke broederstrijd uit de 
wereldliteratuur. De bron ervan is meervoudig. Ten eerste is daar Gods belofte, nog vóór de 
geboorte van de tweeling (Genesis 25:22-23). Vervolgens sluimert er een conflict in de opvoe-
ding tussen beide ouders, waarbij Izak, geheel in stijl met de culturele opvattingen de oudste 
zoon koestert (27:8). Rebekka, die al in haar zwangerschap iets geproefd had van Gods voor-
keur, kiest partij voor de jongste (27:6-13). Het wonderlijke is, dat Ezau weinig waarde hecht 
aan Gods belofte voor de komende generaties. Jakob juist wel; hij eigent zich die belofte toe, 
geheel in lijn met hoe Abraham in vroeger tijden in eigen kracht een nakomeling verwekte. De 
neiging om Gods plan op ónze manier te willen verwezenlijken is een gevaar dat iedere gelovi-
ge belaagt (zie ook Galaten 6:7-9). De onverschilligheid die Ezau kenmerkte (Hebreeën 12:16) is 
een ander gevaar. Maar opvallend is dat de schrijver van Hebreeën de fout van Ezau wel, maar 
de ‘vleselijke oplossing’ van Jakob niet uitvergroot. Wat we in het leven van Jakob vervolgens 
zien, is hoe hij door Gods leerschool gaat en in zijn karakter gevormd wordt tot de man die God 
in hem zag, al vóór zijn geboorte: Israël, de stamvader van een volk, dat als volk paste in Zijn 
eeuwige plan.

> Extra 2: 
Hebreeën kent een soort drieluik: 1. terugblik op het Oude Verbond met zijn priesterdienst (en 
geloofsgetuigen sinds de schepping, maar ook de lessen uit het verleden, zoals in het leven van 
Ezau), 2. heden (het Nieuwe Verbond) en 3. de toekomstige heerlijkheid, die ons staat te wach-
ten. Het woord ‘heden’ is een regelmatig terugkerend ‘sleutelbegrip’ (zie hierboven bij vraag 1). 
We worden opgeroepen om in het ‘heden’ onze harten niet te verharden, zoals Israël dat (in het 
verleden) deed in de woestijn (3:7, 14). Hebreeën 3:13 zegt daarom: ‘Vermaan elkaar elke dag, 
zolang men van een heden kan spreken…’ We zien dat ‘heden’ wordt verbonden met ‘straks’, 
de tijd dat wij niet meer van een ‘heden’ kunnen spreken, omdat er geen afwisseling van dag 
en nacht meer zal zijn (Openbaring 21:25; 22:5). Hebreeën 5:5 plaatst ‘heden’ in het perspec-
tief van het Nieuwe Verbond. Het is onze tijd, ons heden, waarover de Psalmist al profeteerde 
(Psalm 2:7). Ook in Hebreeën 5 wordt dat ‘heden’ geplaatst in het vooruitzicht van de komen-
de eeuwigheid (5:9). Datzelfde komt terug in Hebreeën 13:8. Het ‘heden’ (2.) wordt gespiegeld 
aan 1. de geschiedenis van God met Abraham en zijn nakomelingen (wijzelf inbegrepen!) en 
geplaatst als tussenstation, op weg naar 3. de eeuwige heerlijkheid. Wie volhardt in het ‘heden’, 
zal zijn beloning oogsten in de toekomst.
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H E B R E E Ë N 12:18-22

Vragen: 

1.   Wat leren we van wat Jezus zegt in Johannes 4:21-23? Waarom sluit dat aan bij Hebreeën 
12:22b-24?

2.   Er is verschil tussen het tijdperk (de bedeling) van de Wet en die van het Evangelie. Maar 
het is dezelfde God die beide instelde. Wat was het doel van de Wet volgens Galaten 3:19?

3.   ‘Vrees voor God’ heeft aan de ene kant te maken met Zijn heiligheid, en aan de andere kant 
met Zijn liefde. Wat zegt Eaton daarover? En wat zegt 1 Johannes 4:18-19?

4.   Wij zijn gestorven voor de Wet (Romeinen 6:11-14). Waarom geldt dat wel voor het ‘systeem’ 
van rechtvaardiging door de Wet, maar niet voor de normen ervan, de ‘principes van recht-
vaardigheid’ (als het gaat om de maatschappelijke waarde)? 

5.   Sion is de plaats waarop ons heil gerealiseerd werd. Toch heeft de Hebreeënschrijver het 
niet over het aardse, maar over het hemelse Jeruzalem. Of misschien wel over beide! Wat is 
het verband tussen 12:22 en 11:16? En waarom is vooral die hemelse stad voor ons een rijk 
vooruitzicht (kijk alvast eens naar 12:23-24)?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Het ‘wetssysteem’ van Mozes (met het Oude Verbond, dat daarop gebaseerd was) is voor 
ons niet meer van toepassing. We lezen daarover in Galaten 2:15-21. Hebreeën stelt keer 
op keer vast dat wat Jezus te bieden heeft volmaakter en van een veel hoger gehalte is dan 
wat Mozes kon bieden. Het systeem van de Wet was bedoeld als tijdelijke tussenfase, om 
de voortgang van Gods heilsplan te waarborgen. Israël als volk kreeg de Wet als bewaking 
tegen afglijden naar heidendom. De Wet was het ultieme kernmerk van het Oude Verbond, 
gebaseerd op het bloed van offerdieren (Hebreeën 10:1-4, 11). Het Nieuwe Verbond is zoveel 
rijker en completer (Hebreeën 7:12, 18, 22, 25-28). De Wet heeft plaats gemaakt voor de 
genade (Romeinen3:24-25) Keer op keer hamert de Hebreeënschrijver op dat aandachts-
punt (zie voor meer: hieronder bij ‘extra 2’). 

7.   De verslagen uit de geschiedenis van Israël zijn voor ons een rijke bron van geestelijke 
lessen (1 Korinthe 10:11). Hebreeën kijkt met ons terug op hoe de Israëlieten met Gods spre-
ken omgingen. In Deuteronomium 5:23-29 erkent God hun terechte vrees voor Zijn heilig-
heid. Wat een tegenstelling tot de oproepen in Hebreeën om met vrijmoedigheid tot God te 
naderen! En om Zijn stem niet te negeren. Psalm 25:14 laat zien dat ook in het Oude Testa-
ment er al mensen waren die, net als Abraham vóór het Verbond van Mozes, vertrouwelijk 
met God durfden om te gaan. Wat was het geheim van hun relatie met de ‘ongenaakbare’ 
God? We zien iets daarvan in Jesaja 57:15. David was zo’n man (Psalm 25:1-22 getuigt daar-
van). Ook in ons leven geldt wat Jakobus 4:6 zegt: ‘God keert Zich tegen de hoogmoedigen, 
maar aan de nederigen geeft Hij genade.’ 
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> Extra 1: 
Hebreeën 12:18 spreekt in de oorspronkelijke handschriften niet over een ‘tastbare berg’, maar 
over ‘iets tastbaars’. Latere handschriften hebben daar een ‘berg’ (dus Sinaï) aan toegevoegd. 
Dat is een begrijpelijke toevoeging vanwege de tegenstelling met Sion in 12:22, waar Sion ook 
niet zozeer het geografische, maar het hemelse (niet tastbare) Jeruzalem vertegenwoordigt. 
Maar ook als we ‘de berg Sinaï’ terug veranderen in ‘iets tastbaars’, is er die tegenstelling: vuur, 
donkerheid, duisternis, stormwind, bazuingeschal, waarna alsnog de berg wordt geïntrodu-
ceerd als ontmoetingsplaats met de ongenaakbare God. Hoewel ‘tastbaar’, was een aanraking 
ondenkbaar! Wat een verschil met hoe God in Jezus naar ons toekwam. Johannes zegt dat in 
een plastische beschrijving: ‘… wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd 
hebben en met onze handen getast hebben van het Woord des levens…’! (1 Johannes 1:1)

> Extra 2: 
De hedendaagse theologie is (met name door Thomas van Aquino) sterk beïnvloed door de 
gedachte dat de Wet vooral een geestelijk en moreel normenpatroon vertegenwoordigt, en daar-
door onmisbaar zou zijn voor de christenheid van deze tijd. We zien hoe die gedachte de Wet 
van Mozes via een achterdeur binnenhaalt in het verlossingswerk van Jezus. Ja, gered worden 
we door genade, maar we moeten (!) dan wel blijven leven volgens de normen van de Wet, want 
anders verspelen we onze redding, is de gedachte die daaruit voortkomt. In die context lezen 
veel gelovigen ook de waarschuwingen uit Hebreeën. Maar de Wet had een heel andere beteke-
nis. Paulus werkt dat uit in de Romeinenbrief (6: 17-8:17) en zijn brief aan de Galaten (3:15-5:26). 
Kort samengevat: de Wet was aan Israël gegeven als richtsnoer voor de natie, om door middel 
van de eredienst in de tabernakel (en daaraan gekoppeld de morele waarden, want misstappen 
moesten worden verzoend door offers) een positie als volk van God te waarborgen. Zij werden 
door de Wet bewaakt als tussenfase (Hebreeën 7:12-19; Galaten 3:24-25). Gods toorn over de 
zonde werd afgewenteld op dieren (Leviticus 16:5-30). Door het volgen van (uitwendige) voor-
schriften, werden de Israëlieten behouden. Maar het Evangelie stelt een andere voorwaarde: 
de wedergeboorte, bewerkt door de Heilige Geest, gebaseerd op geloof in Jezus (Johannes 3:5-8, 
14-18; 2 Korinthe 3:6-18; Romeinen 3:19-28). De normen voor de samenleving uit de Wet zijn 
dus maatschappelijk nog steeds relevant, maar niet voor onze relatie met God. In de kerk is de 
Wet ‘uitgepraat’. De genade heeft er het laatste woord (Johannes 1:16-17; Romeinen 3:23-24).
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73.  S I O N S F E E S T E L I J K E V E R G A D E R I N G  

H E B R E E Ë N 12:22-24

Vragen: 

1.  De tegenstelling tussen Sinaï als plaats waar Mozes de Wet ontving en Sion, de plaats waar 
Jezus het Nieuwe Verbond bezegelde met Zijn offerbloed, heeft ook een geestelijke beteke-
nis. Welke? 

2.  Wat is het verschil tussen de beide ontvangende volken (12:19-20 en 12:23)? Wat zegt dat 
over de uitwerking op Israël toen en Gods kinderen nu?

3.   Jesaja 33:20 roemt Jeruzalem als onvergankelijke stad. Toch werd de stad volledig verwoest, 
eerst tijdens de Babylonische overheersing en later door de Romeinen. Over welk Jeruza-
lem profeteerde Jesaja dan wel? 

4.   ‘Voor gelovigen is het mogelijk om nu al iets te proeven van het contact met de engelen’. 
Efeze 2:6 zegt dat we onze plaats in de hemelen al hebben ingenomen. We zijn ons daar 
vaak niet van bewust, doordat aardse beslommeringen ons te veel bezighouden. Wat is de 
oproep van Kolossenzen 3:1-3? En Hebreeën 12:1b-2? 

5.   Mozes vertegenwoordigde het Oude Verbond. Wat wil het zeggen dat Jezus de Middelaar is 
van het Nieuwe Verbond? (Kijk nog eens naar Johannes 1:17.)

Verdiepende gespreksstof:

6.   Iets proeven van de komende, hemelse heerlijkheid kunnen we soms op momenten van 
(persoonlijke, maar vooral ook gezamenlijke) aanbidding. Zang, muziek of diepe, intense 
stilte kunnen je als het ware optillen uit de dagelijkse besognes en je binnenvoeren in een 
ervaring van hemelse vrede en vreugde. Dat is niet zweverig. De Bijbel beschrijft enkele van 
zulke momenten in het Nieuwe Testament: Handelingen 4:31; 10:10. Niet altijd zal het er zo 
heftig aan toegaan als in deze gedeeltes, maar het kan ons een blik gunnen in de heerlijk-
heid die ons te wachten staat. (Paulus had een wel heel uitzonderlijke ervaring, waarover 
we lezen in 2 Korinthe 12:1-4). 

7.   In de hemel is een feestelijke vergadering van tienduizendtallen van engelen (dienende 
geesten die worden uitgezonden tot ons heil (1:14), eerstgeborenen (wedergeboren chris-
tenen, die ons zijn voorgegaan), God (op de rechterstoel waar Hij ons vrijspreekt van het 
oordeel) en Jezus (als Middelaar van het betere Verbond, waarvan Zijn bloed spreekt). Het 
is opvallend dat de Bijbel steeds spreekt over feesten als het gaat om God in Zijn ontmoe-
ting met Zijn kinderen (bijvoorbeeld Mattheüs 22:2; Openbaring 19:7). Ook al onder het 
Oude Verbond waren feesten een onlosmakelijk onderdeel van het godsdienstige leven van 
Israël.
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73.  S I O N S F E E S T E L I J K E V E R G A D E R I N G  

> Extra 1: 
Het woord naderen neemt in Hebreeën een bijzondere plaats in (4:16; 7:25; 10:22; 11:6; 12:18-
24). Keer op keer benadrukt de Brief dat het gaat om een vertrouwelijke toenadering. Heel 
anders dan hoe Israël in de dagen van Mozes angstig de Sinaï benaderde. In de oorspronkelijke 
teksten gebruikt het Grieks een tweetal verschillende woorden, die in het Nederlands ‘naderen’ 
(of: tot … gaan) betekenen. Het Griekse woord dat in 12:18 gebruikt wordt, heeft te maken met 
aanraken, in aanraking komen. Dat komt terug in de straf die een dier dat de berg zou aanraken 
te wachten stond. Angst speelt een grote rol in hoe Hebreeën die momenten beschrijft in 12:18-
21. Met het woord ‘maar’ opent 12:22 een tegenstelling: niet vrees, maar feest zet hier de toon. 
Onze Middelaar spreekt van betere dingen. 

> Extra 2: 
Ook ‘beter’ en ‘betere’ zijn terugkerende begrippen in de Brief, waarbij het vooral gaat over 
de tegenstelling tussen het tijdelijke en onvolkomene (Sinaï, het Oude Verbond, de Levitische 
offerdienst) en het volmaakte en eeuwige, dat bewerkt is door onze Middelaar-van-een-beter 
-Verbond! en Hogepriester, Jezus Christus, de Zoon van God, die van een veel hogere orde is dan 
engelen, Mozes en de oude priesters. Beter staat hierbij dus voor het volkomene, het complete, 
het volmaakte. We vinden die gedachte terug in 7:19-22; 8:6-13; 9:10-11, 23; 10:1, 14; 11:39-40; 
12:22-24.  



147

74.  A A N D E G E N A D E VA S T H O U D E N 

H E B R E E Ë N 12:25-13:1

Vragen: 

1.   Wat is volgens jou de betekenis van je aan de genade vasthouden (of zelfs eraan vastklem-
men)?

2.   Wie wordt bedoeld met ‘hem’ in hem … die op aarde aanwijzingen van God deed horen? Wie 
spreekt nu namens God tot ons hart? Wat leren we uit 1 Korinthe 2:9-13?

3.   Spoedig zal alles wat nu houvast lijkt te geven, wankelen. In 2 Petrus 3:10-12 wordt dit bena-
drukt, met daarna (3:13) een rijke belofte. Waarin ligt ons houvast als alles wankelt? (Zie 
Hebreeën 6:9)

4.   Wat waarde heeft in Gods koninkrijk, zal voortbestaan (Hebreeën 12:28; 1 Johannes 2:17). 
Eaton wijst daarbij op wat we uit liefde voor God doen. Wat zegt 1 Korinthe in 13:8a en 13? 
Wat voor richtlijn kunnen we daaruit halen om ons leven een onwankelbare uitwerking te 
geven? (Zie ook Openbaring 19:8)

5.   ‘Steeds wanneer mensen denken dat ze alles mooi voor elkaar hebben, gebeurt er iets waar-
door dat allemaal op losse schroeven komt te staan.’ Eaton noemt een aantal voorbeelden. 
Welke recente ontwikkelingen kunnen jullie daaraan toevoegen? Kijk ook eens naar Mat-
theüs 24:7.

Verdiepende gespreksstof:

6.    Het Oude Verbond was aards, gericht op het leven in een geografisch land en voor het leven 
tot aan het graf. Het Nieuwe Veerbond omvat wel ons huidige bestaan, maar gaat verder 
dan het graf. Het Oude Verbond was ‘vleselijk’; het Nieuwe Verbond is geestelijk (al raakt 
het ook ons fysieke leven!). Het verschil tussen het oude systeem van de Wet en het Nieuwe 
Verbond wordt in 2 Korinthe 2:1-16 beschreven. Niet aarde wijsheid en inzichten, maar wat 
God ons Zelf duidelijk maakt, is onze richtlijn voor het leven nu en het leven na dit bestaan: 
Wat geen oog heeft gezien en in geen mensenhart is opgekomen… (2:9). Paulus verwoordt 
het in verband met zijn roeping als iets buitenmenselijks: Galaten 1:11.

7.   We kunnen niet bouwen op aardse zekerheden, want die zullen vergaan. Sommige gelovi-
gen in de beginperiode waren er zozeer van overtuigd dat alles binnen de kortste keren zou 
worden vernietigd, dat ze niet meer werkten. Waarom nog je best doen voor ‘aards gewin’? 
Dat leken zij te denken. Paulus wijst zulke mensen terecht: 2 Thessalonicenzen 3:7-12. Uit-
eindelijk is alles wat wij doen bedoeld om de Heer mee te eren (Kolossenzen 3:17, 23-24).
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74.  A A N D E G E N A D E VA S T H O U D E N

> Extra 1: 
Het Evangelie brengt de bestaande orde aan het schudden. Dat gebeurt al vanaf de dood van 
Jezus (Mattheüs 27:51) en Zijn opstanding (Mattheüs 28:2). Het viel de Romeinen in Filippi op:  
Handelingen 16:20-21 (zie ook Handelingen 6:14). Maar uiteindelijk zal ook de huidige wereld 
(en het universum) worden ‘opgerold als een mantel’ (Hebreeën 1:10-12; Psalm 102:26-28; 2 Petrus 
3:10-12) om plaats te maken voor iets geheel nieuws (2 Petrus 3:13). Dit ‘nog eenmaal’…, zegt 
Hebreeën 12:27. Het geeft aan dat het een eenmalig, laatste gebeuren zal zijn. Wat daarna zicht-
baar wordt (met al Gods kinderen inbegrepen!) is blijvend; het zal nooit meer vergaan. Zoals na 
de aardbeving bij het offer aan het kruis de verzoening ‘eens en voor altijd’ had plaatsgevonden 
en de aardbeving bij de opstanding het signaal was dat onze rechtvaardiging definitief bezegeld 
was (zie Romeinen 4:23-25).

> Extra 2: 
Hebreeën zegt dat alles wat buiten Gods goedkeuring en genade valt, zal worden vernietigd. 
De Bijbel beschrijft dat vaker: Jeremia 4:23-28; Joël 2:30-31; 3:16; Haggaï 2:7; Mattheüs 24:29; 
2 Petrus 3:10-12. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde dragen niet langer onrecht en onvol-
maaktheid als kenmerk, maar gerechtigheid (2 Petrus 3:13). Het hemelse Jeruzalem, neerge-
daald op de nieuwe aarde (Openbaring 21:2) zal het centrum zijn van Gods gerechtigheid (Jesaja 
2:2-4; 60:11-22; Joël 3:17-21; Haggaï 2:8-10; Openbaring 21:22-27). Wie schuilt in Gods genade, is 
behouden (Joël 2:32).
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75.  O N Z E B E K E R I N G ‘U I T W E R K E N’  

H E B R E E Ë N 13:1-6

Vragen: 

1.   Waarom is Hebreeën niet compleet zonder hoofdstuk 13? 

2.   Onze nieuwe natuur (door wedergeboorte) moet zichtbaar worden in onze stijl van leven. 
Hoe zegt Johannes de Doper dat in Mattheüs 3:8?

3.   Ons leven mag gekenmerkt worden door heiligheid. Dat heeft niets te maken met strenge 
voorschriften. Wat zegt Romeinen 14:12-18?

4.   Het eerste van de zes punten betreft de broederliefde. 1 Korinthe 13 beschrijft de kenmerken 
van christelijke liefde. Hoe dit in praktijk werkt, lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinthe 2:5-10. 
Het erop volgende vers (2:11) laat zien dat de satan juist graag stookt in de onderlinge liefde 
tussen christenen. Wat maakt dat hij juist onze eenheid op de korrel neemt? (Zie bijvoor-
beeld Johannes 13:34-35)

5.   Wat zegt 1 Timotheüs 6:10 over begeerte naar geld? Waarom vormt het besef van Gods zorg 
voor ons (Hebreeën 13:6b, Filippenzen 4:19; 1 Petrus 5:7) een gezond tegenwicht tegen geld-
zucht?

Verdiepende gespreksstof:

6.   De Heere is voor mij een Helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? (13:6b) Bij het 
ons inleven in wat medegelovigen onder vervolging meemaken, zouden we bevangen 
kunnen worden door angst. Wat als ons zoiets te wachten staat? Maar zij (en wij) hebben 
een geweldige Helper! Paulus wist waarover hij sprak, toen hij Filippenzen 4:13 schreef. Hij 
had al heel wat doorgemaakt, ook in Filippi (Handelingen 16:23-26) en kon getuigen van 
Gods trouw. Gods trouw voor Zijn kinderen zal niet tekortschieten; zie ook Jesaja 51:12-16 
en 1 Timotheüs 5:7.

7.   In zes punten beschrijft Hebreeën 13:1-6 wat van gelovigen mag worden verwacht. Eén 
ervan betreft het huwelijk. In onze tijd staat de betekenis van het huwelijk (en vooral huwe-
lijkstrouw) op de tocht. De Bijbel ziet het huwelijk als een verbond tussen man en vrouw, als 
afschaduwing van het Verbond van Jezus Christus met de gemeente (Efeze 5:29-33; ook 5:22-
28). Ontrouw aan God wordt (net als ontrouw aan de huwelijkspartner) overspel genoemd 
(Jakobus 4:4; ook Mattheüs 12:39 en Markus 8:38). Een ander element in wat Hebreeën hier 
noemt is ontucht. Er bestaat geen onschuldig kijken naar porno, want God gruwt ervan: 
ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. (Zie ook 1 Korinthe 6:10). Breek ermee, en 
als je daarmee worstelt: zoek hulp!
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75.  O N Z E B E K E R I N G ‘U I T W E R K E N’  

> Extra 1: 
Eaton somt zes thema’s op aan de hand van 13:1-6. Wat daarin staat vinden we op allerlei andere 
plaatsen in de Bijbel terug. Dit zijn er enkele als voorbeeld (het overzicht is niet compleet):
a. Broederliefde: Romeinen 12:9-10; 1 Petrus 1:22, 4:8; Galaten 5:6, 13-14, 6:2; 1 Korinthe 13.  
Zie ook de brieven van Johannes!
b. Gastvrijheid: Mattheüs 25:35, 43; Romeinen 12:13; 1 Petrus 4:9
c. Medeleven: Mattheüs 25:36, 43; Romeinen 12:13-15; 2 Timotheüs 2:3 (NBG: Lijd met de 
anderen…)
d. Het huwelijk in ere houden: zie vraag 7
e. Wees afkerig van hebzucht: zie vraag 5
f. Vertrouw erop dat God voor je zorgt: Psalm 55:23, 56:4-5, 118:5-7; Mattheüs 6:325-4;  
2 Timotheüs 2:4; 1 Petrus 5:7. Zie ook Psalm 4:9.

> Extra 2: 
Hebreeën waarschuwt voor hebzucht (zie ook Mattheüs 6:19-21). Goed omgaan met wat God 
ons toevertrouwt in het materiële, noemt de Bijbel ‘goed rentmeesterschap’ of ‘goed beheer’ 
(1 Petrus 4:10). Wie ruimhartig geeft, zal zelf niets tekortkomen (Filippenzen 4:19; Lukas 6:38). 
We worden opgeroepen om onze stoffelijke middelen te gebruiken voor de uitbreiding van 
Gods Koninkrijk, met de belofte dat God ons zal voorzien van wat ervoor nodig is (2 Korinthe 
8:9-15, 9:6-13). Zoals we al eerder zagen, zal ons gedrag op aarde (ook in deze dingen) beloond 
worden in de hemel (Mattheüs 5:46-6:4, 19-21). 
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76.  W O R D G E S T E R K T D O O R G E N A D E  

H E B R E E Ë N 13:7-9

Vragen: 

1.   In 13:7 en 9 gaat het om het vinden van kracht om te volharden onder grote druk. Bij wie 
vinden we die kracht? Welke rol spelen geestelijke leiders daarbij? En wat voegt 13:8 daar-
aan toe?

2.   Als rode draad door de hele Brief speelt de verleiding om te zwichten voor de gedachte dat 
Jezus ondergeschikt zou zijn aan het Oude Verbond. Maar dat is ondenkbaar. Wie Hij is, is 
Hij voor eeuwig, zegt 13:8. Wat maakte de gedachte om het Judaïsme te omarmen en Jezus 
daarbij ‘in te lijven’ zo aantrekkelijk voor de gelovige Hebreeën?

3.   ‘De geschiedenis leert dat gevangenschap en lijden niet noodzakelijk nadelig zijn voor het 
Evangelie.’ Romeinen 12:28 en 29 geven niet alleen een belofte over de omstandigheden die 
we ondergaan, maar ook het doel ervan: we gaan erdoor meer lijken op Jezus. De kerk is 
juist in periodes van vervolging krachtig in zijn getuigenis, doordat bijzaken vervagen. De 
gemeente als (lijdend) lichaam van Jezus Christus wordt zichtbaar. Welke andere uitwer-
king van tegenstand kwamen we eerder tegen in 11:35?

4.   In 13:9 lezen we: zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Dat ging over 
voedingsvoorschriften, de zogenaamde spijswetten. Wat lezen we in Romeinen 14:17? En  
1 Korinthe 6:12-13a?

5.   Het lijkt tegenstrijdig: ‘milde’ genade als kracht in ons leven. In een samenleving die ‘staat 
op zijn rechten’ lijkt genade achterhaald. Allerlei leringen maken er (misschien juist wel 
daarom) genade plus ook nog iets anders van. Trap er niet in, zegt 13:9. Wat maakt dat we 
juist door genade (en niets anders!) in onze harten gesterkt worden? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Hebreeën 13:7-9 lijkt te bestaan uit drie losstaande gedachten. Maar ze hebben wel degelijk 
een behoorlijke samenhang. Vers 8 verbindt de beide andere verzen. Jezus is Dezelfde, in de 
levens van hun voorgangers (kijk maar hoe dat in hen werkte!), en in hun eigen levens. Dat 
zullen ze ervaren als hun stevige houvast, zelfs wanneer er druk op hen wordt uitgeoefend 
om te loochenen wie Jezus voor hen is. Hij is de Zoon van de levende God (Hebreeën 1), hun 
betrouwbare, onveranderlijke Hogepriester (Hebreeën 7-10; met name 7:25). Dat ze onder 
hevige druk leefden, lazen we in 10:32-33. Zoals hun voorgangers volhard hebben (13:7), 
mogen ook zij volharden, zonder te zwichten voor de verleiding om de inhoud van hun 
geloof aan te passen aan afwijkende leringen (13:9). Daarom: houd vast aan wie Jezus is, 
dan zullen jullie ervaren dat Hij er voor jullie is, de onveranderlijke, betrouwbare Verlosser 
(13:8).

7.   Eaton benadrukt opnieuw de rode lijn in de Hebreeënbrief. Constante druk op onze geloofs-
opvattingen kan ons in verleiding brengen om die druk te verminderen door te gaan leven 
in onwaarachtige (of eigenlijk zelfs leugenachtige) uiterlijkheden. Voor de schijn doen we 
maar mee met wat van ons gevraagd wordt, maar ons hart staat er niet achter. Dat geeft niet 
alleen een verkeerd beeld aan onze omgeving. Het geweten dat door Jezus gereinigd was 
van dode werken (9:14), raakt erdoor vertroebeld. Maar, klinkt telkens opnieuw in de Brief, 
er is hulp beschikbaar (4:16; 7:23).
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76.  W O R D G E S T E R K T D O O R G E N A D E  

> Extra 1: 
Ook nu worden ons compromissen (zelfs door sommige theologen) voorgehouden als het gaat 
om ons geloof in Jezus en in Gods Woord. Denk aan de verlokking om ‘erbij te willen horen’. De 
invloed van de ‘onfeilbare’ wetenschap en van ‘verlichtende’ oosterse filosofieën. Maar ook aan 
‘religieus welvaarts-denken’ en de gedachte van de mens als centrum van alles’, een gedach-
te, beïnvloed door het humanisme, waarbij God Zich moet bewijzen door óns onvoorwaarde-
lijk te zegenen in materieel en fysiek opzicht. Of juist allerlei voorschriften (voedsel, kleding, 
muziekstijlen) binnen de kerken. Vaak gaat het daarbij niet eens om de inhoud, maar om de 
‘verpakking’ (uiterlijkheden in plaats van wat uit het hart komt: Mattheüs 15:11, 17-20). We 
zien tegenover deze dingen de kernachtige boodschap van Hebreeën 13:9 en 13. En wat Jakobus 
4:4-10 over dit soort zaken zegt, is ook niet mis te verstaan…

> Extra 2: 
Hebreeën 13:9 wijst allerlei voedselvoorschriften af als middel om ons geestelijk leven erdoor te 
verrijken. Toch is er Bijbels gezien wel ruimte voor individuele opvattingen over voedsel. Niet 
dat ze iets toevoegen aan onze redding, maar het kan een zaak zijn van eigen keus en geweten. 
(Denk ook aan opvattingen over al dan niet vaccineren, wat in deze tijd iedere keer weer een 
onderwerp van veel discussie oplevert.) Romeinen 14 gaat uitvoerig in op deze kwestie. Bepaal-
de dagen in ere houden of je houden aan bepaalde opvattingen over voeding, het mag geen wet 
worden die we elkaar opleggen of een reden om de ander te minachten. De conclusie van dit 
relaas over persoonlijke keuzes lezen we in Romeinen 14:18-19: Want wie Christus in deze dingen 
dient, is welbehaaglijk voor God en in achting bij de mensen. Laten wij dus najagen wat de vrede en 
de onderlinge opbouw bevordert. Overigens gaat Paulus ook in de eerste Korinthebrief in op deze 
materie (1 Korinthe 10:23-11:1). Daar is het sleutelvers 10:31. Dat is in alle ‘geloofskwesties’ een 
belangrijk principe, wat veel verdeeldheid in de kerken kan voorkomen: Of u dus eet of drinkt of 
iets anders doet, doe alles tot eer van God. 
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77.  H O E KO M E N W E WA A R W E T H U I S H O R E N?  

H E B R E E Ë N 13:10-13

Vragen: 

1.   Wat wil de titel van studie 77 zeggen? Waar horen we thuis?

2.   Wat is de betekenis van ‘uitgaan buiten de legerplaats’ voor ons als christenen?

3.   Eten van bepaalde offers was in Israël exclusief voorbehouden aan de priesters. De voor-
rechten en zegeningen van het eenmalige offer van Jezus is voor iedereen beschikbaar, 
maar wie vast willen houden aan verlossing buiten Jezus om (bijvoorbeeld door zich te 
houden aan de Wet), sluiten zichzelf ervan uit. Wij eten van een ‘Altaar’, waarvan de pries-
ters (en dus iedereen die onder de Wet wil leven) niet mogen eten. Dat Altaar is niet het 
kruis, maar de verzoening die Jezus voor ons bewerkt heeft en waarvan wij mogen ‘eten’. 
Waarom is dat niet te combineren met een wettisch leven?

4.   Het verlaten van een knellende omgeving kan ons duur komen te staan in sociaal-maat-
schappelijk opzicht. Maar welke winst staan daar tegenover?

5.    Waarom zou Eaton teruggrijpen op Hebreeën 11:24-27? Wat wil hij op die manier zeggen 
over 13:13?

 

Verdiepende gespreksstof:

6.  Wettisch denken (bijvoorbeeld over voedsel, maar ook in andere opzichten) belemmert 
ons om te leven uit genade. We komen terecht in een ‘verdienmodel’: voor wat hoort wat. 
Om erbij te horen, om gewaardeerd te worden, moeten we ons onderwerpen (en dus ‘laten 
knechten’, zie 1 Korinthe 6:12 NBG) aan regels die horen bij een bepaald systeem. Breek 
ermee, zegt Eaton naar aanleiding van 13:13. Soms zullen we moeten breken met dingen die 
duidelijk tegen Gods Woord ingaan (2 Korinthe 6:14-18), maar heel vaak zijn het ook zaken 
die een religieus sausje hebben en daardoor de schijn van ‘christelijk’ ophouden. 

7.  De kerkgeschiedenis kent meerdere voorbeelden van mensen die uit gehoorzaamheid 
aan God braken met de ‘gevestigde’ (maar belemmerende) orde. Het bekendste voorbeeld 
is misschien wel hoe Maarten Luther brak met het katholicisme van zijn tijd en daar de 
‘aflaathandel’ aan de kaak stelde (de handel in brieven, waarmee je zonden kon afkopen – 
vergelijk met wat staat in Romeinen 6:1, al speelden er nog wel meer misstanden waarvan 
hij afstand nam). Minder bekend is het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van het Leger 
des Heils, waarbij de gevestigde kerk weigerde om armoedzaaiers in lompen, bedelaars en 
dronkaards te verwelkomen in hun diensten. William Booth, die zich door God geroepen 
wist om onder hen te werken, besloot aparte diensten te organiseren. Helaas hebben er ook 
heel wat kerkscheuringen om minder principiële redenen plaatsgevonden.
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77.  H O E KO M E N W E WA A R W E T H U I S H O R E N?  

> Extra 1: 
 ‘Alleen de priesters mochten eten van de toonbroden die in het voorste heiligdom van de taber-
nakel lagen.’ Dankbaarheid voor het ‘brood uit de hemel’ (het manna) en later voor het dage-
lijks brood, werd in de tabernakel getoond door twaalf broden, als symbool voor dank namens 
de twaalf stammen. Deze toonbroden lagen op een tafel in het voorste heiligdom (Exodus 
25:25-30). Hebreeën 9:2 verwees daar al eerder naar. De nakomelingen van Aäron mochten 
de toonbroden eten nadat die op de sabbat vervangen waren door nieuwe (Leviticus 24:5-9). 
Opmerkelijk is dat David en zijn mannen ervan aten tijdens hun vlucht voor Saul (1 Samuël 
21:1-6). Jezus herinnert hieraan in een van de twistgesprekken met de farizeeën over hun 
starre, wettische houding (Mattheüs 12:1-6). Wij eten van een ander ‘hemels Brood’ (Johannes 
6:33-35). 

> Extra 2: 
Hebreeën neemt keer op keer rituelen en voorschriften en gebeurtenissen uit het Oude Testa-
ment als voorbeeld voor ons leven onder het Nieuwe Verbond. Veel van die voorbeelden waren 
voorafschaduwingen van wat komen zou. Andere geven ons een aansporing of verduidelijken 
wie Jezus voor ons is. De Brief begon al met aanhalingen uit de Psalmen en de Profeten over 
Jezus (1:5-13; 2:6-8a, 12-13). De tabernakel diende als voorafschaduwing van het geestelijke 
huis dat Jezus zou bouwen (3:1-6). Jezus bracht ons wel de rust, waar Jozua het volk niet kon  
binnenleiden door hun ongeloof; een waarschuwing voor ons (3:7-4:11).  De priesterdienst van 
het Oude Verbond was een zwakke voorafschaduwing van de veel grotere Priesterdienst van 
Jezus, onze Hogepriester, die Zichzelf offerde (4:14-10; 6:20-10:23). Zoals God Abraham met 
een eed bevestigde in wat aan hem beloofd was, geeft God in Jezus ons een betrouwbare eed 
van eeuwige verlossing (6:9-19). Volg het geloof na van de oudtestamentische ‘geloofshelden’, 
is de oproep in Hebreeën 11 en 12:1. Bedenk dat Ezau zijn erfenis verspeelde door zijn eigen  
ongeïnteresseerde houding; volhard daarom juist! (12:1-17). Wijs Gods spreken niet af, zoals 
Israël dat uit angst deed bij het ontvangen van de Wet, want wij maken deel uit van een veel heer-
lijker Verbond, dat uitnodigt tot vrijmoedig naderen (12:18-29). Wees gastvrij, zoals Abraham 
(13:2). En wees bereid om je af te zonderen van de voorschriften van de Wet en alles wat de genade 
in de weg kan staan, al brengt dat mogelijk smaad met zich mee (13:9-14).  In al deze aanhalin-
gen uit het Oude Verbond zien we een belangrijke les voor ons geloofsleven onder het Nieuwe  
Verbond, dat tot stand kwam door een beter offer (9:13-15, 24-26 en 13:10-13).



155

78.  W E R K E L I J K W O R D E N W I E J E  B E N T   

H E B R E E Ë N 13:14-17

Vragen: 

1.   Wat is het doel van het gemeenteleven volgens Efeze 4:12-15? Welke taak hebben geestelijke 
leiders daarin?

2.   We zijn wel in, maar niet van deze wereld (Johannes 15:19; 17:14-17). Wat betekent het dat de 
gelovigen ‘het zout van de aarde’ en ‘het licht van de wereld’ zijn (Mattheüs 5:13-16)?

3.   Bij het toegroeien naar wie we werkelijk zijn in Jezus, hoort het besef van waar we werkelijk 
thuishoren. Wij leven dan wel in deze wereld, maar ons houvast is een anker dat tot in de 
hemelen reikt (Hebreeën 6:19). Dat maakt dat we niet meer aardsgezind horen te leven. 
Wat zegt Filippenzen 18-20? Hoe kunnen onze leiders ons helpen om vanuit die identiteit 
te leven?

4.   Op lof van de wereld hoeven we niet te rekenen (Johannes 15:18-21; Hebreeën 10:32-33). Wij 
denken vaak dat minachting van de wereld verdragen het offer is dat wij moeten brengen. 
Maar wat zijn onze offers volgens Romeinen 12:1. En wat volgens Hebreeën 13:15-16? Wat 
staat daar tegenover volgens 10:34-36?

5.   Waarom doet het ons geen nut als onze leidinggevenden in de gemeente hun taak zuch-
tend (en zonder vreugde) verrichten?

Verdiepende gespreksstof:

6.   Eén van de kenmerken van Jezus’ omgang met mensen was dat Hij hun terugbracht in hun 
waardigheid (zoals we lezen in Lukas 19:9-10). Bartimeüs begreep dat maar al te goed, toen 
hij zijn bedelaarskleed afwierp, in de verwachting dat Jezus hem zou genezen (Markus 
10:46-52, met name 50). In een ander genezingsverhaal van een blinde, lezen we hoe dat 
op verzet stuitte bij de geestelijke leiders: de genezen man werd ‘uitgeworpen’, waarmee hij 
aan den lijve meemaakte wat Hebreeën 13:13 beschrijft (Johannes 9:24-38). Maar hij kreeg 
er zoveel meer voor terug! Dat gaf hem kracht om de wettische leiders te weerstaan.

7.   Een betrouwbare leider is niet uit op eigen voordeel en eer. Hij is transparant als dienaar van 
God. Zo’n leider heeft geen verborgen agenda, manipuleert niet, maar leeft als voorbeeld 
voor de kudde (zie 1 Petrus 5:1-5). Zijn beloning is niet aards, maar een hemelse erekrans 
(idem). Paulus noemt daarnaast een andere beloning: de gelovigen die hij mocht leiden 
en die hij vol eerlijke trots en dankbaarheid voor Gods troon aan Hem zal ‘presenteren’ bij 
de wederkomst van Jezus (1 Thessalonicenzen 2:19-20). Een geestelijke leider investeert in 
mensen, zoals ook Jezus dat deed (en nog steeds doet!). Dat is waartoe Paulus zijn leerling 
oproept (1 Timotheüs 4:13-16; 5:21; 6:10-14).
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78.  W E R K E L I J K W O R D E N W I E J E  B E N T   

> Extra 1: 
Eaton noemt Abraham als voorbeeld van iemand die het avontuur tegemoet trad, in de weten-
schap dat de plek die God voor hem had beter was dan wat hij achterliet. Uiteindelijk ging het 
daarbij niet om een aards land, maar de hemelse belofte (Hebreeën 11:10, 13-16). Een vergelijk-
baar relaas lezen we over Ruth, die haar vaderland ruilt voor het land van de God van Israël 
(Ruth 1:16-17). Wat zij niet zal hebben durven dromen, gebeurt: zij wordt de stammoeder van 
David en uiteindelijk van Jezus, de Zoon van God (Mattheüs 1:5)! Wat zij opgaf, bracht niet alleen 
haar een bijzondere zegen (Ruth 4:13, 17), maar was ook tot zegen van een heel volk (David was 
de grootste van alle koningen van Israël), en uiteindelijk voor de hele mensheid! Zoals wij alle-
maal gezegend zijn in de zegen van Abraham (Genesis 12:3), zo bracht ook de keus van Ruth 
zegen voort voor allen die geloven in Jezus, haar bijzondere Nakomeling.

> Extra 2: 
De lezers van de Brief passen niet langer binnen de oude, ‘vertrouwde’ eredienst van de Wet 
(13:10-13). Zij moeten zich ervan losmaken en gaan beseffen dat ze nu met alle gelovigen samen 
het lichaam van Christus op aarde vormen (1 Korinthe 12:27). Hebreeën geeft een zeer korte 
beschrijving van het leven binnen de kerkelijke gemeenschap. De vrucht van onze lippen 
kunnen we privé aan God offeren, maar ook samen (13:15; let op ‘altijd’ of zoals de NBG zegt: 
‘voortdurend’). Onderlinge hulp hoort een plaats te krijgen in de gemeente (13:16). Verder kent 
de gemeenteleiders en gelovigen die hen eren door hun leiderschap te erkennen (13:17). Maar 
de leiders moeten beseffen tegenover Wie ze verantwoording zullen moeten afleggen (13:17). In 
de erop volgende verzen zien we het belang van gebed voor elkaar (13:18-19). De nieuwe situatie 
van samen gemeente zijn biedt een veilig onderkomen, met uitzicht op een eeuwige verblijf-
plaats, die wij vooral niet moeten vergeten (13:14). Zelfs onze kerken zijn maar tijdelijke ‘ver-
blijfplaatsen’. Maar dan wel plaatsen waar wij samen mogen toegroeien naar Gods doel (Efeze 
4:12-15).
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79.  G E B E D V O O R E L K A A R   

H E B R E E Ë N 13:18-21

Vragen: 

1.   Kennelijk was de schrijver van plan om zijn lezers te bezoeken, maar werd hij door iets ver-
hinderd. Wat is de conclusie van Eaton over het gevolg daarvan voor ons? Kunnen belem-
meringen zegen voortbrengen? Heb je daar ervaring mee?

2.   ‘Onze Verlosser is de grote Herder van de schapen.’ In Psalm 23 getuigt David al van Gods 
herderschap. Jeremia en Ezechiël gaven Gods aanklacht weer tegen slechte herders, die 
het volk verwaarloosden (Jeremia 10:21; 12:10; zie ook Ezechiël 34:2-10), maar God belooft 
een betrouwbare Herder (Ezechiël 34:23-24). Jezus noemt Zich de Goede Herder (Johannes 
10:11-18, 27-30). Hoe wordt Jezus genoemd in 1 Petrus 5:4? En hoe noemt diezelfde Brief 
Hem in 2:25 (en wat wil dat zeggen; de NBG gebruikt ‘Hoeder’ in plaats van ‘Opziener’)?

3.   Aardse ‘herders’ (geestelijke leiders) moeten biddende leiders zijn (13:20-21; Kolossenzen 
1:9-12), voorbeelden voor de kudde (13:7; 1 Petrus 5:3). Wat kunnen wij op onze beurt voor 
hen betekenen? (Zie ook 13:17, maar er is meer!)

4.   ‘God verlangt ernaar om hen (en ons) te herstellen en te voorzien in alles wat zij nodig 
hebben.’ Op tal van plaatsen belooft de Bijbel dat we op Gods hulp mogen rekenen. Denk 
aan Hebreeën 2:17-18; 4:15-16. Wat zegt Filippenzen 4:13? Het Grieks zegt daar niet ‘door 
Christus’, maar ‘in Christus’.  Waarom is dat juist ‘in’ het sleutelwoord in deze tekst?  

5.   Onze gebeden richten zich vaak op praktische noden. Dat is niet verkeerd, maar dat kan ons 
zelfgericht of te veel gefocust op problemen maken. Wat is de uiteindelijke bedoeling van 
onze gebeden volgens 13:21? 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Eaton haalt een uitspraak aan van Augustinus (354-430), die onder andere ook bekend 
geworden is met zijn uitspraak: ‘God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief.’ De in deze 
studie weergegeven uitspraak is een gebed om Gods werk in je leven (‘Geef wat U beveelt en 
beveel wat U wilt!’). Erin schuilt de gedachte dat God soeverein is in Zijn wil over ons leven. 
Het is als het ware een vorm van instemmen met wat Jezus bad in Gethsémané (Lukas 
22:42): … laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. Het gebed van de Hebreeënschrijver 
is dat God die hartsgesteldheid in ons bewerken zal. Hij maakt ons gewillig, zodat Zijn werk 
door ons gedaan wordt. De uitwerking ervan is heerlijkheid voor Zijn Naam (Hebreeën 
13:21).

7.   In 13:21 geeft de schrijver aan welke uitwerking onze gebeden uitwerken. We zien a. dat 
we erdoor worden toegerust (versterkt, hersteld na doorgemaakte problemen), b. we gaan 
Gods wil doen, c. het gevolg is dat God in ons dát uitwerkt, wat in Zijn ogen goed (welbe-
haaglijk!) is. Dat alles heeft zijn wortels in wie Jezus voor ons is. Leg naast deze punten eens 
wat we lezen in Kolossenzen 1:9-12. Welke overeenkomsten zien we daar? En wat vult dat 
gedeelte aan?
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79.  G E B E D V O O R E L K A A R   

> Extra 1: 
De schrijver van Hebreeën wilde zijn lezers bezoeken, maar was blijkbaar verhinderd (13:19, 
23). In Handelingen lezen we meermalen dat Paulus verhinderd werd om zijn reisplannen uit 
te voeren. Dankzij het oponthoud van de Hebreeënschrijver beschikken wij nu over deze Brief. 
Dankzij het oponthoud van Paulus bereikte zijn bediening Europa (Handelingen 16:6-7 en ver-
volgens 16:9-11. Zie ook Romeinen 1:3). In het eerste geval (Handelingen 16) herkende Paulus 
daarin het werk van de Heilige Geest. In Romeinen 1 blijkbaar niet. Daar leek het meer een 
‘samenloop van omstandigheden’. Hoe dan ook, het belemmerde zijn bediening niet. Soms 
blijkt een tegenslag of zelfs een ogenschijnlijke nederlaag achteraf zegen voort te brengen. God 
maakt Zijn belofte waar: alle dingen (en niet alleen maar leuke of wonderbaarlijke dingen) laat 
Hij meewerken aan Zijn doel met ons en deze wereld (zie Romeinen 12:28 en 29).

> Extra 2: 
Hebreeën is een Brief over genade. We zien een aantal thema’s die daarmee verbonden zijn. 
Eén van de hoofgedachten van de Brief is de verzoening door het offerbloed, dat niet alleen 
op aarde zeggingskracht heeft, maar ook in de hemelen (13:20; 9:24-28). Jezus, de verheer-
lijkte Zoon van God (1:1) en de Hogepriester van een beter Verbond 7:22), is met Zijn bloed 
de hemelen binnengegaan (1:3; 9:13-28) als onze volmaakte Hogepriester (6:20; 7:17-28) en 
dat bloed pleit ons vrij (10:19-22). Dat is de basis voor de verzoening met God en die verzoe-
ning vindt plaats, niet op grond van wat wij doen, maar van wat Hij deed (8:10-12). In één zin 
samengevat: Zijn bloed brengt ons Gods genade (9:12). Genade is dan ook een basisbegrip in 
de hele Hebreeënbrief. Genade werkt in antwoord op geloof. Die twee gaan samen. Genade, 
door geloof werkend (geloof is de ‘sleutel’ tot die genade), brengt ons binnen in ‘Gods rust’ 
(4:10). Onze redding is voor eeuwig, want gebaseerd op genade en kan ons niet meer worden 
ontnomen (6:19; 10:10). Een ander kernbegrip is ‘volharden’. Onze volharding is voorwaarde 
voor het verkrijgen van de eeuwige beloning (10:36). ‘Tijdelijk’ geloof, gevolgd door afdwa-
len, brengt niet onze redding in gevaar, maar wel onze beloning (2:1-4; 3:17-4:13; 12:25). Als 
voorbeeld van dat soort ongeloof zien we Israël in de woestijn (3:9-19) en Ezau (12:15-17). Maar 
wij worden opgeroepen om te volharden, zoals de ‘helden’ uit 11:4-40 dat deden. Tegen ont-
moediging is er één geweldig hulpmiddel: hulp zoeken bij de troon van genade (4:14-16 en 
10:19-23). Ook vinden we steun bij elkaar (13:1-21). De grootste hulp vinden we in de hemelse 
Hogepriester, Die voor ons bidt en pleit (7:25).
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80.  V E R B O N D E N B L I J V E N   

H E B R E E Ë N 13:22-25

Vragen: 

1.   Verbondenheid met medegelovigen is in dit laatste hoofdstuk een belangrijk onderwerp 
(13:17, 18-19, 24). Al eerder zagen we dat het gemeenteleven door de schrijver hoog op zijn 
prioriteitenlijst stond (3:6, 12-13; 4:1; 6:10; 10:24-25; 12:14-15; 13:1-3, 5). Wat maakt dat het 
bericht van 13:23 in dat rijtje past?

2.   Wat is volgens Eaton het opvallende kenmerk van Gods Woord (13:22 punt 1)?

3.   Waarom zouden sommige theologen en geestelijke leiders het laten lijken alsof de Bijbel 
een te moeilijk boek is voor de ‘leek’? Wat brengt Eaton daar tegenin?

4.   Of het nu een Brief van Paulus, van Barnabas of nog weer een andere schrijver is, is niet 
wezenlijk. Belangrijker is de betrouwbaarheid als Brief met goddelijke inspiratie en open-
baring van Gods heil. De naam van de schrijver kennen zou bevrediging zijn van onze intel-
lectuele kennis. Maar het gaat om iets anders. Waarom kan Gods Boodschap niet alleen 
maar intellectueel benaderd worden? (Kijk ook nog eens naar 1:1 en 4:12-13.)

5.   Waarom is de afsluitende zegenbede onvermijdelijk verbonden met genade (zie ook 4:14-
16; 5:9).

 

Verdiepende gespreksstof:

6.   Eaton bepleit de toegankelijkheid van de Bijbel voor de gewone gelovige. Hij is ervan over-
tuigd, dat de Heilige Geest ons zal helpen om de boodschap ervan te verstaan (zie Johannes 
14:26; 16:13-15). Alleen al het feit dat we de Heilige Geest nodig hebben om Gods Woord te 
begrijpen, toont aan dat de Bijbel niet bedoeld is als collegestof, maar als levens-verande-
rend Woord: we gaan erdoor veranderen naar het ‘beeld’ van Jezus: 2 Korinthe 3:17-18.

7.   Vanuit het startpunt (Jezus, de onvergelijkelijke Zoon van God) en een verkenning door 
het Oude Testament (Abraham, Mozes, de tabernakel en de oude offerdienst) hebben we 
het volmaakte offer van de volmaakte Hogepriester gezien. Wat Hij voor ons teweeg bracht 
moeten we vooral niet verachten. Kijk naar het voorbeeld van Israël en Ezau (negatief), 
maar ook naar dat van al die geloofshelden uit het Oude Testament (positief)! Komen we 
kracht tekort? Dan wenden we ons vrijmoedig om hulp naar onze grote Hogepriester op de 
genadetroon. Houd vol, want er wacht een rijke beloning! Dat doen we niet alleen, maar 
samen met onze medegelovigen. Ook hun voorbeeld (en vooral dat van gelovige leiders) 
kan ons inspireren. God Zelf rust ons toe voor een leven tot Zijn eer. Zijn genade moge ons 
vergezellen. Amen.
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80.  V E R B O N D E N B L I J V E N   

> Extra 1: 
In zijn ‘theologische verantwoording’, het boek Vrijgesproken (uitg. The Grace Factory, blz. 360) 
behandelt Michael Eaton de waarschuwingen van de Hebreeënbrief op vergelijkbare wijze als 
hij dat (uitvoeriger) in dit boek doet. Hij eindigt met: ‘Wat een tegenstellingen. Verbazende 
genade en diepgaande uitdagingen; ongelofelijke zekerheid en toch een verantwoordelijkheid 
die ontzag inboezemt; vrijheid om mezelf te zijn, maar ook de wetenschap dat Jezus alles in mij 
verwezenlijkt. Hier is een theologie die motiveert en niet ontmoedigt, een theologie van aan-
moediging. Maar is dit ook niet gewoon het Evangelie, de blijde boodschap? Ik geloof van wel!’

> Extra 2: 
We zagen in de Brief een aantal waarschuwingen passeren, die niets afdeden aan het volbrach-
te werk van onze hemelse Hogepriester en de door Hem verworven eeuwige behoudenis (‘eens 
en voor altijd’; zie ook 5:9), maar die ons wel waarschuwt voor het lijden van verlies als het 
gaat om onze erfenis (of anders gezegd, onze beloning). Het is niet nodig om die erfenis te ver-
spelen, want we hebben een machtige Helper (13:6), een grote Herder van de schapen (13:20). 
Gods ‘rust’ is dankzij Hem bereikbaar (4:3a). Voor ons is God niet een toornend God, maar ‘de 
God van de vrede (13:20). Bovendien is Hij bij machte om ons toe te rusten voor elk goed werk 
om Zijn wil te doen (13:21). Wat willen wij nog meer? Voor sommige mensen is de Brief somber 
door de waarschuwende gedeeltes en de aandacht voor alles wat tekortschoot in het Oude Tes-
tament. Maar voor anderen (ook voor Michael Eaton) is het een prachtige studie over de vele 
zegeningen van het ‘betere Verbond’, waarbij het Oude Verbond verbleekt (7:22; 9:13-15; 12:23-
24). Al mogen we wel volop inspiratie putten uit de levens van de ‘geloofshelden’ van het Oude 
Testament. Voor wie volhardt, wacht er een rijke beloning. Het sleutelbegrip van de Brief is wat 
we lezen in de slotzin: ‘De genade zij met u allen.’ Dat is de genade van onze grote Hogepries-
ter Die Zichzelf als volmaakt offer aanbood in de hemelen, waardoor wij voor altijd behouden 
worden door het geloof. Zijn hulp vergezelt ons levenslang en in de eeuwigheid daarna! Amen.


