
Les 1 De brief aan de Hebreeën en aan ons  
25-31 december

Kernteksten: Hebreeën 2:3, 4; 1 Petrus 4:14, 16; Hebreeën 13:1–9, 13;
1 Koningen 19:1–18; Hebreeën 3:12–14; Numeri 13.

Deel I: Commentaar

Het genre van Hebreeën 
De stijl van Hebreeën is geïdentificeerd als een christelijke homilie of preek. Wat zijn de tekstuele 
redenen om Hebreeën als een preek te beschouwen? 

Ten eerste: Paulus kenmerkt zijn werk als 'woorden van bemoediging'
(Hebreeën 13:22), die het beste worden begrepen als een mondelinge verhandeling. Evenzo 
bezoeken Paulus en Barnabas, tijdens hun eerste zendingsreis, op sabbat de synagoge in Antiochië 
in Pisidië. De leiders van de synagoge vragen Paulus en Barnabas of zij 'voor de mensen een 
bemoedigend woord' hebben (Handelingen 13:15). Paulus staat op en brengt de
evangelische-synagoge preek, opgetekend in Handelingen 13:16-41.

Ten tweede: het boek Hebreeën gebruikt de eerste persoon in het meervoud (wij/ons/onze) op 
een opvallende manier. Het gebruik hiervan stelt de spreker in staat zich met zijn lezers te 
identificeren, terwijl hij ook zijn gezag doet gelden. 

Ten derde: er zijn verschillende verwijzingen naar spreken en luisteren in plaats van naar 
schrijven en lezen, die elders Paulus' compositie kenmerken. Denk na over de volgende 
voorbeelden: ' . . , waarover wij hier spreken' (Hebreeën 2:5); 'Hierover valt nog veel te zeggen, 
maar het is moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip bent geworden (HSV: 'omdat u 
traag geworden bent in het horen').' (Hebreeën 5:11,); 'We zeggen dit nu wel' (Hebreeën 6:9); 'De 
kern van mijn betoog is' (Hebreeën 8:1); 'En wat zal ik nog meer zeggen?' (Hebreeën 11:32, HSV) 
(vet toegevoegd).

Ten vierde: door heel Hebreeën loopt er een vakkundige afwisseling tussen uiteenzetting en 
aansporing. Een redenaar in de Grieks-Romeinse tijd zou van dit patroon gebruik maken om zijn 
bedoelingen duidelijk te maken zonder de aandacht van de luisteraar te verliezen. Dit oratorische 
(redekunstige) instrument helpt ons de patronen van afwisseling in het boek Hebreeën gemakkelijk 
vast te stellen. We nemen dus waar dat de uiteenzetting in Hebreeën 1 direct tot de aansporing in 
Hebreeën 2:1-4 leidt. Het argument in Hebreeën 2:5-18 verandert onmiddellijk in een toepassing in 
Hebreeën 3:1. De bespreking in Hebreeën 3:2-6 wordt duidelijk gemaakt door middel van het 
woord 'Daarvoor', dat op zijn beurt de aansporing in Hebreeën 3:7-13 binnenkomt ('immers'). Dan 
wordt de uiteenzetting in Hebreeën 3:14-19 toegepast in Hebreeën 4:1, terwijl de uiteenzetting in 
Hebreeën 4:2-10 terugkomt in de uiteenzetting in Hebreeën 4:11-16, etc. (Voor meer over de 
afwisseling tussen uiteenzetting en aansporing in Hebreeën: zie Donald A. Hagner,
Encountering the Book of Hebrews: An Exposition, Encountering Biblical Studies [Grand Rapids, 
MI: Baker, 2002], p. 28).

Ten vijfde: de manier waarop Paulus thema's introduceert, spreekt ten gunste van een 
mondelinge vorm van verhandeling waarmee hij een cumulatief effect creëert. Deze thema's worden
nadien volledig uitgewerkt. Bijvoorbeeld: de omgang die Jezus met mensen heeft, waarover in 
Hebreeën 2:14-18 wordt gesproken, wordt in Hebreeën 5:1-10 thematisch gemaakt. Zijn geloof, 
geschilderd in Hebreeën 3:1-6, wordt in Hebreeën 12:1-3 expliciet gemaakt. Zijn rol als 
Hogepriester (Hebreeën 4:14, Hebreeën 5:1-10) wordt in Hebreeën 7:1-9:28 vollediger uitgewerkt. 

Samenvattend: als je naar Hebreeën kijkt als 'woorden van bemoediging', dan lijkt de conclusie 
onvermijdelijk: Hebreeën was, tenminste oorspronkelijk, als een preek bedoeld. Andere elementen 
in de brief die aan deze conclusie gewicht geven, zijn: (1) het opvallende gebruik van de eerste 
persoon in het meervoud, (2) de verwijzingen naar luisteren en spreken, (3) de afwisseling tussen 
uiteenzetting en aansporing, evenals (4) de manier waarop Paulus thema's op subtiele wijze 
introduceert en ze nadien uitwerkt.



Vraag om over na te denken Waar elders in de Bijbel, of in het Nieuwe Testament, hebben we 
preken opgetekend staan en hoe zijn ze vergelijkbaar met Hebreeën? Wat voor elementen hebben 
deze preken met Hebreeën gemeen en wat voor elementen zijn verschillend? 

De lezers van Hebreeën 
De exacte identiteit van de lezers van Hebreeën wordt niet duidelijk onthuld, omdat aan het boek de
standaardinleiding bij het schrijven van een brief ontbreekt, waarin de lezers zouden zijn genoemd. 
Wat we met zekerheid vanuit de Bijbeltekst kunnen zeggen, is dat de geadresseerden christenen 
zijn. Deze conclusie lijkt duidelijk vanuit Paulus' oproep aan hen om het geloof dat ze belijden niet 
op te geven: 'Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemelsferen is doorgegaan, 
Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden.' (Hebreeën 4:14;
zie ook Hebreeën 10:23). Of de geadresseerden Joodse christenen, heiden-christenen, of een 
gemengde doelgroep waren, daarover wordt sterk gediscussiëerd. De brief noemt nooit Joden of 
christenen. Noch noemt zij besnijdenis of de tempel (niet te worden verward met ofwel het 'heilige',
vertaald met heiligdom, ofwel de 'tent', vertaald met tabernakel). Bovendien onthoudt de brief zich 
van verwijzingen naar Joden of heidenen, die tot verdeeldheid leiden. Deze feiten spreken ten 
gunste van een gemengde doelgroep. Daarom is de titel 'aan de Hebreeën' een oude gissing met 
betrekking tot de geadresseerden. Ongeacht wie zij mogen zijn, voor hen is de belangijke groep om 
bij te horen het 'volk van God' (Hebreeën 4:9).

De brief is gericht tot een gemeenschap van christenen die kennelijk een ervaring in minstens 
drie fasen hadden ondergaan. 

De eerste fase werd gekenmerkt door evangelisatie, uitgevoerd door de ooggetuigen en 
oorgetuigen van Christus (Hebreeën 2:3). Deze fase ging gepaard met door God gegeven tekenen, 
wonderen en de uitdeling van de heilige Geest (Hebreeën 2:4). Degenen die tijdens deze fase 
christenen waren geworden, waren 'door het licht beschenen', hadden 'geproefd . . . van de hemelse 
gave', hadden 'deel gekregen . . . aan de heilige Geest' en hadden 'het weldadig woord van God en 
de kracht van de komende wereld ervaren' (Hebreeën 6:4, 5). Door zulke ervaringen had de 
gemeenschap haar  identiteit als groep ontwikkeld en zichzelf onderscheiden van de wereld 
daarbuiten.

De tweede fase werd gekenmerkt door vervolging van buiten de gemeenschap, terwijl degenen 
binnen de gemeenschap onderling solidariteit toonden (Hebreeën 10:32, 33). De vervolging werd 
verschrikkelijk hevig; toch herinnert Paulus eraan dat de lezers 'toen zij van hun bezittingen beroofd
werden, zij dat in vreugde aanvaard hebben' (vgl. Hebreeën 10:34). Zo'n vicieuze vervolging over 
een uitgegestrekte tijdsperiode kan leiden tot vermoeidheid, twijfel en malaise. 

Deze toestand lijkt in de derde fase het probleem te zijn. Daarom geeft Paulus zo'n 
gepassioneerde preek. Hij wil zijn lezers bemoedigen, aansporen en waarschuwen. Hij waarschuwt 
hen opdat zij 'niet uit de koers raken' (Hebreeën 2:1), want hij verlangt ernaar dat niemand 'afvallig 
wordt van de levende God' (Hebreeën 3:12) en dat 'niemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid 
volgt en te gronde gaat', zoals de Exodusgeneratie (Hebreeën 4:11). Paulus moedigt zijn lezers aan 
vooruit te gaan in plaats van achteruit te gaan. Toch beseft hij dat de leden van zijn doelgroep 
'aangewezen [zijn] op melk in plaats van op vast voedsel.' (Hebreeën 5:12). Bovendien blijven zijn  
geadresseerden 'weg . . . van onze samenkomsten, zoals sommigen doen' (Hebreeën 10:25). Paulus 
spoort zijn lezers aan om hun onbeschroomdheid niet op te geven, want 'u zult er rijk voor worden 
beloond.' (Hebreeën 10:35). 

Samenvattend kan men concluderen dat de lezers van Hebreeën uit christenen bestonden, die 
door de fasen van enthousiaste evangelisatie, daarna hevige vervolging heengingen en tenslotte zo 
vermoeid en ontmoedigd waren dat Paulus voor hun eeuwige redding vreesde. Die ervaring van 
geestelijke uitputting en ontmoediging is de opzet waarmee Paulus zijn energieke preek geeft. 
 
Vragen om over na te denken Denk terug aan de levenscyclus van uw gemeente. Analyseer waar u
bent in uw reis met God, vergeleken met de lezers van Hebreeën. Zou u bereid zijn te lijden in die 
mate dat als u van hun bezittingen beroofd werd, u dat in vreugde zou aanvaarden? Christus nam 



waar dat de gemeente in Efeze de liefde van weleer had opgegeven (vgl. Openbaring 2:4). Een 
soortgelijke waarneming kan worden gedaan van de lezers van Hebreeën, van wie de geestelijke 
ijver afnam naarmate hun lijden intensifierde en toenam. Wat zijn de gevolgen van zo'n verlies?

'Nu, aan het einde van de tijd'
God richt zich definitief en daadkrachtig tot de mensheid door Jezus, de Zoon, 'nu, aan het einde 
van de tijd' (1). Dit 'einde van de tijd' begint met Christus' incarnatie en zal eindigen bij zijn 
Wederkomst, wanneer van zijn vijanden een 'bank' voor zijn voeten zal zijn gemaakt (13). God 
sprak 'nu, aan het einde van de tijd' niet alleen door Jezus' woorden, maart ook door zijn daden, 
vooral zijn dood, opstanding en verheerlijking. Daarom moeten zowel de lezers van Hebreeën als 
wij 'onze aandacht des te meer richten op wat we gehoord hebben, dan zullen we niet uit de koers 
raken.' (Hebreeën 2:1).

Vraag om over na te denken Wat geeft de nautische metafoor in Hebreeën 2:1 van 'uit de koers 
raken' weer?

Deel II: In het leven toepassen

Toen Beethoven vijf jaar was, speelde hij viool onder toezicht van zijn vader. Tegen de tijd dat hij 
dertien was, was hij een concertorganist. Toen hij in de twintig was, studeerde hij onder toezicht van
beroemde musici, zoals Haydn en Mozart. Naarmate Beethoven zijn vaardigheden ontwikkelde, 
werd hij een productieve componist. Door zijn enthousiasme voor muziek ontstonden verschillende 
majestueuze symfonieën, een handvol concerti voor voornaamste en talrijke stukken kamermuziek. 
Zijn liefde voor muziek bewoog hem steeds verder voort in zijn muzikale prestaties. Moeilijkheden 
waren Beethoven echter niet vreemd. Toen hij nog in de twintig was, begon hij zijn gehoor te 
verliezen. Toen hij de vijftig bereikte, was Beethoven helemaal doof. Stelt u zich eens voor wat dat 
voor hem als musicus betekende!

Verplaatst u zich in de lezers van Hebreeën. Op de top van uw christelijk enthousiasme slaat 
onverwacht onheil toe. Hoe zou u dan op de preek in Hebreeën reageren? 



Les 2 De boodschap van de Hebreeënbrief
1-7 januari

Kernteksten: 5–14, Lucas 1:30–33, Psalm 132:1-5, Hebreeën 2:14–16,
Hebreeën 5:1–4, 1 Petrus 2:9, Hebreeën 8:8–12.

Deel I: Commentaar

Christus onze Koning 
Het eerste hoofdstuk van Hebreeën kan in een korte Bijbelse verklaring worden samengevat: 
Christus is 'ver verheven boven de engelen' (zie Hebreeën 1:4). Het tweede hoofdstuk van Hebreeën
kan in deze Bijbelse verklaring worden samengevat: Christus is 'voor korte tijd lager [geworden] 
dan de engelen' (zie Hebreeën 2:9). De vraag waarmee we in onze studie willen doorgaan, is:
Wat maakt Jezus ver verheven boven de engelen en verheft Hem tot een koninklijke positie?

Paulus begint zijn preek met een 'interesse-vanger' volzin (Hebreeën 1:1-4):
'Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken 
door de profeten; nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die Hij 
heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat, en door wie Hij het heelal geschapen heeft.' 
(Hebreeën 1:1, 2). Paulus wil zijn lezers, en ons, vertellen dat God heeft gesproken en nog steeds 
spreekt. God heeft in verschillende tijdsperioden 'in het verleden' gesproken en Hij spreekt 'nu, aan 
het einde van de tijd'. Hij spreekt tot verschillende ontvangers: de 'voorvaders' en 'ons'. Hij spreekt 
door verschillende tussenpersonen: de 'profeten' en de 'Zoon'. God spreekt 'langs velerlei wegen'. 

Wat zijn enkele manieren waarop Hij communiceert? God spreekt persoonlijk met Adam en Eva 
(Genesis 3). God spreekt tot Mozes vanuit een brandende doornstruik, iets wat we een Theophanie 
noemen, een openbaring van God (Exodus 3:2-6); tot Bileam door een ezelin (Numeri 22:28); tot de
jongen Samuël, waarbij hij hem bij naam noemt (1 Samuël 3:10); tot Elia in het gefluister van een 
zachte bries (1 Koningen 19:12); door een visioen tot Jesaja in de tempel (Jesaja 6:1-9); en tot 
Hosea door middel van zijn familie-omstandigheden (Hosea 1:2). Al deze manieren van 
communicatie hebben één ding gemeen: ze zijn onvolledig. 

De ultieme en climactische uiting van God is 'nu, aan het einde van de tijd', als Hij door zijn 
'Zoon' spreekt. Niet alleen spreekt God door de woorden van Jezus; God spreekt ook door Jezus' 
daden. Gods openbaring is progressief. De voortgang is echter niet van waar naar meer waar, van 
rijp naar rijper. In plaats hiervan is zij een voorwaartse en verdere beweging in zijn openbaring van 
zichzelf aan de mensen. Als Hij door de woorden en daden van Jezus spreekt, is God zelf de 
spreker. 

Onmiddellijk na het noemen van de Zoon doet Paulus zeven bevestigingen over de Zoon 
(Hebreeën 1:2-4), die Hem ver boven elke engel verheffen. Ten eerste: Christus is 'erfgenaam van 
alles wat bestaat' (Hebreeën 1:2). Als Hij de eerste erfgenaam is, zullen zijn volgelingen mede-
erfgenamen met Hem zijn en 'ontvangen de redding als erfenis' (Hebreeën 1:14). Terwijl ze van het 
thema erfenis gebruik maken, bevestigen de eerste christenen dat Christus, door zijn opstanding en 
verheerlijking, een hemelse erfenis is gegeven, waarin zijn volgelingen delen. 'Wie overwint vallen 
deze dingen toe (NBG: 'Wie overwint, zal deze dingen beërven').' (Openbaring 21:7).
Tevens verklaart de Bijbel dat 'onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven'
(1 Korintiërs 6:9, 10, HSV). 

Ten tweede: Christus was de Tussenpersoon van de Vader bij de schepping, 'door Wie Hij ook de
wereld geschapen heeft.' (Hebreeën 1:2, NBG). Christus, als Erfgenaam, is niet alleen de 
(eschatologische) Tussenpersoon van de eindtijd (door Wie God nu, aan het einde van de tijd, 
spreekt), maar ook de (protologische) Tussenpersoon bij de schepping. De protologische
(protologie = de leer van de eerste dingen) rol van de Zoon wijst op zijn eschatologische 
overwinning. Johannes bevestigt dit impliciet door te zeggen: 'Alles is door Hem ontstaan. Zonder 
Hem zou er niets zijn.' (Johannes 1:3, BGT; hoofdletters toegevoegd). (HSV: 'Alle dingen zijn door 
het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.')



Ten derde: Christus is 'de afstraling van Gods heerlijkheid' (Hebreeën 1:3, HSV; 
SV: 'het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid'). Sommige Bijbelversies geven de voorkeur aan de 
vertaling 'Hij straalt Gods luister uit' (NBV21). Bovendien is Christus 'de afdruk van zijn wezen' 
(Hebreeën 1:3, NBG). De Griekse term 'afdruk [charactēr]' duidt op een merkteken dat op een 
voorwerp wordt gedrukt, vooral op munten. Beide beschrijvingen van Jezus als Gods 'afstraling' en 
als de 'afdruk' verwijzen naar hetzelfde, namelijk dat Jezus de volledige en adequate 
vertegenwoording van het goddelijke is. Ze delen allebei hetzelfde 'evenbeeld'. Wat Paulus hier 
overbrengt is synoniem met wat Jezus getuigt: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.' 
(Johannes 14:9). Er is geen betere onthuller van God dan Jezus Christus. Als we willen weten wie 
God is, zouden we met Jezus vertrouwd moeten raken. 

Ten vierde: Christus 'draagt met zijn machtig woord alles wat bestaat.' (vgl. Hebreeën 1:3). 
Christus heeft niet alleen dingen tot bestaan geroepen, maar Hij draagt de dingen die bestaan door 
zijn krachtig woord. 

Ten vijfde: Christus 'heeft de reiniging van de zonden . . . voltrokken' (Hebreeën 1:3). Hij die het 
instrument van Gods scheppende activiteit was, is ook het instrument van zijn reddende activiteit 
door de berouwvolle mensen van hun zonden te reinigen. Christus' zelfopoffering reinigt 'ons 
geweten . . . van dode werken om de levende God te dienen' (Hebreeën 9:14, HSV). 

Ten zesde: Nadat Christus zijn verzoenende werk tot stand had gebracht, heeft Hij 
'plaatsgenomen aan de rechterzijde (andere vertalingen: 'rechterhand') van Gods hemelse majesteit' 
(Hebreeën 1:3). Deze zitpositie is een directe verwijzing naar Psalm 110:1 en wordt aan het einde 
van het eerste hoofdstuk aangehaald: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een 
bank voor je voeten heb gemaakt' (Hebreeën 1:13). Jezus zei tijdens zijn proces precies deze 
woorden tegen het Sanhedrin: '. . . zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de 
Machtige (NBG: ''der Macht')' (Matteüs 26:64). 

Ten zevende: Christus is 'ver verheven boven de engelen omdat Hij een eerbiedwaardiger naam 
geërfd heeft dan zij' (Hebreeën 1:4). Hoe ver verheven is Christus boven de engelen? Deze vraag 
wordt beantwoord in de aaneenschakeling van citaten die volgen (zie Hebreeën 1:5-14). Christus 
verdient aanbidding (Hebreeën 1:6), iets wat de heilige engelen niet aanvaarden (Openbaring 19:10;
Openbaring 22:8, 9). Christus heeft een troon en een scepter (Hebreeën 1:8). Hij is tot Koning 
gezalfd (Hebreeën 1:9). Hij heeft de hemelen en de aarde geschapen (Hebreeën 1:10) en Hij zit aan 
de rechterhand van God (Hebreeën 1:13). Christus is 'machtiger geworden dan de engelen' (NBG) 
wijst, in deze context, op zijn troonsbestijgingsceremonie, zoals de les in de studie van zondag  
aangeeft. 

Samenvattend: wat maakt Christus ver verheven boven engelen? Op velerlei wijzen en langs 
velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken; nu, aan het einde van de tijd, 
spreekt Hij door de Zoon, die Erfgenaam is geworden van alles, de Schepper is van alles wat 
bestaat, de afstraling en 'het uitgedrukte Beeld' (SV) van Gods wezen is, alle dingen draagt, de 
reiniging van de zonden heeft voltrokken en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God. 
Christus is dus verheven boven en machtiger dan de engelen, die dienende geesten zijn, om hen bij 
te staan die de redding als erfenis zullen ontvangen (vgl. 14). Bovendien aanvaardt Christus 
aanbidding op zijn troon aan de rechterhand van God. Christus is onze KONING. 

Christus onze Middelaar
Een middelaar is een persoon die tussen twee partijen staat om een schikking of een relatie tot stand
te brengen. In het Jodendom is Mozes de voornaamste bemiddelaar van het Sinaïverbond
(Galaten 3:19, 20). In de pastorale brieven vertelt Paulus ons: 'Er is ook één Middelaar tussen God 
en mensen, de mens Christus Jezus.' (1 Timoteüs 2:5, HSV). Hebreeën draagt aan dit onderwerp bij 
door te zeggen: Jezus is 'bemiddelaar . . . van een beter verbond' (Hebreeën 8:6) of 'bemiddelaar van
een nieuw verbond' (Hebreeën 9:15, Hebreeën 12:24). Twee vragen smeken om antwoorden:
(1) Wat is dit verbond in Hebreeën? (2) Waarom is het nieuwe verbond beter?

Op de eerste vraag: het verbond in Hebreeën verwijst naar een bindende overeenkomst, een deal 
tussen de partijen. Paulus spreekt over het eerste en verouderde verbond (Hebreeën 8:13) en het 



tweede of het betere verbond (Hebreeën 7:22, Hebreeën 8:6). Met het eerste verbond had God een 
stelsel van offers, Levitische priesters en ceremoniën tot stand gebracht (Hebreeën 5:1-4). Morele 
volmaaktheid kon echter niet door dit Levitische priesterschap worden bereikt, omdat dit zwak en 
nutteloos was (Hebreeën 7:11, 18). Waarom kon morele volmaaktheid niet worden bereikt? Omdat 
het bloed van stieren en bokken menselijke zonden niet kon wegnemen (Hebreeën 10:4). Waarom 
was het eerste verbond zwak en ineffectief? Omdat de priesters sterfelijk waren en dus eindig en 
zouden sterven (Hebreeën 7:23). Bovendien moesten de priesters eerst voor hun eigen zonden offers
opdragen, voordat zij konden offeren voor de zonden van de mensen die zij vertegenwoordigden 
(Hebreeën 5:3). Het eerste verbond was dus gebrekkig en werd verouderd met de komst van 
Christus' hoogwaardiger offer en betere priesterschap.

Op de tweede vraag: met het tweede verbond koos God geen louter sterfelijke priester, maar Een 
die tot in eeuwigheid leeft (Hebreeën 7:24). Er werden geen stieren en bokken meer geoffered die 
hoe dan ook nooit de zonden van de mensen weg konden nemen. Christus heeft zichzelf echter voor
eens en altijd geofferd (Hebreeën 7:27, Hebreeën 9:14, Hebreeën 10:12). Hij kwam dus om de 
zonde teniet te doen door het offer van zichzelf (Hebreeën 9:26) en om het geweten te reinigen van 
daden die tot de dood leiden (Hebreeën 9:14). Dat is de reden dat het tweede verbond kwalitatief 
hoogwaardiger is en dat Christus de Middelaar is van dit hoogwaardigere, nieuwe en betere 
verbond. Christus is onze Middelaar. 

Deel II: In het leven toepassen

Vragen om over na te denken:
1 Als God in het verleden heeft gesproken, maar ook vandaag spreekt, hoe spreekt Hij dan tot 

u? Hoe onderscheidt u zijn stem van andere 'stemmen' die om uw aandacht strijden?
2 Als we mede-erfgenamen met Christus zijn van het koninkrijk van God, hoe zouden we dan 

de waarde moeten bepalen van de vergankelijke/tijdelijke dingen van deze wereld?
3 Als Christus met zijn machtig woord alles wat bestaat draagt, hoe heeft Hij u dan door 

moeilijke omstandigheden heen gedragen?
4 Luister naar het hymne 'Jezus Paid It All' (Hymn #184, The Seventh day Adventist Hymnal). 

Schenk vooral aandacht aan het refrein, terwijl u nadenkt over wat het hebben van Christus 
als onze Middelaar werkelijk betekent. 



Les 3 De beloofde Zoon
8-14 januari

Kernteksten: Jesaja 2:2, 3; Hebreeën 4:1-4; Exodus 24:16, 17; Jesaja 44:24;
Hebreeën 1:10; Lucas 1:31; Hebreeën 1:5.

Deel I: Commentaar

De natuur van Christus
Je kunt jezelf afvragen: als Christus gelijk is aan God, hoe kan Paulus dan, als hij namens de Vader 
spreekt, over Jezus schrijven: 'U bent mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt' (Hebreeën 1:5, HSV)? 
Houdt dit in dat Jezus op een of andere manier is verwekt en niet eeuwig is? Leg uit.  Deze vraag 
heeft een geschiedenis aan verschillende interpretaties veroorzaakt. De vorige passage
(Hebreeën 1:1-3) was erop gericht te bewijzen dat Christus ver boven de profeten verheven is. In de
volgende passage (Hebreeën 1:4-14) houdt Paulus zich bezig met het bewijzen dat Christus ver 
boven de engelen verheven is. De reden dat op Christus' superioriteit de nadruk wordt gelegd, zou 
een grote belangstelling van de lezers in engelen of zelfs in engelenverering kunnen zijn, 
vergelijkbaar met wat we in de gemeente in Kolosse zien (Kolossenzen 2:18). 

Om zijn argument te ondersteunen dat Christus ver verheven boven de engelen is, haalt Paulus, 
in 5, twee verzen uit het Oude Testament aan. Psalm 2:7 is het eerste. In de originele context spreekt
Psalm 2 over koningen en heersers van deze aarde die samenspannen tegen God. God lacht echter 
en verschrikt hen. Uiteindelijk zal God zijn goddelijke KONING inhuldigen over de Sionsberg 
(Psalm 2:6), door te zeggen: 'U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.' (Psalm 2:7, HSV).
In zijn preek in Antiochië in Pisidië past Paulus deze tekst toe op de opstanding van Christus
(Handelingen 13:33). In het christendom is deze psalm steeds als christological geïnterpreteerd. 
Betekent deze interpretatie dat God Jezus bij zijn opstanding heeft verwekt, een vraag die we aan 
het begin stelden? 

Helemaal niet. God roept zijn Zoon eenvoudig uit het graf, als Hij door middel van Gabriël,
'de machtigste van Gods legerscharen' werkt, 'degene die de plaats inneemt waaruit Satan is 
gevallen', om de steen van het graf van Christus te verwijderen 'zoals hij dat een kiezelsteen zou 
doen'. De soldaten die op wacht staan bij het graf  'horen hoe hij roept: Zone Gods, kom uit, Uw 
Vader roept U.'—Ellen G. White, De Wens der Eeuwen (Ellen G. White Stichting), p. 685.
God de Vader roept dus zijn Zoon uit. Evenzo vertelt Paulus de Korintiërs, in 1 Korintiërs 4:15:
'Ik ben in Christus Jezus uw vader geworden, omdat ik u het evangelie heb gebracht.' Betekent deze 
daad dat Paulus de gemeente letterlijk heeft verwekt? Natuurlijk niet. Paulus heeft hen tot geestelijk
leven gebracht; hij is in geestelijke zin hun vader geworden (dezelfde term wordt gebruikt voor 
Onesimus [Filemon 10] en voor christenen in 1 Johannes 2:29, 1 Johannes 3:9, etc.).

Het tweede citaat dat Paulus gebruikt om te laten zien dat Christus ver verheven boven  de 
engelen is, is uit 2 Samuël 7:14. De originele context spreekt over Davids plannen om de tempel te 
bouwen; maar Natan deelt de koning mee dat zijn zoon Salomo Gods huis zal bouwen. De Heer 
belooft ook: 'Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor Mij een zoon' (2 Samuël 7:14). Dit citaat in 
zijn originele context kan niet naar Christus verwijzen, vanwege wat in dit vers volgt: '. . . als hij 
zondigt, zal Ik hem kastijden met stok- en zweepslagen, zoals een vader doet' (2 Samuël 7:14).
Om duidelijke redenen moet dit vers naar een zondige Salomo verwijzen, in plaats van naar de 
zondeloze Christus. 

Zowel Psalm 2:7 als 2 Samuël 7:14 hebben echter één ding gemeen. Ze leggen beide de nadruk 
op het feit dat de koning van Israël en Salomo aangenomen zonen van God zijn: 'U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.' (HSV) en '. . . hij zal Mij tot een zoon zijn.' (NBG) De nadruk ligt niet op 
het verwekken, maar op het aannemen van de Davidische koning en op het koningschap van zijn 
zoon dat, veel later in Hebreeën, op Christus wordt overgebracht. In de inleidende uitdrukking in 
Hebreeën 1:5 wordt de vraag gesteld: 'Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd:



'U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt'? ' (Hebreeën 1:5, HSV). Het duidelijke antwoord is 
tegen geen van de engelen. Alleen Christus is 'ver verheven boven de engelen omdat Hij een 
eerbiedwaardiger naam geërfd heeft dan zij' (Hebreeën 1:4). Die naam is 'mijn Zoon', een benaming
die nooit aan engelen wordt toegeschreven. Tegen geen van hen heeft God ooit gezegd:
'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt' 
(Hebreeën 1:13).

Iemand zou echter bezwaar kunnen maken tegen het begrip van verwekken als adoptie in deze 
context, gecombineerd met Hebreeën 1:6: '. . . als Hij de eerstgeborene de wereld binnenleidt' 
(Hebreeën 1:6). Spreekt dit vers niet over Christus als de eerstgeborene?, kan degene die bezwaar 
maakt aanvoeren. Goede vraag. De term 'eerstgeborene' heeft wel de betekenis van 
eerstgeboorterecht in zulke teksten als Genesis 25:13, Genesis 27:19 en Genesis 35:23. In het
Oude Testament is de 'eerstgeboren zoon' echter ook Israël (Exodus 4:22, 23), tegenover de 
eerstgeborenen van Egypte. In Psalm 89:28 wordt David Gods 'eerstgeborene' genoemd, hoewel hij 
de jongste van acht broers was, helemaal niet de eerstgeboren zoon. In het Nieuwe Testament is 
Jezus de 'eerstgeborene' van Maria (Lucas 2:7), de 'Eerstgeborene' van talloze broeders en zusters 
(Romeinen 8:29), de 'eerstgeborene' van heel de schepping (Kolossenzen 1:15) en de 'eerstgeborene'
uit de dood (Kolossenzen 1:18, Openbaring 1:5). Deze teksten laten zien dat de benaming 
'eerstgeborene' verwijst naar Christus' bevoorrechte posite in de gemeente, boven de schepping, de 
kosmos en de opgewekte mensen. Als je Hebreeën 1:5 met vers 6 verbindt, geeft dit aan dat de 
Christus deze koninklijke Davidische koning is, die God in de wereld heeft geïntroduceerd met de 
oproep: 'Laten al Gods engelen Hem aanbidden.' (Hebreeën 1:6). De rest van hoofdstuk 1 neemt 
echter deze bewijzen op uit de Schrift en maakt vier stellingen: (1) Slechts één Persoon wordt door 
God 'Zoon' genoemd (Hebreeën 1:5) en dat is Christus. (2) Engelen aanbidden deze Zoon 
(Hebreeën 1:6). (3) De Zoon is de onveranderlijke, rechtvaardige en gezalfde Monarch die de 
hemelen en de aarde heeft geschapen (Hebreeën 1:8-10). (4) De Zoon regeert aan Gods rechterhand,
terwijl engelen daarentegen dienende geesten zijn ten behoeve van hen die gered zullen worden 
(Hebreeën 1:11-14). 

Samenvattend kunnen we zeggen dat Christus niet door God is verwekt, maar 'aangenomen' 
wordt genoemd, als de Zoon van God. Aan Christus wordt dus de benaming 'eerstgeborene' 
gegeven Als zodanig is zijn status ver boven de engelen en verdient zelfs hun aanbidding.
Ellen G. White verklaart, als zij de gemeente raad geeft hoe je het beste naar andere christenen kunt 
uitreiken, het volgende over Christus' pre-existente natuur: 'Laat niet die kenmerken van de 
boodschap op de voorgrond treden, die een veroordeling zijn van de gewoonten en praktijken van 
de mensen, totdat zij een gelegenheid hebben om te weten dat wij gelovigen in Christus zijn, dat wij
in zijn goddelijkheid en in zijn pre-existentie geloven.'—Testimonies for the Church, vol. 6,
p. 58. Ellen G. White hielp de jonge Kerk van de Zevende-dags Adventisten Bijbels evenwicht te 
vinden aangaande de pre-existente natuur van Christus. In de context van Lazarus' opstanding 
schreef zij over Christus' natuur: 'In Christus is het leven, oorspronkelijk echt, aan niets anders 
ontleend.'—De Wens der Eeuwen (Ellen G. White Stichting), p. 459. 

Deze laatste dagen en het einde van de tijd
De vroegchristelijke schrijvers geloofden dat de laatste dagen waren gekomen en dat deze in de 
Wederkomst zouden uitmonden. Daarom kon Paulus zeggen: '. . . nu, aan het einde van de tijd 
[tegenover de dagen van de profeten], heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon' (Hebreeën 1:2). 
Evenzo, als Petrus en de andere discipelen met Pinksteren ervan worden beschuldigd dronken te 
zijn, maakt Petrus er aanspraak op dat het wonder van spreken in tongen een vervulling van de 
profetie is: 'Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik mijn Geest uitgieten over al wat leeft. Dan 
zullen julllie zonen en dochters profeteren' (Handelingen 2:17). De profetie van Joël 2 voltrok zich 
aan het begin van de laatste dagen. Ook schreef Petrus, toen hij over Christus' incarnatie sprak:
'… en nu, aan het einde van de tijd is [Christus] verschenen (andere vertalingen: 'geopenbaard') 
omwille van u.' (1 Petrus 1:20). Deze laatste dagen worden gekenmerkt door spotters die de 
Wederkomst van Christus in twijfel trekken (2 Petrus 3:3, 4) en de armen uitbuiten om zichzelf te 



verrijken (Jakobus 5:3). De laatste dagen worden ook gekenmerkt door de verschijning van 
antichristen (1 Johannes 2:18).

Hoewel we het feit erkennen dat de laaste dagen met Christus' incarnatie komen, is er een 
verschil tussen deze 'laatste dagen' en het 'einde van de tijd', zoals beschreven door Daniël en 
Openbaring? Denk na over de tijdprofetie van de 2300 avonden en ochtenden in Daniël 8:14. Deze 
tijdprofetie strekt zich ver voorbij de tijd van Christus uit. En andere profetieën hebben nog steeds 
verschillende gebeurtenissen openstaan, vanuit ons uitkijkpunt in de tijd, zoals de 'zeven laatste 
plagen' (Openbaring 15:1, Openbaring 21:9). Uiteindelijk is de 'laatste vijand' (1 Korintiërs 15:26) 
nog niet overwonnen en hebben we ook de 'laatste bazuin' (1 Korintiërs 15:52) niet gehoord. 
Samenvattend kunnen we zeggen dat de laatste dagen met Christus zijn gekomen, maar dat de 
laatste grote gebeurtenis in de tijd van het einde nog steeds openstaat. Tussen deze twee komsten in 
moeten onvervulde profetische gebeurtenissen nog steeds plaatsvinden,

Deel II: Toepassen

Door Hebreeën 1 te onderzoeken, beseffen we dat Paulus er veel theologie in heeft verpakt. 
Warmhartig, toegewijd, toepassingsgericht christendom is noodzakelijk. Onze orthopraxie 
(handelwijze) komt echter voort uit onze orthodoxie (geloofsovertuigingen). Een gegronde 
theologie zal het fundament leggen voor een goede christelijke levensstijl.

Vragen om over na te denken:
1 Denkt u dat wij vandaag onze theologie met onze christelijke praxis in balans moeten 

brengen? Zo ja: hoe?
2 Hoe kunnen wij, zelfs vandaag, onderscheid maken tussen onze godsdienstige en culturele 

'bagage' en de Bijbelse waarheid?
3 Hoe helpt Hebreeën 1 om ons raad te geven in een tijd waarin gezag zowel in de cultuur als 

in de kerk in crisis is?



Les 4 Jezus, onze trouwe Broeder
15-21 januari       

Kernteksten: Levititus 25:25-27; Hebreeën 2:14-16; Hebreeën 11:24-26;
1 Korintiërs 15:50; Hebreeën 5:8, 9; Hebreeën 12:1-4.

Deel I: Commentaar

'Naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd'
Hebreeën 5:7-9 stelt ons voor verschillende uitdagingen. De tekst zegt: 'Christus heeft tijdens zijn 
leven op aarde (letterlijk: in de dagen van Zijn vlees) onder tranen en met luide stem gesmeekt en 
gebeden tot Hem die Hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag 
voor God. Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft Hij gehoorzaamheid 
geleerd. En toen Hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem 
gehoorzamen een bron van eeuwige redding' (Hebreeën 5:7-9). 

Deze passage roept ten minste drie vragen op, die antwoorden verdienen.
Ten eerste: Paulus vertelt ons dat Christus heeft gebeden tot God die Hem kon redden van de dood, 
en werd verhoord. Wat betekent het dat Jezus werd verhoord en gered van de dood? Ten tweede: 
Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd. Hoe heeft Hij gehoorzaamheid geleerd? Was het omdat Hij 
ooit een ongehoorzame Zoon was geweest? Ten derde: Jezus werd naar de uiteindelijke 
volmaaktheid gevoerd. Was Hij niet altijd al volmaakt geweest, zonder zonde? We zullen elk van 
deze vragen in volgorde aanpakken.

Werd Jezus verhoord en gered van de dood? De volzin in vers 7 begint met de uitdrukking 
'tijdens zijn leven op aarde' (Hebreeën 5:7), die een duidelijke verwijzing is naar Christus' bestaan 
als mens. De evangeliën vertellen ons alleen dat Jezus in angst was, toen Hij door de
vóór-Getsemane en Getsemane-ervaring heenging. In Matteüs 26:38 zegt Jezus: 'Ik ben diep 
bedroefd'. In Marcus 14:33, 34 en Johannes 12:27 brengt Jezus uit: 'Nu slaat de angst Mij om het 
hart' (andere vertalingen: 'Nu is mijn ziel ontroerd/in beroering.'). In geen van deze verslagen staat 
echter opgetekend dat Hij 'onder tranen en met luide stem' bad (Hebreeën 5:7). Dit detail is iets wat 
Hebreeën aan het Getsemaneverhaal toevoegt. Jezus bad en smeekte 'tot Hem die Hem kon redden 
van de dood' (Hebreeën 5:7). Deze gebeden en smeekbeden werden echter niet 'geofferd' zodat Hij 
tot elke prijs van de dood kon worden gered. Hoe verhoorde God Jezus dan wel? Jezus bad niet 
voor verlossing van de dood, maar dat God het zou laten gebeuren zoals Hij het wilde (Matteüs 
26:39). De Vader verloste Jezus niet van de kruisiging, maar verloste Hem, door zijn opstanding, 
van de macht van de dood, door kruisiging veroorzaakt. Jezus werd dus verhoord, omdat Gods wil 
werd gedaan en Jezus werd weer tot leven gewekt. Paulus vertelt ons zelfs waarom Christus' gebed 
werd verhoord. Het was 'vanwege zijn diep ontzag' (Hebreeën 5:7). Vanwege Christus' eerbiedige 
ontzag voor Gods wil werden zijn gebeden verhoord en werd Hij opgewekt.

Hoe heeft Jezus gehoorzaamheid geleerd? Deze vraag houdt in dat Christus ongehoorzaam kan 
zijn geweest. Die mogelijkheid wordt echter duidelijk weerlegd door Hebreeën 4:15, waarin wordt 
gesteld dat Jezus tijdens zijn leven steeds gehoorzaam is geweest. Christus heeft gehoorzaamheid 
geleerd door onderwerping (Hebreeën 5:7) en door lijden (Hebreeën 5:8). De Griekse tekst past, in 
vers 8, een woordspeling toe, emathen/epathen (geleerd/geleden), vergelijkbaar met het 
Amerikaans-Engelse gezegde: 'no pain, no gain.' Jezus leerde mede gehoorzaamheid door zich in 
Getsemane volledig naar Gods wil te voegen. Omdat Christus echter niet alleen God, maar ook 
mens was, moest Hij gehoorzaamheid leren in zijn geroepen rol als Heiland. Als God was Hij 
zonder zonde. Als mens moest Hij echter gehoorzaamheid en onderwerping aan Gods wil leren, net 
zoals wij mensen dit moeten leren. Als God hoefde Jezus nooit onderwerping te leren. In zijn 
menselijke ervaring, toen Hij werd geroepen om te sterven, moest Jezus echter zijn meest 
fundamentele menselijke instinct van zelfbehoud overwinnen ('. . . als het mogelijk is, laat deze 
beker dan aan Mij voorbijgaan!' [Matteüs 26:39]) en zich aan de wil van God onderwerpen.



Jezus heeft zo onderworpen gehoorzaamheid geleerd. Paulus verklaart in Filippenzen: Hij 'werd 
gehoorzaam tot in de dood—de dood aan het kruis.' (Filippenzen 2:8). 

Ter vergelijking lezen we dat de Exodusgeneratie werd gekenmerkt door hun rebellie tegen en op
de proef stellen van God (Hebreeën 3:8); halsstarrigheid (Hebreeën 3:8) en een gebrek aan begrip 
over Gods wegen (Hebreeën 3:10). Hebreeën vat deze kenmerken samen als ongeloof en zonde 
(Hebreeën 3:12, 13, 17, 19), ook als ongehoorzaamheid (Hebreeën 3:18). Rebellie, 
ongehoorzaamheid, zonde en trouweloosheid gaan allemaal samen. Daarentegen past Hebreeën een 
aantal verschillende termen op Christus toe. Hij is 'zonder zonde' (Hebreeën 4:15, (H)SV) en 
betrouwbaar/trouw (Hebreeën 2:17; Hebreeën 3:2, 6). We moeten de gehoorzaamheid van Christus 
in Hebreeën 5:8 begrijpen in het licht van deze groep tegenstrijdige kenmerken, zoals bevestigd 
door de Exodusgeneratie, in Hebreeën 3:8-11, 15-19. Dan zullen we gemakkelijk Christus' 
gehoorzaamheid identificeren als een onderwijs dat allesomvattend is voor ons eigen geloof en 
vertrouwen in God (vergelijk met Romeinen 1:5, Romeinen 16:26). Net zoals Christus als mens 
gehoorzaamheid heeft geleerd door zich aan Gods wil te onderwerpen en hierin te vertrouwen, 
boven zijn wil, zo zouden wij dat moeten doen.

Nu naar onze laatste vraag: Waarom verklaart Hebreeën 5:9 dat Christus 'naar de uiteindelijke 
volmaaktheid [werd] gevoerd'? Was Hij per slot van rekening niet al volmaakt? Op wat voor manier
werd Hij dan naar de uiteindelijke volmaakt gevoerd? Het voorafgaande vers levert ons context in 
antwoord op ons onderzoek: 'Hoewel Hij zijn Zoon was, heeft Hij moeten lijden, en zo heeft hij 
gehoorzaamheid geleerd.' (Hebreeën 5:8). Daarom concludeert Paulus:  'En toen Hij naar de 
uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd Hij voor allen die Hem gehoorzamen een bron van 
eeuwige redding.' (Hebreeën 5:9). Jezus' volmaaktheid was dus het gevolg van de gehoorzaamheid 
die Hij door lijden had geleerd en die Hem toerustte om onze hemelse Hogepriester te worden.  

Samenvattend kunnen we zeggen dat Christus' gebeden aan de Ene die Hem kon redden uit de 
dood, werden verhoord, omdat Hij bad dat Gods wil zou worden gedaan. Daardoor is Hij 
uiteindelijk tot leven gewekt. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd door zich te onderwerpen aan en te 
vertrouwen in Gods wil. Ten slotte is Christus tot onze volmaakte Hogepriester gemaakt door 
gehoorzaamheid aan God, zodat Hij 'voor allen die Hem gehoorzamen een bron van eeuwige 
redding' heeft kunnen worden, dat wil zeggen voor ons (Hebreeën 5:9).

Vragen om over na te denken: 
1 Als Christus aan gehoorzaamheid onderworpen was en deze in zijn ervaring als mens heeft 

geleerd, hoe belangrijk is gehoorzaamheid dan voor ons?
2 Hoe kan ik in de hof van Eden op de nieuwe aarde wandelen, als ik nooit de hof van 

Getsemane ervaar (dat wil zeggen: dat God het hier en nu laat gebeuren zoals Hij het wil)? 
Waarom komen deze twee ervaringen als een pakket? 

3 Waarom denkt u dat wij menselijke wezens een 'semi-allergische reactie' hebben op het 
gehoorzamen van bijna elk gezag? Hoe denkt u dat wij een soortgelijke  negatieve reactie 
op onderwerping aan goddelijk gezag zouden kunnen 'genezen'? 

4 Waarom is er binnen in het hart van de mens vaak een spanning tussen God liefhebben en 
Hem gehoorzamen? Hoe zou Johannes 14:15 ons kunnen helpen dit probleem op te lossen?

Christus als ons en toch verschillend van ons 
Zoals we hebben gezien wordt Christus als ver verheven boven de engelen geschilderd. In feite 
wordt Hij geschilderd als de afdruk van Gods wezen (vgl. Hebreeën 1:3, NBG). Hij is dus 
aanbidding waard (Hebreeën 1:6), volgens het eerste hoofdstuk van Hebreeën. Vervolgens wordt 
Hij, in het tweede hoofdstuk, voor korte tijd lager dan de engelen geschilderd. Jezus is niet gewoon 
een beetje lager dan de engelen. In plaats hiervan heeft Hij, door 'vlees en bloed' aan te nemen en 
het lijden dat deze ervaring met zich meebrengt, volledig in het lot van zijn menselijke broeders en 
zusters gedeeld (Hebreeën 2:14). De manier waarop Jezus 'lager geplaatst was dan de engelen' was, 
is niet alleen maar door zijn incarnatie, maar door zijn lijden in de dood (Hebreeën 2:9). De Zoon 



ging zover de menselijke sfeer binnen dat Hij sterfelijkheid omarmde, in tegenstelling tot de 
engelen, die niet met de dood te maken krijgen.

Wat Christus tot stand heeft gebracht, stelde Hem in staat 'in aangelegenheden tussen God en zijn
volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester [te worden], die verzoening bewerkt voor hun 
zonden.' (Hebreeën 2:17)

Vraag om over na te denken Precies op het moment dat dit commentaar wordt neergepend, zijn 
mensen wereldwijd bang om besmet te worden door het coronavirus en hieraan te sterven. Hoe 
helpen de daden van Christus, bij het aannemen van ons vlees en bloed en het delen van ons lot, ons
als we geconfronteerd worden met zulke onheilspellende bedreigingen en dodelijke ziekten?

Deel II: Toepassen

Denk na over deze verklaring van Ellen G. White over de menselijke natuur van Christus: 'Velen 
beweren dat het onmogelijk was voor Christus om te zondigen. Dan had Hij niet in Adams plaats 
kunnen gesteld worden; Hij zou dan de overwinning niet hebben kunnen behalen die Adam gemist 
had. Wanneer wij in enige zin een zwaardere strijd zouden hebben dan Christus, zou Hij niet in staat
zijn ons te hulp te komen. Maar onze Heiland nam de menselijke natuur aan met alles waaraan deze
is blootgesteld. Hij nam de menselijke natuur aan met de mogelijkheid te bezwijken voor de 
verzoeking. Wij hebben niets te dragen dat Hij niet verdragen heeft.'—De Wens der Eeuwen, pp. 87,
88. 

Vraag om over na te denken Wat voor troost en hoop geeft het u te weten dat Jezus alles heeft 
verdragen waartoe wij worden geroepen om te verdragen?



Les 5 Jezus geeft rust
22-28 januari

Kernteksten: Genesis 15:13-21; Hebreeën 3:12-19; Hebreeën 4:6-11;
Hebreeën 4:1, 3, 5, 10; Deuteronomium 5:1-3; Hebreeën 4:8-11.

Deel I: Commentaar

Een inachtneming van de sabbat blijft over
Laten we eerst beginnen de 'rust' in Hebreeën 4:9 te definiëren. Volgens de SDA Bible Commentary 
komt het woord dat in Hebreeën 4:9 met 'rust' wordt weergegeven, van het Griekse sabbatismos, 
wat 'een rusten [van voorafgaande activiteit]' betekent', 'dat in later gebruik 'een houden van de 
sabbat', gaat betekenen, van het werkwoord sabbatizō, 'rusten', 'ophouden', 'de sabbat houden'. 

'Sabbatizō wordt zeven maal in de LXX gebruikt [de Septuagint, de Griekse vertaling van de 
Joden van het Oude Testament], éénmaal als het gaat over de letterlijke sabbat van de zevende dag 
(Exodus 16:30), éénmaal als het gaat over andere sabbatten (Levititus 23:32) en vijf maal als het 
gaat over het rusten van het land in het sabbatsjaar (Levititus 26:34, 35; 2 Kronieken 36:21). . . . 
Dienovereenkomstig is het fundamentele idee dat in de LXX door sabbatizō wordt uitgedrukt, dat 
van rusten van arbeid of andere activiteit, of hiermee ophouden. Vandaar houdt het gebruik van de 
gerelateerde Griekse en Hebreeuwse woorden in dat het zelfstandige naamwoord sabbatismos ofwel
de letterlijke sabbat''rust' kan aanduiden ofwel gewoonweg ''rust' of ''onderbreking' in meer 
algemene zin. Bij een taalkundige studie van het woord sabbatismos in Hebreeën 4:9 blijft het dus 
onzeker of hier naar de wekelijkse sabbat''rust' wordt verwezen of gewoonweg naar ''rust' of 
''onderbreking' in algemene zin. Alleen context kan de doorslag geven.

'De schrijver van Hebreeën lijkt katapausis ['rusten van arbeid'; zie Hebreeën 3:11] en 
sabbatismos min of meer als synoniemen te gebruiken:

'1. Omdat Jozua Israël niet de geestelijke ''rust' heeft kunnen binnen brengen (katapausis, vers 8),
blijft er een sabbatismos (vers 9) over voor christenen. De samenhang lijkt erom te vragen dat wat 
overblijft hetzelfde is als wat er was om mee te beginnen. . . . 

'2. Uit de verzen 1, 6 wordt duidelijk dat wat voor het volk van God in nieuwtestamentische 
tijden overblijft, een katapausis is; in vers 9 wordt gezegd dat een sabbatismos overblijft. Als je 
aangeeft dat wat voor ''het volk van God' overblijft, de wekelijkse sabbat is, betekent dit dat je 
aangeeft dat waar Jozua Israël niet in heeft gebracht, de wekelijkse sabbat is. 

'3. Het feit dat in de LXX, de Bijbel van de nieuwtestamentische gemeente katapauō
(Genesis 2:2, 3; Exodus 20:11) en sabbatizō (Exodus 16:30; Levititus 23:32) door elkaar worden 
gebruikt om de sabbat van de zevende dag aan te duiden, zou de suggestie uit kunnen sluiten dat de 
schrijver van Hebreeën de bedoeling had om een onderscheid te maken tussen de zelfstandige 
naamwoordvormen van deze woorden in Hebreeën 3; 4.  

'Er kan verder worden opgemerkt dat de Joden in Paulus' tijd, hetzij christen of
niet-christen, nauwgezet waren in hun naleving van het vierde gebod. Zeker, bij het schrijven aan 
Joden zou de auteur van Hebreeën het niet als noodzakelijk beschouwen om aan hen te bewijzen dat
het houden van de sabbat ''overblijft'. Als de conclusie van het uitgebreide argument dat met 
hoofdstuk 3:7 begint, is dat het houden van de sabbat blijft voor het volk van God, zou het erop 
lijken dat de schrijver van Hebreeën schuldig is aan een non sequitur (Latijn: 'het volgt er niet uit'), 
want de conclusie volgt logischerwijs niet uit het argument. Zo'n ingespannen poging om de Joden 
te overtuigen te doen wat zij al deden—de sabbat van de zevende dag naleven—zou geen zin 
hebben gehad. Bovendien werd in apostolische tijden de sabbat van de zevende dag door alle 
christenen nageleefd, zowel Jood als heiden, en elk argument om de geldigheid van de sabbat in die 
vroegchristelijke tijden te bewijzen, zou zinloos zijn geweest. Bovendien kan worden opgemerkt 
dat het gedeelte van het boek Hebreeën dat uit de hoofdstukken 3 en 4 bestaat, met een uitnodiging 
begint: '. . . richt uw aandacht op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden' 
(hoofdstuk 3:1) en met een serieus pleidooi afsluit 'zonder schroom' voor Hem te komen,



'waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.'
(vgl. hoofdstuk  4:16). Wat voor relatie een langgerekt argument, bedoeld om te bewijzen dat de 
inachtneming van de sabbat als verplichting overblijft voor de christelijke kerk, kan hebben tot het 
aangegeven thema in de hoofdstukken 3 en 4—het dienstwerk van Christus als onze grote 
Hogepriester in het hemelse heiligdom—is inderdaad onbekend. 

' 'De rust waarover hier wordt gesproken, is de rust van genade' ' (EGW Supplementary Material 
on Hebrews 4:9; cf. GC 229). Het is 'de ware rust van geloof' (MB 1).

'We gaan Gods ''rust' binnen als we ''onze aandacht op Jezus richten' (vgl. hoofdstuk 3:1) en naar 
zijn stem luisteren (hoofdstukken 3:7, 15; 4:7), als we geloof in Hem oefenen (hoofdstuk 4:2, 3),
als we ophouden met onze eigen pogingen om redding te verdienen (vers 10), als we 'vasthouden 
aan het geloof dat we belijden' (vers 14), en als we de troon van Gods genade naderen (vers 16). 
Degenen die deze ervaring willen binnengaan, moeten zich bewust zijn van een 'kwaadwillig, 
ongelovig hart' hebben (hoofdstuk 3:12), van halsstarrigheid (vgl. Hoofdstukken 3:8, 15; 4:7).
Ze moeten ernaar streven Gods 'rust' binnen te gaan (hoofdstuk 4:11).

'Degenen die Gods 'rust' binnengaan, zullen 'vasthouden aan het geloof dat zij belijden'
(vgl. vers 14). Ze zullen 'zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als 
we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.' (vers 16).'—The SDA Bible Commentary, 
vol. 7, pp. 422, 423, commentaar op 'Rust' in Hebreeën 4:9.

Ellen G. White geeft de discussie over de rust waarover wordt gesproken in
Hebreeën 4:9, vorm in een schets van het leven van de grote Engelse hervormer, John Wesley:
'. . . werden Whitefïeld en de Wesleys Gods lichtdragers in een tijd van grote geestelijke duisternis. 
Onder de heerschappij van de 'Anglicaanse Kerk' was het geestelijk leven in Engeland nog 
nauwelijks te onderscheiden van het heidendom. De geestelijkheid hield zich het liefst bezig met 
'natuurgodsdienst' en ook hun theologie was ervan doordrongen. De betere standen vonden 
vroomheid gewoon belachelijk en waren er trots op dat zij boven dat 'fanatisme' stonden. De 
volksklasse was erg dom en was overgeleverd aan de zonde, terwijl de kerk geen moed of geloof 
meer had om maatregelen te nemen tegen de ernstige geloofscrisis.

'Men had de belangrijke leerstelling van de rechtvaardiging door het geloof, die Luther zo 
duidelijk naar voren had gebracht, bijna volledig uit het oog verloren en men had haar vervangen 
door de roomse leer van de verlossing door de goede werken. Whitefïeld en de Wesleys waren leden
van de erkende kerk en streefden oprecht naar het volbrengen van Gods wil. Men had hun geleerd 
dat ze konden rekenen op Gods gunst als ze een deugdzaam leven leidden en zich stipt aan de 
godsdienstige voorschriften hielden. . . .

'Wesley en zijn medewerkers kwamen later tot het inzicht dat ware godsdienst uit het hart komt 
en dat gedachten, woorden en daden door Gods wet moesten worden beheerst. Ze waren ervan 
overtuigd dat ze een rein hart moesten hebben en onberispelijk moesten leven, en wilden er ook 
oprecht naar streven. Ze wilden de slechte neigingen van het niet-wedergeboren hart door gebed en 
door hun eigen grote inspanningen onderdrukken. Ze leidden een leven dat gekenmerkt werd door 
zelfverloochening, liefde en verootmoediging en hielden zich stipt aan alle voorschriften die 
volgens hen zouden kunnen bijdragen tot het bereiken van hun hoogste doel: de heiligheid die hen 
van Gods gunst zou kunnen verzekeren. Ze konden dit doel echter niet bereiken. Ze werden 
ondanks hun inspanningen niet van de veroordeling van de zonde of van haar kracht bevrijd. Ze 
voerden dezelfde strijd die Luther in zijn kloostercel te Erfurt had gevoerd. Ze werden door 
dezelfde vraag gekweld: 'Hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?' (Job 9:2, Statenvertaling). . . .

'. . . kreeg Wesley onder leiding van een Moravische predikant meer inzicht in de bijbelse 
waarheid. Hij begreep dat hij voor zijn verlossing niet op zijn eigen werken kon rekenen, maar zijn 
vertrouwen volledig moest stellen in 'het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt'. Op een 
vergadering van het Moravisch Genootschap te Londen werd een tekst van Luther voorgelezen 
waarin hij de verandering die de Heilige Geest in het hart van de gelovige tot stand brengt, 
beschrijft. Deze voordracht stimuleerde Wesley in zijn geloof. . . . 'Ik voelde dat ik Christus - en Hij 
alléén - als mijn Verlosser had aangenomen. Ik was er zeker van dat Hij de zonden, ja zelfs mijn 
zonden had weggenomen en mij had verlost van de wet van zonde en dood.'



'Hij had jarenlang een moeilijke, uitputtende, troosteloze strijd gevoerd. Hij had jaren van 
zelfverloochening, verwijt en verootmoediging achter de rug. Maar in al die jaren had hij steeds één
doel gehad: hij was op zoek naar God. Nu had hij Hem gevonden. Hij kwam tot de ontdekking dat 
de genade waar hij zoveel inspanningen voor had gedaan, zoveel voor had gebeden en gevast, 
zoveel goede werken voor had gedaan en zoveel zelfverloochening voor over had, een gave was, 
''zonder geld en zonder prijs'.' —Het Grote Conflict (E.G. White Stichting, januari 1999),
pp. 229-232.   

Deel II: Toepassen

Vragen om over na te denken: 
1. Hoe illustreert het verhaal van John Wesley het verschil tussen het
uitsluitend rusten in Christus' verdiensten en de nutteloosheid van het vertrouwen
in onze eigen werken, om ons te redden? 
2. Wat is de rust in Hebreeën 4:9 die voor christenen overblijft? 
3. Ellen G. White stelt dat de rust waarover Paulus in Hebreeën 4:9 spreekt, de
rust van genade is. Hoe gaan we deze rust van genade binnen?



Les 6 Jezus, de trouwe priester
29 januari-4 februari

Kernteksten: Hebreeën 5:1–10; Genesis 14:18-20; 1 Petrus 2:9; Hebreeën 7:1–3;
Hebreeën 7:11–16, 22, 26.

Deel I: Commentaar

Hogepriesterlijke kwalificaties 
Hebreeën 5:1-4 begint met een algemene catalogus van hogepriesterlijke kwalificaties. 'Ieder mens 
die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen van de mensen bij God: hij brengt gaven 
en offers voor hun zonden. Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te 
brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor
de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. Niemand kiest zelf voor die waardigheid, 
men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde.' (Hebreeën 5:1-4). 

In totaal worden in Hebreeën 5:1–4 twaalf kwaliteiten van een hogepriester opgenoemd.
Ten eerste: de functieomschrijving: iedere hogepriester (1) 'wordt uit de mensen genomen',
(2) wordt 'ten dienste van' hen uitgekozen (3) is verantwoordelijk voor 'de dingen die bij God
te doen zijn' (4) en wordt aangesteld om 'gaven en offers' (5) 'vanwege de zonden' te brengen. 
Vervolgens komen de persoonlijke eigenschappen: (6) 'Hij kan voluit medelijden hebben met de 
onwetenden en dwalenden' en (7) is 'ook zelf met zwakheid omvangen'. Bovendien (8) moet hij 
'voor zichzelf offeren vanwege de zonden', (9) 'evenals voor het volk'. Ten slotte de kwestie van 
roeping: (10) 'niemand neemt die eer voor zichzelf', (11) 'maar men wordt er door God toe 
geroepen', (12) 'zoals Aäron.' (HSV)

Vier kenmerken van de hogepriester vallen op. Deze zijn: solidariteit met mensen
(kwaliteiten 1-3), vermogen om zijn emoties te matigen (kwaliteit 6), onderhevigheid aan zwakheid 
(kwaliteit 7) en, tot slot, de roeping van de priester (kwaliteit 12). We zullen elk van deze vier 
opvallende kenmerken behandelen, voordat we onze aandacht op Christus' kwalificaties voor deze 
functie richten.

Ten eerste: de hogepriester wordt uit het midden van zijn eigen volk gekozen. Hij werd 
verondersteld een Israëliet (Exodus 29:9, 44; Numeri 8:1-7) uit de stam Levi te zijn. Aäron werd 
eerst door God zelf als hogepriester aangesteld (Exodus 28:1). Toen bepaalde personen, zoals 
Korach en zijn aanhangers, zich veroorloofden zichzelf of anderen in de positie van hogepriester 
aan te stellen, moest God hen vernietigen (Numeri 16:15-17:5). Het priesterschap en de voorrechten
ervan waren geen peuleschil, zoals koning Uzzia ervaarde via een uitbraak op zijn eigen lichaam 
van een huidziekte die hem onrein maakte (andere vertalingen: 'melaatsheid'), toen hij zich een 
toegang tot de tempel forceerde om op het reukofferaltaar te offeren (2 Kronieken 26:16-21). 
Interessant genoeg nam tijdens de tweede tempelperiode, oftewel intertestamentaire periode, aan het
einde van het Hasmonese koninkrijk, Salome Alexandra als koningin de troon in (76-67 v.Chr.), 
maar niet het priesterschap. Vanwege haar geslacht kon zij geen hogepriester zijn. Ze stelde dus 
haar oudste zoon, Hyrkanus II, in de functie aan. Zijn jongere broer Aristobulus II accepteerde de 
aanstelling van zijn broer niet en werd zijn rivaal voor het ambt. 

We zien dus dat de aardse hogepriester altijd een man was, gekozen uit zijn eigen volk. Hij 
moest ook solidariteit met zijn eigen volk laten zien. Zoals we zeiden was hij dus een Israëliet, een 
nakomeling van Aäron, uit de stam Levi. Zijn taak was om andere mensen voor God te 
vertegenwoordigen en namens hemzelf en hen gaven en offers te brengen. Het onderwerp van 
Christus' solidariteit met ons mensen duikt op in Hebreeën 2:17, 18, duikt opnieuw op in Hebreeën 
4:14-16 en zal verder worden uitgewerkt in Hebreeën 5. 

Ten tweede: de hogepriester, zoals Hebreeën hem beschrijft, is een persoon die in staat is zijn 
eigen gevoel te matigen, dat wil zeggen beteugelen, met degenen die onwetend zijn en afdwalen.
'. . . is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen' (Hebreeën 5:2). 
De ideale hogepriester was een persoon die niet te streng/hard was, maar ook niet onverschillend 



tegenover de zonde stond. De aardse hogepriester deelde in de algemene verantwoordelijkheden 
tijdens het cultische jaar (Exodus 29:38-46); maar hij alleen bracht de offers op de Verzoendag 
(Levititus 16:1-25) en droeg de Urim en de Tummim (Exodus 28:30). Hij moest al deze dingen met 
emotionele zelfbeheersing doen.  

Ten derde: hoewel de hogepriester soms zeker gefrustreerd moet zijn geweest over de zonden die
zijn volk beging (denk alleen maar aan de hogepriester Eli toen hij Hanna er onterecht van 
beschuldigde dat zij dronken was [1 Samuël 1:13-14]), wist hij zelf wat zwakheid was.
Hebreeën 5:2 zegt letterlijk dat de hogepriester met zwakheid 'bekleed' was, deze 'droeg' of ermee 
'omgeven' was, onder zijn in detail uitgewerkte bovenkleding (Exodus 28). Dit onderscheid is 
belangrijk, omdat zijn zwakheid hem in staat stelde zacht met de overtreders om te gaan. Als 
hogepriester liet hij solidariteit met zijn volk zien, beteugelde zijn emoties als hij gefrustreerd was 
en was zich er ook van bewust dat hij aan zonde onderhevig was. Dit maakte hem tot een 
benaderbare persoon. 

Ten vierde: het ambt van de hogepriester was er niet een waarvoor iemand zich kon aanmelden 
of kon wegrennen. De eerste aangestelde persoon, Aäron, werd door God uitgekozen en het was 
niemand toegestaan deze eer aan zichzelf toe te kennen. Iemand aanvaarde het pas als hij door God 
werd opgeroepen.

Samenvattend liet een hogepriester solidariteit met zijn volk zien, beheerste zijn emoties, was 
zich van zijn zwakheid bewust en nam het ambt pas aan als hij door God werd opgeroepen. 

Vraag om over na te denken: Als de gemeente corrigerende tucht op een dwalende persoon 
toepast, waarom is het dan belangrijk solidariteit te laten zien, emotionele zelfbeheersing te hebben 
en je van je eigen zwakheid bewust te zijn?

Christus' kwalificaties
Met Hebreeën 5:5, 6 keert Paulus de discussie naar Jezus. Paulus denkt over Jezus na in de context 
van twee van de kwalificaties van hogepriester, geschetst in het voorafgaande gedeelte, namelijk: 
zijn goddelijke aanstelling en zijn solidariteit met mensen. 

Ten eerste: Christus als Hogepriester nam die eer niet voor zichzelf, maar in plaats hiervan stelde
God Hem in de positie aan. Hoe maakte Paulus dat punt? Door twee psalmen samen te lassen. 
Beide zijn al in Hebreeën gebruikt, in Hebreeën 1:5 en Hebreeën 1:14, aan het begin en einde van 
een reeks citaten in Hebreeën 1:5-14. Het eerste citaat is uit Psalm 2:7. Psalm 2 is de Messiaanse 
psalm die over de aanstelling van Christus als de aangenomen Zoon van God spreekt. Het tweede 
citaat komt uit Psalm 110:4 en laat zien dat Christus door God tot Priester wordt geroepen. Naar 
zijn priesterlijke prestaties is al in Hebreeën 1:3 verwezen: 'Hij heeft, na de reiniging van de zonden
te hebben voltrokken, plaatsgenomen'. Hier combineert Paulus het motief van het Zoonschap met 
het hogepriesterlijke motief van Christus. Christus is de aangestelde Zoon van God en de volmaakte
Hogepriester voor mensen, 'zoals Melchisedek' (andere vertalingen: 'naar de ordening van 
Melchisedek')' (Hebreeën 5:6) of zoals Hebreeën 7:15 verklaart: 'het evenbeeld van Melchisedek'. 
Zoals Melchisedek is Christus Koning en Priester. Vergeleken met menselijke Levitische 
hogepriesters is Christus beter dan hen, omdat Hij hij bij machte is begrip op te brengen voor hen 
die uit onwetendheid dwalen. Evenzo kan Hij 'met onze zwakheden meevoelen' (Hebreeën 4:15) en 
'ieder die beproefd wordt bijstaan.' (Hebreeën 2:18). Hij kan 'volkomen redden' (Hebreeën 7:25) en 
kan 'hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid brengen'
(vgl. Hebreeën 10:14). 

De tweede kwalificatie van Christus, namelijk: solidariteit tonen met mensen, wordt duidelijk 
door zijn lijden, het feit dat Hij gehoorzaamheid geleerd heeft en volmaakt geworden is
(Hebreeën 5:7-10). 
Vraag om over na te denken Lees Hebreeën 7:23-25. Waarom was het noodzakelijk om een betere
hogepriester te hebben dan die uit de stam van Levi?



Deel II: Toepassen

Tot nu toe beschrijft Paulus Jezus als verheven boven de engelen in zijn hoedanigheid van de 
gekroonde/op de troon gezette Zoon van God (Hebreeën 1). Toch is Jezus voor een korte tijd lager 
geplaatst dan de engelen, als Een die, door zijn dood, Satans macht over de dood heeft vernietigd 
(Hebreeën 2). Jezus wordt ook beschreven als de Ene die niet in rust voor de Exodusgeneratie kon 
voorzien vanwege hun ongeloof (Hebreeën 3), maar het post-Messiaanse volk van God rust kan 
bieden (Hebreeën 4). Jezus is ook een Priester die vergelijkbaar is met, maar toch zeer verschillend 
van, de priesters van het Levitische priesterschap (Hebreeën 5). Wat is, in het licht van deze 
informatie, de volgende stap waartoe Paulus zijn lezers wil brengen? 

Paulus wilde dat zijn lezers vooruitgang boekten in hun begrip van Christus' dienstwerk als 
Hogepriester door zijn gelijkenis als hun Hogepriester met Melchisedek te zien. Er zijn echter enige
hindernissen. De hindernissen houden in dat de lezers lui zijn bij het luisteren naar het Woord; zij 
hebben als onvolgroeide christenen melk nodig, in plaats van vast voedsel; en zij zijn onervaren in 
het woord van de gerechtigheid (vgl. NBG: 'heeft geen weet van de rechte prediking')
(Hebreeën 5:11-14). Hoewel Paulus in zeer krachtige bewoordingen spreekt, brengt hij zijn 
aansporende berisping in evenwicht met een positieve verklaring over hun geestelijke toestand, 
door te zeggen: 'We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd 
dat u iets beters wacht: uw redding.' (Hebreeën 6:9). 

Toepassingsvragen: 
1 Is er ooit een gelegenheid in onze persoonlijke geestelijke reis, waarbij we aan een derde 

partij, naast God, verantwoording moeten afleggen voor onze vooruitgang of 
achteruitgang? Praat hierover.

2 Is er gelegenheid voor een geestelijke autoriteit om ons gezamenlijk ter verantwoording te 
roepen, net zoals Paulus zijn lezers ter verantwoording roept? Waarom of waarom niet?

3 Is er zoiets als statische christenen, of is die status een contradictio in terminis (innerlijke 
tegenspraak)? Leg uit.



Les 7 Jezus, ons anker 
5-11 februari

Kernteksten: Hebreeën 6:4-6, Matteüs 16:24, Romeinen 6:6, Hebreeën 10:26-29,
Hebreeën 6:9-13, Hebreeën 6:17-20.

Deel I: Commentaar 

De onmogelijkheid van bekering
Spreekt Hebreeën 6:4-6, evenals Hebreeën 10:26-29, over de onmogelijkheid van bekering? 
Betekent dit begrip dat als een christen tot afval komt, hij of zij niet een tweede maal kan worden 
bekeerd? Is er geen kans om een tweede kans op bekering te hebben? Het idee dat bekering niet kan
worden vernieuwd, is het heersende begrip in Hebreeën 6:4-6 geweest. Hieraan hebben christenen 
zich in de geschiedenis van de kerk steeds vastgehouden en het heeft sommigen ertoe gebracht hun 
doop helemaal tot hun sterfbed uit te stellen. Hoe gaat het met zulke sterke waarschuwingen, als je 
naar de post-Getsemane ervaring van Petrus kijkt (Matteüs 26:69-75)? In het volgende onderzoek 
willen we Hebreeën 6:4-6 begrijpen en dit met de ervaring van Petrus harmoniseren, evenals met de
hele Schrift. 

Ten eerste: we willen begrijpen wat de lezers van Hebreeën ervaarden. Sommigen van hen waren
door het licht beschenen, hadden van de hemelse gave geproefd, deel gekregen aan de heilige Geest,
het weldadig Woord van God ervaren/geproefd en vervolgens afvallig geworden. De eerste 
metafoor die wordt gebruikt om de christelijke gemeenschap te beschijven, is 'door het licht 
beschenen', een term die in Hebreeën 10:32 voorkomt, waar deze luidt: 'Herinner u de dagen van 
weleer, toen u, door het licht beschenen, in een moeizame worsteling met het lijden hebt 
standgehouden'. Deze metafoor lijkt de eerste christelijke ervaring te beschrijven, die de lezers 
hadden gehad. Door Gods Geest zijn de lezers overgegaan van 'daden die tot de dood leiden'
(andere vertalingen: 'dode werken' tot 'geloof in God' (Hebreeën 6:1) en tot het 'leren kennen van de
waarheid' (vgl. Hebreeën 10:26). 

De tweede metafoor, 'geproefd heeft van de hemelse gave' (Hebreeën 6:4), laat zien dat de lezers 
een geestelijke ervaring hadden gehad in Gods genadige geschenk van redding. Het werkwoord 
'proeven' komt voor in Hebreeën 2:9, waar wordt gesproken over Christus die 'voor allen de dood 
[moest] proeven.' (HSV). Toen Christus als menselijk wezen de dood proefde, ervaarde Hij iets wat 
Hem nog onbekend was. De lezers van Hebreeën hebben van de hemelse gave geproefd, iets wat 
hen eerder onbekend was, namelijk: 'de grote redding' (Hebreeën 2:3). 

Nauw verbonden met het proeven van de hemelse gave is de derde metafoor. Christenen hebben 
'deel gekregen . . . aan de heilige Geest' (Hebreeën 6:4), wat het taalgebruik van deelname oproept, 
dat herinnert aan de woordkeus in Hebreeën 3:1 en Hebreeën 3:14, waarin de lezers worden 
beschreven als 'heilige . . . deelgenoten aan de hemelse roeping (HSV)' en 'deelgenoten van 
Christus'. De uitdeling van de heilige Geest is iets wat zijn lezers krachtig hebben ervaren in de 
beginfase waarin hen het evangelie is gebracht (Hebreeën 2:4).

De serie metaforen gaar verder met een herhaling van de beeldspraak van proeven.
'. . . het goede Woord van God geproefd hebben' (Hebreeën 6:5, HSV) verwijst naar het horen van
het evangelie, toen de luisteraars het goede nieuws van redding hebben aangenomen
(Hebreeën 2:3). Soms vergelijkt de Hebreeuwse Bijbel het Woord van God met voedsel
(zie Deuteronomium 8:3). De lezers zijn niet  alleen de  ontvangers van het weldadig Woord van
God;  zij ervaren ook de 'krachten van de komende wereld'  (Hebreeën 6:5,  HSV) die de 'tekenen,
wonderen en allerlei daden van kracht' omvatten (Hebreeën 2:4, vertaling door de auteur).

Na vier langdurige, positieve metaforen vindt er een dramatisch abrupte verandering plaats. De 
laatste metafoor brengt het fenomeen van geloofsafval over: 'en vervolgens afvallig is geworden' 
(Hebreeën 6:6). Het werkwoord 'afvallig worden' of 'geloofsafval begaan' kan 'zondigen' betekenen,
in algemene zin. Vanwege de frasering die volgt, namelijk: '. . . omdat zo iemand . . . de Zoon van 
God opnieuw kruisigen' (Hebreeën 6:6, HSV) en Hem 'openlijk te schande maken'



(Hebreeën 6:6, HSV), moet zonde worden begrepen in de radicalere betekenis van breken met elke 
heilservaring, tot dusver beschreven in de verzen 4 en 5. In simpele bewoordingen hebben de lezers 
bekering ervaren, redding, de heilige Geest door tekenen en wonderen, en de goedheid van het 
Woord van God, en zijn daarna afvallig geworden. 

Nu dat we begrijpen wat de lezers van Hebreeën ervaarden, laten we ons dan nu richten op het 
onderzoeken van het begrip van de onmogelijkheid van bekering in Hebreeën 6:4-6. We moeten in 
onze benadering enigszins technisch zijn. Alle vijf hierboven genoemde metaforen zijn mondelinge 
bijvoeglijke naamwoorden (deelwoorden) in het Grieks. Ze zijn alle in de verleden tijd (aoristus), 
een werkwoordstijd die een handeling in het verleden beschrijft. De handelingen zijn intrinsiek 
terminaal. De reeks deelwoorden beschrijft één en dezelfde groep mensen. Dit deel van de lezers is 
enige tijd geleden dus van 'door het licht beschenen' naar 'afvallig geworden' gegaan en is daardoor 
alle godsdienstige ervaringen tegengekomen.

Het laatste deel van Hebreeën 6:6 maakt gebruik van een tweede blok deelwoorden
('opnieuw kruisigen' en 'openlijk te schande maken' in Hebreeën 6:6, HSV). Deze keer gebruikt 
Paulus de deelwoorden in de tegenwoordige tijd. Hij switcht plotseling van de verleden (aoristus) 
tijd naar de tegenwoordige tijd, wat een handeling uitdrukt die gaande is. Waar duidt dit op? De 
tegenwoordige tijd staat voor actie terwijl deze zich ontwikkelt, wat gebeurt op het moment dat 
gesproken wordt. Deze beide deelwoorden beschrijven geloofsafval in de tegenwoordige tijd. De 
handeling wordt dus gezien als een misdaad die verhindert dat iemand een tweede maal wordt 
bekeerd, omdat hiermee de afvallige tot een vijand van Christus wordt gemaakt. Hij of zij kruisigt 
de Zoon van God opnieuw en maakt Hem voortdurend openlijk te schande. Waar duidt dat op? 
Christus te schande maken betekent dat je de kruisiging opnieuw opvoert. Dit opnieuw opvoeren 
laat de verwoestende en voortdurende invloed van geloofsafval zien in wie ooit door het licht 
beschenen is. Zij kunnen niet opnieuw tot bekering worden gebracht vanwege de huidige houding 
die zij voortdurend ten opzichte van Christus hebben. Hun daden beschrijven zowel de oorzaak van 
geloofsafval als de houding die de afvallige voortdurend heeft. Door Christus te verwerpen omarmt 
de afvallige de onmogelijkheid van bekering. 

Hoe staat het echter met iemand die niet zo'n houding heeft? Heeft zo'n persoon een kans? Maar 
natuurlijk! Hier is het voorbeeld van Petrus zinvol. Hoewel hij Christus drie maal had verloochend, 
herinnerde Petrus zich plotseling wat Christus over hem had voorzegd: 'Hij ging naar buiten en 
huilde bitter.' (Matteüs 26:75). Dit verdriet is een totaal verschillende houding dan die van de 
afvalligen in Hebreeën 6, die de Zoon van God kruisigen en Hem openlijk te schande maken. 
Bovendien verklaart 1 Johannes 2:1: '. . . ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u 
zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.' De 
Pleitbezorger kan alleen zinvol zijn als hij wordt aanvaard, niet te schande gemaakt of gekruisigd. 
(Voorspraak - Ook te vertalen als advocaat, pleitbezorger, verdediger; zie ook Johannes 14:16.)

Samenvattend maakt Hebreeën 6:4-6 duidelijk dat de lezers alle godsdienstige ervaringen 
van bekering tot geloofsafval zijn tegengekomen. Wat het voor sommigen van hen onmogelijk 
maakte om een tweede maal te worden bekeerd, was hun houding waarbij ze Christus te schande 
maakten en zo het proces van kruisiging opnieuw opvoerden. Eigenlijk stond deze houding gelijk 
aan Christus als hun vijand verklaren. Met een houding van nederige bekering, zoals die van Petrus,
is vergeving altijd mogelijk. De |Pleitbezorger Christus Jezus is bereidwillig om ons opnieuw tot 
bekering te brengen.

Hetzelfde geldt voor de passage in Hebreeën 10:26-29. Deze passage begint met de 
opzettelijke, eigenzinnige, bewuste zonde. 'Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat 
we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk' 
(Hebreeën 10:26). Opnieuw wordt hier een huidige, voortdurende, doelbewuste 
volharding/hardnekkigheid in de zonde beschreven, die iedereen van vergeving berooft. Sommige 
mensen hebben 'de Zoon van God vertrapt, [hebben] het bloed van het verbond ontheiligd – terwijl 
zij erdoor geheiligd waren - en [hebben] de Geest van de genade veracht' (vgl. Hebreeën 10:29). 
Hun daden schilderen Jezus als een vijand, met zijn bloed zonder zijn reddende kracht. Op 
arrogante wijze beledigen deze personen Gods aanbod van genade en wijzen dit af. Zulke mensen 



willen zich zelfs niet bekeren. Zij openbaren openlijk een uitdagende houding tegenover Christus en
zijn werk. Daarom is bekering onmogelijk. 

We zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht
Na zo'n strenge waarschuwing keert de Paulus van Hebreeën naar zijn lezers terug met een 
verandering van toon en bemoedigende woorden. 'We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en 
zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht: uw redding.' (Hebreeën 6:9). Zijn 
lezers zijn als de goede aarde die in vers 7 wordt genoemd en nuttige gewassen voortbrengt. Deze 
mensen hebben een staat van dienst van christelijk dienstbetoon. God is rechtvaardig: Hij vergeet 
dat niet (Hebreeën 6:10). Door zich op zijn lezers te richten als 'geliefde broeders en zusters' 
verklaart Paulus impliciet dat hij echte hoop voor zijn lezers ziet. 

Deel II: Toepassen

Het is geen ongewoon verschijnsel in de kerk van de Zevende-dags Adventisten dat jonge tieners 
worden gedoopt. Hoe zuiver en oprecht hun ervaring met Christus ook kan zijn geweest, als zij 
ouder worden en op de universiteit zitten, kan hun geloof verflauwen en achteruitgaan. Sommigen 
verlaten de kerk op hun negentiende en dolen door het leven rond, totdat velen van hen hun weg 
terug in de kerk vinden, als zij ergens in de dertig zijn, na verschillende keerpunten in het leven. 
Wat is de beste manier om met zo'n vroeger lid om te gaan, die zijn of haar weg terug naar de kerk 
vindt?

1 Hoe zou u op zo iemand reageren, als hij of zij Hebreeën 6:4-6 las en dacht dat bekering niet
mogelijk was?

2 Wat kunnen we niet alleen persoonlijk, maar ook gezamenlijk doen om geloofsafval in onze 
gezinnen en in onze kerk te voorkomen?



Les 8 Jezus, de bemiddelaar van het nieuwe verbond   
12-18 februari            

Kernteksten: Hebreeën 7:11-19; Hebreeën 8:10-12; Jeremia 31:31-34; Hebreeën 8:1-6;
Exodus 24:1-8; Ezechiël 36:26, 27.

Deel I: Commentaar 

Het verheven zijn van Melchisedek
Verschillende malen in Hebreeën (Hebreeën 5:6, 10; Hebreeën 6:20) wordt Christus geschilderd als 
Priester naar de ordening van Melchisedek. In Hebreeën 7 besteedt Paulus   wat tijd aan deze 
priesterlijke Melchisedek met het doel om het karakter van Christus' priesterschap te achterhalen. 
Tegelijkertijd stelt hij vast dat Christus' priesterschap ver boven het Levitische priesterschap 
verheven is. 

Er zijn in het Oude Testament slechts twee verwijzingen naar Melchisedek: Genesis 14:18 en 
Psalm 110:4. Hebreeën vat het Genesisverslag samen en stelt vast dat Melchisedek een priester is 
(Hebreeën 7:1), dat hij vergelijkbaar is met Christus (Hebreeën 7:3) en dat hij ver boven Abraham 
verheven is (Hebreeën 7:4). Het Genesisverhaal beschrijft de eerste oorlog die in de Bijbel staat 
opgetekend en laat Abraham zien als hij de vier binnenvallende koningen achtervolgt, die zijn neef 
Lot gevangen hebben genomen. Nadat hij de gevangenen heeft vrijgelaten, keert Abraham naar huis
terug. Onderweg komt Melchisedek, de koning-priester van Salem (Jeruzalem), Abraham tegemoet 
met brood en wijn, een detail dat in het verslag van Hebreeën ontbreekt. De eerste zegent de laatste 
en de laatste geeft tienden terug aan de eerste (Hebreeën 7:1, 2). Wat maakt Melchisedek dan boven 
het Levitische priesterschap verheven? Drie dingen, zoals we zullen zien.

Ten eerste: Melchisedek heeft 'geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of 
levenseinde' (Hebreeën 7:3). In de Grieks-Romeinse wereld betekende het zonder een vader zijn dat
je een onwettig kind was. Zonder een moeder zijn betekende dat het kind van een vrouw van lage 
sociale status was. In de Joodse wereld bekende het zonder genealogie zijn echter dat de persoon 
niet voor het Levitische priesterschap in aanmerking kon komen. Was Melchisedek een goddelijk 
personage, zoals sommige mensen hebben geconcludeerd? Nee; hij verschijnt plotseling op het 
toneel, in Genesis 14, en verdwijnt net zo snel opnieuw, maar zonder enige vermelding van zijn 
familie-achtergrond. Omdat het Genesisverslag niet over zijn vader, moeder of genealogie vertelt, 
gebruikt Paulus Melchisedek als een volmaakt voorbeeld voor de eeuwige natuur van Christus. Dit 
wordt ondersteund door de verklaring '. . . kent hij geen begin van dagen . . . , maar aan de Zoon van
God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester.' (Hebreeën 7:3, HSV). 

Bovendien worden de Levieten, in Hebreeën 7:8, opnieuw met Melchisedek vergeleken. 'In het 
ene geval' nemen de sterfelijke Levieten de tienden van hun mede-Israëlieten, maar 'in het andere', 
dat wil zeggen in het geval van Melchisedek, worden tienden ontvangen door 'iemand van wie 
wordt getuigd dat hij leeft.' (Hebreeën 7:8). Hier wordt de sterfelijkheid van de Levieten vergeleken
met de afwezigheid van een opgetekende dood van Melchisedek, in Genesis 14. 

Is Melchisedek nooit gestorven? Nee, maar omdat zijn dood niet in de Schrift staat opgetekend 
ziet Paulus in hem een volmaakt voorbeeld voor de eeuwigheid van Christus. Zo'n afwezigheid was 
een principe waarvan schrijvers in de oudheid gebruik maakten. Het zwijgen van de Schrift over 
een bepaald onderwerp werd als bewijs opgevat dat iets niet bestond (non in tora non in mundo, wat
betekent: wat niet in de wet is, is niet-bestaand in de wereld). Melchisedek komt het verhaal binnen 
zonder afkomst en stapt eruit zonder een verslag over zijn dood, wat op de Ene wijst die eeuwig is. 
Omdat Melchisedek naar de eeuwigheid verwijst en de Levieten eindig waren, is Melchisedek 
boven hen verheven.

Ten tweede: Melchisedek is boven de Levieten verheven, omdat hij Abraham, de patriarch, 
zegende, die wordt beschreven als degene die de belofte ontvangen had (Hebreeën 6:13,
Hebreeën 7:6). Daarom staat het 'buiten kijf dat de mindere [Abraham] altijd gezegend wordt door 
de meerdere [Melchisedek].' (Hebreeën 7:7). Niet alleen is Melchisedek boven de Levieten 



verheven vanwege zijn  priesterschap—maar Hij is ook beter, omdat hij Abraham zegende, de 
mindere nomade die tienden teruggaf. 

Ten derde: Melchisedek is boven de Levieten verheven, omdat 'de aartsvader Abraham [hem] 
zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft.' (Hebreeën 7:4, HSV). De achterkleinzoon Levi en 
zijn nakomelingen gaven in feite tienden via Abraham aan deze niet-Levitische priester van God, 
Melchisedek (Hebreeën 7:9, 10). Een gebrek aan Levitische genealogie verhindert niet dat 
Melchisedek tienden van Abraham ontvangt. Op dezelfde wijze kan een gebrek aan Levitische 
genealogie niet voorkomen dat Jezus als priester dient. De Levieten werden door de wet opgedragen
om tienden van hun mede-Israëlieten te ontvangen en, op hun beurt, tienden van de ontvangen 
tienden terug te geven (Numeri 18:21-26). Deze traditie is iets waarover Paulus vertelt (Hebreeën 
7:5). De logica van zijn argument is duidelijk. Melchisedek is groter dan Abraham; derhalve moet 
hij groter zijn dan Levi. In het verlengde hiervan is het priesterschap van Melchisedek groter dan 
dat van de Levitische priesters. Als dat waar is, is Christus' priesterschap ver verheven boven dat 
van alle menselijke priesters in de aardse tabernakel of tempel. Vandaar dat Hij een priester 'voor 
eeuwig, zoals Melchisedek' wordt genoemd (Hebreeën 7:17).

Samenvattend is Melchisedek boven de Levieten verheven vanwege zijn voortdurende 
priesterschap. Hij zegende Abraham, de stamvader van de Levieten, en de Levieten gaven tienden 
terug aan Melchisedek via Abraham.

Het ver verheven zijn van Christus' priesterschap 
Op basis van wat net is gezegd, is Christus' priesterschap ver boven het Levitische priesterschap 
verheven om verschillende redenen.

Ten eerste: Christus is priester geworden 'door de kracht van zijn onvergankelijk leven' 
(Hebreeën 7:16), niet door Aäronitische wettelijke eisen (Exodus 29). Christus' priesterschap is 
nauw verbonden met wie Hij is. Ja, Christus is gestorven, maar Hij is opgewekt (Hebreeën 13:20). 
Hij was 'ver boven de hemelsferen verheven' (Hebreeën 7:26) en heeft zich nu gezet 'aan de 
rechterhand van de troon van de Majesteit in de hemelen.' (Hebreeën 8:1, HSV), waar Hij 'allen die 
God door Hem naderen volkomen [kan] redden' (Hebreeën 7:25). 

Bovendien werden de Levitische priesters op erfelijke basis aangesteld. Geen van hen genoot het
priesterschap in eeuwigheid, 'omdat de dood hen belette priester te blijven' (Hebreeën 7:23). 
Daarentegen is ook het Priesterschap van Christus eeuwig, 'omdat Hij blijft tot in eeuwigheid'
(vgl. Hebreeën 7:24) (HSV: 'heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat.') en 'Hij voor 
altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.' (Hebreeën 7:25). Christus wordt door Hebreeën beschreven 
als Iemand die 'blijft tot in eeuwigheid', 'volkomen kan redden' en '(voor) altijd leeft' (Hebreeën 
7:24, 25). Het voornaamste is dat Christus ver boven het Levitische priesterschap verheven is, 
omdat Hij onsterfelijkheid heeft in vergelijking met hun tijdelijkheid.

Ten tweede: Christus werd door God als Priester bevestigd door een eed: ' 'De Heere heeft 
gezworen en het zal Hem niet berouwen: 'U bent Priester in eeuwigheid' ' (Hebreeën 7:21, HSV). 
Eden zijn plechtige beloften en hierbij wordt vaak een goddelijke getuige opgeroepen. Omdat God 
niet bij een hogere goddelijke macht kon zweren toen Hij Abraham nakomelingen beloofde, 'zwoer 
hij plechtig bij zichzelf: 'Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.' '
(Hebreeën 6:13, 14). Aan de Exodusgeneratie zwoer God: 'Nooit zullen ze mijn rust binnengaan.'
(Hebreeën 3:11). Als God een eed zweert, zal Hij deze trouw uivoeren. Daarom 'staat Jezus garant 
voor een beter verbond.' (Hebreeën 7:22). De Levieten werden, aan de andere kant, door goddelijke 
opdracht in het priesterschap geïnaugureerd (Exodus 28:1), niet door een eed. Christus is dus ver 
boven hen verheven. 

Ten slotte is Christus ver boven het Levitische priesterschap verheven, omdat Hij moreel 
volmaakt is. De priesters uit Aärons lijn offerden dagelijks, hoewel uiteindelijk niet doeltreffend 
(Hebreeën 10:1-4). Zij offerden eerst voor hun eigen zonden, voordat zij  voor anderen offerden. 
Daarentegen heeft Christus zichzelf voor eens en altijd geofferd (Hebreeën 7:27). Zo'n priester is 
geschikt voor ons, want Hij is 'heilig, schuldeloos en zuiver (andere vertalingen: 'onbesmet'/
'zonder smet'). . . , van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemelsferen verheven.'



(Hebreeën 7:26). Hoewel deze termen vrijwel synoniem zijn, hebben zij niettemin licht 
verschillende nuances. Christus was moreel afgescheiden, onschuldig en onbesmet door de zonde. 
Zulke eigenschappen maken Christus ver verheven boven de Aäronitische lijn van priesters (zie 
Handelingen 2:27, Hebreeën 4:15). 

Samenvattend is Christus beter dan de Levieten, omdat Hij onsterfelijk was, door een eed werd 
bevestigd en moreel volmaakt is. 

Deel II: Toepassen

Bedenk hoe Christus in Hebreeën 7 met Melchisedek wordt vergeleken. Aan Melchisedek wordt 
gedacht als koning van Salem én priester van de allerhoogste God (Hebreeën 7:1). 

1 Waarom denkt u dat Melchisedek met een dubbele rol wordt afgeschilderd? Vergelijk zijn 
dualiteit in rollen met die van Christus, die, ten eerste, een Priester naar de ordening van 
Melchisedek is, maar ten tweede: een lid van de koninklijke stam van Juda.

2 Waarmee wordt de stam van Juda voornamelijk in verband gebracht (zie Genesis 49:10)? 
Hoe vervult Christus beide rollen?

3 Hoe zou u de zonde beschouwen, als deze u, elke maal dat u had gezondigd, een lam of een 
stier zou kosten, afhankelijk van uw sociale status (misschien een fiets of een auto in 
tegenwoordige begrippen)?



Les 9 Jezus, het volmaakte offer
19-25 februari            

Kernteksten: Hebreeën 9:15, Genesis 15:6-21, Jeremia 34:8-22, Efeziërs 3:14-19,
Hebreeën 7:27, Hebreeën 10:10, Hebreeën 9:22-28.

Deel I: Commentaar

Zoals we vorige week hebben gezien, spreekt Hebreeën 7 over Melchisedek die boven de 
Aäronitische lijn van priesters verheven was. Derhalve is Christus ver verheven boven het 
Levitische priesterschap, omdat Hij een Priester naar de ordening van Melchisedek is. Hebreeën 8 
spreekt over het verheven zijn van het tweede verbond, waarvan de werkzaamheid verder wordt 
behandeld in Hebreeën 9:15. Het eerste verbond, met de Levieten tot stand gebracht, was 
onvolkomen en kon geen zonden wegnemen (Hebreeën 7:11, Hebreeën 9:9). 

In Hebreeën 9 spreekt Paulus ook over Christus' betere offer. Waarom is het beter?
Ten eerste: zijn offergave wordt niet in het aardse heiligdom gebruikt, maar in het hemelse 
(Hebreeën 9:23, 24). Ten tweede: het bloed dat Hij offert is niet van een dier, maar is zijn eigen 
bloed (Hebreeën 9:25, 26). Ten slotte is het offer van Christus uniek enkelvoudig
(Hebreeën 9:12, 28, 'voor eens en altijd/eenmaal') en effectief (Hebreeën 9:14: 'ons geweten 
reinigen'; Hebreeën 10:14: 'voorgoed tot volmaaktheid gebracht'), in tegenstelling tot dieroffers 
(Hebreeën 10:1, 4). 

Het dilemma van het reukofferaltaar in het heilige der heiligen 
Hebreeën 9 legt voor wat een discrepantie lijkt te zijn. In vers 3 en 4 wordt gezegd:
'. . . achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen 
werd genoemd, met een gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud 
overtrokken was.' (HSV). Deze tekst lijkt in strijd te zijn met Exodus 30:6: 'Zet het [reukoffer]altaar
voor het voorhangsel', wat erop duidt dat het reukofferaltaar niet in het vertrek was waar het heilige 
der heiligen zich bevond, maar in het heilige, samen met de kandelaar en de tafel met het gewijde 
brood. Op dit reukofferaltaar was Aäron verondersteld 'elke morgen' reukwerk te branden
(Exodus 30:7). Evenzo plaatsen andere passages in de Pentateuch het reukofferaltaar in het heilige, 
niet in het heilige der heiligen (Exodus 40:5, 26). Waarom plaatst Paulus dan het gouden 
reukofferaltaar in het heilige? 

Hoe verantwoorden we zo'n schijnbare anomalie (tegenstrijdigheid? 
Paulus kan langs deze lijnen hebben gedacht: 'Hoewel in de grote zaal geplaatst

(i.e.: het heilige), 'behoorde' het reukofferaltaar (vergelijk met Exodus 30:1–10;
1 Kronieken 28:18) 'tot de debir' (het heilige der heiligen). Het lijkt erop dat het rituele branden van 
reukwerk dat op dit altaar werd verricht, een direct effect had op het heilige der heiligen, waar God 
zijn aanwezigheid tussen de cherubs openbaarde. Per slot van rekening doordrong de rook van 
reukwerk hoogstwaarschijnlijk de binnenste ruimte. Dit kan nader verklaren waarom Hebreeën het 
reukofferaltaar in het heilige der heiligen plaatst (Hebreeën 9:4).'—The Seventh day Adventist 
International Bible Commentary, toegang tot Hebreeën 9:4.

Merk op dat in het Grieks de auteur van Hebreeën niet feitelijk verklaart dat het reukofferaltaar 
in het tweede vertrek stond; alleen dat het heilige der heiligen het altaar 'had'. Het woord dat wordt 
vertaald met 'hebbende' (SV) kan worden weergegeven met 'bevatte', maar dit is niet de enige of 
noodzakelijke betekenis.

'Het verband tussen het altaar en het heilige der heiligen, dat hier wordt aangeduid, kan zijn dat 
zijn rol nauw met het heilige der heiligen was verbonden. Het reukwerk dat  dagelijks op dit altaar 
werd geofferd, werd naar de verzoeningsplaat in het heilige der heiligen geleid. Daar openbaarde 
God zijn aanwezigheid tussen de cherubs en terwijl het reukwerk met de gebeden van de aanbidders
opsteeg, vulde het niet alleen het heilige der heiligen, maar ook het heilige. Het voorhangsel dat de 
twee vertrekken scheidde, bereikte niet het plafond, maar ging slechts gedeeltelijk die kant op. Zo 



kon reukwerk worden geofferd in het heilige—de enige plaats waar gewone priesters binnen 
mochten gaan—en toch het tweede vertrek bereiken, de plaats waar het heen werd geleid.'—
The SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 449.

Ongeacht wat in Hebreeën 9:4 wordt bedoeld, lijkt Paulus' focus niet op de ruimten en het 
meubilair te zijn, aangezien vers 5 zegt: 'Op dit alles kunnen we nu niet in detail ingaan.' Dit vers 
houdt in dat belangrijker dan het meubilair en de plaatsing ervan het punt is dat Paulus maakt door 
ernaar te verwijzen, namelijk: het beter zijn van Christus' offer.  

'De wierook, die met de gebeden van Israël opsteeg, is een voorstelling van de verdiensten en het
middelaarschap van Christus, van Zijn volmaakte gerechtigheid, die door het geloof aan Zijn volk 
wordt toegekend, en het mogelijk maakt dat de aanbidding van zondige wezens door God wordt 
aanvaard. Voor het voorhangsel naar het heilige der heiligen stond een altaar van gedurige 
voorspraak, en voor het heilige een altaar van gedurige verzoening. Door bloed en wierook moest 
God benaderd worden - beelden die heenwezen naar de grote Middelaar, door wie zondaars tot 
Jehova mogen naderen en door wie genade en zaligheid aan de berouwvolle gelovige ziel 
geschonken kan worden.'—Ellen G. White, Patriarchen en Profeten (Veritas, 1977), p. 316.   

Plaatsvervangende dood van Christus 
Plaatsvervanging en genoegdoening zijn termen die veel kritiek hebben uitgelokt. Kunnen wij 
geloven dat God een soort plaatsvervanging nodig had voor de straf voor de zonden van de 
mensheid? Wat betekent plaatsvervanging? Plaatsvervanging in deze context betekent dat iemand 
de plaats van iemand anders inneemt om de straf van die persoon te dragen, met het doel om hem of
haar te redden. 

Wat de tweede term, genoegdoening, betreft, moeten we vragen: Waaraan moest worden 
voldaan? Ondersteunt de Bijbel het idee van plaatsvervangende dood? Plaatsvervanging doet zich 
voor in het geval van Abraham. Toen hij op de Moria was om zijn zoon Isaak te offeren, 'ging 
Abraham erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon.'
(vgl. Genesis 22:13, HSV, vet toegevoegd). In het verhaal over Pesach, werd het leven door 
plaatsvervanging gespaard. De enige mannelijke eerstgeborenen die werden gespaard, waren 
degenen van wie de familie een lam offerden en het bloed ervan aan de deurposten streken
(Exodus 12:7, 13). Het hele offerstelsel was op plaatsvervanging gebaseerd. Omdat de straf voor de
zonde de dood is, werd het plaatsvervangende dier gedood en spaarde daardoor het leven van de 
zondaar (Levititus 17:11). 

Als we ons tot het Nieuwe Testament richten, ontdekken we dat Johannes de Doper Jezus 
identificeert als 'het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.' (Johannes 1:29,
vet toegevoegd). Paulus verklaarde: '. . . omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht'
(1 Korintiërs 5:7). In de brief aan de Efeziërs is deze zelfde Paulus ondubbelzinnig:
'. . . Christus . . . die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige 
gave voor God.' (Efeziërs 5:2, vet toegevoegd). In Romeinen verklaart Paulus: '. . . Christus voor 
ons gestorven is toen wij nog zondaars waren' (Romeinen 5:8, vet toegevoegd). De Bijbel staat vol
taal over plaatsvervanging en het dragen van zonde. (Voor meer voorbeelden: zie Jesaja 53:12, 
Marcus 10:45, 2 Korintiërs 5:14, 1 Timoteüs 2:6, Hebreeën 9:28, 1 Petrus 2:24.) Hebreeën kroont 
dit onderwerp met de onbetwistbare, hoewel vaak genegeerde, verklaring '. . . als er geen bloed 
wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.' (Hebreeën 9:22). Wat voor bloed? Het kan niet 
het bloed van dieren zijn: '. . . bloed van stieren en bokken kan immers onmogelijk zonden 
wegnemen.' (Hebreeën 10:4). Het moet dus het bloed, het leven, van Christus zijn. 

Jezus heeft onze zonden gedragen en is voor ons gestorven. We moeten Christus dus niet als 
louter een derde beschouwen, een individu dat van God en de mensheid is afgescheiden. Zo'n 
opvatting zou het begrip van verzoening bruut vertekenen. Christus zou dan worden geschilderd als 
Iemand die eenvoudig de Vader tevredenstelt. God zou, op zijn beurt, worden weergegeven als de 
onschuldige Jezus straffend, precies op zo'n manier dat wij schuldige mensen zouden kunnen 
overleven. De verbroken eenheid tussen de Vader en de Zoon komt volledig in zicht in Paulus' 
belangrijke verklaring over verzoening, waarin de Vader door middel van de Zoon actie 



onderneemt: 'Dit alles [nieuwe schepping in Christus] is het werk van God (andere vertalingen: 'uit 
God'). Hij heeft ons door Christus met zich verzoend' (2 Korintiërs 5:18). 

Onze Plaatsvervanger was noch Christus alleen, noch God alleen, maar God in Christus, die 
zowel God als Mens was. God heeft zichzelf in Christus voor ons in de plaats gesteld. Daarom 
verdwijnen de bezwaren tegen een plaatsvervangende verzoening. Er is hier niets immoreels 
(overtreden van de wet), omdat de Plaatsvervanger voor de overtreders van de wet de Wetmaker is. 
Het kruis is geen transactie met de duivel, geen quid pro quo om aan de wet te voldoen. Maar als 
God heeft Christus ons met zich verzoend. (Voor een uitstekende behandeling van de kwestie van 
plaatsvervanging: zie John R. W. Stott, The Cross of Christ [Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press,
1986].)

Deel II: Toepassen

1 Denk, in de context van de plaatsvervanging door Christus, na over het refrein van de 
hymne met de titel 'And Can It Be?' (The SDA Hymnal no. 198): 'Amazing love! How can it 
be that Thou, my God, shouldst die for me?' Wat betekent dit sentiment voor u persoonlijk?

2 Waarom staat plaatsvervanging in het hele verlossingsplan zo centraal? Wat vertelt zij ons 
over hoe slecht de zonde is, dat hiervoor de zelfopoffering van 'God in Christus' nodig was 
om het probleem op te lossen en ons de hoop op het eeuwige leven te schenken?



Les 10 Jezus baant de weg door het voorhangsel
26 februari-4 maart

Kernteksten: Hebreeën 9:24; Exodus 19:3, 4; Hebreeën 12:18-21; Levititus 16:1, 2; Hebreeën 
10:19-24; Kolossenzen 3:1.

Deel I: Commentaar

De geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn
In Hebreeën 12:22, 23 richt Paulus zich tot zijn lezers met deze woorden: 'Nee, u bent de Sionsberg 
genaderd, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en duizenden engelen die in vreugde 
bijeen zijn, de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn; u bent God 
genaderd, de rechter van allen, en de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen 
zijn'. De vraag waarmee we ons met betrekking tot deze passage willen bezighouden, is: Wie zijn 
'de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn'? Dat wil zeggen: wat voor 
soort wezens zijn zij?

Laten we, om de beantwoording van deze vraag voor te bereiden, kijken naar de context van 
Hebreeën 12:22, 23, die Hebreeën 11 is. In Hebreeën 11 spreekt Paulus lovend ter ere van de 
geloofshelden, gevolgd door een krachtige aansporing aan het begin van Hebreeën 12 om onze blik 
gericht te houden op 'Jezus, de grondlegger (andere vertalingen: 'Leidsman') en voltooier (andere 
vertalingen: 'Voleinder') van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet 
lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard ((H)SV: 'veracht'), en heeft Hij zijn 
plaats ingenomen aan de rechterzijde (andere vertalingen: 'rechterhand') van de troon van God.' 
(Hebreeën 12:2). Daarna gaat het gedeelte dat in Hebreeën 12 volgt, over Gods tucht in het leven 
van de christen. Het feit dat rechtvaardige mensen lijden, is geen teken van goddelijke afkeuring, 
maar van Gods ouderlijke liefde/genegenheid. Daarom verklaart Paulus: '. . . want de Heer berispt 
wie Hij liefheeft, straft elk kind waarvan Hij houdt (HSV: 'iedere zoon die Hij aanneemt').' 
(Hebreeën 12:6). 

Daarna volgt een dubbele aansporing tot vrede en heiligheid: 'Streef ernaar in vrede te leven met 
allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.' (Hebreeën 12:14). Om de 
waarschuwing te versterken brengt Paulus de illustratie naar voren van Esau, die wordt beschreven 
als een 'immoreel en goddeloos' persoon, precies de antithese van het voorbeeld van geloof in 
Hebreeën 11, die zijn rechten op de erfenis als eerstgeborene inruilde voor de onmiddellijke 
bevrediging van een maaltijd (Hebreeën 12:16). Ten slotte vergelijkt Paulus de Exodusgeneratie met
zijn eigen lezers. De eerste werd geconfronteerd met een Theophanie op de Sionsberg. Mozes 
herinnerde zich het schouwspel en zei: 'Ik sidder[de] van angst!' (Hebreeën 12:21). Daarentegen 
zijn de lezers van Hebreeën niet een heilige berg genaderd, die niet fysiek kan worden aangeraakt, 
maar de hemelse woonplaats van God, het 'hemelse Jeruzalem' (Hebreeën 12:22). Zij hebben 
toegang tot 'God, de Rechter over allen', tot 'de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel 
ingeschreven zijn' en tot de 'geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn' 
(Hebreeën 12:23). 

Wie zijn de 'geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn'?
De meeste geleerden van het boek Hebreeën maken gebruik van Joodse apocalyptische literatuur 
(e.g.: Jubileeën 23:30, 31; 1 Henoch 22:9; 1 Henoch 102:4; 1 Henoch 103:3, 4;
2 Apocalyps Baruch 30:2) om de uitdrukking 'geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid 
gekomen zijn' te begrijpen. Op deze basis concluderen ze dat deze geesten immateriële/onstoffelijke
zielen moeten zijn, zonder het lichaam, die in de hemel verblijven en een eeuwigdurende 
sabbatviering genieten. Zo'n conclusie moet worden uitgedaagd door de gegevens die in het boek 
Hebreeën zelf worden gepresenteerd. Met dat doel zullen we het zelfstandige naamwoord 'geesten' 
analyseren, het bijvoeglijk naamwoord 'rechtvaardig' en het bijvoeglijk werkwoord (deelwoord)
'tot volmaaktheid gekomen zijn'.



Het zelfstandige naamwoord 'geesten' of 'geest' heeft drie verschillende toepassingen in de brief 
aan de Hebreeën. Ten eerste: 'geesten' wordt gebruikt om engelen aan te duiden die dienende 
geesten zijn (Hebreeën 1:7, 14). Ten tweede: 'geest' duidt de heilige Geest aan, die gaven
(letterlijk: uitdelingen) schenkt, over het nieuwe verbond spreekt en hiervan getuigt (Hebreeën 2:4, 
Hebreeën 3:7, Hebreeën 6:4, Hebreeën 9:8, Hebreeën 10:15). Soms lijkt het erop dat de heilige 
Geest wordt beschreven als de 'Geest van de genade' (Hebreeën 10:29) of de 'eeuwige Geest' 
(Hebreeën 9:14).
Ten derde: 'geesten' verwijst naar menselijke wezens die leven en afhankelijk zijn van het Levende 
Woord van God dat diep doordringt (Hebreeën 4:12). Evenzo, als Paulus spreekt over God die zijn 
kinderen straft, zegt hij '. . . dat wij voor onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect
hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle 
geesten, en dan leven?' (Hebreeën 12:9). We kunnen dus concluderen dat de 'geesten' in de 
uitdrukking 'de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn' (Hebreeën 
12:23) geen engelen zijn, ook niet de heilige Geest, maar menselijke wezens die de Sionsberg 
genaderd zijn, de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem (Hebreeën 12:22).

In Hebreeën komt het bijvoeglijk naamwoord 'rechtvaardig' slechts twee keer voor buiten de 
passage die wordt onderzocht. De eerste keer dat het voorkomt, wordt het gebruikt in de context van
volharding: '. . . zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof' (Hebreeën 10:38). God heeft 
geen genoegen in mensen die achteruit deinzen in twijfel of ongeloof. De tweede keer wordt het 
bijvoeglijk naamwoord gebruikt in de context van Abel die een beter offer dan dat van Kaïn brengt. 
Vanwege dat betere offer wordt van Abel getuigd dat hij 'een rechtvaardige' is (Hebreeën 11:4). 
Beide gevallen verwijzen naar personen toen zij in leven waren, niet dood of in een lichaamsloze 
staat van zijn. Deze personen worden dus niet weergegeven als immateriële/onstoffelijke zielen. We
kunnen dus concluderen dat de 'rechtvaardigen' die mensen zijn die door geloof leven en aan hun 
geloof uitdrukking geven door de offers die zij brengen. 

De term 'tot volmaaktheid gekomen zijn' komt verschillende keren in Hebreeën voor en levert 
drie toepassingen op. Ten eerste: Christus is door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid 
gevoerd en wordt de bron van eeuwige redding (Hebreeën 2:10, Hebreeën 5:9, Hebreeën 7:28).
Ten tweede: de wet kan het geweten van de aanbidder niet tot volmaaktheid brengen
(Hebreeën 7:19, Hebreeën 9:9, Hebreeën 10:1).
Ten derde: menselijke wezens worden tot volmaaktheid gebracht. In Hebreeën 10:14 verklaart 
Paulus: 'Door deze ene offergave heeft [Christus] hen die zich door Hem laten heiligen voorgoed tot
volmaaktheid gebracht.', en in Hebreeën 12:23 komen de 'geesten van de rechtvaardigen' tot 
volmaaktheid. De voorwerpen van volmaaktheid zijn dus Christus en menselijke wezens, niet 
lichaamsloze wezens in een metafysische sfeer.

Ten slotte lijkt de uitdrukking 'gemeenschap van eerstgeborenen' deel uit te maken van een 
parallelisme, synoniem met de uitdrukking die erop volgt: 'die in de hemel ingeschreven zijn' 
(Hebreeën 12:23). Het beeld van rechtvaardige mensen die in de hemelse boeken ingeschreven zijn,
is gangbaar in de Schrift (Exodus 32:32, Psalm 69:29, Daniël 12:1, Lucas 10:20, Openbaring 13:8, 
Openbaring 17:8, vergelijk met Filippenzen 3:20). Mozes streed met God om ofwel vergeving voor 
Israëls zonde te schenken ofwel zijn eigen naam uit het boek van het leven te schrappen. Derhalve 
zouden de 'geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaakt gekomen zijn' moeten worden uitgelegd 
als menselijke wezens in plaats van lichaamsloze zielen van mensen die zijn gestorven. 

Kortom wijst het tekstuele bewijs op het feit dat het zelfstandige naamwoord 'geesten' voor 
engelen, de heilige Geest en mensen wordt gebruikt. Het bijvoeglijk naamwoord 'rechtvaardig' 
wordt gebruikt voor gelovige mensen zoals Abel en de lezers van Hebreeën. De term 'tot 
volmaaktheid gekomen' wordt gebruikt om Jezus te beschrijven die tot de uiteindelijke 
volmaaktheid gevoerd is, het onvermogen van de wet om wat dan ook tot volmaaktheid te brengen 
en mensen die door Christus' offer tot volmaaktheid gebracht zijn. Daarom kunnen we veilig 
concluderen dat de 'geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaakt gekomen zijn', geen 
immateriële/onstoffelijke zielen zijn, zonder lichamelijke/stoffelijke vorm, die in de hemel 
verblijven na hun aardse verblijf en daaropvolgende dood en die nu een eeuwigdurende 



sabbatviering genieten. In plaats hiervan zijn de 'geesten van de rechtvaardigen, die tot 
volmaaktheid gekomen zijn' menselijke wezens van wie de namen in de hemel staan ingeschreven. 
De geadresseerden van Hebreeën zijn God genaderd, Jezus de Middelaar van een nieuw verbond, 
het hemelse Jeruzalem, de talloze engelen en deze menselijke wezens die door geloof tot 
volmaaktheid gekomen zijn en van wie de namen in de hemel opgetekend staan. Deze passage zou 
moeten worden begrepen als aansporing van gelovigen, vergelijkbaar met de aansporing door de 
auteur aan zijn lezers als hij zegt: 'Laten we dus zonder schroom de troon van Gods genade naderen'
(Hebreeën 4:16). 

Deel II: Toepassen

Als Zevende-dags Adventisten delen wij veel geloofsovertuigingen met andere christelijke 
denominaties, zoals gebed, gerechtigheid door geloof, heiliging, de Godheid, het geven van tienden,
etc. Er zijn echter vijf geloofsovertuigingen die kenmerkend/onderscheidend zijn, hoewel ze niet 
alle exclusief zijn, voor het adventisme. Deze zijn: (a) het heiligdom, (b) de sabbat,
(c) de Wederkomst van Christus, (d) de toestand van de doden en (e) de geest der profetie zoals 
uitgedrukt in het leven en dienstwerk van Ellen G. White. Met uitzondering van onze 
heiligdomsleer, die uniek is voor het adventisme, kunnen binnen het christendom denominaties 
worden gevonden die onze geloofsovertuigingen delen in de sabbat, de Wederkomst, de gave van 
profetie en de toestand van de doden. Tijdens de les van deze week hebben we gekeken naar de 
toestand van de doden door middel van de passage in Hebreeën 12:22, 23. Als Zevende-dags 
Adventisten onderscheiden wij ons van andere christelijke groepen, hoewel niet exclusief, in het 
geloof dat de ziel niet onsterfelijk is. We geloven dat God Adam '. . . uit stof, uit aarde [schiep], en 
hem levensadem in de neus [blies]. Zo werd de mens een levend wezen.' (vgl. Genesis 2:7). Andere 
vertalingen geven de uitdrukking 'levend wezen' weer als 'levende ziel'. Met de dood houdt het 
levende wezen op te bestaan. Wegens de invloed van Griekse filosofie hebben de meeste christenen 
in de geschiedenis steeds geloofd dat mensen onsterfelijk worden geboren en dat, als iemand sterft, 
zijn of haar geest naar de hemel of hel gaat om met God te leven of eeuwig te branden. 

1. Wat voor gevaren ontstaan er als we onze vooronderstellingen voorrang geven boven de 
Bijbeltekst, in plaats van de Bijbel voor haarzelf te laten spreken?

2. Kunnen we inderdaad geheel objectief en vrij van vooronderstellingen zijn? Waarom of 
waarom niet?



Les 11 Jezus, grondlegger en voltooier van ons geloof
5-11 maart

Kernteksten: Hebreeën 10:32-39, Romeinen 1:17, Hebreeën 11, Genesis 22:1-14,
Jozua 2:8-11, Hebreeën 12:1-3.

Deel I: Commentaar

Creatio ex nihilo (Latijn voor schepping uit niets) 
Met deze uitdrukking wordt de zienswijze geschilderd dat het universum door God uit niets is 
geschapen. Een van de klassieke teksten om een creatio ex nihilo te ondersteunen, is Hebreeën 11:3:
'Door geloof komen we tot het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus 
het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.' Deze passage kan op die manier worden uitgelegd. 
We zullen echter naar een alternatief begrip van deze tekst kijken.

Na de definitie van geloof in Hebreeën 11:1 beweegt Paulus naar de mensen uit vroeger tijden, 
die om hun geloof werden geprezen (Hebreeën 11:2). De catalogus van de getrouwen begint 
verrassend genoeg niet met Abel, maar met ons (dat wil zeggen: 'we', de lezers) en Paulus, de 
auteur. 'Door geloof komen we tot het inzicht' (Hebreeën 11:3) drukt een verstandelijke kijk op een 
geloofsrealiteit uit. We begrijpen dat het universum (letterlijk de werelden) door Gods Woord 
geschapen is. De schepping kan alleen door geloof worden begrepen, beweert Paulus. Bovendien is 
het zichtbare niet ontstaan uit het zichtbare. Met andere woorden: de wereld van de schepping is 
zichtbaar, maar haar oorsprong is dit niet. Haar oorsprong wordt alleen door geloof verstandelijk 
begrepen. 

Wat is deze niet-zichtbare oorsprong? Is het ex nihilo, 'uit niets', dat God de zichtbare werelden 
heeft geschapen? De tekst zegt: '. . . het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.' (Hebreeën 11:3),
wat betekent dat het niet-zichtbare niet per definitie niet-bestaand is. Bijvoorbeeld: alleen omdat we
de wind niet zien, betekent niet dat de wind niet bestaat. Zou het kunnen zijn dat de niet-zichtbare 
dingen waaruit de zichtbare werelden zijn gemaakt, een verwijzing naar het 'Woord van God' zijn? 
Als dit zo is, is dit een duidelijke zinspeling op het scheppingsverslag in Genesis 1, waar Gods 
Woord de bron van de schepping is ('(En) God zei' wordt herhaald in Genesis 1:3, 6, 9, 11, 14, 20, 
24, 26). Met andere woorden: de zintuiglijke wereld is ontleend aan een macht die ontoegankelijk 
voor onze zintuigen blijft–Gods machtige scheppende Woord. Als dit waar is, komt er een betere 
uitleg van vers 3 tevoorschijn. 

In plaats van naar creation ex nihilo te verwijzen, maakt Paulus gebruik van een parallele 
structuur om de onzichtbaarheid van Gods Woord te onderstrepen. Merk de drie reeksen op van 
corresponderende, met elkaar verbonden ideeën in Hebreeën 11:3: 

A 'het heelal' (3a) A' 'het zichtbare' (3b)
B 'geordend is' (3a) B' 'is ontstaan' (3b)
C 'het Woord van God' (3a) C' 'het niet-zichtbare' (3b)

Oftewel, om de structuur op een andere manier te schrijven: [A]'Door geloof komen we tot het 
inzicht dat het heelal [B] geordend is [C]door het Woord van God, [A']dat dus het zichtbare [B']is 
ontstaan uit [C']het niet-zichtbare.' (Hebreeën 11:3). We zien dus dat Gods onzichtbare Woord 
zichtbare werelden schept. Dit begrip van het vers bevestigt Paulus' zorg dat zijn lezers hun leven 
oriënteren op de dingen die zij niet zien, maar waarop zij liever gezegd hopen. 'Geloof is de 
zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van 
wat we niet zien' (Hebreeën 11:1). Kortom kunnen we zeggen dat Gods onzichtbare Woord 
zichtbare werelden en ons universum voortbrengt. Dit betekent niet dat God niet ex nihilo heeft 
geschapen of dit niet kon, maar alleen dat deze tekst iets anders lijkt te zeggen.



Vragen om over na te denken Door geloof komen we, evenals Paulus en de lezers van Hebreeën, 
tot het inzicht dat God de werelden door zijn machtige en toch onzichtbare Woord heeft geschapen. 
1 Wat denkt u dat Noach motiveerde om een ark te bouwen, ondanks dat er eerder geen 

zondvloeden of zelfs regen waren geweest?
2 Wat denkt u dat Abraham motiveerde om om op weg te gaan naar een land dat hij eerder niet

had gezien of verkend?
3 Wat denkt u dat Mozes motiveerde om een 'prestigieus' leven in het paleis van Egypte in te 

ruilen voor een 'ellendig' leven met de Exodusgeneratie?

Esau vond geen berouw, hoewel hij de zegen met tranen zocht
Hebreeën 12:17 zegt over Esau: 'Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, 
verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen 
zocht.' (HSV). Dit vers lijkt, zoals andere in Hebreeën (Hebreeën 6:4-6, Hebreeën 10:26-29) ten 
gunste van een onmogelijke bekering te spreken. (In Les 7 kunt u een behandeling van Hebreeën 
6:4-6 vinden: 'De onmogelijkheid van bekering') Wees God Esau werkelijk af?

Hebreeën 12 spreekt over het lopen van de wedstrijd waarin Christus ons voorbeeld van 
volharding is. Volharding komt door discipline en met discipline worden zwakke handen en 
knikkende knieen versterkt. Daarnaast waarschuwt Paulus zijn lezers de vrede en de heiliging na te 
jagen, 'zonder welke niemand de Heere zal zien.' (Hebreeën 12:14, HSV). Elke christen wordt 
aangespoord met iedereen in vrede te leven en de harmonie te bewaren voor zover het in zijn of 
haar macht ligt (Romeinen 12:18). Niet alleen vrede, maar ook heiligheid is een wezenlijk kenmerk 
dat christenen moeten nastreven. Wat is het doel van de tucht die God zijn kinderen oplegt? Hij wil 
dat zij in zijn eigen heiligheid delen (Hebreeën 12:10). De afwezigheid van heiligheid en vrede is 
gelijk aan de afwezigheid van het zien van de Heer. Het tegenovergestelde van heiligheid is de 
sexuele immoraliteit (Grieks: pornos) en goddeloosheid van Esau (Hebreeën 12:16). Paulus geeft 
zowel commentaar op het verachten van het eerstgeboorterecht (Genesis 25:29-34) als op het 
verliezen van de zegen voor de eerstgeborene (Genesis 27:1-40) door Esau. Met deze context in 
gedachten zullen we ons richten op de vraag: Vond Esau geen plaats van berouw, hoewel hij de 
zegen vurig en met tranen zocht?

De SV, HSV, NBG en NBV21 geven de indruk dat Esau geen berouw vond, ook al smeekte hij er 
in tranen om. Bovendien wordt met deze versies bij ons het idee onder de aandacht gebracht dat 
Esau naar bekering verlangde, maar. om wat voor reden ook, God hem deze kans ontzegde. Om het 
probleem op te lossen, is het nodig dat we de volgende vraag stellen: Waarnaar verwijst het 
voornaamwoord 'het' in de uitdrukking 'hij zocht het onder tranen (vlg. NBG)'? Is het antecedent 
'berouw' of 'zegen'? In het Grieks is het voornaamwoord 'het' vrouwelijk. Daarom moet het 
antecedent van 'het' ook een vrouwelijk zelfstandig naamwoord zijn. In de Engelse vertaling is het 
zelfstandige naamwoord dat het dichtst bij 'het' in de buurt komt 'bekering': deze nabijheid is de 
reden voor de verwarring. In het Grieks zijn zowel 'berouw' als 'zegen' vrouwelijke zelfstandige 
naamwoorden. Het zelfstandig naamwoord 'berouw' is echter deel van een vast idioom  en gaat 
samen met 'plaats/kans', en daarom vertalen we de uitdrukking in kwestie met een 'kans voor 
berouw'. Als Esau dus geen 'kans voor berouw' vond, wat zocht hij dan in tranen? Omdat het 
zelfstandig naamwoord 'plaats/kans' een mannelijk zelfstandig naamwoord is, kan het vrouwelijk 
voornaamwoord 'het' niet naar het mannelijk zelfstandig naamwoord 'plaats' verwijzen. Daarom is 
de enige andere optie het enigszins verder geplaatste zelfstandig naamwoord 'zegen' Esau kon geen 
kans vinden om berouw te hebben, hoewel hij de zegen met tranen zocht. Sommige vertalingen 
zoals de HSV vangen de Griekse grammatica correct door het vers te vertalen als: 'Want u weet dat 
hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van 
berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht.' (Hebreeën 12:17, HSV). 

Zo'n vertaling is het ook eens met het verhaal in Genesis 27:34-38. Het verhaal vertelt ons dat 
Jacob zijn vader bedroog door te doen of hij Esau was. Toen Esau met het smakelijke gerecht bij 
zijn vader kwam, was Isaak verrast, omdat hij dacht dat hij net zijn eerstgeborene, zijn zoon Esau 
gezegend had. Toen Isaak eenmaal besefte dat hij door zijn zoon Jakob was bedrogen, 'beefde Izak 



van grote en hevige schrik' (Genesis 27:33, HSV). Esau, aan de andere kant, die besefte dat de 
zegen weggegeven was, 'slaakte . . . een wilde, wanhopige kreet en hij smeekte zijn vader:
'Zegen mij, zegen ook mij, vader!' ' (Genesis 27:34). Na de dialoog met zijn vader 'barstte [Esau] in 
tranen uit.' (Genesis 27:38). Kortom kunnen we zeggen dat Esau niet huilde om een kans om 
berouw te hebben van alle dingen die hij had gedaan en zijn ouders pijn hadden gedaan; in plaats 
hiervan huilde hij om de verloren zegeningen die zijn broer van hem had gestolen. Dat is precies 
wat Paulus bedoelt als hij zegt: '. . . hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en 
met tranen zocht.' (Hebreeën 12:17). God biedt iedereen die zich wil bekeren gelegenheid tot 
bekering/inkeer (Romeinen 2:4; 2 Korintiërs 7:9, 10; 2 Timoteüs 2:25; 2 Petrus 3:9). 

Deel II: Toepassen

In de tijdspanne van haar geschiedenis heeft onze kerk verschillende crises overleefd. Gedurende de
twintigste eeuw zijn we geconfronteerd met strijdpunten over de kwesties van inspiratie, de rol van 
Ellen G. White, de natuur van Christus, de Godheid,
de gemeente van het overblijfsel, schepping versus evolutie, etc. Het lijkt erop dat de 
eenentwintigste eeuw al deze kwesties tegelijkertijd teruggebracht heeft.

1 Wat zouden de gevolgen zijn als wij Zevende-dags Adventists zwichtten voor het 
geloofssysteem van evolutie of theïstische evolutie? Praat hierover.

2 Vereist het Bijbelse verslag van de schepping een creation ex nihilo?
3 Waarom is het belangrijk één of meer vertalingen te raadplegen als je een moeilijke tekst 

tegenkomt?



Les 12 Een onwankelbaar koninkrijk ontvangen
12-18 maart  

Kernteksten: Hebreeën 12:18-29; Exodus 32:32; Daniël 7:9, 10, 13-22; Haggai 2:6-9;
Psalm 15:5; Psalm 16:8; Hebreeën 13:15, 16.

Deel I: Commentaar

In les 10 is de identiteit van 'de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn' 
(Hebreeën 12:23) gedefinieerd.
 
Pre-Advent oordeel en Hebreeën 
De vragen waarmee we ons deze keer willen bezighouden zijn: Wat zegt het boek Hebreeën over 
het heiligdom in hemel? Wat is de Bijbelse basis voor het pre-Advent oordeel? 

Het boek Hebreeën verschaft enige van de duidelijkste verklaringen voor het bestaan van een 
hemels heiligdom. Paulus verklaart ondubbelzinnig: 'De kern van mijn betoog is dat wij zo'n 
hogepriester hebben: één die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van 
Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door 
mensen is opgericht.' (Hebreeën 8:1, 2). Hier bevestigt Paulus onomwonden de voornaamste 
drijfkracht van zijn preek: Christus is onze Hogepriester in het hemelse heiligdom, niet het aardse. 
Als Christus de dienst vervult in het hemelse heiligdom, moet dit daarom bestaan. 

In het volgende hoofdstuk wordt opnieuw aanspraak gemaakt op Christus' hogepriesterlijke 
dienstwerk in de hemel: Hij is 'voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet 
met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij eeuwige verlossing 
verworven.' (Hebreeën 9:12). Opnieuw wordt gesteld dat Christus de dienst vervult in een 
tabernakel die ver verheven is boven die door mensenhanden gemaakt is. In een nog sterkere 
verklaring houdt Paulus vol: 'Christus is immers geen heiligdom binnengegaan dat door 
mensenhanden is gemaakt, een afbeelding van het hemelse heligdom, maar de hemel zelf, waar Hij 
nu bij God (HSV: 'voor het aangezicht van God') voor ons pleit.' (Hebreeën 9:24). Alleen al doordat 
we Hebreeën lezen, lijkt het er onmiskenbaar op dat er een heiligdom in de hemel is, waarin 
Christus de dienst vervult. Hoe dat heiligdom er precies uitziet, wordt niet nauwkeurig gedefiniëerd.
Het laatste aangehaalde vers verklaart zelfs dat het heiligdom de hemel zelf is. We zouden echter 
voorzichtig moeten zijn om de dimensie van het hemelse heiligdom te definiëren. Wat we met 
sterke overtuiging kunnen zeggen, is dat Hebreeën ondubbelzinnig het bestaan ondersteunt van een 
hemels heiligdom waarin Christus als onze Hogepriester de dienst vervult. Zowel protestantse als
Rooms-Katholieke geleerden aanvaarden het bestaan van een hemels heiligdom.

Wat geleerden hoofdpijn bezorgt, is Paulus' stelling: 'Als het dus noodzakelijk is dat de 
afbeeldingen van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, dan moet wat in de 
hemel zelf is met veel betere offergaven worden gereinigd.' (Hebreeën 9:23). Waarom zou wat in de
hemel is reinigende offergaven nodig hebben? Per slot van rekening is de hemel rein en heilig, 
nietwaar? Verschillende geleerden hebben geprobeerd het enigma (raadsel) op te lossen van 
hemelse dingen die reiniging nodig hebben, door aan te voeren dat het geweten reiniging nodig 
heeft (Hebreeën 9:9, 14). Anderen beweren dat de reiniging de inauguratie van het heiligdom 
inhoudt. Deze beide suggesties lijken niet te voldoen aan het argument dat wordt uitgewerkt in 
Hebreeën 8:1-10:18, wat zich richt op bezoedeling, reiniging en Christus' hemelse dienstwerk. 

Als Zevende-dags Adventisten hebben we het voordeel dat we zulke passages in verband met 
Daniël 7 en 8 begrijpen. We begrijpen dat hemel en aarde onderling verbonden zijn. Het feit dat we 
aandacht hebben besteed aan de heiligdomsdienst in het Oude Testament heeft ons een inzicht 
gegeven in hoe het werkt. Samen met Daniël 8:14, dat luidt: 'Hij zei tegen mij: 
'Drieëntwintighonderd avonden en ochtenden; daarna zal het heiligdom in ere worden hersteld.' lost 
de betekenis van de verklaring in Hebreeën 9:23 zichzelf op. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat 
Hebreeën 9:23 niet over de timing van de hemelse reiniging spreekt. Dat is iets wat we uit het boek 



Daniël leren. Kortom kunnen we zeggen dat het bestaan van het hemelse heiligdom in het boek 
Hebreeën een onbetwistbaar feit is. Bovendien is zelfs een reiniging van de hemelse dingen met 
betere offergaven onmiskenbaar. Wat het boek Hebreeën ons echter niet vertelt is wanneer die 
reiniging plaatsvindt. We zouden de brief niet moeten dwingen om iets te verwoorden waarover zij 
zwijgt. 

Nu zullen we ons richten op de vraag: Wat is de Bijbelse basis voor het pre-Advent oordeel? Hier
is het nodig dat we naar het boek Daniël kijken. (Voor een diepgaandere studie over het pre-Advent 
oordeel zou de Openbaring van Johannes ook moeten worden geraadpleegd.)
De sleutelpassage voor het pre-Advent oordeel is Daniël 7. Dit hoofdstuk laat een opeenvolging van
koninkrijken zien, gesymboliseerd door een reeks dieren, namelijk: de leeuw, de beer, de panter en 
een angstaanjagend, vreselijk en geweldig sterke dier. Daniël 2 en Daniël 7 maken duidelijk dat 
deze twee hoofdstukken over hetzelfde algemene onderwerp gaan: profetieën aangaande de 
opkomst en ondergang van vier grote Mediterrane wereldmachten. Deze wereldmachten kunnen 
gemakkelijk worden geïdentificeerd als Babel, Medo-Perzië, Griekenland en Rome. Nadat Daniël 
het angstaanjagende, vreselijke en geweldig sterke dier met zijn tien hoorns ziet, komt een 'kleine 
hoorn' tussen de andere tevoorschijn. Plotseling is er een verschuiving van de aarde naar de hemel 
en komt een heldere troonzaal in zicht (Daniël 7:9-14). Het toneel ontvouwt zich in drie etappes:
(1) een toneel van een hof waarin tronen werden geplaatst (Daniël 7:9, 10), (2) de uitslag van het 
oordeel, waarbij het dier ter dood wordt gebracht (Daniël 7:11, 12) en (3) de overdracht van het 
koninkrijk aan de Mensenzoon (Daniël 7:13, 14). De chronologische gebeurtenissen in het 
hoofdstuk tonen Babel, Medo-Perzië (zie Daniël 8:20), Griekenland, Rome, de kleine hoorn, 
oordeel en het in bezit krijgen van het koninschap door de heiligen.

In de tweede helft van Daniël 7 keert de nieuwsgierigheid van de profeet zich naar de  activiteit 
van het vierde dier, evenals naar de kleine hoorn 'vol grootspraak' (Daniël 7:19, 20). Deze voert 
strijd tegen de heiligen, 'totdat de oude wijze (andere vertalingen: 'Oude van dagen') kwam, er recht 
werd verschaft aan de heiligen' (Daniël 7:22) en uiteindelijk 'de heiligen het koningschap in bezit 
kregen.' (Daniël 7:22). Voor de tweede maal is de opeenvolging na het vierde dier: kleine hoorn, 
oordeel en het in bezit krijgen van het koningschap door de heiligen. Deze opeenvolging wordt een 
derde maal in Daniël 7 herhaald, alleen maar om ervoor te zorgen dat we het niet missen. De kleine 
hoorn 'zal een grote mond opzetten tegen de allerhoogste God, en de heiligen van de Allerhoogste 
onderdrukken. Hij zal proberen hun feestdagen en hun wet te veranderen' (Daniël 7:25). Op deze 
activiteit volgt de verzekering: 'Dan zal het hof plaatsnemen' (Daniël 7:26) en tot slot het 
'koningschap . . . zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.'
(Daniël 7:27). 

Door Daniël 7 te herhalen wordt de chronologie duidelijk. Babel wordt gevolgd door Medo-
Perzië, daarna door Griekenland, en door Rome. Wat de inhoud van de tweede helft van Daniël 7 
vormt, is de activiteit van de kleine hoorn, oordeel en het ontvangen van het koninschap, ofwel door
de Mensenzoon ofwel door de heiligen. Christus' koningschap is hun koningschap. Dit hemelse 
oordeel omvat boeken die kennelijk worden geopend met het doel om bewijs voor te leggen. Deze 
gerechtshofboeken geven aan dat het hemelse oordeel onderzoekend is, voordat God actie 
onderneemt tegen de 'kleine hoorn' en vóór de heiligen (Daniël 7:21, 22, 27). De laatste drie 
gebeurtenissen in Daniël 7 worden drie maal herhaald. Dit zou voldoende duidelijk moeten maken 
dat het oordeel is ingeklemd tussen de activiteit van de kleine hoorn en het koninkrijk. Daarom 
wordt dit het pre-Advent oordeel genoemd. 

Deel II: Toepassen

Het idee van een onderzoekend oordeel is de Bijbel niet vreemd. Voordat God een oordeel 
uitspreekt, onderzoekt Hij elk geval. Dit wordt duidelijk gezien in de val van Adam en Eva in 
Genesis 3. Voordat een vloek over de slang en de aardbodem wordt uitgesproken, onderzoekt God 
niet alleen de toestand van Adam en Eva, maar ook hun handelwijze. 



In het geval van Sodom en Gomorra wordt God beschreven als afdalend naar de aarde om te 
onderzoeken 'of de klachten die Ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich 
hebben afgeroepen.' (Genesis 18:21). Pas nadat God de situatie onderzoekt, zijn plannen aan 
Abraham onthult, en Lot en zijn gezin waarschuwt en zelfs uit Sodom bevrijdt, laat de Heer uit de 
hemel zwavel en vuur neerregenen op Sodom en Gomorra (Genesis 19:24). Het verhaal over de 
zondeval en het verhaal over Sodom en Gomorra geven aanleiding tot een Bijbels precedent voor 
een onderzoekende beoordeling die aan het uitvoerende oordeel voorafgaat. Hetzelfde patroon geldt
in het geval van het onderzoekend, oftewel pre-Advent, oordeel. 

1 Waarom zijn zoveel mensen bang voor het onderzoekend oordeel? Hoe kunnen we duidelijk 
maken hoe centraal het evangelie in het oordeel staat? 

2 Waarom is dit oordeel goed voor ons? Als dit goed is, zouden we ons er dan niet mee bezig 
moeten houden? Leg uit.



Les 13 Houd de onderlinge liefde in stand
19-25 maart

Kernteksten: Hebreeën 13; Romeinen 12:13; Efeziërs 5:3-5; 1 Petrus 5:1-4;
Hebreeën 2:9; Hebreeën 4:16; Galaten 2:20.

Deel I: Commentaar

Vreemdsoortige leerstellingen en spijzen
In Hebreeën 13:9 waarschuwt Paulus zijn lezers: 'Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige
leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken (H)SV: 'dat het hart gesterkt wordt') door 
genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden.' 
Dit vers vormt een van de moeilijkere teksten in het boek Hebreeën. Wat dit vers moeilijk maakt, is 
de vage verwijzing naar de historische achtergrond ervan. Omdat we de exacte situatie waarop de 
hele verhandeling zich richtte, niet precies kunnen achterhalen, zouden we moeten voorkomen dat 
we te sterke conclusies trekken. 

In het vers voorafgaand aan dat wat boven is aangehaald, wordt ons verteld:
'Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!' (Hebreeën 13:8). In 
tegenstelling tot Christus' bestendigheid staat de vermaning om niet door allerlei vreemdsoortige 
leerstellingen te worden meegesleept. De metafoor 'meeslepen' (Hebreeën 13:9, HSV) roept beelden
op van wind en water die dingen meenemen. Het gebruik van deze illustratie doet denken aan de 
nautische metafoor die Paulus in Hebreeën 2:1 gebruikt: '. . . opdat wij niet . . . afdrijven.' (HSV). 
Daar was Paulus erop gespitst om zijn lezers te waarschuwen aandacht te besteden aan wat zij 
hadden gehoord van degenen die van Christus getuige waren geweest. Op dat moment liepen de 
lezers gevaar van Christus af te drijven. Hier herinnert Paulus zijn lezers aan die standvastige 
leraren en leiders en vraagt om de navolging van hun geloof (Hebreeën 13:7). Terwijl leiders 
komen en gaan, is Christus constant. Geestelijke dwalingen hebben echter niet opgehouden. 
Daarom lopen de lezers gevaar meegesleept te worden door middel van het instrument misleidende 
leerstellingen. Die leerstellingen lijken lijnrecht te staan tegenover wat zij van hun leraren en leiders
hebben gehoord en worden beschreven met twee bijvoeglijke naamwoorden: 'veelsoortige en 
vreemde' (Hebreeën 13:9, HSV). 

Paulus vertelt zijn lezers dat het zich laten sterken door genade plaatsvindt, niet door spijzen. De 
antithese tussen spijzen (een symbool van datgene wat tijdelijk is) en genade (een symbool van het 
eeuwige) wordt door Bijbelschrijvers vaak gebruikt om het verschil te laten zien tussen dit tijdelijke
bestaan en iets veel beters. Paulus verklaart bijvoorbeeld: '. . . want het koninkrijk van God is geen 
zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.' 
(Romeinen 14:17). Evenzo waarschuwt Paulus de christenen in Korinte: 'Nu zal ons voedsel ons 
niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal ons
dat niet tot voordeel strekken.' (1 Korintiërs 8:8). Eigenlijk bracht eten zeer vaak verdeeldheid in de 
vroege gemeente (Romeinen 14:1-3), evenals vandaag.

1 Wat is het bijzondere probleem waarop Paulus zich in Romeinen 14:1-3 richt? Sommige 
geleerden betogen dat leden van de geloofsgemeenschap in de gemeente in Rome het 
eten van vlees voorstonden, dat aan afgoden was geofferd, iets wat vergelijkbaar is met 
het probleem waarmee de gemeente in Korinte werd geconfronteerd (1 Korintiërs 8 en 
10). Een vergelijking van Hebreeën met 1 Korintiërs laat duidelijk zien dat Paulus veel 
krachtiger taal met betrekking tot afgodenoffers gebruikt (1 Korintiërs 8:12) dan in 
Hebreeën ('we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen' 
(Hebreeën 13:9). Hoogstwaarschijnlijk gaat de kwestie in Hebreeën dus niet over 
afgodenoffers.

Een andere, waarschijnlijker, optie die de waarschuwing in Hebreeën 13:9 inspireert, zou 
cultisch eten zijn. Wat spreekt ten gunste van dit idee? Laten we over drie Bijbelse mogelijkheden 



nadenken. Ten eerste: de onmiddellijke context lijkt te zinspelen op de consumptie van spijzen die 
met verbonden Joodse offermaaltijden waren verbonden. Paulus verklaart: 'Wij hebben een altaar 
waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten.' (Hebreeën 13:10). Hier verwijst Paulus naar 
oudtestamentische priesters die in de tabernakel van cultische maaltijden aten. 

Ten tweede:  precies hetzelfde woord 'voedsel'  wordt gebruikt in Hebreeën 9:9, 10,  waarin we
lezen: 'gaven en offers . . . het gaat alleen om voedsel, drank en rituele wassingen, om bepalingen
over uiterlijkheden die slechts gelden tot aan de nieuwe orde.'  Hier maakt Paulus hetzelde punt dat
hij opnieuw in Hebreeën 13:9 maakt: ceremoniële offers kunnen het geweten niet tot volmaaktheid
brengen; in plaats hiervan gaan deze over eten en drinken en verschillende ceremoniële wassingen.
Dat is de reden dat de lezers geen vreemdsoortige leerstellingen zouden moeten volgen, omdat deze
ceremoniële  offermaaltijden zelfs  voor  hen  die  deze  in  praktijk  brengen (letterlijk:  'hierin
wandelen'),  nutteloos zijn.  Christenen  hebben deel aan een offer  dat veel beter is dan wat voor
offermaaltijd ook (vergelijk met Hebreeën 13:10-12). 

Ten derde: de Griekse term 'voedsel' (in de Septuagint, het Griekse Oude Testament) wordt in 
Malachi 1:7, 12 gebruikt, met verwijzing naar 'offerspijze' (NBG) die op het altaar werd geofferd. 
Priesters brachten verwerpelijk voedsel (SV: 'verontreinigd brood'), omschreven als blinde, zieke of 
kreupele dieren, als offer (Maleachi 1:7, 8). Kortom: alle drie redenen—de onmiddellijke context, 
de verdere context en de context in het Oude Testament—lijken op het feit te wijzen dat de 
vreemdsoortige leerstellingen over voedsel op Joodse cultische maaltijden betrekking hebben.

Gehoorzaam uw leiders en onderwerp u aan hen 
In democratische politieke stelsels of in een onvolwaardig democratisch kerksysteem, zoals 
sommigen het noemen, klinkt een aansporing om de leiders te gehoorzamen en je aan hen te 
onderwerpen nogal autoritair. Zou zoiets vandaag geëist moeten worden? Als dit zo is, hoe zouden 
wij als leden van een wereldwijde kerk hierop moeten reageren? 

Zoals andere christelijke kerken heeft de gemeente waaraan Hebreeën is gericht, enige vorm van 
leiderschap. De leiders worden drie keer genoemd (Hebreeën 13:7, 17, 24).
In vers 7 wordt naar de leiders verwezen als 'die het Woord van God aan u hebben verkondigd' 
(Hebreeën 13:7). Deze personen waren hoogstwaarschijnlijk de zendingsevangelisten van Hebreeën
2:3. Vanwege hun prediking en onderwijs worden de goehoorders geconfronteerd met 'het Woord 
van God' als 'levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard' (Hebreeën 4:12). 

Drie werkwoorden vestigen op deze leiders de aandacht: 'denken aan', 'goed kijken' en 'een 
voorbeeld nemen aan' (Hebreeën 13:7; cursief door de auteur). Zoals de brief te kennen geeft, heeft 
Paulus zijn lezers in het verleden respectievelijk van zowel negatieve (Hebreeën 4:11) als positieve 
voorbeelden voor vermijding en navolging voorzien (Hebreeën 11:4-38). Onder de huidige 
omstandigheden worden de lezers verondersteld na te denken over het resultaat van hun manier van 
leven. Deze bezinning duidt erop dat de doelstellingen van de leiders zijn bereikt en hun dienst 
voltooid. De lezers kunnen nu dus de gedragslijn van hun leiders opnieuw bekijken, van begin tot 
eind, en aan hun trouwe handelwijze een voorbeeld nemen.

Later in het hoofdstuk lijken de leiders de personen te zijn, die actief en bewust zijn tijdens het 
geven van de preek: 'Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en 
zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen 
vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben— dat zou u zeker niet ten goede komen.' 
(Hebreeën 13:17). Het gezag van de leiders berust niet bij hun titel, maar bij hun rol, 'want zij 
waken over uw zielen' (Hebreeën 13:17, HSV). Als leiders hun verantwoordelijkheid ernstig 
nemen, voorkomen zij dat hun leden meegesleept worden door allerlei vreemde leer en de 
consumptie van spijzen waar degenen die deze tot zich nemen, geen baat bij hebben. Tegelijkertijd 
zijn goede leiders zich ervan bewust dat leiderschap verantwoordelijkheid vergt, vergelijkbaar met 
de beheerder in Jezus' gelijkenis (Lucas 16:2). 

Ten slotte verzoekt Paulus zijn luisteraars dringend om hun leiders te gehoorzamen en zich aan 
hen te onderwerpen, zodat hun plicht met vreugde kan worden gedaan en niet met zuchten. Vreugde
herinnert aan de houding waarmee de lezers de plundering van hun bezittingen hadden aanvaard 



(Hebreeën 10:34). Zo'n vreugde is precies de reden dat Jezus het kruis heeft verdragen en geen acht 
geslagen op de schande ervan (Hebreeën 12:2) en het gevolg van vaderlijke tucht (Hebreeën 12:11).
Het werk van leiders wordt vreugdeful gemaakt, als hun leden zich aan hen onderwerpen en hen 
gehoorzamen. Als dat niet het geval is, wordt hun werk lastig gemaakt. Volgens Paulus kreunen de 
leiders onder zulke omstandigheden en behalen de lezers er geen voordelen bij. Daarom vereist een 
succesvolle samenwerking tussen leiders en leiders vertrouwen en welwillendheid. 

Deel II: Toepassen

Als er in het verleden misbruik is gemaakt van kerkleiderschap onder verschillende 
omstandigheden, of in delen van de wereld waarin politieke regimes eerder aan de autocratische 
kant staan, hoe kunnen we dan de harmonie tussen leiders en leden vinden, waarover Hebreeën 
spreekt?

1 Waarom is er zoveel afkeer van gezag in de cultuur van vandaag?
2 Zou leiderschap alleen moeten worden nagevolgd als iemand het met de leider eens is? Praat

hierover. 
3 Wat voor criteria geeft Paulus ons in Hebreeën 13 om leiders na te volgen?


