Hebreeën
Er is discussie over het auteurschap van Hebreeën, sommigen denken dat Paulus de auteur is,
anderen denken dat het een andere, onbekende schrijver is. In deze studie neem ik het standpunt
in dat Paulus de auteur is. Indien je een ander standpunt hierover inneemt, moet je Paulus’ naam
maar lezen als ‘de auteur’. Wie de Hebreeënbrief ook geschreven heeft, het is een interessante
brief. Het is eigenlijk meer een preek in briefvorm.
1:1-2:18 Jezus is meer dan de engelen
Vroeger sprak God door de profeten. Nu heeft God door Zijn eigen Zoon gesproken. Vroeger
sprak Hij door gewone mensen, nu heeft Hij gesproken door Iemand die Zijn Wezen
weerspiegelt. Dit is heel wat meer, daarom moeten we nog meer naar Jezus Zelf luisteren dan
naar de profeten.
Jezus is zelfs meer dan engelen:
Jezus
God noemt Hem Zijn Zoon
Heeft troon aan rechterhand van God

Engelen
Engelen moet Jezus aanbidden
Zijn dienaars van God

Wordt door God aangesproken als de Schepper
God zal Jezus’ vijanden overwinnen
Staan in dienst van de mensen
Wat de engelen gesproken hebben, is uitgekomen. Dus hoeveel meer zal dan hetgeen Jezus zegt
gebeuren, Hij die meer is dan de engelen?
Toch is Jezus een tijd beneden de engelen gesteld, namelijk toen Hij hier op aarde was als mens.
Jezus moest mens worden om ons te kunnen begrijpen en ons te kunnen redden. Hij heeft al Zijn
heerlijkheid afgelegd en is minder geworden, voor ons.
Toepassingsvragen:
1. Ben jij bereid om naar Jezus te luisteren?
2. Hoe kan je dit luisteren in praktijk brengen? Hoe kan je weten wat Jezus zegt/wil?
3. Probeer een moment van stilte te nemen en na te denken over hoe groot Jezus eigenlijk is.
3:1-6:20 Jezus is meer dan Mozes en Aäron
3:1-6 Vergelijking Jezus en Mozes
Jezus is meer dan Mozes. Mozes was trouw aan God, doch was slechts een onderdeel van het
huis. Jezus is echter de bouwmeester van het huis. Christus’ huis dat zijn wij. Is het niet mooi dat
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Jezus ons bij elkaar brengt en hoofd is over ons, niet zoals de directeuren van de wereld, maar
leidend in liefde en zorg!
Toepassingsvragen:
1. Wanneer je dingen voor God doet, besef je dan dat je het door Zijn kracht doet en dat jij
maar een onderdeel van het huis bent?
2. Laat jij je leiden door het Hoofd van het huis? Vraag je Hem om raad?
3:7- 4:13 Gods rust in de woestijn en nu
In de woestijn hebben de Israëlieten hun hart verhard. Daardoor konden ze Gods rust niet ingaan.
Dit houdt in dat ze het beloofde land niet in mochten, maar 40 jaar in de woestijn moesten
rondzwerven. We moeten opletten dat ook ons hart niet boos en ongelovig is. We krijgen zelfs de
opdracht om anderen aan te moedigen (dit is eigenlijk wat het woord ‘vermanen’ oorspronkelijk
bedoelde) een zuiver hart te hebben. God geeft ons ook nu rust door de inwoning van de Heilige
Geest, maar we moeten net als toen, ons hart open stellen voor God.
Gods rust bestaat al vanaf de zevende dag, toen rustte Hij namelijk en genoot Hij van Zijn
scheppingswerk. We moeten dus beseffen dat ook wij mogen ingaan tot Gods rust. In de bijbel
wordt er ook door David over ‘ingaan tot Gods rust’ gesproken, dus de intocht in het beloofde
land bracht niet de rust die God wou geven. Anders zou David niet spreken over een dag die
komen zal.
Wij mogen Gods rust ingaan, we mogen dus ook genieten van Gods rust. Het is iets om naar uit
te kijken, we zullen samen met God rusten van de schepping wanneer Jezus is teruggekomen. De
sabbatsdag is een voorproefje van deze rust, hierdoor kunnen we ook nu al een deel Gods rust
ervaren.
Toepassingsvragen:
1. Is jouw hart boos of ongelovig? Wat staat er tussen jou en God in de weg? Neem de tijd
om te bidden en alles los te laten aan het Hoofd.
2. Denk eens na over hoe het moet zijn om samen met God te mogen genieten van Zijn
scheppingswerk. Eigenlijk is het genade dat wij mee mogen genieten van Zijn werk,
terwijl wij daar niets voor gedaan hebben.
3. Neem je regelmatig tijd om te ‘rusten’ en stil te worden voor Gods aangezicht? Probeer
het eens.
4:14- 5:10 Jezus is meer dan Aäron
Jezus is aan de mensen gelijk geworden opdat Hij zou kunnen meevoelen met ons. Hij kende
dezelfde verzoekingen als ons, doch Hij zondigde niet. Hij kan ons ook helpen omdat Hij weet
wat wij meemaken.
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Iedere hogepriester is een middelaar tussen God en de mensen. Alle priesters moeten echter ook
voor zichzelf offers brengen, aangezien ook zij zondig zijn. Dit is het grote verschil met Jezus.
Jezus gaf slecht één en blijvend offer. Hij moest niet voor Zichzelf offeren aangezien Hij geen
zonden had.
De priesters zijn aangesteld door God, namelijk door de wet van de afstamming van de stam
Levi. E was niemand uit een andere stam die de priesterdienst mocht vervullen, God had de stam
Levi hiertoe aangesteld. Zo is ook Jezus aangesteld door God, niet door de wet van de
afstamming, maar rechtstreeks aangesteld door Hem. Dit is een andere priesterorde dan die van
Levi, het is de orde van Melchisedek. Veel informatie over Melchisedek is er niet bekend, wel
kunnen we al over hem leven in Genenis 14:18.
Zelfs al was Jezus Gods Zoon, Hij heeft ook gehoorzaamheid geleerd. Hij wist wat er met Hem
ging gebeuren en zoals elk mens zag Hij op tegen de pijn die Hij zou ondergaan, maar nog het
allermeest tegen de scheiding van God die Hij zou meemaken wanneer Hij beladen werd met alle
zonden van alle mensen. Toch heeft Hij God gehoorzaamd. Hij bad tot God en Deze gaf hem
kracht om door te gaan.
Toepassingsvraag:
1. Neem de tijd om Jezus te danken voor alles wat Hij voor jou heeft gedaan. Hij legde Zijn
hemelse positie af om mens te worden zodat Hij ten volle met ons kon meevoelen.
Daarnaast bleef Hij gehoorzaam aan God en offerde Zichzelf voor ons.
5:11-6:20 Geloof – ongeloof
In principe zou de schrijver van de Hebreeënbrief nog veel meer willen zeggen over het
hogepriesterschap van Jezus. Hij kan dit niet doen, omdat de lezers nog steeds niet geestelijk
gegroeid zijn. Eigenlijk hebben ze de geestelijke leeftijd voor vast voedsel, maar ze zijn nog
maar toe aan de melk.
Daarnaast wil hij ook niet ingaan op de bekering, omdat zij de werking van God al kennen, en ze
hebben het toch niet geaccepteerd, zodat geen bekering meer mogelijk is. Waarschijnlijk gaat het
hier over mensen die het geloof van heel dichtbij hebben gezien en ervan genoten hebben. Toen
ze echter keuzes moesten maken en zagen dat ze offers moesten brengen voor dat geloof,
haakten ze af. De Heilige Geest heeft ten diepste in hen gewerkt en toch wouden ze zich niet
bekeren. Daarom is er voor hen geen kans meer.
Na even in te gaan op de ongelovigen, wil Paulus zich terug richten op de gelovigen. Hij roept op
om vol te houden in geduld en geloof. Hierbij toont hij aan dat Abraham ook veel geduld moest
hebben voor Gods beloften zouden uitkomen. Mensen leggen een eed af op grond van iemand
die meer is dan hen. God legde een eed af op Zichzelf, aangezien er niemand meer is dan Hij.
God kan niet liegen, Zijn beloften komen allemaal uit. Daarop mogen we hopen.
Toepassingsvragen:
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1. Groei jij naar de nood aan vast voedsel of blijf je hangen bij de melk? Met andere
woorden, is er nood om te groeien in meer kennis van God of blijf je bij je basiskennis?
2. Hoe kan je groeien naar vast voedsel? Wat kan je hier voor doen?
3. Het deel over mensen waar geen bekering meer mogelijk is, is een heel moeilijk stuk en
ook vaak de oorzaak van discussie. Wat is jouw visie? Over welke mensen gaat het hier
volgens jou?
4. Denk eens na over wat God ons allemaal beloofd heeft, zoek eventueel een aantal
beloften op in de bijbel. Dank God voor al deze beloften.
5. Met welke belofte heb jij het moeilijk? Voor welke belofte heb jij niet genoeg geduld of
geloof? Neem de tijd om hiervoor te bidden.
7:1-9:18 Jezus is meer dan de hogepriesters, aards priesterschap – hemels priesterschap
7:1- 28 Levitische priester – Melchisedek
Eerst vertelt Paulus iets meer over Melchisedek, over wie niet veel bekend is.
Daarna toont hij aan dat Jezus meer is dan de hogepriesters uit de Levieten. Indien het Levitische
priesterschap volmaakt was, dan zou er geen nieuwe priester nodig zijn.
Het priesterschap van Melchisedek is op een aantal punten anders dan het Levitische: je wordt
priester door aanstelling van God en niet door afstamming van Levi, het gaat ook niet over van
vader op zoon, je blijft priester tot in eeuwigheid. Wij hebben een priester als Jezus nodig om
alles in orde te maken, een priester voor eeuwig, een priester zonder zonde. Hij heeft slechts één
offer gebracht, dit was voldoende, maar Hij bracht wel het allergrootste offer, namelijk Zijn
eigen leven.
Toepassingsvragen:
1. Er is niet altijd duidelijkheid over wie Melchisedek is. Sommigen beweren dat het hier
over een gewoon persoon gaat, waarvan de afkomst gewoon niet bekend was, anderen
beweren dat het hier over Jezus gaat die in het oude testament daar even op aarde was.
Lees de tekst nog eens goed door. Wie is volgens jou Melchisedek?
2. In het eerste opzicht lijkt het of deze tekst voor ons niet veel te zeggen heeft. Paulus wil
gewoon aantonen dat Jezus veel meer is dan de hogepriesters. Hij wou de bekeerde joden
aanmoedigen om vol te houden en niet terug te keren naar de tempeldiensten. Jezus is
namelijk meer. En wie wil het meerdere nu voor het mindere inruilen? Toch kunnen wij
vanuit deze tekst ons de volgende vraag stellen: Is Jezus in mijn leven de allerhoogste of
plaats ik nog dingen boven Hem? Zijn er dingen die ik belangrijker vind dan Jezus?
Neem de tijd om hierover na te denken en te bidden.
8:1-13 Aardse priesterdienst – hemelse priesterdienst
Nu komt Paulus bij de kern van de brief? Hij schreef ze om te tonen dat Jezus de hogepriester in
de hemel is. De aardse priesterdienst is hier slechts een voorafschaduwing van. Paulus citeert een
stukje uit Jeremia. Het nieuwe verbond waarover gesproken wordt is reeds in werking getreden
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door het offer van Jezus. Er is een groot verschil met het oude verbond, nu zal God namelijk de
wet niet op stenen tafelen schrijven, maar in de harten van de gelovigen. We zullen God echt
kennen.
Tenslotte vat Paulus samen: het nieuwe verbond dat er nu is, verklaart automatisch het oude
verbond teniet, en iets wat teniet is verklaard zal snel verdwijnen. Hiermee wil hij de joden
aanmoedigen zich niet te laten doen door de mooie schijn van de tempel en de offerdiensten. Het
is reeds teniet verklaart door God, en het zal ook heel gauw verwoest worden.
Toepassingsvragen:
1. Zoals je hier kan lezen heeft God zijn belofte gehouden. Dank God voor het feit dat Hij al
zijn beloften nakomt. Probeer ook in gedachten te houden wanneer je het moeilijk hebt
dat je mag staan op Zijn beloften.
2. Wat houdt het in dat de wet ons hart geschreven staat? Hoe zou God dit uitvoeren? Heeft
de Heilige Geest hier misschien iets mee te maken?
9:1-28 Aardse tabernakel – hemelse tabernakel
In dit gedeelte lezen we iets meer over hoe de tabernakel er uit zag en hoe de priesters daar
werkten. Eerst was er het heilige, waar verschillende voorwerpen stonden. Achter een dik gordijn
had je dan het heilige der heiligen. Hier mocht enkel de hogepriester binnen, en dat slechts
eenmaal per jaar na een offer voor zichzelf te hebben gebracht. Dit beeld wou tonen dat zolang
het eerste verbond bestond, de weg naar God nog niet open was.
Wanneer je hierover gaat nadenken, lijkt het zo moeilijk om dicht bij God te kunnen zijn, maar…
Toen Jezus stierf voor onze zonden is er iets bijzonders gebeurd. Het voorhangsel is gescheurd,
en nog wel van boven naar onder. Zo wil God tonen dat Hij het scheurde, een mens zou dit
namelijk niet gekund hebben. Dankzij Jezus is de weg naar God open. Jezus bracht het
volmaakte offer, namelijk Zijn eigen leven, Zijn eigen lichaam. Wanneer in het oude verbond het
bloed van een dier al kon reinigen, hoeveel te meer zal het bloed van de Zoon van God ons dan
niet reinigen? Zijn bloed heeft gevloeid als bekrachtiging dat het nieuwe verbond zou ingaan.
Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij alleen is de weg naar God.
Toepassingsvragen:
1. Probeer je eens voor te stellen hoe het moet geweest zijn om onder het oude verbond te
leven. Elk moment van elke dag zou je je moeten houden aan allerlei regeltjes en
geboden.
2. Wat zijn de verschillen met het nieuwe verbond?
3. Neem de tijd om Jezus te danken voor Zijn offer.
10:1-18 Aards offer – hemels Offer
De wet is een schaduw van hetgeen boven is, het is niet in staat om vrij van zonde te maken,
anders zou er niet steeds opnieuw geofferd moeten worden. Het bloed van dieren kan onmogelijk
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de zonden wegnemen, daarom zei Jezus ook dat dit niet is wat God wil. Daarna zegt Hij dat Hij
gekomen is om Gods wil te doen. Zo heft Jezus het eerste op en kondigt het nieuwe verbond aan.
Door één offer, namelijk Zichzelf, heeft Hij ons voor altijd vervolmaakt. Nu is de wet in de
harten en het verstand van gelovigen geschreven. Nu woont de Heilige Geest in de mensen zelf
wat voordien niet kon, aangezien zij zondig waren. Nu kan Hij dit wel, door de reiniging dankzij
Jezus. Nu kijkt God naar de gelovigen door het offer van Jezus heen en ziet ons als reine
mensen? Vroeger waren er wel mensen die gegrepen werden door de Heilige Geest, maar nu
woont de Heilige Geest effectief in iedereen die werkelijk gelooft.
Toepassingsvraag:
1. Wat betekent het voor jou dat de Heilige Geest in jouw hart woont? Hoe zou je je moeten
gedragen vanuit deze wetenschap? Hoe ervaar je concreet de hulp van de Heilige Geest?
10:19-13:25 Leven vanuit het nieuwe priesterschap
10:19-39 Volharden in goede dingen
De weg naar God is nu volledig open, dus worden we opgeroepen om een aantal dingen te doen
en daarin te volharden:
1. Tot God naderen met een oprecht hart.
2. Belijden van de dingen die we hopen, want God is getrouw en houdt Zich aan Zijn
beloften.
3. Ekaar aanvuren om liefde en goede werken te betonen.
4. Naar de bijeenkomsten blijven gaan. Dit is namelijk de plaats waar we opgebouwd
kunnen worden en anderen tot zegen kunnen zijn.
Daarna wordt er gesproken over opzettelijke zonde waar geen vergeving voor mogelijk is. Dit is
een ontzettend moeilijk gedeelte. Het gaat hier naar mijn mening om mensen die gelovig zijn
geweest, maar die Jezus nu niet meer erkennen als Verlosser. Zij laten God vallen en gaan een
eigen weg. Het gaat hier dus niet om mensen die geloven, en die worstelen met een zonde of
waarbij het vuur van hun geloof even wat minder sterk brandt.
Vervolgens lees je dat God de zondaars oordeelt. Dit houdt dan in dat we ons geloof niet moeten
verbergen of opgeven, ook als dat wil zeggen dat we dan vervolging zullen kennen. God zal de
vervolgers op Zijn tijd bestraffen. We hebben volharding nodig om vol te houden.
Het verband tussen deze twee gedeelten is volgens mij dat degene die het geloof laten vallen,
zich misschien hebben laten doen door vervolging die op hen afkwam. Zij hebben God de rug
toegekeerd omdat hen dat het veiligste leek. Maar God zal hen oordelen en zal degene die
volharden zegenen. Er is geen plek waar je veiliger kan zijn dan dicht bij God op Zijn weg.
Toepassingsvragen:
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1. Lees nog eens de vier dingen waarvoor we opgeroepen worden om ze te doen. Waar moet
jij nog extra op letten? Neem de tijd om hiervoor te bidden. Probeer ook concrete doelen
te maken.
2. Kom jij wel eens in de verleiding om Jezus de rug toe te keren? Zo ja, door welke
situaties wordt dit aangewakkerd?
3. Waar voel jij je het veiligst? Neem de tijd om ermee naar God te gaan.
4. Denk eens na wanneer je het moeilijker hebt om te volharden en bid hiervoor. Weet dat
enkel God je de kracht hiervoor kan geven.
11:1-40 Geloofsgetuigen
Dit hoofdstuk vind ik een prachtig gedeelte. Het begint met uit te leggen wat geloof is, namelijk
de zekerheid van wat je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet.
Vervolgens worden er vele voorbeelden gegeven van mensen in de bijbel die geloof hadden. Er
zijn zoveel geloofsgetuigen in de bijbel dat Paulus ze onmogelijk allemaal kan opnoemen, hij
werkt er een heleboel uit, somt er een aantal op en spreekt daarna in het algemeen over verdrukte
gelovigen. Al deze mensen zetten stappen in geloof. Vaak zagen ze de belofte zelfs niet volledig
vervuld tijdens hun leven, maar toch vertrouwden ze op God. Daarnaast hielden ze niet vast aan
hun vaderland, omdat ze wisten dat hun echte Vaderland in de hemel bij God is.
Toepassingsvragen:
1. Bekijk nog eens goed de voorbeelden die Paulus uitwerkt. Probeer te begrijpen wat deze
personen gedaan hebben voor God.
2. Beantwoord je aan het profiel van een geloofsgetuige? Waarmee heb je nog moeite? Bid
hiervoor.
3. Hou jij vast aan het aardse vaderland of ben je bereidt je comfortzone op te geven en de
weg van God te volgen?
12:1-29 Wedloop van het leven
We worden opgeroepen om met volharding een geestelijke marathon te lopen, net zoals de
geloofsgetuigen. Bij het lopen moeten we ons ogen enkel gericht houden op Jezus, de Leidsman
en het doel. Hij heeft ons hierin het perfecte voorbeeld gegeven. Wanneer we ons op Jezus
richten, krijgen we de kracht om door te gaan met de wedloop van God. Tijdens deze wedloop
kunnen we ook getuchtigd worden door God wanneer we op het verkeerde spoor gaan. We
moeten hier blij om zijn, want God tuchtigt degene die Hij liefheeft. Naar de tuchtiging van onze
vader hier op aarde zouden we al moeten luisteren, hoeveel te meer dan niet naar de tuchtiging
van onze Hemelse, perfecte Vader! Gods tucht leidt tot onze heiliging.
Daarna volgen enkele tips om de wedloop goed te lopen:




hou het rechte spoor
jaag naar vrede met iedereen
jaag naar heiliging
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wees dankbaar voor de genade en let erop dat anderen dit ook zijn en geen valse leer gaan
verkondigen
wees niet onverschillig zoals Esau (ga niet te licht over zonde en genade)

Het doel van de wedloop is de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem. Daar is een
feestelijke en plechtige vergadering van de gelovigen waar ook God en Jezus zijn. Dat is de
plaats waar we naartoe mogen, maar we moeten opletten dat we Hem niet afwijzen. Hij wil ons
een prachtige toekomst geven en wil ons in de plaats van de veranderlijke aarde ons een
onveranderlijk koninkrijk geven. Deze hoop mogen we vasthouden, het zou dom zijn om Hem
die ons dat wil geven af te wijzen.
Toepassingsvragen:
1.
2.
3.
4.

Wat zijn de hindernissen die jij tegenkomt op jouw wedloop?
Hoe zou je je beter kunnen richten op Jezus?
Sta jij open voor Gods tuchtiging?
Neem de tijd om eens na te denken over de prijs die op ons ligt te wachten.

13:1-25 Enkele laatste tips:











Blijf de ander liefhebben
Wees gastvrij, het zouden wel eens engelen kunnen zijn die bij je aankloppen
Leef mee met de gevangenen alsof je zelf ook gevangen bent
Blijf je huwelijkspartner trouw
Wees blij met wat je hebt, God is bij ons dus we hebben alles wat we nodig hebben
Respecteer de voorgangers
Houd vast aan de goede leer, we mogen uitkijken naar onze echte thuis
Eer God
Wees vrijgevig
Gehoorzaam voorgangers

Dit zijn enkele disciplines die we moeten onderhouden tijdens onze wedloop.
Toepassingsvraag:
1. Op welke discipline moet jij jezelf nog meer toeleggen? Probeer eens een
trainingsschema uit te werken.
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