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Hebreeën (I) 1 
 
Inhoud 
 
1. Inleidende vragen 

- Door wie, aan wie en wanneer geschreven? 
- Waarom geschreven? 
- Wat betekent de brief voor ons? 

2. Inhoud: hoofdstuk 1 – 4 
 
1. Inleidende vragen 
 
- In de brief aan de Hebreeën komen we hele heftige teksten tegen (Hb 6:4-8; 10:26-31). 

Het is belangrijk dat wij ons eerst goed bezinnen op de inleidende vragen (door wie, aan 
wie, wanneer en waarom geschreven?) voordat wij aan de slag gaan met de betekenis en 
de toepassing van de brief. 

- Alhoewel Clemens van Rome (95 nC) de brief al citeert heeft het langere tijd geduurd 
voordat de brief aan de Hebreeën als canoniek werd beschouwd. Een van de redenen 
hiervoor is dat door de anonimiteit het apostolische gezag van de brief moeilijk was vast 
te stellen. 

 
Door wie, aan wie en wanneer geschreven? 
 
Conclusie  
- De brief is waarschijnlijk kort vóór de val van Jeruzalem en de tempel (70 nC) 

geschreven, waarschijnlijk aan Joodse christenen in Palestina (waarschijnlijk vanuit Italië) 
of in Rome, wellicht door de apostel Paulus tijdens diens gevangenschap te Rome, kort 
voor diens marteldood in 64 óf 67 nC. 

 
Argumenten 
- Wellicht door de apostel Paulus 

- De schrijver van de brief aan de Hebreeën is anoniem. Uit de brief kunnen 
verschillende kenmerken van de schrijver worden afgeleid. 
- Vertrouwd met het Oude Testament in de Septuaginta (Griekse vertaling). 
- Joods (o.a. ‘ons’ in Hb 1:1). 
- Geen directe discipel van de Heer Jezus (Hb 2:3). 
- Geen apostel? Ouweneel betoogt dat dit geen steekhoudend argument is, want de 

discipelen worden ook geen apostelen genoemd (Hb 2:3). De verklaring hiervoor 
zou gezocht moeten worden in het feit dat Christus als dé Apostel wordt 
voorgesteld in de brief (Hb 3:1). 

- De schrijver is een duidelijke leraar (uitlegger van het Oude Testament). 
- De schrijver is een bekende en metgezel van Timotheüs (Hd 13:23). 

- Opvallend is dat de brief aan de Hebreeën wel een slot, maar geen aanhef heeft. Dit 
slot (‘de genade zij met u allen’, Hb 13:25) is kenmerkend voor de brieven van 
Paulus. 
- Doordat de schrijver vaak het woord ‘zeggen’ of ‘spreken’ gebruikt (Hb 2:5; 5:11; 

6:9; 8:1; 9:5; 11:32; 13:6) en alleen in het slot ‘schrijven’ (Hb 13:22) gebruikt, 
hebben sommigen geconcludeerd dat de brief een opgetekende preek is. 

                                                
1 Bij de behandeling van dit Bijbelboek gebruik ik veel van Wij zien Jezus – bijbelstudies over de Brief aan de 
Hebreeën, Ouweneel (2 delen). 
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- Als auteurs zijn in de traditie Silas (Apollos), Lukas, Barnabas of Paulus aangevoerd. 
- De belangrijkste argumenten voor het auteurschap van Paulus zijn. 

- Paulus voldoet aan alle kenmerken die uit de brief af te leiden zijn (zie boven). 
Met name het ongeëvenaarde onderwijs van Paulus in het Nieuwe Testament is 
een belangrijk argument dat hij deze moeilijke, leerstellige brief heeft geschreven. 

- Het slot is kenmerkend voor Paulus (Hb 13:25). 
- In 2Pt 3:15 wijst Petrus naar de brief die Paulus aan de Joodse christenen heeft 

geschreven. Er is een opvallende parallel tussen het derde hoofdstuk van 2Petrus 
en de Brief aan de Hebreeën: 2Pt 3:7 met Hb 12:26-29; 2Pt 3:11-15a met Hb 
10:23-25 en 2Pt 3:16 met Hb 5:11.2 

- Een argument tegen het auteurschap van Paulus is dat Hb 2:3 niet op Paulus van 
toepassing kan zijn, want hij heeft wel een ontmoeting met de Heer Jezus gehad (vgl. 
Gl 1:12, 16, 17). Ouweneel stelt echter dat Paulus getuige was van de verheerlijkte 
Heer in de hemel terwijl de twaalf discipelen getuigen waren van de vernederde Heer 
op aarde. Het gaat in Hb 2:3 over de dingen die de Heer op aarde aan Zijn discipelen 
heeft geleerd. 

 
- Waarschijnlijk kort vóór de val van Jeruzalem en de tempel (70 nC) 

Wellicht kort voor Paulus’ marteldood (64 of 67 nC) 
- Tweede generatie van gelovigen (Hb 2:3). 
- Geruime tijd na de bekering van de geadresseerden (Hb 5:12). 
- ‘De dagen van vroeger’ (Hb 10:32). 
- Sommige voorgangers waren al gestorven (Hb 13:7). 
- Timotheüs was in de gevangenis geweest (Hb 13:23). 
- De val van het jodendom (Jeruzalem, tempel) lijkt aangekondigd te worden (Hb 

12:27). 
- Er is in Hebreeën geen enkele verwijzing naar de val van Jeruzalem (70 nC) en de val 

van de tempel. Mocht deze al hebben plaatsgevonden op het moment dat deze brief 
werd geschreven, zou deze dramatische gebeurtenis, gezien de thematiek (de Oud-
Testamentische eredienst heeft afgedaan) zeker genoemd zijn.  

 
- Waarschijnlijk aan Joodse christenen in Palestina 

Waarschijnlijk vanuit Italië 
- De titel ‘Aan de Hebreeën’ vormt geen onderdeel van de geïnspireerde inhoud, maar 

wordt sinds de tweede eeuw aan de brief gegeven. 
- De geadresseerden lijken een bepaalde gemeenschap van gelovigen, waarmee de 

schrijver een band heeft (Hb 13:19, 23). 
- De schrijver kent de goede werken (Hb 6:9-10), maar ook de tekortkomingen van 

deze groep gelovigen (Hb 2:1; 3:12; 4:11; 5:11-14; 6:11-12; 10:25; 12:15; 13:7, 
17). 

- Gericht aan Joodse christenen (o.a. Hb 1:1; 2:3, 16-18; 4:3; 6:17-18; 9:15; 13:13).  
- De parallel tussen ‘de vaderen’ uit het Oude Testament en ‘ons’ (Hb 1:1).  
- De ‘erfgenamen van de beloften’ (Israël) worden gelijkgesteld aan ‘wij’ (Hb 6:17-

18). 
- De geadresseerden maken nog deel uit van ‘de legerplaats’, waaruit Jezus is 

uitgestoten. 
- In verschillende teksten wordt over ‘het volk’ gesproken (Hb 5:3; 7:5, 11, 27; 9:7, 

19; 10:30; 11:25). 

                                                
2 vgl. Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 674-675) 
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- De hele brief steunt op een grote kennis van het Oude Testament en er wordt grote 
nadruk gelegd op het ‘betere’ van het christelijk geloof ten opzichte van de Oud-
Testamentische eredienst. 

- De plaats waar deze groep Joodse christenen zich bevonden, kunnen we alleen 
afleiden uit Hb 13:24 (u groeten ‘die van Italië’). 
- Mogelijkheid 1: ‘die van Italië’ bevinden zich in Italië samen met de schrijver van 

de brief en zij groeten de geadresseerden die niet in Italië zijn (maar 
waarschijnlijk in Palestina). 

- Mogelijkheid 2: ‘die van (‘uit’) Italië’ komen oorspronkelijk uit Italië, maar 
bevinden zich ten tijde van het schrijven van deze brief ergens anders. De 
geadresseerden bevinden zich bij deze mogelijkheid wel in Italië (bijvoorbeeld in 
Rome). 
- Volgens mij zijn er voor beide mogelijkheden geen sterke argumenten. 

Ouweneel geeft de voorkeur voor mogelijkheid 1 en hij wijst daarbij op de 
traditie van de kerkvaders, het sterke verband tussen de thematiek van de brief 
en de tempeldienst (alhoewel hij zegt dat het eigenlijk over de 
tabernakeldienst gaat), de heenwijzingen naar de aanstaande van Jeruzalem 
(Hb 10:25; 12:27; 13:13, 14) en de genoemde vroegere verdrukkingen (Hb 
10:32; 12:4) die dan in Handelingen terug te vinden zijn (Stefanus en Jakobus 
zouden dan de ontslapen voorgangers, Hb 13:7) kunnen zijn (Hd 7; 12:2). 

- Pawson gaat er vanuit dat de brief aan de Joodse christenen in Rome is 
geschreven, na die andere brief, de brief aan de Romeinen (waarin nog geen 
sprake was van vervolgingen).3  

 
Waarom geschreven? 
- Het doel van de brief hangt nauw samen met de geadresseerden.  

- Als we aannemen dat de geadresseerden Joodse christenen in Rome zijn rond 64 nC, 
dan is dit een interessant gegeven. In 64 nC woedde er namelijk een hevige brand in 
Rome. Hierop volgde hevige christenvervolgingen, omdat er een dader moest worden 
aangewezen voor de brand. Christenen waren hiervoor een makkelijke plooi. Omdat 
het Jodendom een wettelijk erkende religie was in het Romeinse Rijk, zal de 
verleiding voor Joodse christenen groot zijn geweest om terug te vallen op hun Joodse 
religie.4 

- Het wordt uit verschillende teksten in ieder geval duidelijk dat de schrijver waarschuwt 
voor geloofsafval: Hb 2:1,3; 3:12; 4:11; 6:5-6; 10:26, 29; 12:25. 

- Het hoofdonderwerp van de brief is duidelijk dat het christendom in elk opzicht beter is 
dan het Jodendom. 
- een betere hoop (Hb 7:19) 
- een beter verbond (Hb 7:22; 8:6) 
- betere beloften (Hb 8:6) 
- betere slachtoffers (Hb 9:23) 
- een beter bezit (Hb 10:34) 
- een beter vaderland (Hb 11:16) 
- een betere opstanding (Hb 11:35) 

- Al deze zaken zijn beter omdat ze onvoorwaardelijk zijn (i.t.t. voorwaardelijk), 
namelijk op basis van het verlossingswerk van Jezus Christus (i.t.t. de werken van 
de wet) en betrekking op geestelijke, blijvende dingen (i.t.t. aardse, vergankelijke 
dingen). 

                                                
3 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1320-1322) vgl. A Theology of the New Testament, Ladd (p 618) 
4 Zie ook: De brand van Rome, Paul Maier 
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- De ‘betere’ of ‘grotere’ Persoon van de Heer Jezus is daarom ook het hoofdonderwerp 
van de brief. (De gearceerde stukken zijn min of meer af te leiden uit de tekst.) 
- meer dan de engelen (Hb 1:4) 
- hoger dan de mensen in het toekomstige aardrijk (Hb 2:5-9) 
- hoger dan de vele zonen van God (Hb 2:10-18) 
- hoger dan Mozes (Hb 3:3) 
- hoger dan Jozua (Hb 3:18-4:8) 
- hoger dan David (Hb 4:1-9) 
- hoger dan Aäron (Hb 4:14-7:28): de orde van Melchisedek, die meer is dan de 

orde van Aäron (vgl. het mindere dat door het meerdere wordt gezegend, Hb 7:7) 
 
Wat betekent de brief voor ons? 
- Als wij de brief beschouwen als een oproep aan Joodse christenen om niet terug te vallen 

in hun oude Joodse religie, kan dit voor sommigen de vraag oproepen wat de relevantie 
voor hedendaagse christenen (uit de heidenen) dan is. Hier is het volgende tegen in te 
brengen: 
- Het Oude Testament is ons tot lering geschreven (Rm 15:4; 1Kor 10:6, 11). 
- Net zoals het Oude Testament een belangrijke betekenis heeft als fundament, 

voorbereiding, illustratie en demonstratie van (de boodschap van) het Nieuwe 
Testament (zie aantekeningen ETS0301 Inleiding NT). 

- De brief geeft ons inzicht in de Persoon van Jezus Christus, in Zijn leven, in de betekenis 
van Zijn offer, in Zijn verheerlijking en in Zijn toekomst. 
- Er zijn twee aspecten aan het middelaarschap van de Heer Jezus. 

- God is naar ons toe naar buiten gekomen in de Zoon. In deze zin is de Heer Jezus 
de Apostel (Hb 3:1), de ware Mozes en de ware Jozua. 

- Wij mogen naderen tot God in de Zoon. In deze zin is de Heer Jezus de 
Hogepriester (Hb 3:1), de ware Aäron. 

- In de brief aan de Hebreeën wordt veel aandacht besteed aan de verschillende 
eigenschappen van Christus. In de theologie wordt dit christologie (‘leer over 
Christus’) genoemd.  
- Opvallend is dat er in de Brief aan de Hebreeën zowel veel aandacht wordt 

besteed aan het mens-zijn van Christus (Hb 2:14, 17, 18; 4:15; 5:7-8) als veel 
aandacht wordt besteed aan het God-zijn van Christus (bijvoorbeeld Hb 1:5-14).5 

- Deze prachtige kennis gaat niet buiten ons om, maar heeft grote invloed op ons leven als 
christenen. 
- Zoals Christus een beeld is van Aäron, zo zijn wij (het huis van Christus) een beeld 

van het huis van Aäron, priesters dus (Hb 3:6; 10:19-22 vgl. 1Tm 3:15; 1Pt 2:5, 9; Op 
1:6; 5:10). De zonen (vgl. Hb 2:10) waren de enige die mochten naderen, net zoals wij 
nu vrijmoedig tot God mogen naderen (Hb 4:16). 

- Uit het Oude Testament kunnen wij leren dat er hoge eisen worden gesteld aan de 
heiligheid van priesters. Als wij onze positie in Christus beseffen dan kunnen wij geen 
loopje nemen met heilig-zijn. Daarom moeten wij ons iedere dag weer bewust zijn 
van ‘de wassing van de wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest’ (Tt 
3:5).  

- Ondanks het feit dat de brief veel theorie bevat, zijn er ook veel praktische aanwijzingen 
te vinden. 

                                                
5 A Theology of the New Testament, Ladd (p 621, 625) 
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- Waarschuwingen tegen het gevaar van afdrijven van de behoudenis (Hb 2:1-4), van 
afval en ongehoorzaamheid (Hb 3:7-4:13), van onrijpheid en afval (Hb 5:11-6:20), het 
gevaar van het moedwillig zondigen en Christus verachten (Hb 10:23-29). 

- Let op de vele praktische aanwijzingen die beginnen met ‘laten wij’: Hb 4:1, 11, 14, 
16; 6:1; 10:22, 23, 24, 25; 12:1, 28; 13:13, 15.  

 
2. Inhoud 
 
Hoofdstuk 1 
- We lezen dus de brief door de bril van een Joodse christen die op het punt staat terug te 

vallen in het Jodendom. 
- De ernst van deze afval die in deze brief wordt voorgehouden en de uiteenzetting van 

de fundamenten van het geloof die in deze brief worden uiteengezet, zijn voor ons 
echter net zo relevant en nuttig tot opbouw van ons geloof. 

 
- Hebreeën valt gelijk met de deur in huis met het contrast tussen ‘het oude’ en ‘het 

nieuwe’. Let op de verschillende contrasten in Hb 1:1. 
- ‘Vroeger’ t.o.v. ‘in het laatst van deze dagen’ 
- ‘Vele malen en op vele wijze’ t.o.v. ‘in (de) Zoon’ (dus eenmalig) 

- De openbaring in het Oude Testament  is eigenlijk fragmentarisch. Er wordt 
iedere keer een ‘stukje’ van de ‘puzzel’ getoond, maar we zien nooit het hele 
plaatsje. Zo leggen alle profeten andere accenten, maar nooit zien wij in het Oude 
Testament het volledige beeld dat wij hebben ontvangen in de Zoon.6 

- ‘Tot de vaderen’ t.o.v. ‘tot ons’ 
- ‘In de profeten’ t.o.v. ‘in (de) Zoon’ 

- Volgens de voetnoot in de Telosvertaling is het ontbreken van het lidwoord ‘de’ 
belangrijk, want daarmee staat er feitelijk dat God Zelf heeft gesproken ‘in Zoon’, 
oftewel God-Zoon heeft gesproken.  

- Dat wat vroeger was is voorbij, want in één keer en op één manier heeft God Zelf 
voorgoed gesproken (‘in het laatst der dagen’). We hoeven dus ook geen nieuwe 
openbaring van God te verwachten (met betrekking tot het heil). De Zoon Jezus heeft 
dit voorgoed gedaan en daarmee heeft Hij dat wat was afgesloten. 

 
- In vers 2 en 3 somt de schrijver zeven kenmerken van de heerlijkheid van de Zoon op en 

eindigt met de stelling dat Jezus meer is dan de engelen (Hb 1:4). Deze stelling wordt 
vervolgens beargumenteerd in de verzen 5 tot en met 14. 
- Let op de bijwoorden om het betoog van de schrijver goed te volgen. De stelling dat 

de Zoon meer is dan de engelen wordt ondersteund door de argumenten in vers 5-14 
(beginnend met ‘Want…’). Dan komt de schrijver tot het belang van dit feit in 2:1, 
waar hij begint met ‘Daarom…’. 

- Uit de verzen 2 en 3 leren wij al heel veel over ‘de Zoon’, bijvoorbeeld dat Hij 
betrokken is geweest bij de schepping, dus dat Hij altijd bestaan heeft (dit wordt Zijn 
preëxistentie genoemd, Hij bestond voordat alles er was).  

- In de verzen 5 tot en met 14 leren we vervolgens aan de hand van verschillende citaten 
uit het Oude Testament meer over de identiteit van de Zoon. Daar is een stijgende lijn 
in te ontdekken. 
- Hij is de Zoon van God, omdat God Hem verwekt heeft (vs 5-6) 
- Hij is God Zelf (vs 7-9) 

                                                
6 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1331) 
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- Hij is niet ‘een god’, maar Jahweh (vs 10-12) 
- In de brief aan de Hebreeën wordt vaak uit de Septuaginta (LXX7) geciteerd. 

Deze Griekse vertaling van het Oude Testament werd in de eerste eeuwen 
voor Christus gemaakt. Het citaat in Hb 1:10-12 komt uit Ps 102:26-28. In 
LXX staat daar: ‘In het begin hebt U, o Heer (Kurios)…’, 

- De verbondsnaam van de enige, ware God wordt gebruikt. Yehowa is een 
combinatie van de onuitgesproken Godsnaam YHWH en Adonai. Samen 
vormen deze namen YaHoWaH (Jehova). Waar een Jood YWHW zag staan, 
las/leest hij Adonai. Waar in het Hebreeuws ‘Jehova’ staat, wordt in het 
Griekse ‘kurios’ gebruikt. Beide worden in het Nederlands vertaalt met HEER 
(NBV), HERE (NBG) of HEERE (SV).  

 
Hoofdstuk 2 
- Waarom is het in het betoog van de schrijver belangrijk dat de Zoon meer is dan de 

engelen? 
- Voor een antwoord op deze vraag moeten we kijken op de eerste oproep in de brief om 

niet af te vallen van het christelijk geloof (Hb 2:1-4). Hierin vinden we tussen vers 2 
en 3 het contrast tussen ‘het woord door engelen gesproken’ en ‘zo’n grote 
behoudenis (…) waarover aanvankelijk gesproken is door de Heer en (…) bevestigd is 
door hen die het gehoord hebben’. 

- Uit Hd 7:53 en Gl 3:19 weten wij dat de wet door bemiddeling van engelen is 
gegeven. De heilige en goede wet, die het hart vormt van het Jodendom, was gegeven 
door verheven engelen. De behoudenis is echter gegeven door de Heer zelf, namelijk 
door de Zoon Jezus, die daarna zijn apostelen heeft uitgezonden met deze boodschap.  
- De betrokkenheid van engelen bij de wetgeving op de Sinaï kan goed te maken 

hebben met het vuur en de bliksem die daarbij zichtbaar waren (Ex 19:16, 18). In 
Hb 1:7 wordt Ps 104:4 (LXX) geciteerd waar staat dat God Zijn dienaren 
(engelen) maakt tot een vuurvlam.8 

 
- De redenatie van de schrijver is als volgt: De Zoon is meer dan de engelen. Overtreding 

van het woord door engelen gesproken (d.i. de wet) had rechtvaardige vergelding tot 
gevolg. Des te meer zal het woord gesproken door de Zoon (d.i. de behoudenis) vergolden 
worden als het veronachtzaamd of geminacht wordt. 
- Let op de ondersteunende getuigen van het woord gesproken door de Zoon (Hb 2:3-4): 

(1) ‘hen die het gehoord hebben’ (dit zijn de discipelen/apostelen) en de Heilige 
Geest, Die werkt door tekenen, wonderen en krachten. 

 
- Vervolgens gaat de schrijver verder met zijn vergelijking tussen de Zoon en de engelen, 

maar nu op een ander niveau. In het eerste hoofdstuk toont de schrijver aan dat de Zoon 
van God meer is dan de engelen. In het tweede hoofdstuk legt de schrijver nadruk op het 
menszijn van Jezus (Hb 2:14, 17, 18) en van daaruit toont hij aan dat de Zoon des mensen 
ook meer is dan de engelen. 
- De schrijver begint met een belangrijke stelling (Hb 2:5): het toekomstige aardrijk 

wordt niet onderworpen aan engelen.  

                                                
7 Septuaginta (Grieks) of LXX (Romeins) staat voor het getal ‘zeventig’, dat een verwijzing is naar het aantal 
vertalers dat aan deze vertaling heeft gewerkt. 
8 Voor verdere associaties tussen engelen en vuur (of andere natuurverschijnselen) zie: Wij zien Jezus I, 
Ouweneel (p 30); De schepping van God, Ouweneel (p 83-85) 
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- Vervolgens wordt aangetoond aan de hand van Ps 8 (LXX) dat alles onderworpen zal 
worden aan de mens.9 Dit lijkt terug te grijpen op Gn 1:26, 28 waar de mens wordt 
geroepen om te heersen.10 Maar op dit moment zien wij nog niets (of niets meer) van 
deze heerschappij van de mens, omdat de mens door de zondeval de heerschappij 
heeft verkwanseld aan de duivel (zie o.a. Jh 12:31 waar de duivel de ‘overste van de 
wereld’ wordt genoemd).  
- Omdat de verleider bij de zondeval (de duivel) en het gevolg van de zondeval (de 

dood) worden genoemd (Hb 2:14) lijkt de schrijver ook hierin te verwijzen naar 
de eerste hoofdstukken van Genesis.  

- Maar wij zien wel Jezus! Om de gevolgen van de zondeval teniet te doen (Hb 2:14) is 
de Heer Jezus gekomen. Hij is mens geworden (heeft deelgenomen aan ‘vlees en 
bloed’) om het oorspronkelijke plan van God te realiseren, namelijk dat de mens zal 
heersen, maar dan wel de Mens die God altijd voor ogen heeft gehad, Jezus Christus. 
- Heeft Ps 8 nou betrekking op de mens of op de Mens? 

- In 1Kor 15:27 en Ef 1:22 past Paulus citaten uit deze psalm ronduit op Christus 
toe. 

- Ouweneel schrijft: ‘Het mag waar zijn dat de psalm in eerste instantie de 
grootheid van de eerste Adam beschrijft, zij het dan wel met een opmerkelijk 
optimisme en idealisme dat aan de zondeval totaal voorbijgaat. Maar in 
tweede instantie spreekt de psalm van de laatste Adam (vgl. 1Kor 15:45), in 
een taal die, om de parallellie tussen de eerste en de laatste Adam goed te laten 
uitkomen, duidelijk teruggrijpt op Gn 1. In Ps 8 klinkt enerzijds nog door wat 
de eerste Adam bezeten heeft, maar door de zonde heeft verspeeld, en wordt 
anderzijds vooruitgegrepen op wat de laatste Adam in het messiaanse rijk zal 
bezitten (vgl. Js 11:1-10; 65:21-25).’11 

- Op een prachtige manier toont de schrijver aan dat zowel het oorspronkelijke plan van 
God met de mens als de menswording van Jezus verweven zijn in Ps 8. 
- De mens was geroepen om te heersen, maar er is niets (meer) van te zien. 
- Wel is Jezus te zien, die voor een korte tijd ‘een weinig minder dan de engelen 

gemaakt was’. 
- Hoe we dit ‘minder dan de engelen’ moeten interpreteren is afhankelijk van het 

gedeelte ‘vanwege het lijden van de dood’. Als we dit betrekken op ‘minder 
dan de engelen’ dan begrijpen wij dat de Heer Jezus voor ‘een korte tijd’ (deze 
vertaling is ook mogelijk voor ‘een weinig’) minder dan de engelen is 
gemaakt omdat Hij zou gaan sterven. Als we ‘vanwege het lijden van de dood’ 
niet op het voorgaande betrekken (maar op ‘met heerlijkheid en eer 
gekroond’) dan zou dit de suggestie kunnen wekken dat mensen minder dan 
engelen zijn. Dit idee komen we niet tegen in de Bijbel (vgl. bijvoorbeeld Hb 
2:5) en kan zeker niet worden toegepast op de volmaakte Mens Jezus. 

- Doordat de Heer Jezus mens is geworden en de dood is ingegaan kon Hij de 
mensen verlossen. Hij was de Mens die door Zijn dood vele zonen meetrok tot 
heerlijkheid (Hb 2:10), Gods oorspronkelijke plan met de mens.12 Onder alle 
gelovige mensen (broeders) is Hij de Eerste (de Leidsman).  
- In dat verband moeten we nog aandacht besteden aan de benaming 

‘Eerstgeborene’ (Hb 1:6). Deze benaming komen we ook tegen in Rm 8:29; 

                                                
9 De laatste twee keer ‘hem’ in Hb 2:8 moet in dit geval met een kleine letter worden vertaald (vgl. SV/NBG i.t.t. 
Telos) 
10 vgl. Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 679) 
11 De Christus van God, Ouweneel (p 175-177) 
12 vgl. de afbeelding in het ETS-werkboek NT (p 18) 
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Kol 1:15, 18; Op 1:5. Dit is een moeilijk te begrijpen benaming voor de 
eeuwige, preëxistente Christus. Als we deze benaming echter lezen in het licht 
van Kol 1:15-16, dan kunnen we niets anders concluderen dan dat het een 
andere betekenis moet hebben dan de eerstgeboren of -geschapen mens, want 
in dit tekstgedeelte staat namelijk dat alle dingen door de eerstgeborene van de 
hele schepping zijn geschapen. ‘Eerstegeborene’ heeft daarom betrekking op 
het ‘eerste in rang zijn’ (er zijn er meer, maar Hij is de eerste, de 
belangrijkste). 

We moeten deze benaming niet verwarren met ‘eniggeborene’ (Jh 1:14, 18; 
3:16, 18; 1Jh 4:9), dat betrekking heeft op het uniek zijn van de Zoon (er is er 
maar één).13 

- Ondanks, of beter gezegd via, deze weg van vernedering gaat het uiteindelijk om de 
heerlijkheid van Christus, Die Hij nu al bezit (Hb 2:9) maar Die ten volle zichtbaar zal 
zijn als alles in het ‘toekomstige aardrijk’ (Hb 2:5) aan Hem onderworpen is (Hb 
2:8).14 
- Christus is de Eerste (in de zin voornaamste) Mens, de Leidsman, de 

Eerstgeborene, Die God altijd voor ogen heeft gehad. 
 

Hoofdstuk 3-4 
- Aan het einde van hoofdstuk 2 wordt gezegd waarom de Heer Jezus de weg van de 

menswording moest gaan: ‘…opdat Hij een barmhartig en trouw hogepriester zou zijn in 
de dingen die God betreffen, om voor de zonden van het volk verzoening te doen’ (Hb 
2:17).  
- Dit vormt een belangrijk aanknopingspunt voor het vervolg van de brief aan de 

Hebreeën waar wordt uitgeweid over het hogepriesterschap van de Heer Jezus. 
- In Hb 3:1 vinden we een samenvatting van het voorafgaande (let in dit verband op 

‘daarom’, waar het vers mee begint): de Heer Jezus is zowel apostel als hogepriester. 
- Apostel (‘uitgezondene’): Hb 1:1 (‘God heeft gesproken in (de) Zoon’) tot en met Hb 

2:3-4 (‘waarover gesproken is door de Heer’) 
- Hogepriester (middelaar): de Heer Jezus is mens geworden opdat Hij hogepriester zou 

zijn (Hb 2:17) 
- Hij is in alle dingen aan ons gelijk geworden, met uitzondering van de zonde (Hb 

2:17; 4:15). Daarom is Hij ook de betere Hogepriester. Het is in dit verband 
belangrijk om op te merken dat de Heer Jezus als mens zonder zonde is geweest 
(en daarmee het argument te verwerpen dat Hij zonder zonde kon zijn omdat Hij 
ook God is).  

- Beide ambten worden in het volgende gedeelte uitgewerkt aan de hand van twee 
belangrijke personen uit het Oude Testament, die beiden een type van de Heer Jezus zijn: 
Mozes en Aäron.  
- Mozes als de van God gezondene (apostel) 
- Aäron als de hogepriester die middelaar was tussen het volk en God 

- Eerst werd dus aangetoond dat de Heer Jezus meer is dan de profeten (Hb 1:1), vervolgens 
meer dan de engelen (Hb 1:2-2:18) en vervolgens toont de schrijver aan dat Hij ook meer 
is dan Mozes (Hb 3:2-6). Daarmee wil de schrijver aantonen dat het christelijk geloof 
beter is dan het Jodendom. 

                                                
13 De Christus van God, Ouweneel (p 281-282) 
14 Met dit voor ogen is het helemaal geen onjuiste interpretatie om de laatste twee keer ‘Hem’ in Hb2:8 met een 
hoofdletter te vertalen (vgl. Telos i.t.t. SV/NBG). 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0304 Hebreeën (I)  

J.M. Zwart Pagina 9 van 11 december 2008 (v 1.0)  

- Opvallend is het dat de lezers er nadrukkelijk op worden gewezen om naar Jezus te 
kijken (Hb 3:1). Deze oproep wordt in de brief aan de Hebreeën verschillende keren 
gedaan (Hb 2:9; 3:1; 7:4; 12:2).  

 
- Vervolgens begint de schrijver te spreken over de geloofspraktijk van zijn gelovige lezers. 

Hierbij houdt hij het voorbeeld van het volk Israël in de woestijn voor. Deze les is een 
ernstige les. 
- Het gedeelte vangt aan met een citaat uit Ps 95:7-11 (LXX), waarmee het onderwerp 

op de kaart wordt gezet: het wel of niet ingaan in de rust.  
- De daaropvolgende verhandeling spreekt vervolgens over verschillende ‘aspecten’ van 

deze rust. 
1. De rust van de zevende scheppingsdag (Hb 4:3, 10). 
2. Het beloofde land als type van de rust (Hb 4:3, 5), maar dit was niet de ware rust 

(Hb 4:8). 
3. de rust waarover David sprak: het Davidische koningschap als type van de 

regering van de ware David (Hb 4:7). 
4. De resterende sabbatsrust (Hb 4:9). Wij moeten volharden om in die rust in te gaan 

(Hb 4:11). 
- God heeft dus vanaf het begin een rust aan de zijnen beloofd. Door ongeloof kon het 

volk van Israël deze rust niet binnengaan. Maar het ‘heden’ van David is een nieuwe 
oproep (Hb 4:7) die nog steeds klinkt (Hb 3:13) en vooruitwijst naar de ware rust die 
op het ‘toekomstig aardrijk’ zal heersen onder de Heer Jezus Christus. 
- Ouweneel schrijft: ‘In beide gevallen (JMZ: na de schepping en na Israëls 

woestijnreis) kwam de rust van God ten einde doordat de mens God ‘arbeid’ 
bezorgde en Hij weer ‘aan het werk’ moest.’ Vervolgens noemt Ouweneel Js 
43:24 (SV) en Jh 5:17.15 

- Ongeloof is de oorzaak dat mensen de rust van God niet ingingen en kan dat nog 
steeds zijn. Daarom is de oproep in Hb 3:12-15 zo ernstig: ‘afvallen van de levende 
God’, ‘verhard worden door het bedrieglijke van de zonde’, ‘het begin van het 
vertrouwen tot het einde toe vasthouden’. Of Hb 4:11: ‘Laten wij ons dan beijveren in 
die rust in te gaan, opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van 
ongehoorzaamheid’. 
- Hb 4:2 benadrukt de noodzaak van geloof bij het horen van het woord. In de King 

James vertaling wordt het zo gezegd: het Woord was niet mixed with faith in 
degenen die het aanhoorden. Het aanhoren van het Woord is niet genoeg. Ik moest 
in dit verband denken aan de gelijkenis van de zaaier (Mk 4:20). De juiste 
uitwerking is: het woord horen, het woord ontvangen (geloven en gaan toepassen) 
en vervolgens vrucht dragen (wat werkt het woord uit in je leven?). 

- Ongeloof, verharding en ongehoorzaamheid. De oorzaak ligt in de bedrieglijkheid van 
de zonde. Op onze ‘reis’ hebben we daarom het Woord (Hb 4:12-13) en de 
Hogepriester (Hb 4:14-16) nodig. 
- Het Woord oordeelt de gedachten en overleggingen (zondige verleidingen) in ons. 

Voor de verzoekingen in ons is de ‘snijdende’ kracht van het Woord nodig. In het 
licht van het Woord staan wij open en bloot in al onze zwakheid. 

- De Hogepriester helpt ons in de verzoekingen (zondige verleidingen) rondom ons.  
Onze reis heeft dus twee kanten: onze verantwoordelijkheid (het ‘beijveren’ en ons 
stellen onder het gezag van het Woord) én de genade die de Hogepriester ons schenkt. 

                                                
15 De schepping van God, Ouweneel (p 179-180) 
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- Nogmaals: pas als wij volharden zullen wij ingaan in de rust. Volharden is geloven en 
geloven is gehoorzamen (Hb 3:14; 4:1-2, 11). Dit heeft niets te maken met het 
aanhoren van een prachtige preek of een mooie Bijbelstudie, maar het geloven en 
toepassen en daardoor vruchtbaar maken van de boodschap. 

 
- Wiersbe maakt nog een andere toepassing op het ingaan in de rust. Hij wijst op het 

verschil in betekenis tussen de verlossing uit Egypte en het binnengaan in Kanaän.16 
- Onze verlossing door Christus komt overeen met de verlossing uit Egypte (Christus 

ons Paaslam is geslacht, 1Kor 5:7). Maar het ingegaan in Kanaän, is volgens Wiersbe 
een ‘symbool van het leven van zegen en strijd, voortgang en overwinning die we 
hebben in Christus als we ons overgeven aan Hem en Hem vertrouwen’. 

- Wiersbe stelt scherp: ‘Ongeloof is een zonde waar ook christenen mee kampen en dit 
ongeloof komt uit een boos hart dat het Woord negeert. Het is één ding om God te 
vertrouwen voor redding, maar heel anders om onze wil en leven aan Hem over te 
geven voor dagelijkse leiding en dienst (aan Hem)’. 

 
 
 

                                                
16 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 683-684) 
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Bijlage: overzichten van het boek aan de Hebreeën 
 
Wij zien Jezus, Ouweneel 
 
A.  De betere Persoon (1:1-7:28) 
 I.  Jezus de Zoon van God – hoger dan de engelen (1:1-14) 
 Tussenzin: de grotere behoudenis (2:1-4) 

II. Jezus de Zoon des mensen – hoger dan de mensen (2:5-18) 
III. Jezus de Zoon over Gods huis – hoger dan Mozes (3:1-6) 
Tussenzin: Jezus hoger dan Jozua (3:7-4:13) 
IV. Jezus hogepriester voor onze zwakheden – hoger dan Aäron (4:14-5:10) 
Tussenzin: betere en met behoudenis verbonden dingen (5:11-6:20) 

 V.  Jezus hogepriester voor onze eredienst – hoger dan Aäron (7:1-28) 
 
B.  Het betere bestel (8:1-10:18) 
 I. Jezus middelaar van een beter verbond (8:1-13) 
 II. Jezus ingegaan in de volmaaktere tabernakel (9:1-12) 

III. Jezus het betere offer (9:13-10:18) 
 
C. De betere levenswandel (10:19-13:25) 
 I. Jezus de invoerder in het heiligdom (10:19-22) 
 Tussenzin: het betere en blijvende bezit (10:23-34) 

II. Jezus de overste leidsman door de woestijn (10:35-12:11) 
Tussenzin: het beter sprekende bloed (12:12-13:7) 
III. Jezus de voorganger buiten de legerplaats (13:8-16) 
Epiloog: Jezus de grote herder van de schapen (13:17-25)  

 
Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe 
 
I. Een superieure Persoon: Christus (1-6) 

A. Christus vergeleken met de profeten (1:1-3) 
B. Christus vergeleken met de engelen (1:4-2:18) 
C. Vermaning: Laat ons niet afdrijven van het Woord (2:1-4) 
D. Christus vergeleken met Mozes (3:1-6) 
E. Vermaning: Laat ons niet twijfelen aan het Woord (3:7-4:13) 
F. Christus vergeleken met Aäron (4:14-6:20) 
G. Vermaning: Laat ons niet afstompen ten opzichte van het Woord (5:11-6:20) 

 
II. Een superieur priesterschap: Christus en Melchizedek (7-10) 

A. Een betere orde: Melchizedek, niet Aäron (7) 
B. Een beter verbond: nieuw, niet oud (8) 
C. Een beter heiligdom: hemels, niet aards (9) 
D. Een beter offer: Gods Zoon, geen dieren (10) 
E. Vermaning: Laat ons niet het Woord minachten (10:26-39) 
 

III. Een superieur principe: Geloof (11-13) 
A. De voorbeelden van geloof (11) 
B. De volharding van geloof (12:1-13) 
C. Vermaning: Waarschuwing tegen ongehoorzaam zijn aan het Woord (12:14-19) 
D. De bewijzen van geloof (13) 


