
 
Evangelische Toerusting School  ETS0305 Hebreeën (II)  

J.M. Zwart Pagina 1 van 15 januari 2009 (v 1.0)  

Hebreeën (II)1 
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Bijlage: de zondeloosheid van de Heer Jezus 
 
1. Inleiding 
 
Achtergrond (zie aantekeningen ETS0304 Hebreeën I) 
- In de eerste les hebben we gezien dat de brief aan de Hebreeën is geschreven aan Joodse 

christenen in Rome of in Palestina. Wegens heftige vervolgingen (respectievelijk onder 
Nero of de vervolging van de eerste gemeente in Jeruzalem) zijn er sommigen onder hen 
die wilden terugkeren naar het jodendom. Het hoofdonderwerp van de brief is de 
superioriteit van het christendom ten opzichte van het jodendom. Deze superioriteit komt 
volledig door het werk en de Persoon van de Heer Jezus.  

- Door de leerstellige uiteenzettingen heen onderbreekt de schrijver regelmatig zijn betoog 
om de geadresseerden aan te sporen niet af te vallen van hun geloof.  

 
Hoofdstuk 1-4 (zie aantekeningen ETS0304 Hebreeën I) 
- In het eerste hoofdstuk wordt de Goddelijkheid van Jezus geschilderd aan de hand van 

verschillende verzen uit het Oude Testament.  
- In het tweede hoofdstuk hebben we ontdekt dat het Woord van de Zoon meer is dan het 

woord van engelen (de wet). Vervolgens wordt laten zien hoe Jezus door deel te nemen 
aan vlees en bloed (dus in Zijn menszijn) heeft bewezen de volmaakte Hogepriester te 
zijn. Niet alleen om met ons mee te kunnen voelen, maar vooral om voor ons verzoening 
te doen. 

- In het derde en vierde hoofdstuk wil de schrijver uitweiden over het Hogepriesterschap 
van de Heer Jezus, maar hij onderbreekt zichzelf om te vragen of de geadresseerden 
werkelijk in de rust zijn ingegaan. Aan de hand van de geschiedenis van het volk van 
Israël wordt geschilderd hoe ongeloof het volk van God afhield van het ingaan van de rust 
(een leven van zegen en strijd). Geloof, volharding en gehoorzaamheid hangen samen. 
Hierbij hebben wij twee steunen: het Woord (dat onze zonden blootlegt) en de 
Hogepriester (die kan meevoelen met onze moeiten). 

                                                
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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2. Hoofdstuk 5-6 
 
- In hoofdstuk 5 begint de schrijver aan een uiteenzetting over het betere hogepriesterschap 

van de Heer Jezus en dit betoog loopt eigenlijk door tot en met hoofdstuk 10. Eerst 
onderbreekt de schrijver zijn betoog echter in Hb 5:11-6:19.  

 
- De schrijver zet de overeenkomsten en de verschillen tussen het hogepriesterschap van Aäron en Christus 

tegenover elkaar. 
 

Overeenkomsten 
- Voor mensen aangesteld in de dingen van God (Hb 5:1). 
- Toegeeflijk tegenover de onwetenden en dwalenden (Hb 5:2). 
- Offeren voor het volk met het oog op de zonden (Hb 5:3). 
- Niet de eer van het hogepriesterschap voor zichzelf (Hb 5:4). 
 
Verschillen 
Aäron      Christus 
Uit mensen (vs 1) Zoon van God (vs 5) 
Geroepen (vs 4) Verwekt (vs 5) en begroet (vs 10) 
Met zwakheid (vs 2) Zonder zonde (Hb 4:15) 
Ook offeren voor zichzelf (vs 3) Zichzelf offeren voor anderen (vs 9) 
Ondanks zijn leven op aarde (vs 1-3)   Op grond van Zijn leven op aarde (vs 7-9) 
Naar de orde van Levi Naar de orde van Melchizedek 

 
- De perfectie van Christus’ hogepriesterschap is gebaseerd op een betere priesterorde, een 

groter ‘meeleven’ (Wiersbe: ‘sympathy’) met het volk en een beter offer. Het betere 
priesterschap en het betere offer worden in de komende hoofdstukken uitgewerkt. Het 
grotere meeleven vinden we in Hb 5:7-8 en ook al in Hb 2:17-18 en Hb 4:15.  
- De Heer Jezus heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft (Hb 5:8). 

Hierbij moeten wij niet denken dat de Heer Jezus vanuit ongehoorzaamheid 
gehoorzaamheid heeft geleerd. Hij is immers zonder zonde (Hb 4:15). Wat bedoeld 
wordt, is dat de Heer Jezus door het lijden heen de gehoorzaamheid tot volheid heeft 
gebracht (zie Hb 5:9). Wiersbe vergelijkt Hem met een brug die vijftig ton heeft 
gedragen, terwijl wij mensen slechts twee ton hebben gedragen. Hij is de brug naar 
God die betrouwbaar is gebleken uit Zijn leven hier op aarde.2 

- Het sterke geroep, de tranen, de gebeden en de smekingen doen denken aan 
Gethsemane (Mt 26:36-46; Mk 14:32-42; Lk 22:39-46). Let op dat er staat dat God 
Hem ‘uit de dood kon verlossen’ (Telos, SV, NBG). De NBV vertaalt m.i. onjuist 
´van de dood’. De Heer Jezus wilde de wil van de Vader doen. De wil van de Vader 
was dat de Zoon een verzoende dood zou sterven. Dat God Hem uit deze dood zou 
verlossen betekent iets heel anders als dat God Hem van deze dood zou verlossen. In 
het laatste geval zou er namelijk geen verzoenend sterven zijn geweest. 

- De schrijver gebruikt de vergelijking tussen de Heer Jezus en Aäron om aan te tonen dat 
het hogepriesterschap van Christus van een betere, hogere orde is dan het 
hogepriesterschap van Aäron (en zijn zonen). Dit betere, hogere priesterschap is naar de 
orde van Melchisedek (Ps 110:4; Hb 5:6, 10).Voordat de schrijver deze stap kan maken, 
begint de schrijver eerst te spreken over de geestelijke toestand van de geadresseerden. 
Pas in Hb 6:20 pakt de schrijver de draad weer op. 
- Opvallend is echter dat de schrijver zowel kwalijke zaken (Hb 5:11-12), als goede 

zaken (Hb 6:9-10, ‘ook al spreken wij zo’) bij de geadresseerden constateert. 

                                                
2 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 689) 
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- Belangrijk is om op te merken dat de schrijver op het punt staat om een sprong te 
maken van het werk van Christus op aarde naar het werk van (de verheerlijkte) 
Christus in de hemel (vgl. Hb 8:1). We hebben gezien dat in Hb 2, 4 en 5 de Heer 
Jezus ‘in het vlees’ (dus als mens) heeft ‘bewezen’ een goede hogepriester te zijn, 
maar daarmee eindigde Zijn werk niet, want Hij is nog steeds hogepriester, namelijk 
in de hemel. Daar gaan de komende hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën over. 

 
- Wat is er aan de hand bij de geadresseerden? Het verwijt is duidelijk: zij zijn traag 

geworden in het horen (Hb 5:11), zij hadden al leraars moeten zijn maar zijn nog als 
kleine kinderen (Hb 5:12-13). 
- Dat het hier niet gaat om theoretische kennis, kunnen we concluderen uit Hb 5:14 

‘door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te 
onderscheiden’. Zijn wij getraind om zintuiglijk het Woord van God toe te passen in 
ons leven? 

- Deze vermaning is een aanloop naar het moeilijke gedeelte in hoofdstuk 6 (met name vers 
4-6). Hieronder volgt een overzicht. 

 
kinderen (5:13)… 
…worden geleerd (5:12) 
…krijgen melk (5:13) 
 

melk is… 
…elementen van het begin van de uitspraken van God (5:12)  
…woord van het begin van Christus (6:1) 
…fundament van (6:1)… 

…bekering van dode werken 
…geloof in God 
…leer van reinigingen 
…handoplegging 
…dodenopstanding 
…eeuwig oordeel 
  

volwassenen (5:14)… 
…zijn leraars (5:12) 
…hebben door de gewoonte hun zinnen geoefend om zowel het goede als het kwade te onderscheiden  

(5:14) 
…krijgen vast voedsel (5:14) 
 
 vast voedsel is… 
 …het woord van de gerechtigheid (5:13) 
 …het volkomene (6:1 ‘het volmaakt zijn’ vgl. SV) 

 
- Let op dat er op basis van dit gedeelte eigenlijk drie stadia te onderscheiden zijn in 

geestelijke groei: (1) het kleine kind dat elementair, fundamenteel onderwijs krijgt, (2) de 
morele volwassene, die dit fundamentele onderwijs toegepast in het doen van het goede, 
(3) de geestelijke volwassene, die het vaste voedsel kan ontvangen.3 

- Het is makkelijk om in Hb 6:1-2 te denken aan de basis van het christelijke geloof, maar 
deze uitleg lijkt niet juist. Wiersbe wijst erop dat alle genoemde zaken betrekking hebben 
op de basale leerstellingen van het jodendom.4 
- De dode werken die refereren aan de werken onder de wet (Hb 9:14). 
- De reinigingen verwijzen niet naar de doop maar naar Levitische reinigingen (Mk 7:4-

5; Hb 9:10). 
                                                
3 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 676) 
4 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 691) 
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- De oplegging van handen verwijst naar de Grote Verzoendag (Lv 16:21). 
- Ook Joden geloofden in de toekomstige opstanding en het oordeel (Hd 24:14-15). 

- Ouweneel wijst erop dat er in deze leerstellingen helemaal niets over Christus te vinden is. 
Daarom is het moeilijk om de stelling te handhaven dat het over de basis van het 
christelijk geloof gaat. Het lijkt eerder op de prediking van Johannes de Doper. In dit 
verband kan de benaming ‘het woord van het begin van Christus’ worden opgevat als het 
woord dat tot Christus leidt. Daar mogen we echter niet bij blijven staan, maar we moeten 
groeien! 

 
- De schrijver beschrijft dus de situatie van mensen die aan het begin van hun geestelijke 

ontwikkeling zijn blijven staan. Hoe ernstig dit is zet de schrijver uiteen in één van de 
moeilijkste gedeeltes van het Nieuwe Testament, namelijk Hb 6:4-6.  

- Voordat we op deze moeilijke verzen ingaan is het goed om vast te stellen dat deze verzen 
in de context van de noodzaak van geestelijke groei staan. In vers 7 gaat de schrijver 
namelijk verder aan de hand van het beeld van een akker die nuttig gewas of dorens, 
distels voortbrengt (vgl. de vergelijking van de Heer Jezus in Mt 13:18-23; Mk 4:13-20; 
Lk 8:11-15). Vervolgens kijkt de schrijver naar de geestelijke toestand van de 
geadresseerden (Hb 6:9-10) en doet aan de hand van de belofte aan Abraham een oproep 
tot geloof (Hb 6:11-19). 

 
- De moeilijkheid van Hb 6:4-6 heeft te maken met de vraag of gelovigen hun heil nog 

kunnen verliezen. Er zijn voldoende aanwijzingen in de Bijbel om te geloven dat het heil 
vaststaat (o.a. Jh 10:27-29; Rm 8:38-39). Trouwens, als het heil toch van onze inzet 
afhankelijk zou zijn, dan zijn we feitelijk weer onder een wet in plaats van onder de 
genade. Toch kan het ook niet zo simpel zijn dat slechts één zondaarsgebed, zonder een 
daaropvolgende bekering en de daaruit voorvloeiende vrucht (geestelijke groei), de 
toegang tot het heil verschaft. 

 
- Het is belangrijk om bij het interpreteren van deze verzen de doelstelling van de schrijver in het oog te 

houden. Hieronder volgen enkele standpunten van Bijbelcommentatoren. 
 

- Stern5 
- Het is niet het doel van de schrijver om abstract te spreken over het de zekerheid van het heil van 

de gelovigen, maar hij wil afrekenen met het idee van de geadresseerden dat zonden zonder de 
Levitische offers niet vergeven zijn. De schrijver wil aantonen dat de verzoenende dood van de 
Heer Jezus en Zijn verheerlijking als hogepriester de offer- en priesterdienst heeft verandert. 

- Het gaat wel degelijk over echte gelovigen, anders konden ze geen deelgenoot worden van de 
Heilige Geest (Hb 6:4). 

- Pawson6 
- Conclusies: (1) het is wel degelijk mogelijk, dat we ‘onze verlossing verspelen’; het boek is een 

waarschuwing om te blijven vertrouwen, (2) eens verloren – dan kun je niet meer terug, (3) 
uitverkiezing vraagt voortdurende medewerking van ons; vgl. 2Pt 1:10-11, (4) heiligheid is even 
onmisbaar als vergeving; vgl. Hb 12:14, (5) God is een heilig God; waarom wel de vraag ‘hoe kan 
een liefhebbende God iemand naar de hel sturen?’, maar niet de vraag ‘hoe kan een heilig God 
iemand naar de hel sturen?’. 

- ‘Je kunt op dit moment wel de zekerheid hebben, dat je op de juiste weg bent naar de hemel, maar 
ik denk dat niemand je kan garanderen, dat je daar zondermeer aan zult komen. Dus als je volhoudt 
om in Jezus te geloven en als je daarvan niet afwijkt, dan zul je zeker daar aankomen. Het 
onderwijs van de Hebreeënbrief maakt geen neurotische christenen die zich verkrampt af blijven 
vragen, of ze nu wel of niet gered zijn. Dat onderwijs levert serieuze christenen af, die geen 
spelletje met God spelen, die niet terugvallen en die hun geloof niet verwaarlozen; dus die ook niet 
afdwalen.’ 

                                                
5 Jewish New Testament Commentary, Stern (p 678) 
6 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1346, 1348-1351) 
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- Ouweneel7 
- ‘Het is hier dus in het geheel geen kwestie van nieuw leven, van werkelijke verzegeling met de 

Heilige Geest; maar hier worden twee systemen vergeleken: het jodendom en het 
naamchristendom. Het afvallen van het naamchristendom (vs 6) betekent een terugvallen naar het 
jodendom (vs 1v.); sterker nog: het betekent een zich (opnieuw) vereenzelvigen met het volk dat de 
Zoon van God gekruisigd had.’ 

- De eigenschappen die in vers 4-5 worden toegeschreven aan de ‘gelovigen’ zijn tijdelijk: ‘verlicht’ 
maar niet veranderd, ‘geproefd’ maar niet gegeten, ‘deelgenoten’ maar niet ontvangen. 

- Wiersbe8 
- Het is geschreven aan gelovigen, maar het is geen beschrijving van een zonde die ervoor zorgt dat 

de gelovige zijn heil verliest. De totale context van het boek en de woorden van dit hoofdstuk tonen 
dat de hoofdlessen van dit gedeelte betrekking hebben op bekering en bevestiging. Aan de orde is 
bekering: ‘Want het is onmogelijk hen (…) nog eens te vernieuwen tot bekering’ (vs 4-6). 
Als dit gedeelte zou spreken over het verliezen van het heil, dan wordt geleerd dat het heil 
gedeeltelijk afhankelijk is van onze eigen werken.  

- ‘Christenen kunnen achteruit gaan in hun geestelijke levens en daarmee Christus schande 
aanbrengen. Terwijl zij leven in zonde, kunnen zij niet tot berouw worden gebracht en lopen zij het 
gevaar van Goddelijke kastijding. Als zij volharden (in de zonde), zullen hun levens geen blijvende 
vrucht dragen en zullen zij verlies lijden bij de rechterstoel van Christus’ (vgl. 1Kor 3:10-15; Hb 
12:5-13). Genade is geen excuus voor zonde. 

 
- Uit bovenstaande verklaringen (en er zijn er vast meer) blijkt wel dat de meningen sterk 

uiteen lopen. Sommigen willen niet weten van het verliezen van het heil voor gelovigen. 
Daarbij zijn er twee opties: of de bedoelde groep mensen zijn naamchristenen of de 
schrijver beschrijft een hypothetische situatie (‘want het is onmogelijk…’). De beschreven 
situatie (die dus onmogelijk is voor ware gelovigen) toont aan hoe onmogelijk het is om 
terug te keren naar het jodendom. Sommigen geloven daarom ook dat de beschreven 
situatie zich alleen kon voordoen bij Joden die zich hadden bekeerd tot het christendom en 
op het punt stonden om terug te gaan naar het jodendom. Anderen menen echter dat de 
situatie wel degelijk kan voorkomen en zelfs betrekking heeft op (eens) ware gelovigen.  

- Persoonlijk geloof ik stellig dat ware gelovigen hun heil nooit meer kunnen verliezen. Ik 
ben er ook van overtuigd dat dit de opvatting van de schrijver van de brief aan de 
Hebreeën is. Kijk naar het hoofdonderwerp van deze hoofdstukken (en eigenlijk van de 
hele brief): het hogepriesterschap van de Heer Jezus. Op grond van Zijn priesterschap en 
Zijn offer zijn wij behouden. Daarom zegt de schrijver in de aanloop naar de betreffende 
verzen: ‘Hij is voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis (Hb 
5:9) en daarna: ‘wij zijn wat u betreft overtuigd van de betere en met de behoudenis 
verbonden dingen, ook al spreken wij zo’ (Hb 6:9) en verderop: ‘wij hebben een anker 
van de ziel, dat zeker en vast is’ (Hb 6:19).  

- Er is geen reden meer om te twijfelen aan ons heil want dit is gebaseerd op het volmaakte 
verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft gedaan. Daarom denk ik ook dat Stern en Pawson 
onnodige verwarring opwerpen door te stellen dat ware gelovigen nog hun heil kunnen 
verliezen. Dat Pawson daarmee zelf in een onmogelijke spagaat belandt, blijkt wel uit 
bovenstaand citaat: ‘…dat niemand je kan garanderen…’ en in de zin daarna: ‘…dan zul 
je zeker daar aankomen.’. Pawson bestrijdt echter wel het idee dat de behoudenis toch 
deels van ons afhankelijk zou zijn. Hij vergelijkt het met een drenkeling die eenmaal op 
de kant ook niet zichzelf prijst omdat hij zo goed het touw heeft vastgehouden dat zijn 
redder hem toewierp. 

- Over één punt zijn de uitleggers het eens: het verkrijgen en behouden van het heil is een 
ernstige, levensbeheersende zaak. Het is geen eenmalige op zichzelf staande keus 
(alhoewel het moment van wedergeboorte wel degelijk een aanwijsbaar startpunt is), maar 

                                                
7 Wij zien Jezus (dl 1), Ouweneel (p 76) 
8 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 691-692) 
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een keuze die ieder moment van ons verdere leven bepaald. Of zo gezegd: wij geloven dat 
wij het heil niet kunnen verdienen, maar wij moeten leven alsof wij het kunnen verdienen. 

- Natuurlijk moeten we niet stil blijven staan bij het moment dat we gered zijn. We moeten 
verder groeien. We moeten volharden, zoals we kunnen leren uit hoofdstuk 3 en 4 (zie 
aantekeningen ETS0304 Hebreeën (I)). Hb 3:14 zegt: ‘Want wij zijn metgezellen van 
Christus geworden, als wij tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe 
onwrikbaar vasthouden’. Het groeien in geloof of het vasthouden of het volharden is de 
context van Hb 6:4-6. Voorafgaand wordt dit toegelicht aan de hand van het beeld van 
kinderen en volwassenen (Hb 5:11-6:3). Daarna wordt dit toegelicht aan de hand van het 
beeld van een akker die nuttig gewas of dorens en distels voortbrengt (Hb 6:7-8). Dit is 
geen eigen verdienste of iets wat wij zelf moeten doen, maar het is ‘zegen van God’ (Hb 
6:7).  

- We moeten ons echter niet bang laten maken dat het heil dus toch weer (gedeeltelijk) van 
ons afhankelijk is. Dit is niet het betoog van de schrijver. Hij haast zich namelijk gelijk 
om te zeggen dat hij met betrekking tot de geadresseerden overtuigd is van de ‘met de 
behoudenis verbonden dingen’ en dat hij de vrucht bij hen wel degelijk ziet (Hb 6:9-12, 
let op dat de belangrijke trits geloof, hoop en liefde in dit gedeelte terugkomen). Blijkbaar 
ondanks het feit dat ze traag waren geworden! In die zin is Hb 6:4-6 voor de 
geadresseerden dus inderdaad een hypothetische situatie (‘want het is onmogelijk…’). 

- De voortdurende oproep in de brief aan de Hebreeën is: stel je geloofsvertrouwen op de 
Heer Jezus. Als we dat doen dan hoeven we nooit meer te twijfelen aan ons behoud.  
- De ‘eenvoud’ van het aannemen van het heil wil ik aan de hand van twee situaties 

waarin Petrus betrokken is, toelichten. 
- Met betrekking tot het eventueel loslaten van (het geloof in) de Heer Jezus moet ik 

sterk denken aan Petrus. De Heer Jezus vraagt de twaalf discipelen of zij, net als 
de teleurgestelde discipelen, Hem ook niet willen verlaten. Petrus’ reactie is 
ontroerend en treffend: ‘Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van 
eeuwig leven.’ (Jh 6:68). 

- Na een Petrus’ toespraak roepen de toehoorders het wanhopig uit: ‘wat moeten we 
doen?’ en het ‘eenvoudige’ antwoord van Petrus: ‘bekeert u, en laat ieder van u 
gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden, en u 
zult de gave van de Heilige Geest ontvangen’ (Hd 2:37-38). 

 
3. Hoofdstuk 7-10 
 
- Eigenlijk komen we nu aan het hoofdonderwerp van de brief aan de Hebreeën: het 

hogepriesterschap van de Heer Jezus (vgl. Hb 8:1 ‘De hoofdzaak nu van wat wij zeggen 
is, dat wij zo’n hogepriester hebben…’). 

- De schrijver was al begonnen met dit onderwerp aan het begin van hoofdstuk 5 en na een 
ernstige onderbreking gaat hij verder met dit onderwerp. Het is belangrijk dat wij voor 
ogen houden dat we hier te maken hebben met de hoofdzaak. Het is niet zomaar een 
willekeurige vergelijking tussen de Heer Jezus en de hogepriester, maar de geadresseerden 
(en wij ook) moeten ervan doordrongen raken dat de Heer Jezus de betere, hogere en 
uiteindelijke Hogepriester is. Alle voorgaande hogepriesters waren slechts een 
voorafschaduwing van Hem. 
- In Christus hebben wij de vervulling (vgl. Mt 5:17) van de Oud-Testamentische 

ambten en instellingen ontvangen. Het is een instelling die zijn betekenis altijd heeft 
gehad in het werk en de Persoon van de Heer Jezus.  
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- Het Oude Testament is daarom een boek vol beelden (typen) die op Christus wijzen. 
Of zoals Wiersbe het noemt: ‘het Oude Testament is Gods fotogalerij’9 en ik wil 
daaraan toevoegen: die het werk en de Persoon van de Heer Jezus laten zien. 

- Wij (als gelovigen uit de heidenen) kunnen daarom ook nooit zeggen dat wij het 
hogepriesterschap niet zo interessant vinden omdat dit voor de joden was en wij 
hebben nu de Heer Jezus. Het hogepriesterschap is voor ons net zo wezenlijk, om de 
eenvoudige reden dat de Heer Jezus de Hogepriester is, met alle bijbehorende taken. 
Kennis hebben van de betekenis van de hogepriester betekent kennis hebben van het 
werk en de Persoon van de Heer Jezus. Wij moeten echter niet meer terug gaan naar 
de oude instelling van het hogepriesterschap, want wij hebben de grotere, betere 
Hogepriester leren kennen, Wiens werk het werk van de oude hogepriester ver 
overstijgt. 

- Aan de hand van verschillende typen uit het Oude Testament vangt de schrijver aan met 
het ‘vaste voedsel’ (Hb 5:14). Melchisedek wordt voorgesteld als type (beeld) van de Heer 
Jezus (Hb 7). De tabernakel wordt voorgesteld als type van het hemelse heiligdom (Hb 8-
9, zie m.n. Hb 8:5; 9:24). Het bloed van stieren en bokken is een beeld van het bloed van 
Christus (Hb 9-10). 

- Het is ten eerste erg interessant om te zien hoe in de Bijbel het Oude Testament heel 
duidelijk typologisch wordt gelezen. Ten tweede is bijzonder om in de Oud-
Testamentische instellingen de diepgang van het werk en de Persoon van de Heer Jezus te 
ontdekken. 

 
- Wat is typologie?10 

- Grieks type betekent ‘teken’, ‘afbeelding’ of ‘voorbeeld’ 
- Typologie in het Nieuwe Testament  

- Rm 8:14 Adam is een type (voorbeeld) van Christus 
- 1Kor 10:6, 11 de uittocht en de woestijnreis van Israël zijn ons tot voorbeeld (type)  
- Hb 8:5; 9:24 de tabernakel is een type (voorbeeld) en respectievelijk een antitype 

(tegenbeeld) van het hemelse heiligdom  
- 1Pt 3:21 de doop is een antitype (tegenbeeld) van de ark van Noach 
- Verdere typologie in het Nieuwe Testament: Hb 12:24 (bloed van Abel/bloed van 

Christus); Mt 24:37-39; Lk 17:25 (zondvloed/oordeel bij wederkomst); Hb 7:1-4 
Melchizedek/Christus); Gl 4:21-31 (Hagar, Sara/wet, genade); Hb 3:1-6 (Mozes/Christus); 
Hb 5 (Aäron/Christus); Jh 6 (manna/Christus); Jh 3:13 (koperen slang/Christus); Mt 12:40 
(Jona/Christus) 

- Typologie = Oud-Testamentische gebeurtenissen (vb. uittocht), zaken (vb. tabernakel) of personen 
(vb. Adam) zijn typen (voorbeelden) van Nieuw-Testamentische gebeurtenissen (vb. behoudenis), 
zaken (vb. hemels heiligdom) of personen (Christus). 
- Als typologie goed wordt toegepast, zal deze uitleg nooit ten koste gaan van de 

oorspronkelijke, letterlijke betekenis. Dat wil zeggen dat verhalen niet worden aangepast om 
het beeld mooier of duidelijker te maken. Ook wordt de historiciteit van het verhaal niet in 
twijfel getrokken ten gunste van een hogere, geestelijke uitleg. 

 
Het type van Melchisedek (Hb 7) 
- De wijze waarop Melchisedek als type van de Heer Jezus wordt voorgesteld is bijzonder. 

Het enige dat wij van Melchisedek weten, is te vinden in Gn 14:18-20 en een verwijzing 
in Ps 110:4 (overigens heel bijzonder om te zien hoe ‘de Geest van Christus’ in David 
‘doelde’ 1Pt 1:11). De schrijver van de brief aan de Hebreeën past verschillende 
eigenschappen van Melchisedek toe op de Heer Jezus. Het is aan de hand van dit gedeelte 
interessant om te ontdekken hoe typologie werkt. 

                                                
9 Expository Outlines on the Old Testament, Wiersbe (p 11) 
10 De zevende koningin, Ouweneel (p 296-299) 
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- Sommige toepassingen liggen voor de hand, zoals de naam van Melchi-sedek (Koning 
van gerechtigheid) en zijn koningschap over Salem (Koning van de vrede vgl. 
Vredevorst, Js 9:6). Salem is waarschijnlijk hetzelfde als Jeru-zalem (vgl. Ps 76:3 
waar Sion en Salem in een parallellisme worden genoemd). Het is opmerkelijk dat de 
schrijver een ander voor de hand liggend beeld laat liggen, namelijk het brengen van 
‘brood en wijn’ (Gn 14:18). 

- Andere toepassingen liggen minder voor de hand, zoals het ontbreken van de 
afstamming, het geslachtsregister, het begin en het einde dat volgens de schrijver als 
beeld wijst op het eeuwige priesterschap van de Zoon van God (Hb 7:3). Hieruit 
kunnen we natuurlijk niet concluderen dat Melchisedek letterlijk zonder vader en 
moeder is geweest. Maar zoals hij in het Oude Testament wordt beschreven komt hij 
als het ware uit de lucht vallen en verdwijnt hij ook weer zomaar. Als beeld wijst dit 
volgens de schrijver op de Heer Jezus. 

- Op basis van een aantal ‘logische’ argumenten toont de schrijver vervolgens aan dat de 
orde van Melchisedek van een hogere orde is dan de orde van Aäron (Levieten). Hiermee 
keert de schrijver terug op zijn betoog waarin hij wil aantonen dat geloof in de Heer Jezus 
beter is dan geloof in de instellingen van het jodendom. 
- Abraham wordt gezegend door Melchisedek. Het mindere wordt gezegend door het 

meerdere. Dus: Abraham is minder dan Melchisedek (Hb 7:1, 6-7). 
- Abraham betaalde tienden aan Melchisedek. Dus: Abraham is minder dan 

Melchisedek (Hb 7:4). 
- Abraham ‘droeg Levi in zijn lendenen’. Wat voor Abraham gold, geldt ook voor Levi. 

Dus: de priesterorde van Melchisedek is van een hogere orde dan de priesterorde van 
Levi (Hb 7:9-10). Bovendien zijn de Levieten sterfelijk en is (het beeld van) 
Melchisedek eeuwig (Hb 7:8) en hebben de Levieten het bij wet geregelde recht op 
tienden, terwijl Melchisedek het gewoon (natuurlijk) nam (Hb 7:5-6). 

- Het is belangrijk om te noemen dat Christus wel priester is naar de orde van Melchisedek, 
maar dat Hij de taak van Aäron uitvoert (op dit moment in de hemel).   
- Op grond van zijn afkomst (uit de stam Juda) kon de Heer Jezus ook niet tot de 

priesterorde van de Levieten behoren.  
- De Heer Jezus behoorde tot de stam Juda, de koninklijke stam (vgl. de zegen van 

Jakob in Gn 49:8-12). De Koning-Priester komen we op een bijzondere wijze tegen in 
Zc 6:9-15. Ouweneel meent dat Christus in het toekomstige aardrijk als Koning-
Priester naar buiten zal treden. 

- Voor de Joodse geadresseerden moet het hard geklonken hebben, maar in Hb 7:11-20 
betoogt de schrijver dat het nodig was dat er een andere priester zou opstaan, omdat de 
wet (en het bijbehorende priesterschap) niets tot volmaaktheid heeft gebracht. Het 
eeuwige (i.t.t. het ‘bij de wet van een vleselijk gebod’ geregelde) priesterschap van 
Christus, gegrond op een eed van de Heer, zal deze volmaaktheid (‘volledig behouden wie 
door Hem tot God naderen’, Hb 7:25) wel brengen. 

 
Het beeld van de tabernakel en het nieuwe verbond (Hb 8-9) 
- De eerste zeven hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën hebben betrekking op de 

grootheid van de Persoon van de Heer Jezus. De volgende hoofdstukken gaan over het 
nieuwe bestel (geheel aan instellingen) die Hij meebrengt. Een nieuwe priester vraagt 
namelijk ook om een nieuw verbond (Hb 8), een nieuw heiligdom (Hb 9) en een nieuw 
offer (Hb 9-10). In hoofdstuk 10 zullen we zien dat er daarbij ook nieuwe aanbidders 
zullen komen.  
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- Dit nieuwe bestel heeft geen betrekking op de aardse, zinnebeeldige dingen, maar op 
de hemelse, ware dingen. Dit hoort bij mensen die deel hebben aan de ‘hemelse 
roeping’ (Hb 3:1). 

- Het doel van deze orde is een nieuwe familie van aanbidders die tot God naderen in 
het heiligdom (Hb 7:25; 10:19-22). 
- Hb 1-7: God komt naar buiten in de Zoon (als Zijn Apostel). 
- Hb 8-10: wij gaan naar binnen door de Zoon (als onze Hogepriester). 

- Ouweneel maakt onderscheid tussen het naar binnengaan als zwakke en 
hulpbehoevende (in Hb 4:14-16) en het naar binnengaan als aanbidder (in Hb 10:19-
22). Het is overigens in beide gevallen in Christus dat wij mogen naderen. 

- De typologische betekenis van de tabernakel wordt mooi beschreven aan de hand van de 
wijze waarop Mozes de opdracht kreeg om de tabernakel te bouwen. De Heer God toonde 
hem een voorbeeld (Ex 25:40, LXX: tupos). 

- Dat het nieuwe verbond geen nieuwlichterij is blijkt wel uit het citeren (in Hb 8:8-12) van 
de bijzondere profetie van Jeremia (Jr 31:31-34), waarin de Heer God al de komst van het 
nieuwe verbond aankondigt. In deze belofte zien wij al heel duidelijk hoe de Heer God 
mensen van binnenuit zal gaan veranderen op grond van Zijn genade en vergeving. (In een 
soortgelijke profetie in Ez 36:26-27 zien we hoe ook het werk van de Heilige Geest hierin 
is betrokken, vgl. 2Kor 3:1-4.) 
- De wet waar de mens zich aan moest, maar niet kon, houden bracht geen 

volmaaktheid, maar de Heer God heeft het door het werk van de Heer Jezus mogelijk 
gemaakt dat de mens niet door uiterlijkheden, maar door een innerlijke verandering 
tot volmaaktheid zal worden gebracht. Dus niet: goede werken doen om rechtvaardig 
te worden, maar: rechtvaardig gemaakt worden en daardoor goede werken doen. 

- Wiersbe wijst er op dat de nadruk in deze profetie erop ligt wat God zal doen (7x). Het 
nieuwe verbond benadrukt wat de Heer God zal doen voor Zijn volk en niet wat zij 
voor Hem moeten doen.11 

- Let ook op de persoonlijke relatie die iedereen met de Heer heeft (‘zij zullen Mij allen 
kennen’, Hb 8:11). Er is geen afhankelijkheid meer van anderen (zoals wetgeleerden, 
of priesters) maar slechts van de Ene Hogepriester, de Heer Jezus. 

- Wiersbe meent dat Hb 8:13 een verwijzing is naar de snel aanstaande val van Jeruzalem 
en de tempel (met de bijbehorende offer- en priesterdienst) in 70 nC.12 Het is inderdaad 
interessant om te bedenken dat er vanaf dat moment ook nooit meer een Joodse offer- en 
priesterdienst is geweest tot op de dag van vandaag. 

 
- Nadat de schrijver in Hb 9:1-5 een beschrijving heeft gegeven van de inrichting van de 

vroegere tabernakel, gaat hij in de volgende verzen verder over het dienst in de tabernakel. 
Hiermee vergelijkt hij het werk van de priesters en de hogepriester met het werk van 
Christus. Een moeilijk tekst is Hb 9:8. Hier moeten we ‘de eerste tabernakel’ niet lezen als 
het heilige zoals in vers 6, maar als de aardse tabernakel. Daarin was de weg naar het 
heilige der heiligen niet toegankelijk, maar door het werk van Christus is deze 
toegankelijk geworden (of bekendgemaakt). Vergelijk dit met het scheuren van het 
voorhangsel toen de Heer Jezus aan het kruis stierf (Mt 27:51; Mk 15:38; Lk 23:45). 

- In Hb 9:13-14 zien we hoe het bloed van bokken en stieren slechts het uiterlijk (‘het 
vlees’) kon reinigen. Het bloed van Christus reinigt echter ons innerlijk (‘ons geweten’) 
dat zichtbaar wordt aan ons uiterlijk (‘dienen van de levende God’ i.t.t. ‘de dode werken’ 
van de wet).13 Hiermee wordt de profetie uit Jr 31 geweldig vervuld. 

                                                
11 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 698) 
12 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 699) 
13 vgl. Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 701) 
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- In Hb 9:16 e.v. komt de schrijver te spreken over de feitelijk betekenis van het verbond, 
namelijk het testament. Hierin spelen verschillende aspecten een rol. 
- De erflater: God is de testamentmaker. God is mens geworden in Jezus, Die door Zijn 

dood het testament in werking heeft gesteld. 
- De uitvoerder van het testament (executeur testamentair): Christus is de middelaar.  
- De erfenis: de zegen die in Christus wordt ontvangen. 

- Dat er ‘hemelse dingen’ zijn die reiniging nodig hebben in Hb 9:23 is moeilijk te 
begrijpen. Volgens Wiersbe kan dit te maken hebben met het hemelse volk van God dat 
gereinigd is door het bloed van Christus.14 Dit sluit aan bij de uitleg van Ouweneel die 
stelt dat de (ook de geestelijke) plaats waar (weliswaar gereinigde, maar van nature 
zondige) mensen God kunnen ontmoeten reiniging nodig heeft. Ouweneel wijst er echter 
ook op dat dit niet het ontoegankelijk licht kan zijn waar God woont (1Tm 6:16), maar dat 
we moeten denken aan de geschapen hemel, die als gevolg van de zondeval ook niet rein 
is in de ogen van God (Jb 15:15). 

- Ouweneel wijst erop dat er in Hb 9:27-28 eigenlijk een onderscheid wordt gemaakt tussen 
gelovigen en ongelovigen. 
- Voor ongelovigen staat er niets anders te wachten dan te sterven en daarna het oordeel. 
- Gelovigen verwachten niet de dood maar de verschijning van Christus en daarna de 

eeuwige behoudenis. 
- Het is belangrijk dat we Hb 9:28 goed lezen, want ‘de tweede keer zonder zonde 

verschijnen’ zou voor verwarring kunnen zorgen. Er staat in de grondtekst 
eigenlijk ‘afgezonderd van de zonde’. Bedoeld wordt dat Christus bij Zijn tweede 
komst niets meer met de zonde van doen heeft t.o.v. de Zijnen (vgl. NBV: ‘maar 
dan gaat het niet meer om de zonde’). 

 
Nieuwe aanbidders (Hb 10) 
- In Hb 10 legt de schrijver nogmaals duidelijk uit waarom wij nu vrijmoedigheid hebben 

om het heiligdom binnen te gaan (Hb 10:19). Onder het oude bestel kon dit niet, want de 
offers waren daarvoor niet toereikend.  
- In dit verband is het goed om erop te wijzen dat de slachtoffers nooit zonden konden 

wegnemen (Hb 10:4, 11). Wat er eigenlijk gebeurde door de offerdienst was dat de 
zonden van het volk werden bedekt. Het Hebreeuwse woord voor ‘verzoenen’ 
(kaphar) betekent ook letterlijk ‘bedekken’. 

- Aan het feit dat de priester vroeger zijn dienste staande uitvoerde, maar Christus na 
Zijn werk is gaan zitten aan Gods rechterhand, kunnen wij zien dat Zijn werk 
volbracht is. 

- Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen kon de wet geen volmaaktheid brengen, net zomin 
als de offers onder deze wet. Het bloed van Christus bedekt niet slechts de zonden, maar 
neemt deze helemaal weg ‘eens en voor altijd’ (Rm 6:10; Hb 7:27; 9:12; 10:10). Zoals Hb 
10:18 (NBG) het zegt: ‘waar dan voor deze dingen vergeving bestaat, is er geen zondoffer 
meer nodig’. 

- Mensen die hun vertrouwen hebben gesteld op het offer van Christus zijn geheiligd (Hb 
10:10) en volmaakt (Hb 10:14) en daarom hebben zij vrijmoedigheid om het heiligdom 
binnen te gaan, ‘door het bloed van Jezus’ (Hb 10:19). Opnieuw (vgl. Hb 8:8-12) wordt de 
profetie van Jeremia (Jr 31:33-34) geciteerd. Dat was wat de Heer God bedoelde met het 
nieuwe verbond. Dit zijn de nieuwe aanbidders die volledige en volmaakte toegang 
hebben tot God door het bloed van Jezus. 
- Let trouwens op hoe in Hb 10:15 de Heilige Geest ‘te vervangen is’ door het Woord. 

                                                
14 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 702) 
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- Het is belangrijk om voor ogen te houden waarom wij gereinigd zijn door het bloed van 
Christus, namelijk met het doel om God te dienen (Hb 9:10). Net zoals de priester in de 
dienst van God stonden, staan wij nu in de dienst van God (vgl. ‘koninklijk priesterschap’, 
1Pt 2:9).  

 
- Eigenlijk hebben we in Hb 10:19-22 de kern van de brief te pakken. In deze verzen vinden 

we niet alleen het werk van de Heer Jezus samengevat, maar ook het geweldige, heilrijke 
gevolg dat dit voor ons heeft gebracht. Zijn offer is tevens ook de basis voor onze nieuwe 
levenswandel, waarover het vervolg van de brief aan de Hebreeën handelt. 

- We mogen nooit vergeten dat ons ingaan en ons aanwezig-zijn in het heiligdom en wat 
wij daar aanbieden altijd in Christus is. 
- Hij zal lofzingen (Hb 2:12). 
- Hij is de bedienaar van het heiligdom (Hb 8:2). 
- Hij vertegenwoordigt ons in het heiligdom (Hb 9:24 vgl. 1Jh 2:1). 
- Door Hem brengen wij offers (Hb 13:15 vgl. 1Pt 2:5). 

- Let op dat wij in Hb 10:22 eigenlijk een priesterwijding ondergaan.  
- Wassing met water (vgl. Ex 29:4) van ons lichaam (onze uiterlijkheden). 
- Besprenkeling met bloed (Ex 29:19-21) van ons hart, gezuiverd van een kwaad 

geweten (ons innerlijk). 
 
- Op grond van het voorgaande spoort de schrijver de geadresseerden aan (Hb 10:23-25). 

Let op de trits ‘geloof, hoop en liefde’ die hierin te ontdekken is. De onderlinge 
samenkomst is hierbij van wezenlijk belang (Hb 10:25). 
- Geloof (Hb 10:22): ‘laten wij naderen…in volle verzekerdheid van het geloof’. 
- Hoop (Hb 10:23): ‘de belijdenis van de hoop’. 
- Liefde (Hb 10:24): ‘laten we op elkaar acht geven tot aanvuring van liefde’. 

- In het daaropvolgende gedeelte komen we op het tweede gedeelte waarin het afvallen in 
zware woorden wordt besproken (Hb 10:26-31). Het is zo belangrijk dat wij hierin de 
context goed voor ogen houden. Allereerst hebben we nog steeds te maken met een groep 
Joodse naamchristenen die wegens vervolgingen terugkeerden naar hun oude geloof.  
- ‘Moedwillig zondigen’ (Hb 10: 26) kan voor grote verwarring zorgen. Welke zonde 

gaat immers buiten onze wil om? Toch mogen we deze tekst niet isoleren uit de 
context. In vers 29 wordt duidelijk wat deze moedwillige zonde is: de Zoon van God 
met voeten treden, het bloed van het verbond onheilig achten en de Geest van de 
genade smaden. Het gaat dus over mensen die moedwillig, na kennis van de waarheid 
gehad te hebben, verachtelijk spreken over het werk en de Persoon van de Heer Jezus.  

- Er zit ook een logische redenatie in deze verzen: als iemand het enige offer dat ware 
vergeving kan brengen veracht, op basis waarvan kan zo iemand dan nog vergeving 
ontvangen? Buiten het offer van Christus is er geen grond voor vergeving. 

- Let op dat de schrijver zich ook nu weer (vgl. Hb 6:9) haast om te zeggen dat dit geen 
betrekking heeft op de geadresseerden: ‘wij echter behoren niet tot hen die zich 
onttrekken tot verderf, maar tot hen die geloven tot behoud van de ziel’ (Hb 10:39). 

- Voor ons als christenen in een land waar geen vervolgingen zijn, is Hb 10:32-34 een 
uitdaging: of je lijdt zelf, of je hebt gemeenschap met hen die lijden (vgl. 1Kor 12:26). 

 
4. Hoofdstuk 11-13 
 
Leven op grond van geloof (Hb 11) 
- Eigenlijk zijn de laatste verzen van Hb 10 een inleiding voor het geloofshoofdstuk 11. We 

mogen namelijk niet alleen in de vrijmoedigheid van het geloof tot God naderen (Hb 
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10:22), maar ook in vrijmoedigheid op grond van geloof op aarde leven (Hb 10:35, 38), 
ondanks de verdrukkingen. Geloof kan iedere omstandigheid overwinnen.15 
- Let op dat het uitzicht daarbij niet is het einde van het leven, maar de wederkomst van 

Christus (Hb 10:37). 
- Voordat de schrijver in Hb 11 begint met de praktische geloofsvoorbeelden, geeft hij eerst 

de kenmerken van het geloof. 
- Zekerheid van wat met hoopt, door vooruit te zien. 
- Overtuiging van wat men niet ziet, door omhoog te kijken. 

- Ouweneel ziet in een bepaalde ordening in de lijst van geloofshelden in Hb 11 (ik geef 
hier een hele korte samenvatting van zijn uitwerking). 

 
A. de grondbeginselen van het geloof (vs 3-7) 

1.  schepping 
2.  zonde en offer 
3.  leven en wandelen 
4.  getuigenis 

B. de zekerheid van wat men hoopt: voorwaarts (vs 8-22) 
1.  Abraham zag op de toekomstige wereld 
 - roeping en gehoorzaamheid (vs 8)  
 - vreemdelingschap (vs 9-10, 13-16) 
 - leven uit de dood (vs 11 e.v.) 
2.  De aartsvaders zagen de belofte wel, maar ontvingen deze (nog) niet (vs 13-16) 
 - Abraham: beproeving (vs 17-19) 
 - Izaäk: kennis van Gods wegen (vs 20) 
 - Jakob: ervaring (hij had er zijn hele leven voor nodig) en aanbidding (vs 21) 
 - Jozef: vervulling 

C. de overtuiging van wat met niet ziet: opwaarts (vs 23-31, m.n. vs 27c) 
1. Mozes overwon de tegenwoordige wereld 

- zijn ouders overwonnen de vrees voor de koning (vs 23) 
- hij overwon de vriendschap van de wereld en koos voor ‘de smaad van Christus’ (vs 24-26) 
- hij overwon de vijandschap van de wereld (vs 27) 
- hij overwon de verderver van de wereld (vs 28) 

2. Voor en na de woestijnreis (niet de woestijnreis zelf, zie onder) 
- de Rode Zee: de dood is verlossing voor Gods volk, oordeel voor de wereld (vs 29) 
- Jericho: geloof behaalt de overwinning (vs 30) 
- Rachab: kiezen voor Gods volk en dus voor God Zelf (vs 31) 

3. Aanhangsel over de periode in het beloofde land (vs 32-38) 
- richters en David, Samuël en de profeten (vs 32-34) 
- andere individuele gelovigen (vs 35-38) 

 
- Ouweneel wijst erop dat de lange woestijnreis niet wordt genoemd in de lijst. Dit is ook 

logisch, omdat deze reis het gevolg was van het ongeloof van Israël en dat is nou net niet 
het onderwerp in Hb 11 (maar wel in Hb 3-4). Wanneer de lijst in het beloofde land is 
aangekomen, stopt de schrijver met het geven van uitgewerkte voorbeelden. Aan de hand 
van de Schriftverwijzingen en de deuterocanonieke (vgl. bijvoorbeeld Hb 11:35-37 met 
2Makkabeeën 6:18-7:42) en apocriefe boeken kunnen de bedoelde verhalen gevonden 
worden. 

- Ouweneel: ‘Elke geloofsheld uit het verleden illustreert bepaalde aspecten van het geloof 
dat de Hebreeën moesten hebben; tezamen vormen al deze aspecten een gaaf overzicht 
van Gods wegen met zijn volk en met het aardrijk. Alles wijst heen naar de ‘toekomstige 
eeuw’(…)’. 

- Wiersbe noemt de volgende lessen naar aanleiding van Hb 11: 

                                                
15 vgl. Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 706) 



 
Evangelische Toerusting School  ETS0305 Hebreeën (II)  

J.M. Zwart Pagina 13 van 15 januari 2009 (v 1.0)  

- God werkt door geloof en door geloof alleen. Geloof beoefenen is de enige weg om 
Hem te behagen en Zijn zegen te ontvangen. 

- Geloof is een gave van God door het Woord en de Geest. Het is niet iets wat wij zelf 
bewerken. 

- Geloof wordt altijd beproefd. Soms lijkt het dwaas om God te vertrouwen, maar 
geloof overwint altijd aan het eind. 

 
Volharden in het geloof (Hb 12-13) 
- In de laatste twee hoofdstukken zet de schrijver nog eens uiteen dat de gelovigen moeten 

volharden en daarbij moeten zien op Jezus. 
- Na de opsomming van Hb 11 geeft de schrijver in Hb 12:1 een illustratie van een 

wedstrijd waaraan de gelovigen deelnemen: de wolk van getuigen (uit hoofdstuk 11) zijn 
de toeschouwers op de tribune. De gelovigen zijn de lopers op de renbaan. Jezus is het 
doel en de prijs. Daarbij is geen ruimte voor zonde, die moeten wij afleggen want dit 
hindert ons in het lopen van de wedloop. 
- Wiersbe meent dat uit dit vers niet mogen concluderen dat de mensen in de hemel ons 

kunnen zien of weten wat er op aarde gebeurt: ‘It is an illustration, not a revelation’.16 
- Jezus is ons hierin voorgegaan (overste leidsman) en heeft de race uitgerend (voleinder 

van het geloof), Hb 12:2-3. 
 
- Dat het afleggen van de zonde niet altijd even makkelijk gaat, blijkt uit Hb 12:4-11 waarin 

de schrijver de noodzaak van tuchtiging uitwerkt.  
- Straf hoort bij de wet en heeft niets te maken met liefde, terwijl tuchtiging plaatsvindt 

binnen een vader-kindrelatie en getuigt van liefde. Het Griekse woord voor tuchtiging 
(paideia) is verwant aan het Griekse woord voor kind (pais). Dit wordt geïllustreerd 
aan de hand van het vaderschap: onze aardse vaders (‘vaders van ons vlees’, vs 9) 
hebben ons getuchtigd naar hun goed dacht, onze geestelijke Vader (‘Vader van de 
geesten’, vs 9) tuchtigt ons tot ons nut. Daaruit blijkt dat wij geen bastaards, maar 
zonen zijn (vs 8). 

- Er zijn verschillende manieren op de tuchtiging te reageren. 
- ‘gering achten’ (Hb 12:5): we staan er boven alsof het ons niet aangaat. 
- ‘bezwijken’ (Hb 12:5): geeft ruimte voor teleurstelling. 
- opstandig afwijzen (Hb 12:9): geen onderwerping leidt tot geloofsafval. 
- erdoor ‘geoefend’ worden (Hb 12:11): de vrucht van gerechtigheid (vs 11) en deel 

krijgen aan Zijn heiligheid (vs 10). 
- In de volgende verzen (Hb 12:12-17) geeft de schrijver verschillende voorbeelden die ter 

vermaning gelden. 
 
- Vervolgens gaat de schrijver in Hb 12:18-29 verder met opnieuw een typologische 

vergelijking. Ditmaal plaats hij de berg Sinaï tegenover de berg Sion (vgl. Gl 4:24-28). De 
verschillen zijn duidelijk. 
- Sinaï is de berg van de wet. Sion is de berg van de genade. 
- Sinaï is tastbaar. Sion is een symbolische berg. 
- Sinaï brengt oordeel. Sion brengt verlossing.  
- Sinaï brengt vrees. Sion brengt vrede. 

- Een opvallende tekst is Hb 12:24 waar wordt gesproken over ‘het bloed van de 
besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel’. Dit doet ons denken aan Gn 4:10 waarin God 

                                                
16 Expository Outlines, Wiersbe (p 710) 
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het bloed van Abel tot Hem hoort roepen van de aardbodem. Toen riep het bloed van Abel 
om wraak. Nu roept het bloed van Christus om genade.17  
- Ouweneel wijst erop dat typologisch gezien Kaïn, als beeld van het volk Israël, 

wegens zijn ergernis vanuit zijn eigendunkelijke godsdienst zijn broeder Abel, als 
beeld van Christus, doodde (vgl. Mt 27:25). 

 
- Hb 13 geeft vermaningen die betrekking hebben op het dagelijkse leven van een christen. 

De liefde is hierbij het belangrijkste. 
- Voor de broeders (vs 1) 
- Voor de vreemdelingen (vs 2) 
- Voor de gevangenen (vs 3) 
- Voor de huwelijkspartner (vs 4) 

- Hierbij past geen hoererij (vs 4), geldzucht (vs 5), maar tevredenheid (vs 5),  
afhankelijkheid van de Heer (vs 6) en gerichtheid op geloofsvoorbeelden (vs 7). 

 
- Vervolgens wijst de schrijver op de onveranderlijkheid van Jezus Christus (Hb 13:8) en 

hij wijst nog eens op het offer dat Christus heeft gebracht. Wiersbe ziet in vers 11 een 
samenvatting van de tweevoudige boodschap van de brief aan de Hebreeën: in het 
heiligdom (eenheid met Christus), maar buiten de poort (getuige van Christus).18 Met als 
doel: door Hem lofoffers brengen aan God met de vrucht van de lippen die Zijn naam 
belijden (vs 15), maar ook door weldaad en mededeelzaamheid (vs 16). 

 
- De schrijver sluit de brief af met een oproep tot gehoorzaamheid aan de voorgangers (vs 

17) en gehoorzaamheid aan de wil van God door Jezus Christus (vs 21). 
 
5. Uitdagingen uit de brief aan de Hebreeën 
 
- Begrijpen wij de betekenis van het God-zijn van de Heer Jezus (Hb 1)? 
- Begrijpen wij de betekenis van het mens-zijn van de Heer Jezus (Hb 2)? 
- Begrijpen wij dat geloof, volharden en gehoorzamen onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn (Hb 3-4)? 
- Begrijpen wij de ernst van leven in zonde (Hb 6:4-6; 10:26-31)? 
- Begrijpen wij dat ons heil volledig is gebaseerd op het Hogepriesterschap en offer van de 

Heer Jezus (Hb 10:19-22 en o.a. 5:9; 6:9 en 6:19)? 
- Leven wij vanuit dit geloof (Hb 11)? 
- Hebben wij deel aan het lijden om Christus’ wil of aan hen die lijden om Christus’ wil 

(Hb 10:32-34)?  
- Begrijpen wij waartoe wij gered zijn (Hb 9:14; 13:15-16)? 
 

                                                
17 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 712) 
18 Expository Outlines on the New Testament, Wiersbe (p 715) 
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Bijlage: de zondeloosheid van de Heer Jezus 
 
De vorige les hebben wij gesproken over een stelling vanuit de groep dat de Heer Jezus niet 
zou kunnen zondigen, omdat Hij ook God was. De logische redenatie is dan: God kan niet 
zondigen, de Heer Jezus is God, dus de Heer Jezus kan niet zondigen. Het is absoluut waar 
dat de Heer Jezus honderd procent God is, maar de andere kant is dat Hij ook honderd procent 
mens is. Toch geloof ik dat Hij als mens een voorbeeld is in Zijn zondeloosheid. Hij was als 
mens (die natuurlijk ook tegelijkertijd God is) zo betrokken op Zijn Goddelijke Vader dat er 
in Hem geen enkele zonde is (geweest). 
 
Er zijn verschillende Bijbelteksten die de zondeloosheid van de Heer Jezus diep en zuiver 
beschrijven. 
 
- 2Kor 5:21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat 

wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. 
- 2Pt 2:22 Hij die geen zonde heeft gedaan en geen bedrog werd in zijn mond gevonden. 
- 1Jh 3:5 En u weet dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en in 

Hem is geen zonde. 
- Hb 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze 

zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch 
zonder te zondigen. 

 
De Heer Jezus heeft niet gezondigd, sterker nog Hij heeft de zonde zelfs niet gekend. De 
Bijbel stelt onomwonden dat er in de Heer Jezus géén zonde was. De zonde werd helemaal 
niet in Hem gevonden. In Hem was dus ook niet de fysieke mogelijkheid tot zondigen 
aanwezig. Daarbij moeten we in het oog houden dat deze zondeloosheid betrekking heeft op 
het menszijn van de Heer Jezus. Hb 4:14 spreekt namelijk in aansluiting op Hb 2:14-18 over 
de Heer Jezus die deel heeft genomen aan ‘vlees en bloed’ en die ‘in alle aan zijn broeders 
gelijk’ is geworden. 
 
De verleidingen van de duivel in Mt 4 zijn in dit verband niet te vergelijken met (zondige) 
verleiding die wij tegenkomen in ons leven. Bij ons appelleert de zondige verleiding aan onze 
zondige natuur, maar bij de Heer Jezus is geen enkele neiging tot de zonde (geweest). 
Uitleggers verklaren daarom ook dat ‘de gelijke wijze’ waarop de Heer Jezus ‘als wij 
verzocht is’ (Hb 4:15) betrekking heeft op de ontberingen van het menselijke bestaan (honger, 
dorst, verdriet enzovoorts). 
 
 


