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De actualiteit van de Hebreeënbrief

Hebr.13:22
Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van 
bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven.

logon paraklesis
‘woorden van bemoediging / vermaning / vertroosting’ 

Vergelijk Hand.13:15
Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de 
synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga 
dan uw gang.’ Paulus stond op… 
logos parakleseos



De actualiteit van de Hebreeënbrief

Waarom moesten de lezers bemoedigd worden?

• ze hebben het evangelie gehoord van getuigen van de Heer Jezus (Heb.2:1-4); 

• ze kennen het Oude Testament;

• hun bestaan wordt hun moeizaam gemaakt vanwege hun geloof in Jezus; 

• ze lijken in verleiding te komen om Jezus niet meer te volgen, terwijl ze eerst vol vuur 
waren (Heb.6:9-10); 



De actualiteit van de Hebreeënbrief

De coronacrisis deelt grote klappen uit aan de kerk. Het eerste effect is dat corona een 
reeds bestaand proces versterkt en versnelt: namelijk dat van losheid en individualisme. 
Mensen die zich minder betrokken voelen, kerken die krimpen en afhakers die na een 
paar jaar niet meer terugkomen, maar kerkloos blijven. … [M]oderne christenen [lijken] 
hun geestelijke familie niet meer zo nodig te hebben en zorgen graag zelf voor hun 
geestelijk voedsel, op hun eigen manier en moment.

Citaat uit ‘Herkerken De toekomst van geloofsgemeenschappen’ van Remmelt Meijer en 
Peter Wierenga (Vuurbaak, 2020).

De brief als woord van bemoediging aan hen die dreigen te verslappen in hun geloof.

Hoe zou jij mensen bemoedigen die dreigen te verslappen in geloof?



groepsgesprek
De brief biedt woorden van bemoediging aan hen die dreigen te verslappen in 

hun geloof. Hoe zou jij mensen bemoedigen die dreigen te verslappen in 

geloof?



Historische context

Lezers

• hun bestaan wordt hun moeizaam gemaakt vanwege hun geloof in Jezus; 

• ze lijken in verleiding te komen om Jezus niet meer te volgen, terwijl ze eerst vol vuur 

waren (Heb.6:9-10); 

• hoe om te gaan met de grote verandering: de tempel is niet (meer) dé plek om God te 

dienen.

• 'aan de Hebreeën' is later (tweede eeuw) boven de brief geplaatst.



Historische context

Schrijver

• onbekend;

• een begenadigd (s)preker;

• vertrouwd met het Oude Testament; 

• waarschijnlijk opgeleid;

• kende de lezers persoonlijk (13:19) en was sterk bewogen met zijn publiek;

• heeft zelf Jezus niet persoonlijk gekend (2:3);

• kende Timoteüs (13:23).



Literaire context

Genre

• Geen ‘schrijver, lezers, groet’ aan het begin.

• Wel een ‘briefslot’ met groeten.

• Een preek in briefvorm 

• Bedoeld om rond te zenden, met voor deze specifieke groep een persoonlijk slot?



1:1-4 | Gods spreken door Christus is superieur

1Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God 

in het verleden tot de voorouders gesproken door de 

profeten, 2maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot 

ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft 

aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de 

wereld heeft geschapen. 3In hem schittert Gods luister, 

hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn 

machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de 

zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de 

rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4ver 

verheven boven de engelen omdat hij een 

eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij.



Wat is de bemoediging van de schrijver aan zijn 
lezers?

Hebr.1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God gesproken:

in het verleden | tot de voorouders | door de profeten,

maar nu de tijd ten einde loopt | tot ons | door zijn Zoon

Hebr.13:22

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van 

bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven.



God heeft in het verleden tot de voorouders gesproken, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons 
gesproken door zijn Zoon Die heeft plaats genomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 1:3

1-2 3-4                   5        6 7-8 9 10

Superieure 
bood-
schapper

Superieure 
Mozes

Superieure 
hoge-
priester

Laten we 
ons 
daarom 
richten op 
wat voor 
volwas-
senen
bedoeld is.

Superieure hogepriester 
à la Melchisedek

De kern van mijn betoog wij 
hebben een hogepriester die 
in de hemel plaats genomen 
heeft aan de rechterzijde van 
de troon van Gods majesteit.

Super-
ieur
verbond

Super-
ieur
offer

Superieure 
oudste 
broer

Superieure 
sabbat(rust)

Jezus heeft, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand 
ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn 
gemaakt, 10:11-13

10-13 Met zo’n hogepriester, laten wij dan: God naderen, het geloof behouden, elkaar bemoedigen, de 
zonde afwerpen, het oog gericht houden op Jezus, in vrede leven, elkaar liefhebben, gastvrij zijn, ons om 
de gevangenen bekommeren, ons voegen bij Jezus in zijn vernedering, liefdadig en solidair zijn…



Wat is de bemoediging van de schrijver aan zijn 
lezers?

Hebr.1:1-2
Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God gesproken:
in het verleden | tot de voorouders | door de profeten,
maar nu de tijd ten einde loopt | tot ons | door zijn Zoon
Hebr.13:22
Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van 
bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven.

Christus is superieur.
God is betrouwbaar en betrokken; 
geloven is volhardende toewijding en gehoorzaamheid tot volmaaktheid, 
onder welke omstandigheid dan ook.



Een indeling van Hebreeën

Deel Verzen Inhoud

1 1:1-4:13 De superioriteit van Christus
24 maart, 

de Rank te Giessenburg

2 4:14-10:18
Christus als superieure 

hogepriester

31 maart, de Oude School te 

Giessen-Oudekerk

3 10:19-13:25
Leven met het oog op Hem 

gericht

7 april, de Oude School te 

Giessen-Oudekerk



1:5-2:9 | Christus is superieur aan de engelen

• Christus is superieur aan de 
engelen.

• Waarom de vergelijking met 
engelen?

• Welk gevaar lopen de lezers volgens 
2:1-4?

• Hoe moedigt de auteur hen aan in 
deze verzen?



2:10-18 |Jezus en zijn broers en zussen

10Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen achtte God, voor wie en door wie 
alles bestaat, het passend de grondlegger van hun redding door het lijden naar de 
uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben 
een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt Hij zich er niet voor hen zijn broeders en 
zusters te noemen 12wanneer Hij zegt: 
‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, U loven in de kring van mijn 
volk.’ 
13Zo zegt Hij ook: ‘Ik zal steeds op Hem vertrouwen,’ 
en verder: ‘Hier sta Ik met de kinderen die God Mij gegeven heeft.’1

4Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als 
zij, om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de 
duivel, 15en zo allen te bevrijden die door hun angst voor de dood hun leven lang in 
slavernij verkeerden.



2:10-18 |Jezus en zijn broers en zussen

. 16Het moge duidelijk zijn: Hij is niet begaan met het lot van engelen, Hij is begaan met 
het lot van de nakomelingen van Abraham. 17Daarom moest Hij in alles gelijk worden 
aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou Hij in aangelegenheden tussen God en zijn 
volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor 
hun zonden. 18Juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden 
doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan.



3:1-4:2 | Christus is superieur aan Mozes en 
Jozua
• Christus is superieur aan Mozes.

• Welke punten van overeenkomst en van verschil zijn er tussen Mozes en Christus?

• Welk gevaar lopen de lezers volgens 3:12-13?

• Hoe moedigt de auteur hen aan in 3:1,13, 4:1-2? Hoe concretiseer je deze 
aanmoedigingen?

• In hoeverre doe jij wel eens wat de auteur adviseert? Waarom wel / niet?

Mozes Jezus

✓ onderdeel van het huis 

✓ dienaar in het huis 

✓ trouw

✓ bouwer van het huis

✓ aangesteld als Zoon over het huis 

✓ trouw 



groepsgesprek
• Welk gevaar lopen de lezers volgens 3:12-13?

• Hoe moedigt de auteur hen aan in 3:1,13, 4:1-2? Hoe concretiseer je deze 
aanmoedigingen?

• In hoeverre doe jij wel eens wat de auteur adviseert? Waarom wel / niet?



4:14-16
14Nu wij een hooggeplaatste 
hogepriester hebben die de 
hemelsferen is doorgegaan, Jezus, de 
Zoon van God, moeten we 
vasthouden aan het geloof dat we 
belijden. 15Want deze hogepriester 
kan met onze zwakheden meevoelen 
omdat Hij, net als wij, in elk opzicht 
op de proef is gesteld, maar dan 
zonder te zondigen.
16Laten we dus zonder schroom de 
troon van Gods genade naderen, 
waar we telkens als we hulp nodig 
hebben barmhartigheid en genade 
vinden.


