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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
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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.
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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…



✓ Jezus is superieur aan alle 
bemiddelaars.

✓ Hoeveel te meer moeten
we niets boven deze Jezus
stellen!

✓ Blijf God naderen

✓ Blijf ervoor uitkomen
bij Wie je toewijding
ligt

✓ Blijf elkaar liefhebben
en bemoedigen



Hebr.8

1De kern van mijn betoog is dat wij zo’n hogepriester 
hebben: één die in de hemel plaatsgenomen heeft aan 
de rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2en die 
de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door 
de Heer en niet door mensen is opgericht. …
4Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al 
priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat 
voorschrijft. 5Zij verrichten hun dienst in wat een 
afspiegeling, een schaduwbeeld is van het hemelse 
heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen 
hij begon met het oprichten van de tabernakel:



Hebr.8 | citaat van Exodus 25 

‘Let erop,’ zegt God immers, ‘dat je alles vervaardigt 
volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’
6Maar Jezus is dus aangesteld voor een 
eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat Hij bemiddelaar is 
van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag 
heeft gekregen in betere beloften. 
7Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, 
dan was er geen ruimte geweest voor een tweede.



Hebr.8 | citaat van Jeremia 31

8Maar God berispt zijn volk met de woorden: 
‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik een nieuw 
verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het 
volk van Juda. 9Niet een verbond zoals Ik dat sloot met 
hun voorouders toen Ik hen bij de hand nam om hen weg 
te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet 
trouw gebleven. Daarom heb Ik me niet langer om hen 
bekommerd – spreekt de Heer. 10Maar dit is het verbond 
dat Ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten –
spreekt de Heer:



Hebr.8 | citaat van Jeremia 31

In hun verstand zal Ik mijn wetten leggen en in hun hart 
zal Ik ze neerschrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij 
zullen mijn volk zijn. 11Volksgenoten zullen elkaar niet 
meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer 
hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen Mij 
kennen, van klein tot groot. 12Ik zal hun wandaden 
vergeven en aan hun zonden zal Ik niet meer denken.’ 
13Op het moment dat Hij spreekt over een nieuw 
verbond heeft Hij het eerste al als verouderd 
bestempeld. En wat veroudert en verjaart, is de 
teloorgang nabij.



Het geweten en het offersysteem

Jeremia’s profetie: er komt een nieuw verbond met 
wetten in het hart en vergeving van wandaden 
=> het oude verbond is oud en niet meer relevant voor 
vandaag, maar 
dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden 
daar gaven en offers gebracht die het geweten van 
degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid 
kunnen brengen (9:9).



Het geweten en het offersysteem

Hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die 
dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen 
als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden 
die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan 
de levende God? (9:14).



Het geweten en het offersysteem

Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al 
het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte 
zelf laat zien, heeft de wet ook niet de kracht om degenen 
die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst 
deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.

Anders zouden die offers allang niet meer gebracht 
worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden 
immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel 
zondebesef meer hebben.
Het tegendeel is echter waar: elk jaar worden met 
dezelfde offers de zonden weer in herinnering geroepen –
bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van 
hun zonden bevrijden (10:1-3)



Het geweten en het offersysteem 

• Jezus’ weg is een nieuwe superieure weg: alleen zijn 
bloed kan ons geweten reinigen: Waar alles vergeven is, 
daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Laten we 
God dan naderen met een oprecht hart en een vast 
geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht 
geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is 
gewassen (10:22).
•Het systeem van het oude verbond kon het geweten niet 

zuiveren, Jezus wel. Gods liefdevolle redding voorziet in 
een rein geweten: daarom stierf Jezus voor eens en voor 
al – alles is vergeven en we zijn van een slecht geweten 
bevrijd.



Hebr.8-10 | samenvatting

•God heeft door Jeremia al aangekondigd dat Hij zijn 
leefregels in de gelovigen zou verinnerlijken. 

• Jezus heeft ons van een slecht geweten bevrijd.

•Dankzij Jezus ligt de weg naar God nu helemaal open.

Waarschuwing:

Als je afdwaalt van Christus, verlies je de mogelijkheid tot 
een eeuwige dagelijkse relatie met God dankzij Christus.



Groepsgesprek n.a.v. Hebr.10:18,22

Waar alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde
meer nodig. … Laten we God dan naderen met een oprecht
hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van 
een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver
water is gewassen.

➢ Wat is volgens deze tekst voor nodig om God te 
naderen? Hoe is dat in jouw leven?

➢ Als je niet ervaart dat Jezus je van een slecht geweten
heeft bevrijd, wat zou de Hebreeënschrijver dan tegen
jou zeggen?



Balans in de brief

• Een christen kan zijn of haar eigen redding niet 
bewerken, het is puur genade dat je christen bent.

• Toewijding aan God is wel het beoogde resultaat van 
de redding en van de genade: het is het werk van de 
Geest in je en laat zien dat je gered bent. 

Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe 
aansporen lief te hebben en goed te doen (10:24).



Hebr.11:1-3

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen 
werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid 
van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen 
uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot 
het inzicht dat het heelal door het woord van God 
geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-
zichtbare.



Groepsgesprek n.a.v. Hebr.11:1-3

Geloof (11:1-3):
• is een fundament van hoop;
• is een overtuiging van de waarheid van wat we niet zien;
• biedt inzicht: God is de Schepper van alles, het zichtbare 

ontstaat uit het niet-zichtbare.

➢ Waar hopen we op? Hoe is geloof daar een fundament 
voor? 

➢ Om welke waarheid, die we niet zien, zou het gaan?

➢ Wat betekent deze beschrijving van geloof concreet voor 
jou in je dagelijks leven?



Hebr.10:26-12:3 | standvastig geloof

Geloof (11:1-3):

• is een fundament van hoop;

• is een overtuiging van de waarheid van wat we niet zien;

• biedt inzicht: God is de Schepper van alles, het zichtbare 
ontstaat uit het niet-zichtbare.

Geloofsgetuigen:
39Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen 
worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan 
40omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen 
niet zonder ons de volmaaktheid wilde laten bereiken.



Hebr.12:1-3 Jezus: hèt voorbeeld

Welnu dan, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd 
worden,
laten ook wij afleggen alle last en de zonde, die ons zo 
gemakkelijk verstrikt. 
En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons 
ligt,

terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, 
de Leidsman en Voleinder van het geloof.

Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was 
gesteld, 
het kruis verdragen en de schande veracht en 
zit nu aan de rechterhand van de troon van God.



12:3-13:25 | Praktisch leven als volgeling van 
Jezus Christus

•Moeilijkheden opvatten als vermaning uit liefde. 

• Streven naar vrede en heiligheid – God is heilig. 

• Richtlijnen voor de christelijke gemeenschap.



12:3-13:25 | Praktisch leven als volgeling van 
Jezus Christus

13:1-25 Richtlijnen voor de christelijke gemeenschap.
Bespreek: Welke praktische richtlijnen vind je in dit 
deel? Wat kunnen we hier vandaag de dag van leren / 
kunnen we hiermee doen?
De volgende thema’s komen aan de orde:
• 13:1-6 praktische richtlijnen
• 13:7-17 respect voor leiders en de juiste leer
• 13:18-19 gebed
• 13:20-24 zegen en groeten



Eerste deel
1:1 – 10:18

Tweede deel
10:19 – 13:24

Wat/Wie hebben wij? Met zo’n hogepriester, 
laten wij dan …

Jezus Christus, onze
hogepriester.
• Aan alles en allen uit

het verleden
superieur. 

• Die alles tot 
voltooiing heeft
volbracht. 

• Die aan Gods 
rechterhand zit.

De kern van mijn
betoog is dat wij een
hogepriester hebben
die in de hemel
plaatsgenomen heeft
aan de rechterzijde van 
God. 
• superieure 

hogepriester
• superieur verbond
• hemels heiligdom
• superieur offer

• Vrijmoedig ingaan
& God naderen

• Niet meer zondigen
• Geloven
• Volharden
• Liefhebben. 

Christus is superieur, focus je vol toewijding op deze superieure Christus. 



De Hebreeën en wij
•God leeft en spreekt, met als hoogtepunt door zijn Zoon

• Inkijk in Christus’ huidige bediening

• Boodschap voor christenen in crisis: 

•God vraagt gehoorzaamheid en vertrouwen in alle 
omstandigheden

• IJk je leven in verbinding met Christus, weg met valse 
zekerheden

•Houd vrede met alle mensen

• Leef vanuit het perspectief op de toekomst en op Christus: 

een leven met het anker 
naar boven uitgegooid

6:18-20



Slotzegen | Hebreeën
13:20-21

Moge de God van de vrede jullie
toerusten met al het goede, 
zodat jullie zijn wil kunnen doen. 
Moge Hij in ons datgene tot 
stand brengen wat Hem 
welgevallig is, 
door Jezus Christus, 
aan wie de eer toekomt, 
tot in alle eeuwigheid. 
Amen.


