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                                               VOORWOORD 

   Het bestuderen van een boek zoals u nu in uw handen heeft mag nooit 
worden verward met Bijbelstudie; maar studie van zo'n boek als dit moet 
helpen bij het begrijpen van de Bijbel. En geen enkel boek of commentaar op 
de Bijbel zou ooit superieur moeten zijn aan de Bijbel door eenvoudige 
schriftteksten te ontkennen of de woorden van God te corrigeren: in plaats van 
zo'n schijnreden moeten boeken, zoals deze, God en Zijn woorden laten voor 
wat ze zijn en ieder mens een leugenaar. 

   Dat God en Zijn Bijbel onlosmakelijk met elkaar verweven zijn, is een Bijbelse 
waarheid die wordt gevalideerd wanneer God naar Zichzelf en de Heer Jezus 
Christus verwijst als "het woord"; en dus volgt hieruit dat het veranderen van 
de woorden van God neerkomt op het veranderen van de persoon van God. 
We laten die benadering over aan de geleerden, taalkundigen, tekstuele critici, 
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rationalisten en apologen, en weten heel goed dat dit werk (dit boek) 
onopgemerkt onder hun collectieve en opgeheven neuzen zal doorgaan. 

   Maar voor u, die de Schriften wil onderzoeken, die gelooft wat de woorden 
van de Schrift zeggen en tot wie, “recht gesneden” (2 Tim.2:15), zij de woorden 
spreekt, zal dit een zeer aangename studie zijn van het meest opmerkelijke 
boek Hebreeën. 

   

                           Wie schreef het boek Hebreeën? 

   Het debat over het auteurschap van het boek Hebreeën heeft lang genoeg 
geduurd. 

   Laten we het hier en nu voor eens en altijd regelen: God schreef het. 

   Net zo zeker als Hij "elke door God geademde jota en tittel van de Bijbel" 
schreef, inspireerde God het boek Hebreeën. 

   Job gaat over Job, maar Elihu schreef het. De eerste vijf boeken van de Bijbel 
worden aan Mozes toegeschreven, maar Mozes heeft duidelijk niet geschreven 
over de gebeurtenissen die plaats vonden nadat hij was gestorven: Jozua deed 
het. Het is belangrijk om te weten wie God heeft gebruikt om een boek te 
schrijven, de inhoud is cruciaal en het auteurschap is dat niet. 

   Niemand weet wie Ruth of Esther heeft geschreven: en misschien heeft u 
opgemerkt dat bijna niemand er iets om geeft.  

   Maar met het boek Hebreeën is het debat intens omdat de schrijvers helpen 
bij het bepalen van de toepassing, en met de toepassing de autoriteit om zich 
aan de leringen in het boek te houden of deze te vermijden. 

   Als, laten we veronderstellen, Petrus, Jakobus of Johannes Hebreeën hebben 
geschreven zou je gemakkelijk kunnen stellen dat het boek is gericht aan Israël 
en de koninkrijks-kerk, omdat de bediening aan de besnijdenis werd gegeven 
aan die mannen in Galaten 2:9: 

“En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij 
gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat 
wij tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan”. 

   Hieruit zou volgen dat, omdat de bediening van de besnijdenis aan Petrus, 
Jakobus en Johannes was toevertrouwd, de schrijvers van de Hebreeuwse 
brieven ook Petrus, Jakobus en Johannes zouden zijn. 

   Als, zoals zovelen geloven, Paulus het boek Hebreeën schreef, dan zou daaruit 
volgen dat de leerstellige toepassing en het gezag van de woorden van 
toepassing zouden zijn op deze bedeling en op het Lichaam van Christus. 
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   (Handelingen hoofdstuk twee) Dispensationalist C. I. Scofield zegt in zijn 
studiebijbel dat alleen in Paulus zijn geschriften de leer, positie, wandel en 
bestemming van de kerk (het lichaam van Christus) te vinden is "; dus vanuit 
die vooronderstelling is het een korte sprong naar de conclusie dat het 
auteurschap van Hebreeën belangrijk is. 

   Degenen die pleiten voor het Paulinisch auteurschap noemen het feit dat veel 
uitgevers in de meeste edities van de Bijbel zo ver gaan om naar het boek te 
verwijzen als "De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën". Dit omvat ook 
Scofield in zijn Bijbel en legioenen van anderen met inbegrip van 
dispensationalist Cornelius Stam. Maar de titelpagina's en het superscript 
werden door niet geïnspireerde mensen, eeuwen na de inspiratie van de 
Heilige Schrift, toegevoegd, dus om het auteurschap te bepalen, moeten we 
iets meer eisen. 

   Sommigen zeggen dat het Paulinisch auteurschap wordt aangetoond door 2 
Peter 3:15: 

“En acht de lankmoedigheid onzes Heeren voor zaligheid; gelijkerwijs ook onze geliefde 
broeder Paulus, naar de wijsheid, die hem gegeven is, ulieden geschreven heeft; 

   En aangezien Petrus aan het Hebreeuwse volk schreef, is de sprong van 
ongefundeerde logica dat Paulus ook een brief aan hen moet hebben 
geschreven,  namelijk Hebreeën. Maar dat Petrus verwijst naar het boek 
Hebreeën is niet duidelijk vermeld en is duidelijk niet de bedoeling van Petrus 
zijn volgende vers waarin hij verwijst naar "alle" brieven van Paulus'. 

   Het argument dat 'veel grote geleerden het eens zijn' met het Paulinisch 
auteurschap, moet aan onze dovemansoren voorbijgaan en ons voegen naar: 
“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen………” (2 Tim.2:15), en 
moeten we volledig overtuigd worden in onze eigen geest. Evenzo kan het feit, 
dat Luther en Calvin twijfelden of Paulus het boek heeft geschreven, 
interessant voor ons zijn, maar niet overtuigend. 

   Het volstaat te zeggen dat meer geleerden geloven dat Paulus Hebreeën 
heeft geschreven dan dat er geleerden zijn die geloven dat hij dat niet deed. 
Maar moeten we vertrouwen op de experts? Nogmaals, we moeten iets meer 
eisen. 

   Wanneer we het op ons nemen om de Schriften te doorzoeken om te zien 
“wat is wat”, vraagt  een merkwaardig consistent patroon in de geschriften van 
Paulus onze aandacht: 

“Rom.1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, …………………”. 

“1 Kor. 1:1: Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door den wil van 
God,……………………….”.,  
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“2 Kor.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God,……..”. 

“Gal.1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen…………………..”. 

“Ef.1:1: Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus………………”. 

“Fil.1:1: Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus……………..”. 

“Kol.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God……….”. 

“1 Thess. 1:1: Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente……………..”. 

“2 Thess. 1:1: Paulus, en Silvanus, en Timotheüs, aan de Gemeente………………..”. 

“1 Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus,…………..”. 

“2 Tim.1:1: Paulus, een apostel van Jezus Christus……………………”. 

“Titus 1:1: Paulus, een dienstknecht Gods, en een apostel van Jezus Christus….”. 

“Fil. 1:1: Paulus, een gevangene van Christus Jezus,………….”. 

                                     --------------------------------- 

“Hebr. 1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, ……………….heeft in 
deze laatste dagen tot ons gesproken……….“. 

   Zoals de brief aan de Hebreeën begint, valt het duidelijk buiten het 
Paulinische patroon zoals te zien is in de dertien boeken waarvan we zeker 
weten dat Paulus ze heeft geschreven. 

   Ons uitgangspunt, dat God het boek heeft geschreven, past in elk scenario, 
maar als we de schrijfstijl evalueren, is de opening van Hebreeën meer in lijn 
met de schrijfstijl van Johannes dan met die van Paulus. 

Vergelijk alstublieft: 

“Joh. 1:1: In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 

“1 Joh. 1:1: Hetgeen van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien 
hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben, en onze handen getast hebben, 
van het Woord des levens; 

“Hebr. 1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen 
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons 
gesproken door den Zoon; 

   Misschien wel het meest overtuigend, met betrekking tot de mogelijkheid van 
het auteurschap van Johannes, is het feit dat het woord "eniggeboren" alleen 
voorkomt in de geschriften van Johannes (Joh.1:14, 18; 3:16, 18; 1Joh.4:9 en de 
enkelvoudige vermelding in Hebreeën 11:17). 

   Bijna universeel beweren degenen die zich houden aan het Paulinische 
auteurschap dat Paulus, de apostel van de Heidenen, aan "Hebreeuwse 
Christenen" schreef. 
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   Maar wat is nu precies een "Hebreeuwse Christen?". Dat is een term die 
nergens in de Bijbel voorkomt, behalve in de aantekeningen van de uitleggers. 

   Zouden "Hebreeuwse Christenen" die Christus als Messias hadden 
ontvangen, dus mensen die de macht hadden gekregen om zonen van God te 
worden, ijverig voor de wet kunnen zijn? 

   Omdat er in Christus geen Jood of Griek is en omdat een Christen niet onder 
de wet maar onder de genade is, lijkt de term "Hebreeuws Christen" een 
“oxymoron” te zijn die door commentatoren wordt gebruikt om hun 
onvermogen, om enkele van de moeilijke passages in het boek Hebreeën aan 
te pakken, te bedekken. 

 
 
Opmerking van de vertaler: Een oxymoron is doorgaans een spreekwijze die 
bestaat uit twee woorden die een onmogelijkheid vertegenwoordigen, 
bijvoorbeeld: “droog water”, “warm ijs”, of “zwarte kleur”, etc. Water is niet 
droog, ijs kan niet warm zijn, en zwart is geen kleur maar eerder de totale 
afwezigheid er van. 
 

   Joden die hun Messias aannemen, zouden beter een "uitverkoren geslacht, 
een koninklijk priesterschap" genoemd kunnen worden, het zijn degenen die 
volharden tot het einde (Matth. 24:13) van de komende verdrukking en daarna 
"het toekomstige koninkrijk" binnengaan. 

   Zou een "Hebreeuwse Christen" iemand kunnen zijn die Christus als Redder 
heeft ontvangen, een persoon zijn die volmaakt is in Christus, en dood voor de 
wet? Dit lijkt nauwelijks waarschijnlijk aangezien de naamgevingen van Jood en 
Heiden niet relevant zijn, omdat ze vervangen zijn door het nieuwe schepsel, 
het Lichaam van Christus. 

   En zo is het dat "Hebreeuwse Christen" moet worden gedegradeerd tot de 
schroothoop van onzinnige naamgeving die niets toevoegt aan ons begrip of 
onze kennis.  

   Ze werden eerst Christenen genoemd in Antiochië en die naam werd gegeven 
aan volgelingen van Paulus zijn leer, niet de leer van Petrus. Hieruit zou dan 
volgen dat, als de naam van het boek “Hebreeën” is, en de inhoud van het boek 
Joods van aard is met betrekking tot leer en inhoud, het niet waarschijnlijk is 
dat Paulus het heeft geschreven. 

   Als Paulus Hebreeën schreef, zou het in de geest van Handelingen 26:16 
moeten zijn, waarin Christus Paulus opdraagt een prediker te zijn "van de 
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dingen die gij hebt gezien", toch veronderstellen wij dat hoogst 
onwaarschijnlijk. 

 

 
Opmerking van de vertaler:  
 
Deze tekst, Hand. 26:16, heeft te maken met de “Progressieve openbaring” 
van Christus aan Paulus. Zie “Progressieve openbaring” en “Chronologische 
volgorde van de brieven van Paulus” onder “artikelen” op 
www.bedelingdergenade.nl   
  
Handelingen 26:16: Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik 
u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die 
gij gezien hebt en in welke Ik u nog zal verschijnen; (zie ook Hand. 9). 
 
 

 

   Maar om eerlijk te zijn voor alle lezers van dit commentaar en om onpartijdig 
te zijn in onze behandeling van de inhoud van het boek Hebreeën, blijft het het 
beste, en zeer zeker accuraat, om opnieuw te zeggen dat God de geschriften 
van het boek inspireerde dat we Hebreeën noemen en dat de leerstellige 
inhoud van het boek het belangrijkste is, niet de menselijke schrijver.  

   We zullen zien dat "beter" het sleutelwoord is in het boek, het belangrijkste 
vers is Hebreeën 7:12 en het thema van het boek is de superioriteit van 
Christus zijn Nieuwe Verbond. 

 

                                            HOOFDSTUK 1 

                                           Het eerste vers: 

“Hebr. 1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen 
gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons 
gesproken door den Zoon; 

Alleen de Heer kan zoveel zeggen met zo weinig woorden. 

Toen God voor het eerst sprak "In het begin schiep God de hemel en de aarde", 
zette de Heer de toon voor geheel Zijn schepping en voor altijd. 

"In het begin" getuigt van het nihilisme en verbetert het met tijd en doel. 

"God" getuigt tegen atheïsme en verbetert het met de schepper God. 

http://www.bedelingdergenade.nl/
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'God heeft geschapen' getuigt tegen fatalisme en de evolutie van Charles 
Darwin, en verbetert ze met het manifesteren van Gods veelvuldige wijsheid. 

"De hemel", getuigt tegen een oerknal die begon met een uitzonderlijkheid van 
gecomprimeerde materie, en verbeterde dat met een doelgerichte schepping. 

(Het maakt niet uit dat alle nieuwe Bijbelversies zeggen dat God meervoudige 
hemelen schiep in vers één, wanneer het duidelijk is dat de extra hemelen pas 
in Genesis 1:5-6 zijn geschapen: we kunnen vaststellen dat er problemen zijn 
met de nieuwe versies na slechts één vers van de Schrift!). 

"en de aarde", getuigt van het geloof van de populaire sciencefiction in het 
leven op Carl Dagan's "miljarden en miljarden planeten", deze concepten 
worden verbeterd met de duidelijke verklaring van de Bijbel dat onze aarde in 
feite centraal staat in Gods activiteit. 

En het feit dat God gescheiden is van Zijn schepping ondermijnt het 
pantheïsme en verbetert het met een afzonderlijk wezen, namelijk God. 

En het is één God, geen polytheïsme 

En die ene God is actief in Zijn schepping en toont de dwaling van het fatalisme. 

Overweeg het volgende: alleen dat eerste vers van Gods Bijbel doet afbreuk 
aan bijna elk systeem van filosofie en theologie dat de mensheid ooit heeft 
uitgevonden in haar zondige poging om de waarheid van Gods woorden te 
ontkennen. 

En op dezelfde manier moet ook de diepzinnige aard van het eerste vers van 
het boek Hebreeën serieus worden gewaardeerd. 

"God" geeft instructies, en we moeten dat feit meer respecteren dan dat we 
het menselijk instrument nauwkeurig moeten bepalen, die de Heer voor het 
auteurschap heeft gebruikt. 

"God deed  “voortijds veelmaal" een verscheidenheid aan dingen op "velerlei 
wijze". 

Het woord "veelmaal" draagt het idee van "het vaneen scheuren van dingen", 
en zodoende verklaart God hier dat Hij de tijd in fragmenten heeft gescheurd. 

Noah Webster schreef in 1828 in zijn woordenboek dat "veelmaal" altijd meer 
dan één of twee is, maar meestal een klein aantal betekent. 

We begrijpen allemaal wel iets van Gods eigenmachtige verdeling van tijd, net 
zoals we begrijpen dat de avond en de morgen één dag vormen, zeven dagen 
een week vormen, enzovoort. Deze verdelingen zijn echter niet de 
dispensationele onderscheiding die we moeten respecteren als we het woord 
der waarheid recht moeten snijden. Dr. Ethelbert Bullinger zei in zijn 
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Companion Bible, dat, net zoals de mens niet moet vaneenscheuren wat God 
heeft samengevoegd, noch dat de mens samenvoegt wat God heeft gescheiden 

   "God, veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken", zegt ons dat 
het hier niet om het menselijke auteurschap of de kalender gaat, maar om God 
en hoe Hij ervoor kiest om met Zijn schepping om te gaan. Dat deze 
verdelingen niet goed worden begrepen, blijkt uit de verwarring rond het 
concept zelf. 

   Als we het eens zijn met dit diepzinnige vers en concluderen dat Gods 
handelen met Zijn schepping op verschillende momenten op verschillende 
manieren plaatsvond, moeten we de controversiële kwestie onder ogen zien 
die gewoonlijk wordt aangeduid als "dispensationalisme". 

   Dit is een idee dat grotendeels wordt afgewezen door het Christelijk 
leiderschap en zeker door de meeste Christelijke auteurs; maar omdat veel van 
diezelfde leiders ook diepgaande waarheid verwerpen, zoals we al opmerkten 
in het allereerste vers van Genesis, moeten we ons niet laten beïnvloeden door 
hun wetenschappelijke of zelfs populaire meningen. 

   Zoals gedefinieerd in een boek van Charles C. Ryrie: "de essentie van 
dispensationalisme is dan ook het onderscheid tussen Israël en de kerk. Dit 
komt voort uit het consistent gebruik van normale of duidelijke of historisch-
grammaticale interpretatie door de Dispensationalist, en het geeft een goed 
begrip van het fundamentele doel van God en zijn omgang met de mensheid”. 

   De definitie van Scofield luidt: "Een bedeling is een periode waarin de mens 
wordt getest met betrekking tot gehoorzaamheid aan een specifieke 
openbaring van de wil van God". Scofield heeft ongelijk in het definiëren van 
een bedeling als een tijdsperiode, maar hij was op de goede weg en zinspeelde 
op een bedeling die gehoorzaamheid vereiste aan Gods verschillende manieren 
van omgang met zijn schepping. 

   Vele anderen hebben het dispensationalisme met soortgelijke terminologie 
gedefinieerd, dus het citeren van meer geleerden hier zou al snel overbodig 
worden. Ondertussen zijn zelfs degenen die tegen het dispensationalisme zijn 
het erover eens dat de term verwijst naar iets dat erg lijkt op de inhoud van het 
eerste vers in het boek Hebreeën. 

   Wanneer we toestaan dat de Bijbel voor zichzelf spreekt met betrekking tot " 
voortijds veelmaal en op velerlei wijze", dan ontdekken we feitelijk dat God niet 
altijd op dezelfde manier dingen heeft gedaan en Zijn genade aan de mens op 
verschillende manieren heeft uitgedeeld. 

 Paulus zegt in Romeinen 10:5: 
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“Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De mens, die deze 
dingen doet, zal door dezelve leven. 

   ……maar diezelfde apostel Paulus gaat verder in het volgende vers door te 
zeggen dat  "de rechtvaardigheid, die uit het geloof is" iets anders zegt, omdat 
we twee verzen eerder gelezen hebben: "Want het einde der wet is Christus, 
tot rechtvaardigheid een iegelijk , die gelooft ". 

   Stel je dat voor! (Vergelijk Deuteronomium 6:24-25 met Romeinen 10:4-5). 

   Een ander voorbeeld doet zich voor wanneer Petrus verklaart dat de inhoud 
van zijn preken, in het begin van het boek Handelingen, in overeenstemming 
waren met het volgende: "En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd 

zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd "maar 
de inhoud van Paulus 'boodschap was volgens  " ...............de openbaring der verborgenheid, 

die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; maar nu geopenbaard is" . (Vergelijk 
Handelingen 3:19-25 met Romeinen 16:25-26). 

   Net zo zeker als "De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het 

Koninkrijk Gods verkondigd", komt Paulus langszij en zegt dat "“de bedeling der genade 

Gods, die mij gegeven is aan u; …………..door openbaring ……….heeft bekend gemaakt deze 
verborgenheid, ………..Welke in andere eeuwen…………niet is bekend gemaakt…………”. 

(Vergelijk Lukas 16:16 met Efeziërs 3: 1-5). 

   Er is aldus voldoende bewijs in de Bijbel om aan te tonen dat God zeer zeker 
heeft gesproken: "voortijds veelmaal en op velerlei wijze". Noem het 
"dispensationalisme", noem het een zegen of verklaar het tot een ketterij, 
noem het wat u maar wilt; maar intellectuele eerlijkheid vereist erkenning dat 
er zeker verschillen zijn die op de juiste manier recht moeten worden gesneden 
(2Tim.2:15). 

   Wat doet u anders met: Joel 3:10: “Slaat uw spaden tot zwaarden,…..”. zoals Joel 
dat zegt in tegenstelling met “Slaat uw zwaarden tot spaden…..” zoals aangegeven 
in Micha 4:4. 

Om beide te gehoorzamen, kunt u de smederij nooit verlaten. 

Het is duidelijk dat God de profeet Micha heeft laten schrijven over een tijd van 
vrede wanneer er geen wapens nodig zijn, terwijl Joel in oorlogstijd een 
waarschuwing geeft. 

Inderdaad "Voortijds veelmaal en op velerlei wijze". (vergelijk Joel 3:10 met 
Micha 4:4). 

(1) Sommige Bijbellezers zien alleen dat er een oud en een nieuw testament in 
de Schrift aanwezig is. 
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(2) Sommige anderen zien een beetje meer in de manier van “Voortijds 
veelmaal en op velerlei wijze” en de meesten van hen denken dat het 
voorbeeld voor het Christendom te vinden is in het tweede hoofdstuk van het 
boek Handelingen. 

(3) Sommigen beweren dat elk vers en elke belofte in de hele bijbel van 
toepassing is op elk persoon die het leest en gelooft, zonder dat ze duidelijk 
meerdere tijden zien of enige verschillende manieren (bedelingen) te 
herkennen. 

De eerste (1) blik is simplistisch, de tweede (2) is  onrijp en de derde (3) is 
egoïstisch. 

Het is duidelijk dat er meer dan alleen twee dingen in de Bijbel aan de hand 
zijn. 

Op zijn minst zijn er de "eertijds", "de toekomende eeuwen" en "maar nu" van 
Efeziërs twee; en dat zijn drie afbakeningen. (Let op Efeziërs 2:2, 7 en 13). 

Sommigen zullen een confessioneel systeem volgen of een commentator zoals 
Dr. C. Scofield en zijn meest beroemde lijst van zeven bedelingen, die als volgt 
zijn: 

Onschuld:     Genesis 3:28. 

Geweten:    Genesis 3:28. 

Menselijk bestuur:   Genesis 8:20. 

Belofte:    Genesis 12:1. 

Wet:     Exodes 19:8. 

Genade:    Johannes 1:17. 

Koninkrijk:    Efeziërs 1:10. 

En net zo zeker, als we elk vers en elke belofte zelfzuchtig op onszelf toepassen, 
moeten we ons gewoon afvragen wat er tegenwoordig wordt gedaan met de 
dode lichamen van alle mensen die worden gestenigd omdat ze op de Sabbat 
werken  (Numeri 15: 32-36). 

Laten we niet egoïstisch of simplistisch ingesteld zijn op onze manier. Laten we 
eerder naar Gods woord kijken voor zijn uitleg over wat 'Voortijds veelmaal en 
op velerlei wijze' betekent. 

In het vijfde hoofdstuk van Romeinen lezen we in vers veertien over “voortijds 
veelmaal en op velerlei wijze” dat wordt aangeduid als "van Adam tot Mozes".  
Dan zien we in Romeinen 5:20 dat met Mozes: "de wet bovendien is 
ingekomen", zoals we dat al hebben gezien in Lukas 16:16; de wet en de 
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profeten waren totdat Johannes de Doper opkwam, op welks moment de 
boodschap van het Koninkrijk werd gepredikt. Dat gebeurde allemaal in 
“Eertijds”. 

Vervolgens wordt de prediking van het koninkrijk vervangen door Paulus zijn 
nieuwe openbaring van de verborgenheid dat de bedeling van genade 
openbaart in de tijd die wordt aangeduid als het "maar nu". 

Hier hebben we Gods bedoeling aangaande dispensaties en nemen we ze als 
superieur zijnde aan die van Dr. Scofield, Hal Lindsay, Clarence Larkin, John 
Darby, Tim LaHaye, John Hagee of wie dan ook. 

Paulus legt uit dat de koninkrijks boodschap die Petrus predikte tot bloei zal 
komen, net zoals zowel Petrus als Paulus zeggen, bij de wederkomst van 
Christus in de “toekomende eeuwen”. Nu is echter de zaak  niet het koninkrijk, 
noch is het de wederkomst van Christus, net zoals de mensen die nu leven niet 
werken volgens “Eertijds” of de “toekomende eeuwen”.  

Onze zaak vandaag (“het maar nu”) is het bouwen van het Lichaam van 
Christus, de opbouw van dat lichaam en de uitbreiding van de invloed van dat 
“lichaam van waarheid” dat God vandaag in werking heeft. Dan zal de 
gemeente de Heer Jezus Christus in de lucht ontmoeten en geestelijke 
zegeningen ontvangen in de hemelse gewesten, dat is heel iets anders dan de 
zachtmoedigen die de aarde beërven (Vergelijk Mattheüs 5:5 met Kolossenzen 
1:5 of Efeziërs 1:3) 

Het eerste vers van Hebreeën geeft ons een belangrijk zicht op de inhoud van 
het boek; en in het tweede hoofdstuk leren we het tijdsbestek voor het boek 
wanneer we lezen dat de inhoud gaat over "de toekomende wereld, van welke 
wij spreken" (Hebreeën 2:5). Dit laat ons zien dat Hebreeën een boek is over de 
"toekomende eeuwen", en gericht is aan Gods  mensen van "Eertijds" , de 
Hebreeën. 

En dit begrip van de diepzinnige waarheden in dit eerste vers zal ons enorm 
helpen als we onze studie voortzetten. 

 

“Hebr. 1:2: Welken Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door 
Welken Hij ook de wereld gemaakt heeft; 

Het is belangrijk om op te merken dat de focus van het boek gericht is op 
hetgeen de Heer Jezus in zijn aardse bediening heeft gesproken. Als dit boek  
geschreven was door de apostel Paulus, dan zou hier niet worden vermeld dat 
het de woorden waren die gesproken werden door Gods Zoon, want toen 
Christus tot Paulus sprak, gaf de Heer Paulus de verantwoordelijkheid om het 
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aan anderen te vertellen. Jezus heeft niets meer te zeggen tegen iemand 
anders nadat Paulus de openbaring der verborgenheid is gegeven. 

   Paulus wordt, in 1Timoteüs 2:6, de getuige "te zijner tijd" genoemd; en we 
kunnen het niet hebben gemist dat Jezus Paulus opdroeg om met de 
boodschap van de verborgenheid naar de Heidenen te gaan, zoals Handelingen 
26:16-17 bewijst: 

“Hand.26:16-17: 16 Maar richt u op, en sta op uw voeten; want hiertoe ben Ik u verschenen, 
om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke Ik 
u nog zal verschijnen; 17 Verlossende u van dit volk, en van de heidenen, tot dewelke Ik u nu 
zende;  

   "Deze laatste dagen" (Hebreeën 1:1) is een belangrijke referentie in de tijd. 
Ongetwijfeld nam iedereen aan, die ooit aan de 'laatste dagen' dacht, dat hij of  
zij ook in de laatste dagen leefde, en daarom is er een foutgevoelige 
geneigdheid om dit tweede vers uit het boek Hebreeën voor ons, het lichaam 
van Christus, te gebruiken. Wanneer de Bijbel spreekt over de laatste dagen, is 
het echter altijd een profetische referentie en moet het niet worden 
geassocieerd met deze verborgen bedeling van genade waarin wij leven. Zoals 
al opgemerkt is wordt ons in het Hebreeën 2:5 verteld dat het boek gaat over 
"de toekomende wereld, van welke wij spreken". En terwijl het boek duidelijk is 
geschreven als een profetisch getuigenis over de Messias van Israël, met 
betrekking tot de vestiging van het Messiaanse koninkrijk op aarde,  in de tijd 
waarin alle dingen onderworpen zijn "onder Zijn voeten", het is geschreven aan 
mensen in een tijd op wie het volgende van toepassing is: "nu zien wij nog niet, 
dat hem alle dingen onderworpen zijn”. De 'wij' die het nog niet hebben gezien, 
zullen de 'wij' zijn die op zoek zijn naar de tweede komst naar Zijn aarde en de 
vestiging van het profetische koninkrijk.  Tegen die tijd zal de kerk van deze 
bedeling al genieten van zijn: "geestelijke zegening in den hemel in Christus". 
(Efeziërs 1:3). 

De mensen van het boek Hebreeën, de "ons" in vers één, zijn duidelijk 
geïdentificeerd voor ons in verschillende passages: 

(1)- Dit zijn mensen van de evangeliën die op Pinksteren aanwezig waren. 
(Hebreeën 2:3-4) 

(2)- Schapen genoemd (Hebreeuws 13:20), en niet het lichaam van Christus; 
deze mensen zoeken naar hun herder (Johannes 10:14-15). 

(3)- Beloofd is een eeuwige erfenis (Hebreeën 9:14-15), de mensen van dit 
boek zijn niet volmaakt in Christus. 

(4)- Omdat deze mensen uitkijken naar hun eeuwige erfenis (Hebreeën 9:28), 
zijn deze gerechtelijk niet gezeten in hemelse gewesten (Efeziërs 2:6). 
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(5)- Omdat ze tot het einde moeten volharden (Hebreeën 9:28), zou hun positie 
consistent zijn met Israël in de profetie (Mattheüs 24:13) in plaats van  
"begenadigd in de geliefde". (Efeziërs 1:6). 

(6)- Deze mensen kunnen hun positie verliezen (Hebreeën 6:1-6) omdat ze niet 
zijn verzegeld tot de dag van verlossing (Efeziërs 4:30). 

De 'laatste dagen' van de passage stemmen overeen met het gestelde doel van 
profetie, namelijk Israëls zaligheid in het aan hen beloofde koninkrijk. (Gen. 
49:1-2; Jesaja 2:1-2; Micha 4:1-3; Handelingen 2:17; Hebreeën 9:28 en 
Hebreeën 12:25-28). 

 

“Hebr. 1:3: Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het 
uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het 
woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven 
te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de 
hoogste hemelen; 

“Hebr. 9:22: En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder 
bloedstorting geschiedt geen vergeving. 

“Hebr. 10:12: Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in 
eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods; 

De glorie van de Heer wordt vaak of ten onrechte aangeduid als Shekinah 
glorie, Shekinah is een woord dat niet vóórkomt in het Oude Testament, niet in 
de Hebreeuwse of Aramese oorspronkelijke talen noch in enige Engelse 
vertaling. We zouden er meer bij gebaat zijn om de heerlijkheid van de Heer te 
identificeren door Zijn woorden en zijn verschijning op de berg der 
transfiguratie (Mattheüs 25:31). 

Christus dan, die onder de wet diende, reinigde de zonden van Zijn volk Israël 
tot Zijn eer, dat kon Hij voor hen volbrengen, aangezien Hij het “meerdere en 
volmaakte offer” was die het volk  Israël nodig had. Na alles te hebben gedaan 
wat de Vader Hem had opgedragen om te doen, ging Hij zitten aan de 
rechterhand van de Vader en kon Hij zeggen: “……….. Ik heb voleindigd het 
werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen” (Joh.17:4). 

Het is fascinerend om op te merken dat de Heer een zittende positie inneemt 
wanneer Zijn werk aan het kruis voltooid is; maar we kunnen, met Stefanus, 
Hem zien staan in Handelingen 7:55. Jakobus, die een boek met 
waarschuwingen schrijft naar "de twaalf stammen in de verstrooiing", zegt ook:  
“de Rechter staat voor de deur” (Jakobus 5:9).  Waarom stond de Heer op, 
echter niet voor de tweede komst om de vele profetieën te vervullen die nog 
wachten? Toen Jezus daar in de hemel stond, zag hij Israël "de Heilige Geest 
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wederstaan, zoals hun vaders ook deden". (Handelingen 7:51). Op dat moment 
had Israël Jehova God's Oudtestamentische verbonds regeling met hen 
verbroken, God de Zoon gekruisigd en nu heeft Israël God de Heilige Geest 
gelasterd. God sloot het profetische programma af, Israël struikelde en viel en 
werd verhard of blind (Romeinen 11:11-28). 

Jezus komt echter niet terug naar de aarde vanuit zijn staande positie; maar Hij 
gaat ook niet zitten. In plaats daarvan doet Hij iets en Paulus zegt daarover: “En 
ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien " 
(1 Korinthiërs 15:8) en Hij Paulus de openbaring van de verborgenheid en de 
bedeling van Gods genade bekend maakt (Efeziërs 3:1-9). Hoewel de betekenis 
hiervan grotendeels onbekend is “aan” of wordt tegengewerkt “door” 
Bijbelcommentatoren die “anti-bedelingen” zijn, moeten we daaraan hetzelfde 
belang hechten als onze Bijbel, net zoals de apostel Paulus ons zes keer zegt dat 
hij niet wil dat we onwetend zijn. (Romeinen 1:13; 11:25; 1 Korinthiërs 10:1; 
12:1; 2 Korinthiërs 2:11 en 1 Thessalonicenzen 4:13). 

Jezus geeft Paulus de informatie die verborgen was sinds de grondlegging van 
de wereld, informatie waarvan ons moet opvallen dat het in schril contrast 
staat met wat er in de laatste dagen van Christus op aarde over de toekomende 
wereld werd gesproken. Wie het ook heeft geschreven, Hebreeën is een boek 
over de vervulling van profetie voor Gods verbondsvolk van zowel het Oude als 
het Nieuwe Testament: Israël. Het boek Hebreeën gaat zeker niet over de 
openbaring van de verborgenheid, dat verborgen was van vóór de schepping. 

Er moet op gewezen worden dat Paulus dertien brieven heeft geschreven om 
de voordelen van het kruis van “Christus de Verlosser”, voor de kerk van de 
genade bedeling (Ef. 3:2), uit te leggen. In de Hebreeuwse brieven leert Israël 
de voordelen van Christus, hun Messias, aangaande zijn meer volmaakte offer 
voor hen en hun bedeling van het koninkrijk. Proberen om de boodschap van 
de Heiland te combineren met de boodschap van de Messias is net als een 
poging om de instructieboeken voor je vaatwasser en je kettingzaag te 
combineren: niets zal recht worden gesneden, niets zal zuiver worden. 

 

“Hebr. 1:4-6: 4 Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij 
uitnemender Naam boven hen geerfd heeft. 5 Want tot wien van de engelen 
heeft Hij ooit gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb ik U gegenereerd? En 
wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn? 6 En 
als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle 
engelen Gods Hem aanbidden. 
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De Heer Jezus was niet alleen superieur aan de engelen, dankzij zijn positie in 
de Godheid schiep Jezus Christus de engelen zoals de Bijbel zegt: "Alle dingen 
zijn door hem gemaakt en zonder hem is er niets gemaakt dat werd gemaakt" 
(Johannes 1:3). Christus is de enige persoon die Gods vragen in Job 38:4-6 
bevestigend en met kennis kan beantwoorden. Het 'verwekken' van de Heer 
Jezus Christus is een grote bron van controverse. Sommigen zeggen dat hij in 
Bethlehem werd verwekt en daarvoor was Hij de Engel des Heren en duidelijk 
niet de Zoon. Sommigen zeggen dat Hij in de eeuwigheid is verwekt, met dien 
verstande dat Hij altijd was en altijd zal zijn naar de ordening van Melchizédek, 
zodat de engel des Heren precies dezelfde persoon is als de Zoon van God. 

Een hele plank van je boekenkast kan worden gevuld om de boeken te houden 
die het eeuwige zoonschap van Jezus Christus bespreken. De vraag die gesteld 
wordt tussen de duellerende leerstellingen komt neer op: "Was Christus altijd 
de Zoon van God, positioneel, in de Godheid, of werd Hij de Zoon van God bij 
Zijn incarnatie (vleeswording)?". Het vleesgeworden zoonschap wordt als 
minder orthodox beschouwd, maar aanhangers van die positie wijzen erop dat: 
"De Bijbel zegt nergens dat Christus de eeuwige zoon is".  

Maar evenmin staat er dat Hij dat niet was, en dus zou een goede definitie voor 
eeuwigheid kunnen concurreren met theologen die kwesties bespreken die ze 
met geen enkele zekerheid kunnen bewijzen. Wat we kunnen weten, is dat 
"……….naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus 
Jezus, voor de tijden der eeuwen, Doch nu geopenbaard is……." (2 Tim. 1:9-10) 
….eist dat het dienstwerk van God de Zoon reeds bestond voordat Adam de 
ogen op Eva richtte, en daarvoor, door die eerste Adam, trad de zonde binnen. 
Bij de laatste Adam, Christus, wordt de zonde behandeld en die voorziening 
was gerechtvaardigd in de geest van God "vóór de grondlegging der wereld" 
(Efeziërs 1:4). 

Maar het bijzondere van alles is om op te merken dat Christus volgens Gods 
woord niet in Bethlehem werd verwekt noch in de eeuwigheid werd verwekt.                    

Psalm 2:6-7 is de eerste vermelding van de verwekking van Christus en dat is 
een verwijzing naar zijn verzoenende dood op het kruis van Golgotha, zijn 
begrafenis en opstanding. Dit feit wordt zowel in Handelingen 13:30-33 als in 
onze huidige tekst van Hebreeën 1:5 bevestigd. Dit alles wordt samengevat in 
Hebreeën 5:5-6 waar Christus's verwekking, de verheerlijking van Christus en 
de eeuwigheid van Christus allemaal gelijktijdig worden verklaard. Hoewel het 
goed is om het woord der waarheid recht te snijden is het verkeerd om te 
proberen:  "Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet” 
(Markus 10:9). 
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De Bijbel vertelt ons dat de Heer Jezus Christus verwekt werd toen Hij ongeveer 
tweeduizend jaar geleden opstond, maar dat het besluit om de Heere Jezus 
Christus te kruisigen werd gemaakt vóór de grondlegging der wereld en 
verborgen werd gehouden in alle voorgaande eeuwen. Als het niet verborgen 
was geweest, zegt Paulus ons, dan zouden de vorsten van deze wereld de Heer 
niet hebben gekruisigd, en noch het aardse koninkrijk van Israël noch onze 
redding voor de hemelse gewesten zou mogelijk zijn geweest (1 Korinthiërs 
2:6). Dat betekent dat we nu de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus 
kennen (Efeziërs 3:8), die verborgen waren totdat Christus ze aan Paulus 
openbaarde, en met de openbaring van de verborgenheid leren we de 
informatie, die eens en voor altijd regelt dat, God de Zoon, is verwekt 
(gegenereerd zie Hebr. 1:5) bij Zijn opstanding door de vastgestelde raad en 
voorkennis van God voordat de wereld begon. 

Naast het feit dat we het eens zijn met God dat Zijn wegen hoger zijn dan onze 
wegen, doen we er goed aan te geloven wat Hij zegt over hetgeen Hij heeft 
gedaan, doet, en nog zal doen, in plaats van te proberen concepten te 
identificeren en te ontleden die ons boven de pet gaan. Niemand, wie hij ook 
is, en wat voor opleiding hij ook heeft genoten, heeft het recht om de woorden 
van God te herdefiniëren of te herschrijven  

 

“Hebr. 1:7: En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en 
Zijn dienaars een vlam des vuurs. 

De juiste kruisverwijzing voor vers zeven is Psalm 104:4 en maakt deel uit van 
het scheppingsverhaal. Dit plaatst Christus bij de schepping zoals ook 
Kolossenzen 1:16 dat doet en heeft niets te maken met de bediening van 
engelen vandaag de dag (zie Hebreeën 1:14 voor opmerkingen). We moeten 
terloops opmerken dat elke engel in de Bijbel een man is en er is geen enkele 
vrouwelijke engel, in welke taal dan ook,  in de Bijbel te vinden. Engelen 
worden omschreven als mensen, zie Openbaring 21:17: 

“En hij mat haar muur op honderd vier en veertig ellen, naar de maat eens mensen, welke 
des engels was. 

En zo is het alleen in de ongelukkige opmerking in de Scofield Reference Bible, 
waar de goede dokter seksloze engelen uitvindt. Scofield had gelijk toen hij in 
dezelfde brief zei dat het woord engel altijd voor het mannelijk geslacht wordt 
gebruikt en dat zou de reden zijn waarom engelen niet ten huwelijk worden 
gegeven  (Mt 22:30; Mk.12:25): ze zijn allemaal mannen en het maakt niet uit 
hoe politiek correct en algemeen aanvaardbaar homoseksuele verbintenissen 
op deze door zonde vervloekte aarde kunnen zijn, Gods Woord staat er 
lijnrecht tegenover, zelfs onder geestelijke wezens. 
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Een ander feit dat moderne studenten en leraren van de Bijbel is ontsnapt, is 
dat geen enkele engel in de Schrift vleugels heeft. Cherubijnen en serafijnen 
hebben vleugels, maar het zijn geen engelen. In feite, hoe kon iemand 
onwetend engelen herbergen  (Hebreeuws 13:1) als ze er uit zagen zoals 
kunstenaars hen uitbeelden? 

Interessant is dat de Bijbel verwijst naar een vrouwelijk wezen met 
ooievaarsvleugels, net zoals de kunstenaars een engel voorstellen, maar van 
dat schepsel wordt gezegd in Zacharia 5:6-9 dat het de "goddeloosheid" is. Zou 
het kunnen dat elke populaire weergave van engelen gemaakt door Bijbels 
ongeletterden eigenlijk een weergave is van wat de Bijbel definieert als kwaad? 

"Ja" zou het juiste antwoord zijn; en dus bevestigen we dat God waarachtig is, 
maar alle mens leugenachtig. (Rom. 3:4). 

 

“Hebr. 1:8: Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; 
de schepter Uws koninkrijks is een rechte schepter. 

   Het Wachttorengenootschap en het Traktaat Genootschap, beter bekend als 
de Jehova's getuigen, hebben hun eigen Nieuwe Wereld Vertaling van de 
Schrift en er is veel te doen over hun ontkenning van de Godheid van Christus 
in het eerste vers van het boek Johannes. Hoewel die vertaling Christus in dat 
vers ontkracht, is het de moeite waard om op te merken dat hun vertaling van 
dit vers is: "Maar met betrekking tot de Zoon: God is voor altijd uw troon en 
(de) scepter van oprechtheid". Het gebruik van dit vers in de eigen Bijbel van de 
cultus kan een tactiek zijn om ze naar jou te laten luisteren als je hen vertelt 
dat Jezus Christus “God is geopenbaard in het vlees”. (1 Tim. 3:16). 

   De kruisverwijzing voor Hebreeën 1:8 is Psalm 45:6 en de kruisverwijzing van 
Hebreeën 1:9 is Psalm 45:7, die absolute zekerheid geeft aan de lezer dat 
Christus in feite de volheid, van de Godheid, lichamelijk is. 

   “Uw koninkrijk kome” is een gebed dat nog steeds het antwoord verwacht 
dat zal komen met de wederkomst van Christus. Wanneer die profetie vervuld 
is, zal Jezus Christus niet de zoon van de nederige timmerman zijn, noch als een 
lam zijn die naar de slachtbank wordt geleid. In die tijd zal Hij de scepter van de 
koning hebben en Zijn gekochte positie als koning van de Joden aannemen en 
regeren met een ijzeren roede. 

 

“Hebr. 1:9: Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; 
daarom heeft U, o God! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw 
medegenoten. 
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   Mensen zeggen graag "God is liefde", maar die beschrijving is ontoereikend 
en leidt tot de onjuiste liberale oriëntatie dat "liefde is God". Hier zien we dat 
God ongerechtigheid haat en daarom is Christus gezalfd boven alle priesters 
van Israël. Dit zal het onderwerp zijn dat wordt onderzocht als we naar 
Hebreeën hoofdstuk zeven gaan. 

 

“Hebr. 1:10-12: 10 En: Gij, Heere! hebt in den beginne de aarde gegrond, en 
de hemelen zijn werken Uwer handen; 11Dezelve zullen vergaan, maar Gij 
blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden; 12 En als een dekkleed 
zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, 
en Uw jaren zullen niet ophouden. 

   Onze planeet is geen lukraak resultaat van de Big Bang, maar eerder het 
bouwproject van God. De fundamenten werden door God geplaatst (Job 38:4-
6) en waren het werk van Zijn handen (Psalm 102:25). We kunnen Darwin en 
het publieke onderwijssysteem tezamen afwijzen, omdat ze allebei vielen voor 
de dwaasheid van  de “valselijk genoemde wetenschap”. (2Timotheüs 6:20). 

   De aandachttrekker in de passage is dat, net zo zeker als God de hemelen en 
deze aarde gegrond heeft, Hij ze even zeker zal "ineenrollen". Niet een “grote 
vernietiging” zoals wordt opgeëist door natuurkundigen, maar onze grote en 
glorieuze God, zoals vermeld in de Schrift, vertelt de lezer wat er uiteindelijk zal 
gebeuren. 

   Petrus, ook sprekend tot het Hebreeuwse volk, geeft een soortgelijke 
waarschuwing over het einde van de aarde in zijn tweede brief (2 Petrus 3: 7-
10), en hij geeft nog meer details. 

   Wanneer de Bijbel van zo'n omvang en grootsheid spreekt, is het gebruikelijk 
dat commentatoren dergelijke passages verklaren als moeilijk te begrijpen. 
Eigenlijk is de passage helemaal niet moeilijk te begrijpen, maar eerder is het 
gewoon moeilijk te geloven. 

   De mensheid scharrelt rond op het oppervlak van de aarde, verplaatst vuil 
met bulldozers en daalt met grote gevaren af in mijnen of oceaandieptes. 

   De mensheid investeert miljarden om een paar mijl de ruimte in te reizen, en 
terwijl ze het hebben over reizen naar verre melkwegstelsels, gaan ze zelden 
naar de dichtstbijzijnde buur op bezoek. 

   God spreekt hier en in 2 Petrus alsof de hemelen niet meer dan een servet 
zijn om op te vouwen en de aarde weinig meer dan één daags bouwproject 
was, wat het in feite ook was (Genesis 1:1). 
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   Deze passages zijn niet moeilijk te begrijpen; maar voor de persoon die niet 
bereid is om God waarachtig te laten zijn en elk mens een leugenaar, zijn deze 
passages zeer zeker moeilijk om letterlijk te geloven. 

   Dit commentaar gaat uit van de veronderstelling dat Gods Woord altijd juist is 
en dat het letterlijk begrip van een passage altijd accuraat is, terwijl privé - 
interpretatie onveranderlijk verkeerd zal blijken. 

 

“Hebr.1:13: En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan Mijn 
rechter hand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer 
voeten? 

   Zowel het Hebreeuwse volk als wij in het lichaam van Christus wachten nog 
steeds dat Christus zijn vijanden tot Zijn voetbank worden gemaakt, en 
Hebreeuws 2:8 zegt: “…doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen 
onderworpen zijn”. Het punt waar het om gaat in de verzen is dat geen van de 
engelen werd verteld: "Zit aan Mijn rechter hand"  zoals wordt getuigd in Psalm 
110:1: De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken……………..”. 

 

“Hebr.1:14: Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden 
worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? 

   Omdat de dienende geesten uitgezonden worden om de erfgenamen van de 
zaligheid te dienen, is het belangrijk om te erkennen dat de Hebreeën die 
erfgenamen zijn en niet de leden van het lichaam van Christus. 

   Niemand anders dan degenen die door de Verdrukking in het koninkrijk gaan 
kunnen erfgenamen van het heil zijn; en we weten dat omdat onze redding een 
gratis geschenk van God is, ondanks wie we waren of zijn, niet vanwege wie we 
waren of zijn. 

   Misbruik van dit vers heeft veel mensen ervan overtuigd dat ze geloven dat ze 
een beschermengel hebben die op hen let; maar gezien de vorm waarin onze 
wereld zich bevindt, zou het misschien het beste zijn om die engelen voor 
zekerheid te ontslaan. Beter zonder hen dan met hen, met hen maken we het 
alleen maar erger. 

   Mensen zeggen vaak dat ze engelen hebben gezien en wat fascinerend is aan 
hun getuigenis is dat ze telkens een wezen zien met een beschrijving die niet in 
de Bijbel wordt gevonden. Uit Hebreeën 13:2 kunnen we afleiden dat engelen 
er heel gewoon uitzien en niet lichtgevende gevleugelde vrouwen zijn. 

   In deze passage kunnen de Hebreeuwse mensen, die door de Verdrukking 
gaan,  verwachten te profiteren van de bediening van engelen, en zij zullen alle 
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hulp nodig hebben die ze kunnen krijgen. Geen engel kan ons van iets 
bevrijden, want (Kolossenzen 2:10) "….gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is 
van alle overheid en macht”. 

   Stel je voor dat je weet: "…..er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der 
mensen, de Mens Christus Jezus” (1Tim. 2:5) en je dan denkt dat je een engel 
nodig hebt. God heeft u in Christus geplaatst (1 Korinthiërs 12:13) en Christus 
in u (Kolossenzen 1:27); en dus is het zoeken naar hulp van een engel als het uit 
uw Rolls Royce stappen en vervolgens in een afvalcontainer te duiken. 

 

 

 
                               HEBREEËN 1:1: GOD, VOORTIJDS  
 
                              VEELMAAL EN OP VELERLE WIJZE…… 
 
                                     GESPROKEN HEBBENDE……. 
 
 
                                     vereist dat wij die tijden  
 
                                     moeten onderscheiden ... 
 

 

                               

                                         HOOFDSTUK TWEE 

   In het tweede hoofdstuk van het boek Hebreeën doen we er goed aan te 
onthouden dat elk vers van de Schrift drie mogelijke toepassingen heeft, 
waarvan er twee op elk moment door iemand kunnen worden gebruikt, maar 
waarvan er één vereist dat de lezer degene is aan wie het vers is geschreven. 

   Elke passage in de Bijbel is historisch waar. Ongeacht wat archeologen of 
antropologen zullen zeggen; God heeft gelijk en zij hebben ongelijk. Daaruit 
concluderen we dat de zes scheppingsdagen historisch accuraat zijn evenals de 
wereldwijde vloed, de zogenaamde lange dag van Jozua en de terugtrekkende 
zon van Hizkia. Als u al heeft besloten dat u de historische verslagen in de Bijbel 
niet zult geloven, dan is het boek dat u nu in uw handen heeft niet leuk om te 
lezen: mag ik de "Christian Science Monitor" suggereren?. Omdat er geen 
wetenschap of Christendom in Christian Science is en het een krant is en geen 
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monitor, zal die uitgave nauwkeurig worden omschreven als één waarin 
woorden niet betekenen wat ze zeggen. 

   Gods woord is waar en iedereen kan op elk moment baat hebben bij een 
tweede toepassing van de Schrift, dat is de geestelijke toepassing. 

   Elke passage in de Bijbel die geestelijke waarheid meedeelt geeft iedereen op 
elk moment behulpzame en nuttige geestelijke informatie. Van Noach kunnen 
we leren hoe belangrijk het is om voorrang te geven aan familie, de noodzaak 
om God te geloven en de behoefte aan gehoorzaamheid. Ondertussen zien we 
geen overstroming en het is niet aan ons om een ark te bouwen.  

   En daarin ligt een sleutel tot het begrijpen van de Schrift: de bouw van de ark, 
en de werkelijke voorstelling van de verzen, vormen de derde toepassing van 
elk vers, dat is de leerstellige toepassing. Datgene wat we op geestelijk niveau 
leren, is één ding, maar we moeten niet de fout maken om te denken dat, 
omdat een vers tot ons spreekt op een geestelijk niveau, het leerstellige niveau 
ook op ons van toepassing is. Wat we hier behandelen is één van de grootste 
problemen die de meeste mensen hebben, met betrekking tot het begrijpen, 
bij het lezen van hun Bijbels. Als er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de 
geestelijk en leerstellige toepassing van een vers, concludeert de lezer dat elk 
vers dat geestelijk “tot hem spreekt” ook leerstellige toepassing heeft, en niets 
kan verder van de waarheid verwijderd zijn. 

   De eerste paar woorden in Hebreeën hoofdstuk twee geven een uitstekend 
voorbeeld van het principe van scheiding tussen geestelijke en leerstellige 
toepassingen. 

 

“Hebr. 2:1-4: 1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons 

gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. 2 Want indien het woord, 
door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en 
ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 3 Hoe zullen 
wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, 
begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is 
geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 4 God bovendien 
medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en 
bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil. 

   Het kortste woord in deze passage is ook het meest belangrijkste omdat we 
moeten identificeren wie de “wij” zijn alvorens we de leerstellige betekenis 
kunnen vatten met betrekking tot hetgeen er staat geschreven. 
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   Natuurlijk is de passage historisch waar en de specifieke gebeurtenissen, 
waarnaar wordt verwezen, gebeurden allemaal precies zoals de verzen zeggen. 

   Natuurlijk is de passage geestelijk waar en daaruit zien we de waarde van het 
trouw en standvastig zijn. 

   Maar de leer behelst een waarschuwing tegen het laten wegglippen 
(doorvloeien) van de “grote zaligheid”  in de passage. De leer waarschuwt 
tegen ongehoorzaamheid omdat die een rechtvaardige vergelding zal 
ontvangen, en in dit geval is dat geen goede zaak. De leer in de verzen spreekt 
van een redding die kan worden verwaarloosd. 

   Als dat kleine woord 'wij' te allen tijde op iedereen van toepassing is, dan 
hebben we nog een ander probleem. 

   Het lichaam van Christus kan zijn zaligheid niet laten 'wegvloeien' omdat het 
lichaam van Christus is verzegeld tot de dag van de verlossing. (Efeziërs 4:30). 

   Het Lichaam van Christus kan geen rechtvaardige vergelding ontvangen 
omdat het Lichaam van Christus alle overtredingen zijn vergeven (Kolossenzen 
2:13), vrede heeft met God (Romeinen 5:1) en aanvaard is in de geliefde 
(Efeziërs 1: 6). 

   En het Lichaam van Christus kan zijn redding niet "verwaarlozen", omdat het 
volmaakt is in Christus (Kolossenzen 2:10) en het leven dat we leven gaat niet 
langer om ons (Galaten 2:20). 

   Dat betekent dat wij de beste papieren hebben om het 'wij' in deze passage 
te identificeren, en als we die indentificatie goed hebben, leren we de 
leerstellige toepassing van het hele boek begrijpen. 

   We hebben Sherlock Holmes niet nodig om dit te leren, want de  'wij' heeft 
veel duidelijk identificeerbare vingerafdrukken achtergelaten. 

   Uit het eerste vers van Hebreeën hoofdstuk twee weten we dat deze "wij" 
mensen zijn die sommige dingen hebben gehoord; ze hebben ze niet gelezen: 
ze hebben sommige dingen gehoord. 

   Uit het derde vers van hoofdstuk twee weten we dat deze "wij" mensen zijn 
die het van de Heer zelf hebben gehoord en dat zij het "in het begin" hebben 
gehoord. 

   Dat zou de "wij" mensen in de evangeliën plaatsen in de tijd van de aardse 
bediening van de Heer; maar meer ter zake, het plaatst ze ver buiten het 
Lichaam van Christus dat volgens de openbaring van de Paulinische 
verborgenheid is. 
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   In het vierde vers van hoofdstuk twee zien we dat de "wij" mensen aanwezig 
waren tijdens Pinksteren en tijdens de vroege Handelingen periode en hier is 
waar de meeste lezers een fout maken waarvan ze zich blijkbaar niet kunnen 
herstellen. Het Lichaam van Christus begint niet met Pinksteren maar veeleer 
met de openbaring van de verborgenheid die aan Paulus is gegeven in 
Handelingen hoofdstuk negen en daarna. Dat betekent dat we onszelf niet 
terug moeten lezen naar Pinksteren; en als we dat goed hebben gezien zijn we 
op weg om Hebreeën onder de knie te krijgen. Wij zijn niet de 'wij' mensen in 
Hebreeën hoofdstuk twee. 

Er zijn hier historische waarheden en we zullen ons verheugen in enkele 
geestelijke waarheden die hier zijn; maar de leer behoort aan die Hebreeën die 
daar op een Hebreeuwse feestdag, Pinksteren, waren en uitkeken naar dat 
koninkrijk,  dat door hun Messias beloofd was aan het Hebreeuwse volk.  

   Hier is een gedachte: de naam van het boek Hebreeën kan een aanwijzing zijn 
dat wij, Sherlock, niet over het hoofd moeten zien omdat het elementair is.    
De mensen in de passage hoorden dingen tijdens de bediening van de Heer, die 
werden bevestigd door tekenen en wonderen en krachten en gaven van de 
Heilige Geest; en dus zijn de leringen in het boek Hebreeën duidelijk van hen, 
niet de onze.  

   Als we even teruggaan, moeten we het tweede vers van Hebreeën twee niet 
uit de weg gaan. 

   We weten dat het woord dat door engelen wordt gesproken standvastig is; 
en wanneer Stefanus dus predikt over de boodschap aan Israël (Handelingen 
7:30-32),  was het standvastige informatie waarvoor het Hebreeuwse volk koos 
om te "verwaarlozen" en "te laten doorvloeien". Dit verduidelijkt de leerstellige 
toepassing van de passage en verklaart waarom de passage zo afschrikwekkend 
en bedreigend is, want voor de niet-geredde Hebreeën, die dit lezen, zijn de 
gevolgen ernstig. 

   En wat is de conclusie van de zaak? We concluderen dat Hebreeën, leerstellig 
gezien, een boek is dat geschreven is aan het Hebreeuwse volk uit de vier 
Evangeliën en middels Pinksteren onder het gehoor van Stefanus was 
gekomen. 

   Het is verbazingwekkend dat Jakobus, het volgende boek in de Bijbel, tot 
precies dezelfde mensen behoort: "Jakobus, een dienstknecht van God en van 
den Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn: 
zaligheid" (Jakobus 1:1) ). De stammen zijn de Hebreeën, niet het Lichaam van 
Christus; en de verstrooiing vindt plaats in Handelingen 8, voordat Paulus 
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wordt gered en voordat Christus aan Paulus de openbaring geeft van de 
verborgenheid  waaronder het lichaam van Christus nu functioneert. 

   En als dat niet duidelijk genoeg is, komt het volgende: 

 

“Hebr. 2:5: Want Hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende 
wereld, van welke wij spreken. 

   Het boek Hebreeën gaat over de toekomende wereld! 

   We hebben de neiging om het voor de hand liggende te missen wanneer we 
ervoor kiezen onze Bijbels te lezen door confessionele filters en 
vooringenomen standpunten; en hoewel we de eersten zijn om vooroordelen 
af te wijzen, zijn we ook de laatsten die dergelijke vooroordelen in onszelf 
erkennen. 

   De komende wereld is niet deze huidige boze wereld (Galaten 1:4) waarin we 
de tijd moeten uitkopen (Efeziërs 5:16) omdat de dagen boos zijn. Integendeel, 
de wereld die volgens deze passage zal komen, is het koninkrijk voor Israël dat 
een tijd van rust zal brengen voor het Hebreeuwse volk (Hebreeën 8:8-10; 
Jeremia 31:31-36; Ezechiël 36:24-28). 

   Toen de Heer Jezus in de evangeliën met Israël te maken had, sprak Christus 
tot hen over de zonde van godslastering tegen de Heilige Geest: (Mattheüs 12: 
31-32) "maar zo wie tegen den Heiligen Geest zal gesproken hebben, het zal 
hem niet vergeven worden, noch in deze eeuw, noch in de toekomende”.  

   Jezus vertelde zijn discipelen ook over hun twaalf tronen (Mattheüs 19:28) 
waarop zij in een geregenereerde wereld zouden zitten. De Heer beloofde 
degenen die hun familie zouden verlatenen om Hem te volgen (Markus 10:30-
31; Lukas 18:29-30) eeuwig leven zullen  in de komende wereld. 

   Wij, die heden de redding bezitten, uit genade en door het geloof, en niet 
door "Hem te volgen", doen er goed aan de leerstellige verschillen tussen 
Israël's programma en die van ons, het lichaam van Christus, te respecteren. 
Het gehoor van het boek Hebreeën  zijn Hebreeuwse mensen die volharden tot 
het einde tijdens de zeventigste week van Daniël, naderende de tijd van de 
tweede komst en de aardse toekomende wereld. 

 

“Hebr. 2:6-8: 6 Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende: Wat is de mens, 
dat Gij zijner gedenkt, of des mensen zoon, dat Gij hem bezoekt! 7 Gij hebt 
hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer 
hebt Gij hem gekroond, en Gij hebt hem gesteld over de werken Uwer 
handen; 8 Alle dingen hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin, 
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dat Hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat 
hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij nog niet, dat hem alle dingen 
onderworpen zijn; 

 
 
Opmerking van de vertaler ter verduidelijking. 
 
De tekst in de King James Bible luidt: 
 
“Hebr. 2:6: But one in a certain place testified (= Maar iemand op een 
bepaalde plaats getuigde) , saying, What is man, that thou art mindful of him? 
or the son of man, that thou visitest him? 
 
Het “ergens” van de Statenvertaling komt blijkbaar overeen met “een 
bepaalde plaats” in de King James Bible. 
 

   Heeft u zich ooit afgevraagd waarom dit vers “ergens” zegt in plaats van te 
zeggen “zoals David zei in Psalm 8 vers 4?'. Er waren geen hoofdstuk- en vers 
nummeringen in de boeken van de Bijbel toen ze werden geschreven, dus dat 
zou een reden kunnen zijn. Een andere reden zou kunnen zijn dat de Heer wil 
dat we het zelf opzoeken, bestuderen om een arbeider te zijn die niet 
beschaamd staat (2 Tim.2:15) in plaats van een prediker na te praten.  

   Lees een paar keer Psalm 8. (het zijn slechts negen verzen), en u ziet hoe God 
wilde dat de mensheid zou zijn toen God ons schiep, en dat God die 
omstandigheden in de toekomende wereld zal herstellen. 

   In onze passage (Hebreeën 2:8) zien we het "nog niet" wat natuurlijk ook 
betekent: nog niet. Het boek Hebreeën spreekt van de toekomende wereld die 
er nu nog niet is. (Tot zover de huidige “koninkrijks theologie”) 

   Wat echter in die passage begint op te komen is de glorie van de Heer Jezus 
die in de komende wereld over Israël regeert op een geregenereerde aarde. 
God gaf Adam de heerschappij over de aarde, en we weten allemaal hoe dat is 
afgelopen. Vervolgens gaf God Noach heerschappij, daarna Abraham en zijn 
zaad; maar uiteindelijk zal het Christus zijn met heerschappij over alle dingen, 
ter ere van God de Vader. 

   Ondertussen blijft de vraag: waarom slaat God acht op de mens? Job vroeg 
het anders: "Wat is de mens, dat Gij hem groot acht, en dat Gij Uw hart op hem 
zet?  (Job 7:17-18); en er werd geen antwoord gegeven. 
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   De mensheid: minder gemaakt dan de engelen, door wie (de mensheid) de 
zonde binnenkwam (Romeinen 5:12), die in zijn beste staat één en al ijdelheid 
is (Psalm 39:5), waarvan alle werken zijn als een wegwerpelijk kleed (Jesaja 
64:6): waarom zou God het op Zich nemen om zo'n verwerpelijk schepsel te 
verheerlijken? 

   De eerste Adam, in de hof van Eden, had alle dingen onder zijn voeten 
(heerschappij) en alle dingen waren aan hem onderworpen (Gen. 1:26-28) met 
als resultaat verdoemenis. De laatste Adam (1 Korinthiërs 15:45) is de Heer 
Jezus Christus, de levendmakende geest waardoor we het bewijs hebben dat 
alleen God verheerlijkt moet worden. 

   Wat God beloofde aan de eerste Adam werd, tot onze schaamte, geruïneerd 
door de zondige aard van de mensheid. Wat God beloofde aan de eerste Adam 
zal worden hersteld door de laatste Adam, de Heer Jezus Christus, tot Gods 
heerlijkheid. 

   Maar nog niet. 

   Net zoals de zonde van de eerste Adam het leven van Adam in “de hemel op 
aarde” onderbrak, heeft de genade van God de beloofde uitstorting van de 
grote verdrukking onderbroken. Tegenwoordig bouwt God een nieuw schepsel 
op (2 Korintiërs 5:17), het lichaam van Christus, dat zal functioneren in de 
hemelse gewesten in plaats van op aarde (Efeziërs 1:3; 1 Korinthiërs 15:35-41). 

   Uiteindelijk:  "Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot 
één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is" 
(Efeziërs 1:10). En dat zal zijn wanneer alle dingen onder Christus zijn voeten 
zijn:  

   Maar nu nog niet. 

   Tot op de dag van vandaag "zien wij nog niet, dat hem alle dingen 
onderworpen zijn"; en dus is één voordeel van het boek Hebreeën dat het de 
mensen van Israël veel betere dingen laat zien die God voor hen heeft, door de 
Messias: betere dingen in een betere toekomende wereld. 

   Christus is beter dan de engelen: Hebr. 1:4. 

   Er is het aanbod van een betere hoop: Hebr. 7:19. 

   Het nieuwe is een beter testament: Hebr. 7:22. 

   Het verbond is beter: Hebr.8:6. 

   Het nieuwe testament/verbond bevat betere beloften: Hebr. 8:6. 

   Christus is het betere offer: Hebr. 9:23. 

   En Israël zal in een beter land komen: Hebr. 11:16. 
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   Met een betere opstanding: Hebr. 11:35. 

   De toekomende wereld, waarvan het boek Hebreeën spreekt, is duidelijk 
beter; en deze betere informatie zou Israël niet bekend zijn, ware het niet door 
dit boek. Net zo zeker als de brief aan de Romeinen het werk van het kruis aan 
het lichaam van Christus uitlegt, legt Hebreeën het zeer verschillende werk van 
het kruis uit voor het volk Israël. Zou Israël geweten hebben dat de wet is 
veranderd of dat het priesterschap veranderd is (Hebreeën 7:12) zonder het 
boek Hebreeën? En dus, houd uw handen af, Christenen, van de leerstellingen 
die u in dit boek vindt: u leest een boek met instructies voor het Hebreeuwse 
volk. 

 

“Hebr.2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een 
weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, 
opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou. 

   De eerste smaak van de dood in de Bijbel was toen Adam de vrucht van de 
boom van de kennis van goed en kwaad smaakte. Alleen Christus, goed in al 
Zijn wegen (Mattheüs 19:17) proefde de dood die tot alle mensen komt 
vanwege het kwaad. 

   Afgezien van deze huidige bedeling van Gods genade was het door Gods 
genade dat Israël de mogelijkheid had om een zegen te zijn voor de Heidenen 
die dan Jood konden worden (Genesis 12:1-3) om Gods zegeningen te 
verkrijgen. 

   Misschien past het hier het beste, vanwege de verschijning van het woord 
"genade" in onze tekst, om erop te wijzen dat God redt uit genade door het 
geloof in elke bedeling. In elke bedeling, behalve in onze bedeling, vereiste God 
dat geloof gepaard ging met werken (Deuteronomium 6:25; Romeinen 10:5), 
terwijl in onze huidige bedeling er geen werken bij zijn betrokken (Efeziërs 2:8-
9; Titus 3: 5; Romeinen 4:5). Dat is de reden waarom Paulus erop wijst hoe 
verschillend de dingen zijn door het ”maar nu”  achttien keer te noemen in zijn 
geschriften. 

   In onze tekst zien de "wij" (Israël) Christus niet langer in zijn menselijkheid, 
lager dan de engelen, maar eerder gekroond met glorie; en dus wijst de 
disjunctieve conjunctie "maar" de aandacht van Israël af op de verheerlijkte 
Christus van de toekomende wereld waarvan we weten dat het de focus van 
het boek is vanaf vers negen hierboven.  
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“Hebr. 2:10: Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door 
Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, 
den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen.  

   Terwijl moderne mensen, met name Amerikanen die zich de "Gettesburg 
Address" van Abraham Lincoln herinneren, zich misschien richten op de 
uitspraak "regering van het volk, door het volk, voor het volk ", gaat de hemelse 
oriëntatie over de Heer Jezus Christus “om Welken alle dingen zijn, en door 
Welken alle dingen zijn”. 

   De focus van het koninkrijk op aarde is niet "wij de mensen" maar "Christus 
Jezus de Heer". Het hoogtepunt van het profetische programma wordt duidelijk 
vermeld in Daniël 2:44 en Openbaring 11:15: 

“Daniël 2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk 
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen 
ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar 
zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 

“Openbaring 11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen 
in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn 
Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. 

   De Godheid van Vader, Zoon en Heilige Geest kozen ervoor om verheerlijkt te 
worden door Jezus Christus (Kolossenzen 1:19-20). 

   In onze passage is Hij, dat wil zeggen, passend en welvoeglijk,  dezelfde Heer 
Jezus Christus die alle dingen schiep (Johannes 1:14, Kolossenzen 1:16) en in 
alle dingen verheerlijkt wordt (Filippenzen 2:11). 

   Het feit dat Christus de positie innam van de zoon des mensen doet Zijn 
godheid niet te niet maar bevestigt het eerder. Christus werd volledig mens dat 
Hij de dood van elk mens kon smaken, teruggaande naar die eerste smaak van 
de dood toen Adam at van de vrucht in de hof (Romeinen 3:25). 

 

“Hebr. 2:11-12: 11 Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn 
allen uit één; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te 
noemen. 12 Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broederen verkondigen; in het 
midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. 

   Het verklaren van de 'naam' is het verklaren van de Christus, de Messias, de 
Koning van Israël. Zulke passages als Handelingen 4:12, Handelingen 9:37 en 1 
Johannes 5:13 gaan over Israëls erkenning van Christus voor wie Hij is. 

   Verder, om iets "in de naam van Jezus" te betuigen betekent om het in het 
gezag van Christus te betuigen, en het is niet het noemen van Zijn naam om 
magische woorden te spreken. 
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   Helaas zijn er mensen die elk gebed met "in Jezus naam" afsluiten, denkend 
dat het gebed de kamer niet zal verlaten en naar de hemel zal gaan tenzij die 
drie woorden worden gezegd. 

   Toen we kinderen waren die "politie en overvallers" speelden, zou iemand 
kunnen zeggen: "Stop in naam van de wet", wat betekent stoppen op basis van 
het gezag van de wet, niet op basis van de naam van de sheriff.    Wij bidden 
vanuit de positie die God ons heeft gegeven, volmaakt in Christus Jezus 
(Kolossenzen 2:10), gerechtelijk gezeten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6), 
wetend dat Christus onze middelaar is (1 Timotheüs 2:5). De zaak is de positie 
van de gelovige in Christus en niet de articulatie van bepaalde lettergrepen. 

   De juiste kruisverwijzing voor onze tekst is:  

“Psalm 22:22: Zo zal ik Uw Naam mijn broederen vertellen; in het midden der gemeente zal ik 
U prijzen”. 

   Bedenk dat het woord "kerk/gemeente" kan verwijzen naar die Mozes had in 
de woestijn (Handelingen 7:38) of Petrus's apostolische Pinkstergemeente in 
Jeruzalem, en niet uw gemeente. Het woord "kerk/gemeente" in onze huidige 
bedeling is een verwijzing naar het lichaam van Christus (Kolossenzen 1:22-23); 
en het minst belangrijke gebruik van het woord zou het typeren van een 
ontmoetingsplaats zijn.  

   De "Gemeente" van Hebreeën 2:12 is de "gemeente" van Psalm 22:22, waarin 
de naam van de Messias wordt geprezen. We zouden er goed aan doen Psalm 
22 te lezen en onszelf eraan te herinneren dat de inhoud ervan over Christus 
aan het kruis gaat, een gebeurtenis die de meeste Hebreeuwse mensen, in hun 
ongeloof, niet aanvaardden. 

   Voor moderne Christenen die deel nemen aan wat zij  “lofprijzing en 
aanbidding” noemen, is net zo verkeerd als het zou zijn als zij een stier zouden 
offeren. Christenen zouden samen moeten komen met het doel tot stichting en 
opleiding, voor trouw en gemeenschap, en voor evangelisatie en verbreding. 

   Het zingen van Israël’s leerstellingen uit de Psalmen terwijl ze met de handen 
zwaaien richting plafond, vol met euforische gevoelens en emotionalisme, is 
het missen van de zeer belangrijke functie van het samenkomen (Efeziërs 4:12).    
Dergelijk gedrag verklaart ook waarom moderne Christenen u kunnen vertellen 
over dubieuze ervaringen die zij beweren te hebben gehad, maar diezelfde 
mensen zijn totaal verstoken van Bijbelkennis. Als de Bijbelse leer dynamiet 
was, zou de Christen van vandaag de dag niet genoeg explosieven hebben om 
zijn neus op te blazen. 

   Tenslotte doen we er goed aan, vanuit deze passage, ons te herinneren dat 
Christus alleen tot de verloren schapen van het huis  Israëls kwam (Mattheüs 
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10:5-6; 15:24), en hen als Zijn broeders rekende. Hebreeën 2:11 vermeldt 
Christus zijn geheiligde broeders en dat zou de groep zijn die uitgekozen 
werden zoals Johannes dat schrijft in:  

“Joh. 1:11-12: 11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12 
Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; 

De geheiligde broeders zijn degenen waaraan Christus macht heeft beloofd. 

   Nogmaals, de naamkwestie gaat niet over de aan Christus gegeven naam, 
maar de naam van Zijn positie van autoriteit: en de kracht die Hij belooft, is de 
kracht van de Heilige Geest die werd gegeven aan gelovig Israël op de dag van 
Pinksteren, terwijl ongelovig Israël hen bespotte (Handelingen 2:13). 

 

“Hebr. 2:13: En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: 
Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft. 

   En steeds weer roept het vers herinneringen op aan Oud Testamentische 
geschriften, deze keer uit Jesaja 8:18: 

“Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in 
Israël, van den HEERE der heirscharen, Die op den berg Sion woont. 

   En telkens weer is de context van deze Oud Testamentische verwijzingen 
Gods toorn tegen de ongelovigen onder Zijn volk Israël. Gods selectie, 
betreffende kruisverwijzing, is zeer nauwgezet en Zijn toepassing zeer 
bedreven dat we er verstandig aan doen om er aandacht aan te schenken. 
Hebreeën, hoewel het duidelijk een brief is die het Hebreeuwse volk vertelt 
over de vele betere dingen die het kruis van de Messias voor hen heeft 
verworven, is ook een onheilspellend boek met strenge waarschuwingen aan 
de ontrouwen en ongelovigen, betreffende de komende toorn. 

   “De kinderen, die Mij God gegeven heeft” in onze tekst zijn die mensen  die 
Christus noemt in wat men in Johannes 17:6 terecht:  "Het gebed des Heren" 
zou kunnen noemen: 

“Joh. 17:6: Ik heb Uw Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven 
hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard. 

   Wat Christus de discipelen leerde bidden in Mattheüs hoofdstuk zes zou 
beter kunnen worden genoemd: "Het gebed van de Discipelen"; maar in 
Johannes hoofdstuk zeventien hebben we de Heere Jezus die bidt voor de 
Kinderen van Israël, precies zoals onze tekst hier in Hebreeën zegt. Het gebed 
van de Heer strekt zich dan leerstellig uit over het binnen brengen van gelovig 
Israël in het geprofeteerde aardse koninkrijk van Jezus Christus. 
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   Om het punt te eindigen, zelfs met het risico de lezer te vervreemden: het is 
correct  om te zeggen dat in Johannes hoofdstuk zeventien het de Heer is die 
bidt voor Israël en zijn koninkrijk en Mattheüs, hoofdstuk zes, is Israël, biddend 
tot de Heer en Zijn koninkrijk. Geen van beide gebeden zijn van ons om te 
reciteren, wat duidelijk wordt als we de volgende passages beschouwen: 

“Mattheüs 6:9-15:  

   9 Gij dan bidt aldus (de “gij” is Israël omdat Christus voor hen is gekomen, 
Rom.15:8): Onze Vader (Ten tijde dat Christus deze opdracht gaf, was God niet 
de vader van de Heidenen, zie Ef.2:12). Die in de hemelen zijt! (wat geen goede 
zaak zou zijn geweest aangezien Jezus naam "God met ons" betekende, volgens 
Mattheüs 1:23 en dit moet dus noodzakelijkerwijs een gebed zijn als Christus 
niet aanwezig is), Uw Naam worde geheiligd. (Nogmaals, dit is de kwestie van 
het gezag en de positie van Christus, zoals eerder besproken) 

   10 Uw Koninkrijk kome (Dat gebeurt op het moment van restitutie van alle 
dingen volgens Handelingen 3:19-21, wanneer Christus terugkeert voor het 
volk van Zijn koninkrijk). Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de 
aarde (Waarvan Christus Zelf zei dat het later gebeuren, Lukas 12:50). 

11 Geef ons heden ons dagelijks brood. (Maar de apostel Paulus vertelt ons dat 
als we niet werken, we niet zullen eten: 2Thess. 3:10). Dus het "dagelijkse 
brood" verwijst terug naar Israël in Exodus 16:4 en vooruit naar Openbaring 
2:17 waar we Israël vinden in de Grote Verdrukking). 

12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 
(Maar onze vergeving is niet gebaseerd op onze vergeving van anderen, maar 
eerder uit genade door het geloof in het kruis van Golgotha; 1Kor.15:1-4 en 2 
Kor. 5:19-21) 

13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. (Wij worden 
echter niet geleid door de Vader maar door de Geest, Romeinen 8:1, en Gods 
woord (1 Thess. 2:13) Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de 
heerlijkheid  in der eeuwigheid (Toch weten we dat het het koninkrijk van 
Israël is, niet het onze, en dat wij op weg zijn naar hemelse plaatsen, Ef. 1: 3; 
Kol. 3:2)  

 Amen.  

En alsof dat nog niet genoeg is:  

14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse 
Vader ook u vergeven. 

15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw 
Vader uw misdaden niet vergeven….. 
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……het voorgaande kan in deze bedeling onmogelijk leer voor ons zijn omdat 
we volmaakt zijn in Christus (Kolossenzen 2:10), alle overtredingen zijn ons 
vergeven (Kolossenzen 2:13), waarbij geen van onze overtredingen ons wordt 
toegerekend (2 Korinthiërs 5:19), en we zijn verzegeld tot de dag van verlossing 
(Efeziërs 4:30). 

 

“Hebr. 2:14-15: 14 Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig 
zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den 
dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den 
duivel; 15 En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun 
leven, der dienstbaarheid onderworpen waren. 

   Vanuit deze zin moeten we de kwestie van de menselijkheid van Jezus 
Christus behandelen, maar in eerste instantie moeten we Zijn godheid niet uit 
het oog verliezen. 

   Vaak wordt verwezen naar de 'hypostatische vereniging'. Van Christus wordt 
gezegd dat hij volledig God en volledig mens is, God gemanifesteerd in het 
vlees (1 Timotheüs 3:16), de volheid van de Godheid lichamelijk (Kolossenzen 
1:19; 2:9) , de schepper van alle dingen (Johannes 1:3, Kolossenzen 1:16). 
Aanvallen op de godheid van Christus begonnen zelfs al in de schaduw van het 
kruis in de eerste eeuw na Christus, en dergelijke aanvallen gaan onverminderd 
door, zelfs nu. Of het nu de Kenotische theologie is van de negentiende eeuwse 
Duitse Lutherse Rationalisten, de Open Theologie van de Liberale Theologen 
van de twintigste eeuw, of een nieuwe propositie die uit de put van de hel 
komt in de eenentwintigste eeuw, al dergelijke systemen verhogen 
onveranderlijk de zondige mensheid terwijl ze de godheid van onze Redder 
verminderen. 

   Als Christus niet God was in de gelijkenis van zondig vlees (Romeinen 8:3), 
dan zou Hij niet in staat zijn geweest om de plaats in te nemen van zondig vlees 
bij de kruisiging. Als Christus niet een mens was in de gelijkenis van zondig 
vlees, kon Hij niet op alle punten verleid worden en lijden (Hebreeën 2:18; 
4:15). Hoewel we niet in staat zijn om de dubbele aard van Christus uit te 
leggen (Jesaja 55:9), wordt van ons verwacht dat we het geloven (1 Johannes 
5:7). 

   De menselijkheid van Christus is het duidelijkst in dat Hij stierf, en Zijn 
godheid is het meest duidelijk doordat Hij levend uit het graf is opgestaan; en 
dus hebben we met die ene grote gebeurtenis absoluut bewijs van het naast 
elkaar bestaan van beide naturen. Veelbetekenend: omdat het loon van de 
zonde de dood is (Romeinen 6:23) en omdat Christus niet had gezondigd 
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(Hebreeën 4:15) en niet het loon van de dood had verdiend, wordt het duidelijk 
dat God onze plaats innam en zonden in Zichzelf oordeelde wat Hem in staat 
stelt om ons rechtvaardig te oordelen door het geloof in het evangelie van 
Christus. (als u "Halleluja" zou willen roepen, zou het nu een goed moment 
zijn). 

   Uit de passage merken we iets dat verborgen is voor het grootste deel van 
het Christendom: God delegeerde de macht van de dood aan de duivel, 
ongetwijfeld omdat de reden voor de dood zonde is. 

   Job schrijft over een specifiek geval waarin God de macht aan Satan 
delegeerde om te lijden (Job 1:9-12), maar niet de macht van de dood (Job 2: 
6); maar Job leefde voordat de wet werd gegeven. Natuurlijk brengen we de 
dood over onszelf vanwege onze zondige aard; maar Jesaja spreekt over God 
die de antichrist als een werktuig gebruikt (Jesaja 10:5-6) en Paulus spreekt 
over het overleveren van zondige mensen aan Satan voor de vernietiging van 
het vlees (1 Korinthiërs 5:5). 

   Israël vreesde de dood en die angst motiveerde die mensen om het leven te 
verkiezen boven de dood (Deuteronomium 30:19). God heeft ons niet een 
geest van angst gegeven voor onze motivatie (2 Timotheüs 1:7), maar Hij heeft 
ons ook niet onder het zwakke en arme (Galaten 4:9) programma van de wet 
geplaatst (Romeinen 6:14). We zijn gemotiveerd door liefde in plaats van angst. 
(2 Korinthiërs 5:14). 

   Tenslotte, en helaas, moeten wij ook omgaan met de bewering dat de 
“kinderen (van Israël) deel hebben aan vlees en bloed” zoals het in onze tekst 
wordt gezegd.  Vanwege hetgeen het Rooms-Katholicisme erover heeft geleerd 
is er niemand in dit gedeelte die vlees eet of bloed drinkt; en als zij dat hadden 
gedaan, zou daarin geen voordeel zijn geweest (Johannes 6:63, Handelingen 
15:29). Dat we dit juist hebben, is duidelijk uit het volgende vers: 

  

“Hebr.2:16: Want waarlijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het 
zaad Abrahams aan. 

   Dat Christus deelnam aan vlees en bloed staat in contrast met Zijn deelname 
aan de natuur van engelen, wat Christus natuurlijk niet heeft gedaan, omdat 
engelen niet kunnen sterven (Lukas 20:36); en Christus moest sterven als het 
offer dat Gods toorn zou bedaren over de zonde. Er is  in Johannes hoofdstuk 
zes niets dat het kannibalisme van de Rooms-Katholieke Transsubstantiatie zou 
bevestigen.  

   Christus wordt afwisselend het "zaad van David", de "Zoon des mensen" 
genoemd, en hier als het "zaad van Abraham". Niet één van de vele titels, in 
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zijn context genomen, beschrijft de Heer Jezus Christus beter dan welke 
wetenschapper of filosoof ooit zal kunnen doen. 

   Ons Engelse (ook het Nederlands kan zo worden gebruikt) woord 'zaad' is hier 
belangrijk omdat er één zaad, enkelvoud of een zak zaad, meervoud, 
beschreven wordt door hetzelfde woord. Galaten 3:16 helpt ons hier omdat het 
verklaart dat onze Bijbel feitelijk onderscheid maakt tussen het enkelvoud en 
het meervoudig zaad:  

“Gal.3:16: Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij 
zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw zade; hetwelk is 
Christus. 

   Israël, het meervoudig zaad van Abraham, vereist de tussenkomst van het 
enkelvoudige zaad, dat de Messias is, Christus. Jezus was toen vlees (Galaten 4: 
4), maar specifiek vlees (Romeinen 15:8), met een bijzondere aardse missie 
voor niemand anders dan Israël (Mattheüs 10:5-6). We hebben de openbaring 
van de verborgenheid nodig,  gegeven aan de apostel Paulus,  om ons inzicht te 
geven in het lichaam van Christus, waarin er geen Hebreeën zijn (Galaten 3:28). 

   We moeten ook opmerken dat onze tekst getuigt dat Christus de aard van 
Abrahams zaad heeft aangenomen, het suggereert niet dat Christus Zichzelf 
heeft ontdaan van iets of dat Hij Zichzelf heeft ontledigd van Zijn goddelijke 
eigenschappen (Ketonische Theologie) zoals soms ten onrechte wordt gedacht 
en onderwezen.  

 

“Hebr. 2:17-18: 17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, 
die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen. 18 Want in 
hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die 
verzocht worden, te hulp komen. 

   Veel meer over Christus zijn priesterschap wordt geopenbaard in Hebreeën 
hoofdstuk vijf, op welks moment we Melchizédek zullen identificeren; maar het 
is voldoende om nu te zien dat Christus zelf verzocht werd en dat Hij 
menselijke zwakheden begrijpt (Hebreeën 4:15). 

   Een ander woord waarmee de moderne lezer kan worstelen, is "verzoening", 
wat bij de moderne Bijbels is "uitgedund" tot een niveau van functioneel 
analfabetisme. Sinds kerken lang geleden hun Bijbels gesloten hebben ten 
gunste van het openen van gezangenboeken worden woorden als "verzoening" 
zelden gehoord vanaf de moderne kansel. In feite worden nogal wat woorden 
die eindigen op "ing" gemeden. Wat volgt zijn geen dictionaire, of  waanwijze 
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gemeenschappelijke definities, maar eerder enkele gemakkelijk te begrijpen 
definities die ook vrij nauwkeurig zijn: 

   Verzoening is vrede sluiten tussen twee partijen die op gespannen voet met 
elkaar stonden. Wij waren Gods vijand en Christus verzoende ons (2 Korinthiërs 
5:19). 

   Rechtvaardiging is de rechterlijke handeling waardoor God verklaart dat we 
Hem welgevallig zijn. (Romeinen 8:33) 

   Heiliging zondert de gelovige af voor God en zondert de gelovige af van de 
straf,  en (wanneer we naar de hemel gaan) van de aanwezigheid van zonde. 

   Verlossing spreekt van de betaling die is gedaan, zoals Christus verlost met 
Zijn bloed. (1 Petrus 1:18-19).  

   Regeneratie zal voor Israël komen wanneer de droge beenderen (Ezechiël 
37:3) tot leven worden geroepen; de regeneratie voor de Christen vindt plaats 
wanneer hij een nieuw schepsel in Christus wordt. (2 Korinthiërs 5:17). 

   Zoenoffer is een specifieke terminologie die verwijst naar een bepaalde 
betaling of offer. Romeinen 3:25 verklaart verzoening door geloof in Zijn bloed, 
niet door uw eigen bloed, of het bloed van stieren en bokken, of het 
voorgewende bloed van het doopvond of de Rooms-Katholieke mis. 

   Adoptie voegt de gelovige op rechtmatige wijze toe aan de familie van God. 
(Romeinen 8:15; Galaten 4: 7). 

  Toerekening is de transactie waarbij de kenmerken van de ene partij worden 
overgedragen aan een andere partij. De zondeloze Redder is voor ons tot zonde 
gemaakt door toerekening, en wij worden rechtvaardig gerekend doordat de 
rechtvaardigheid van Christus aan ons wordt toegerekend. (2 Korinthiërs 5:21). 

   De acht bovenstaande termen combineren de verschillende kenmerken van 
het woord: Redding. 

   We kunnen nog worstelen met het onbekende woord 'helper', maar het kan 
niet eenvoudiger zijn.  De moeder verzorgt de hulpeloze baby en geeft dat kind 
alles wat het nodig heeft: zij is de helper van haar kind. Wat een wonderlijk 
beeld dat Jehova God zijn eerstgeboren zoon, Israël (Exodus 4:22), alles geeft 
wat nodig is. 

   Hoewel het waar is dat onze King James Bijbel (Statenvertaling 1946) ons af 
en toe naar ons woordenboek zal sturen, het stuurt ons nooit een leerstellige 
fout, zoals de nieuwe vertalingen dat doen. 

   Het is de moeite waard om zo nu en dan naar ons woordenboek te gaan, in 
plaats van de verkeerde vertalingen en verkeerde leerstellingen te verdragen 
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die voortkomen uit de kritische tekst zoals die wordt gebruikt in alle nieuwe 
uitgaven van de Bijbel. 

 

 
           Hebreeën 2:1-4: Daarom moeten wij ons te meer houden  
                           aan hetgeen van ons gehoord is,  
                     opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien.  
            Want indien het woord, door de engelen gesproken,  
       vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid  
                   rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 
                                 Hoe zullen wij ontvlieden,  
               indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen?  
    dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere,  
  aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben;  
         God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen,  
          en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes,  
                                             naar Zijn wil. 
 
Het 'wij' identificeren we als het Hebreeuwse volk van de evangeliën en van 
Pinksteren, niet als het lichaam van Christus dat volgens de openbaring van de 
                                verborgenheid functioneert. 
 
 

 

 

                                             HOOFDSTUK DRIE 

Hoofdstuk één introduceerde de Heer Jezus Christus en Zijn erfenis. Hoofdstuk 
twee toonde Zijn superioriteit ten opzichte van  engelen als de gezagvoerder 
betreffende de zaligheid. Het derde hoofdstuk begint met het tonen van de 
superioriteit van Christus ten opzichte van Mozes, met Christus als de 
hogepriester van Israël: 

 

“Hebr. 3:1-6: 1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig 
zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; 2 
Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel 
zijn huis was. 3 Want Deze is zoveel meerder heerlijkheid waardig geacht dan 
Mozes, als degene, die het huis gebouwd heeft, meerder eer heeft, dan het 
huis. 4 Want een ieder huis wordt van iemand gebouwd; maar Die dit alles 
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gebouwd heeft, is God. 5 En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn huis, 
als een dienaar, tot getuiging der dingen, die daarna gesproken zouden 
worden; 6 Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, 
indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe 
vast behouden. 

   Het identificeren van het gehoor van dit boek als het Hebreeuwse volk (en 
niet het lichaam van Christus) is nuttig gebleken; maar nu moeten we deze 
"heilige broeders" identificeren "die der hemelse roeping deelachtig zijt". 
Ongelovig Israël is op weg naar het vuur (Mattheüs 3:11-12) en onbekeerde 
Heidenen kunnen helemaal geen stand houden (Mattheüs 10:5-6). Dit vereist 
dan dat we onderscheid moeten maken tussen het Hebreeuwse volk, namelijk 
de gelovigen scheiden van de ongelovigen, dat is hetgeen de Heilige Geest 
deed op Pinksteren. 

   Terwijl het volk Israël, in algemene termen, struikelde en viel (Romeinen 
11:11), bleef er een kleinere groep over die de Heer zelf identificeerde als de 
“Kleine Kudde” (Lukas 12:32), en dit zijn de "heilige broeders" die deelnemen 
aan het komende koninkrijk. Er zijn: "degenen, die geen volk zijn" (Romeinen 
10:19), en er zijn er die "geënt zijn" (Romeinen 11:17-23). 

   Gelovig Israël zullen diegenen zijn die door Johannes werden gedoopt 
(Mattheüs 3:11) en later werden gedoopt met de Heilige Geest (Mattheüs 3:11; 
Johannes 1:33). Dit zijn de mensen van Ezechiël 36:24-32; dit zijn de mensen, 
van Pinksteren, die tot het einde moeten volharden (Mattheüs 24:13; 
Handelingen 3:19-21).             

   De "hemelse roeping" voor deze "heilige broeders" is het komende 
"koninkrijk"  waarvoor de Heer de discipelen heeft geleerd te bidden (Mattheüs 
6:10-13). Het beloofde land van Abraham blijkt "een stad te zijn ..... wiens 
bouwer en maker God is" (Hebr. 11:10), wat de stad is die neerdaalt uit de 
hemel, het Nieuwe Jeruzalem (Openbaring 3:12; 21:2). 

   Deze leerstellige waarheid ruïneert ons het genot van onze gezangen,  echter 
zijn dat gezangen die ons ertoe leiden om te zingen over hetgeen aan Israël 
toebehoort en we zingen het alsof het aan ons toebehoort. 

   De remedie voor deze verwarring die zovelen hierom hebben is om te weten 
dat dezelfde mensen die het Oude Testament kregen het Nieuwe Testament 
krijgen, niet wij, niet het lichaam van Christus. 

   Jeremia zegt het in hoofdstuk 31:31: 

“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en met het huis van 
Juda een nieuw verbond zal maken; 

En de schrijver van de brief aan de Hebreeën bevestigt het in hoofdstuk 8:8: 
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“Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal 
over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 

   Omdat er in Christus geen Jood of Griek is (Galaten 3:28), maar een nieuw 
schepsel (2 Korinthiërs 5:17), zou het een grote vergissing zijn als leden van het 
lichaam van Christus zouden denken dat we nieuw of geestelijk of 
plaatsvervangend Israël zijn. Dat is echter de fout die de meeste mensen 
hebben gemaakt, de fout die gewoonlijk wordt aangeduid als Verbonds 
Theologie (Efeziërs 2:12). 

   Met de wetenschap dat gelovig Israël de 'heilige broeders' omvat, die deel 
hebben aan de 'hemelse roeping', wordt Christus ten behoeve van hen 
vergeleken met Mozes. Aangezien het lichaam van Christus niet onder de wet 
valt (Romeinen 6:14; Galaten 4:9, 5:11), zou een dergelijke vergelijking niet op 
zijn plaats zijn. 

   Mozes was getrouw aan de huishouding van Oud Testamentisch Israël en 
Jezus Christus is de getrouwe apostel en hogepriester van het Nieuw 
Testamentische (Kleine Kudde) koninkrijk van Israël. Glorieuzer  dan Mozes, en 
met een eerbaarder huis, is de Heere Jezus Christus over dit huis, met één 
voorwaarde, die van het volharden. 

   Er wordt nooit gezegd dat Israël volmaakt is in Christus zoals wij dat zijn 
(Kolossenzen 2:10); en dus wacht Israël op Gods genade die hen gebracht 
wordt bij de wederkomst van Christus naar deze aarde (Handelingen 3:19-21; 
Romeinen 11:26-28; 1 Petrus 1:13). Terwijl wij in de hemelse gewesten zijn 
(Efeziërs 1:3), zal Israël zijn gebed beantwoord worden en zal het koninkrijk 
komen en zal Gods wil gedaan worden op aarde (Mattheüs 6:10-13). 

   Zolang de genade voor Israël en het koninkrijk van Israël toekomstig blijven, 
blijft de positie van de individuele Hebreeër voorwaardelijk (Mattheüs 24:13), 
zoals onze tekst verklaart. 

   De grote controverse tussen het Arminianisme en het Calvinisme, vaak 
bediscussieerd als een argument tussen 'vrije wil' en 'eeuwige zekerheid', is 
eigenlijk heel humoristisch, omdat beide kanten ongelijk hebben. De meeste 
Baptisten, Broeders en Presbyterianen (Calvinisten) willen ons laten geloven 
dat iedereen die in de Bijbel is gered, voor altijd is gered, terwijl de 
Hebreeuwse mensen duidelijk een voorwaardelijke status hebben, zoals in 
onze huidige tekst. De meeste overblijvende denominaties (Arminianen) leren 
dat iedereen in de Bijbel zijn redding kan verliezen of ervoor kan kiezen om zijn 
redding in de steek te laten, wat uiteraard niet het geval is voor het lichaam 
van Christus (Galaten 2:20; 2 Timotheüs 2:13). Arminianen en Calvinisten willen 
dat u de één of de andere  kant kiest en deelneemt aan het debat; in plaats van 
“of – of” wordt de waarheid in “geen van beide” gevonden. 
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   We hebben opgemerkt dat het Nieuwe Testament naar dezelfde mensen gaat 
als die het Oude Testament hadden, en het is beide keren het huis van Israël en 
Juda (Hebreeën 8:9). Het boek Hebreeën behandelt deze mensen in hun eigen 
omgeving en niet het lichaam van Christus van vandaag.  Hoe simpel dat ook is, 
het ontbindt de moeilijke verzen voor ons. 

   En hoe simpel dat ook is, de volgende verklaring is bijna even moeilijk: 

 

“Hebr. 3:7-12: 7 Daarom, (gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn 
stem hoort, 8 Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de 
verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn; 9 Alwaar Mij uw vaders 
verzocht hebben; zij hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, 
veertig jaren lang. 10 Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: 
Altijd dwalen zij met het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. 11 Zo 
heb Ik dan gezworen in Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!) 12 
Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een boos, 
ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God;  

 

 
Opmerking van de vertaler: De “haakjes” staan niet in de Statenvertaling, (wel 
in de King James Bible) de haakjes zijn hier door mij in de bovenstaande tekst 
ingevoegd ter verduidelijking van de opmerkingen die nu volgen van de auteur 
van dit boek aan de Hebreeën.    
 

  

   Met slechts één woord vóór de haakjes (Daarom), en zesentachtig woorden 
tussen haakjes, aangevuld met een afzonderlijke zin (Ziet toe…..) , doen we er 
goed aan eerst deze verzen, zonder de verzen tussen de haakjes, te lezen 
teneinde de eenvoudige vorm te zien van wat er gezegd wordt: 

Daarom, Ziet toe, broeders, dat niet te eniger tijd in iemand van u zij een 
boos, ongelovig hart, om af te wijken van den levenden God;   

Eenvoudig gezegd, deze mensen kunnen falen om toegang te krijgen tot de 
hemelse roeping, van het eerste vers van dit hoofdstuk, als hun hart boos en 
ongelovig is. Dit is niet de toegerekende gerechtigheid die Paulus in Romeinen 
hoofdstuk vier leert, maar veeleer de voorwaardelijke status terwijl sommigen, 
zoals in de voorbije eeuwen, niet Gods rust binnengingen. Vandaar dat de 
opmerking tussen haakjes de subtiele situatie verklaart van de Hebreeuwse 
mensen die de illustratie van Mozes en zijn huis gebruiken: 
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“(gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, 8 Zo verhardt 
uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der 
verzoeking, in de woestijn; 9 Alwaar Mij uw vaders verzocht hebben; zij 
hebben Mij beproefd, en hebben Mijn werken gezien, veertig jaren lang. 10 
Daarom was Ik vertoornd over dat geslacht, en sprak: Altijd dwalen zij met 
het hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. 11 Zo heb Ik dan gezworen in 
Mijn toorn; Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!) 

 

 
Opmerking van de vertaler: vers 11b van Hebr. 3 is in de Statenvertaling 
enigszins moeilijk te begrijpen. De King James Bible is duidelijker: 
“Hebr. 3:11: So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest”.  
Vertaald staat daar: “Ze zullen mijn rust niet binnengaan”. 
 

 

   Het lezen van Psalm 95:7-11 wist elke twijfel over onze exegese uit omdat 
onze passage hier in het boek Hebreeën een bijna woord-voor-woord citaat is 
van Jehova's strenge waarschuwing aan Israël voordat de Messias hen in de 
Evangeliën diende. Psalm 78 en Hosea, hoofdstuk twee, spreken op dezelfde 
manier, en tot dezelfde mensen. Wat we dus kunnen bevestigen is dat Israël 
niet alleen de Nieuw Testamentische rust krijgt, net zoals het de belofte van 
het Oude Testament had, maar dat de Hebreeën ook dezelfde waarschuwingen 
krijgen die Jehova hen lang geleden ook al had gegeven. Niets nieuws hier: 
geen nieuw schepsel, lichaam van Christus of openbaring van de 
verborgenheid. 

   Nu, we weten allemaal dat de Heer niet alles heeft geschapen in zeven dagen 
zoals zovelen zeggen: feitelijk schiep Hij het allemaal in zes dagen en rustte op 
de zevende dag. Veronderstellen we dat God moe was? Integendeel, er waren 
zes dagen van arbeid en één rustdag, die als een voorbeeld diende voor de 
mensheid, en die was gecodificeerd (in de wettekst vastgelegd) in het 
wetprogramma voor Israël. (Exodes 20: 9-11). 

   “één dag bij den Heere is als duizend jaren”  en zouden  we vanaf de zes 
dagen van de scheppingsweek zesduizend jaar menselijke geschiedenis 
extrapoleren tot één (duizend jaar) dag rust, dan zouden we kunnen 
concluderen dat de "rust" in die context een millennium zou duren. 

Die "rust" is op dit moment een punt waar de nadruk op ligt in het boek 
Hebreeën: 

   Hebr. 3:11: …………………Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 
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   Hebr. 3:18: ……………………….dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan 

   Hebr.4:1:……………. de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, 

   Hebr. 4:3: Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd  

                      heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan  

                      in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af  

                     al volbracht waren. 

   Hebr. 4:4:……… En God heeft op den zevenden dag………………..gerust. 

   Hebr. 4:5:……… Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 

   Hebr. 4:8: Want indien Jozua ( King James Bible zegt “Jezus”) hen in de rust  

                     gebracht heeft, zo had Hij daarna  niet gesproken van een anderen  

                   dag. 

   Hebr. 4:9-11: 9 Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. 10 Want die                        
ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk                        
God van de Zijne. 11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust                       
in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der                       
ongelovigheid valle.  

   Uit deze directe verwijzingen zien we dat de 'rust' in feite wordt geassocieerd 
met de scheppingsweek en is bedoeld voor het heil van het Hebreeuwse volk, 
volgens de profetie en volgens de Heer Jezus Zelf. Er kan dus gezegd worden 
dat het boek Hebreeën Israël in de richting stuurt van zijn duizendjarig 
koninkrijk van "rust". 

   Een grote bezorgdheid, uitgedrukt in de passage, is die van het niet 
binnengaan in die "rust" en het vervallen in ongeloof. 

 

“Hebr. 3:13-15: 13 Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het 
heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de 
verleiding der zonde. 14 Want wij zijn Christus deelachtig geworden, zo wij 
anders het beginsel van dezen vasten grond tot het einde toe vast behouden; 
15 Terwijl er gezegd wordt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw 
harten niet, gelijk in de verbittering geschied is. 

   Het lichaam van Christus, reeds gezeten in hemelse gewesten (Efeziërs 2:6) 
hoeft zich geen zorgen te maken over de strenge waarschuwingen die hier 
worden geuit; maar de mensen van Petrus zijn “Kleine Kudde” (Handelingen 3: 
19-21) moeten tot het einde toe volharden (Mattheüs 24:13; Psalm 95:11) om 



 

43 
 

gered te worden en in de rust van dat koninkrijk in te gaan, op welks moment 
Gods genade tot Israël komt ( Romeinen 11:26; 1 Petrus 1:13). 

   Omdat onze passage hier verwijst naar Hosea 2:14-15, wat een verwijzing is 
naar Numeri 14:22-29, zijn we in staat om te overwegen dat de komst van 
Israël uit Egypte naar het land Kanaän een generale repetitie is voor de Kleine 
Kudde van Israël die uit de Verdrukking in het koninkrijk van Christus komt. Zo 
typeert het Oud Testamentische Kanaän Israëls Nieuw Testamentisch 
koninkrijk, wat Exodus en Numeri veel interessanter maakt. 

   Dit concept wordt voor ons bevestigd in Micha 7:14-15 en is eigenlijk vrij 
eenvoudig: het koninkrijk moet nog komen. Israël moet vertrouwen hebben 
dat de tijd van rust, van het koninkrijk, zal komen; maar hun geloof moet 
gepaard gaan met werken die hen in staat stellen te volharden tot het einde 
van de tijd van de benauwdheid van Jakob, de Verdrukking. 

   Verbazingwekkend genoeg functioneert het grootste deel van het 
Christendom alsof het koninkrijk aan hen toebehoort en de meerderheid van 
het  zogenaamde 'Christendom' ondermijnt het evangelie van de genade van 
God, bestemd voor het lichaam van Christus, door het te combineren met de 
boodschap voor Israël ’s Kleine Kudde. Genade en werken kunnen niet met 
elkaar worden gecombineerd (Romeinen 11:6), want als het werken zijn, dan is 
het geen genade meer. Die ene fout heeft de gelederen van het "Christendom" 
gevuld met niet geredde kerkgangers die de eeuwigheid in de poel des vuurs 
zullen doorbrengen. 

   Wat de meeste kerken hebben gedaan is leerstellingen, die in Hebreeën 
gevonden worden, ten onrechte toe te passen op het lichaam van Christus; en 
de meeste kerken hebben de rust van het koninkrijk van Israël veranderd in de  
rust  in de hemel voor de Christenen. We hebben er veel baat bij als we 
accepteren dat een zeer groot deel van de Bijbel is gericht aan Israël opdat we 
vermijden dat we de leerstellingen, vervat in de verzen, niet vergeestelijken in 
ons zelfzuchtig verlangen om al het goede, dat voor Israël is, toe te passen op 
onszelf. 

   Zoals het hoofdstuk besluit zien we niets over Heidenen of proselieten; we 
zien niets van de bedeling van Gods genade of rechtvaardiging door geloof; 
veeleer is het een beeld van karkassen die rotten in de woestijn Sin. 

 

“Hebr. 3:16-19: 16 Want sommigen, als zij die gehoord hadden, hebben Hem 
verbitterd, doch niet allen, die uit Egypte door Mozes uitgegaan zijn. 17 Over 
welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, 
die gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 18 En 
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welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 19 En wij zien, dat zij niet 
hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 

   Mocht u Numeri hoofdstuk veertien opnieuw lezen, merk dan op dat Israël 
Gods tekenen en wonderen zag en zelfs Gods stem uit de hemel hoorde; toch 
hadden sommigen zich verhard tegen God en kwamen het beloofde land,  
Kanaän, niet binnen. De bedrieglijkheid van zonde en de specifieke zonde van 
ongeloof waren wat God tegen hen had; en zij vielen zonder hoop in de 
woestijn. 

   Het boze hart van ongeloof wekte God’s woede op in Deuteronomium 15:9, 
en die woede zweeft ook over het boek Hebreeën. 

   Israël leert uit het boek Hebreeën dat het offer van Christus op het kruis van 
Golgotha alles, wat ooit het Hebreeuwse volk was beloofd, in beweging zet. 
Alle beloften waren aanwezig, daar Gods beloften altijd verzekerd zijn; maar 
met het kruiswerk van Israëls Messias tikte de profetische klok naar de tijd van 
het herstel van alle dingen. Voor Israël, lang gescheiden geweest zijnde, staat 
alles op het punt om veel beter te worden: 

“Hebr.7:19: Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, 
door welke wij tot God genaken. 

“Hebr. 7:22: Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 

“Hebr. 8:6: En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren 
verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 

“Hebr. 9:23: Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de 
hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere 
offeranden dan deze. 

“Hebr. 10:34: Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer 
goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend 
goed in de hemelen. 

“Hebr. 11:16: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom 
schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad 
bereid. 

“Hebr. 11:35: De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en anderen 
zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een betere 
opstanding verkrijgen zouden. 

“Hebr. 11:40: Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden 
volmaakt worden. 

“Hebr. 12:24: En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed der 
besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 
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   Het huidige lichaam van Christus ontbreekt niets en is volmaakt in Christus uit 
genade door het geloof (2 Korintiërs 9:8-11; Kolossenzen 2:10); dus zijn wij niet 
de mensen die iets beters nodig hebben dan wat God al aan ons heeft 
toegeschreven, en dat zonder de noodzaak van werken of volharden tot het 
einde. 

   De brief aan de Hebreeën valt heel mooi op zijn plaats wanneer we het 
leerstellig gehoor (het Hebreeuwse volk) en zijn logistieke focus (het betreden 
van het koninkrijk ~ "rust") op de juiste manier hebben geïdentificeerd zoals we 
dat ook hebben gedaan. 

   Hoeveel duizenden mensen leven in angst om hun verlossing te verliezen en 
niet in de hemel te komen omdat ze de “voorwaardelijke” relatie van Israël op 
zichzelf hebben toegepast? Eén zou teveel zijn.  

   Wat een geluk hebben wij om in Christus  zijn lichaam te zijn, uit genade en 
door het geloof, ten opzichte van deze Hebreeuwse mensen wiens status 
voorwaardelijk is, zelfs zwak. 

 
 

                 Hebreeën 3:6: Maar Christus, als de Zoon  
                                  over Zijn eigen huis;  
                                   Wiens huis wij zijn,  
                      indien wij maar de vrijmoedigheid  
      en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden. 
 
                                Daarom weten wij dat Christus  
                                     tot de zijnen is gekomen,  
                      en de zijnen hebben Hem niet aangenomen  
           en dat Jezus Christus een dienaar van de besnijdenis was 
                     voor de waarheid van God, om de beloften 
                                 aan de vaderen te bevestigen;  
                               Maar zovelen als hem ontvingen,  
                      gaf hij macht om zonen van God te worden,  
                              zelfs hen, die in zijn naam geloven: 
 
                             ....... zolang ze vast houden. 
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                                              HOOFDSTUK VIER 

   Christenen die naar het vierde hoofdstuk van de brief aan de  Hebreeën gaan 
neigen ernaar de passage te vergeestelijken en persoonlijk te maken, zodat de 
feitelijke leerstellige betekenis volledig verloren gaat. 

   Het niet binnengaan in Israël’s koninkrijk van rust is hier de focus, maar bijna 
elk boek dat u ooit zult lezen over deze passage en ook bijna elke boodschap 
die u zult horen, waarin deze verzen worden gebruikt, zullen deze passage 
gebruiken als een bedreiging waarbij u uw redding kunt verliezen en dus niet 
naar de hemel gaat. 

   De oude “Southern-Baptist” evangelist Vance Havner, toendertijd in de 
tachtig, zei: "Als je voor me bidt, bid dan dat ik de bal niet de laatste vijf meter 
zal laten vallen". Dat klonk destijds als een nobele uitspraak, maar hoe 
verwarrend is het als je de leer overdenkt. 

   Of we zijn volmaakt in Christus (Kolossenzen 2:10), of we zijn dat niet. Of we 
zijn verzegeld tot de dag van verlossing (Efeziërs 4:30), of we zijn dat niet. Of 
we zitten in de hemelse gewesten (Efeziërs 2:6), of we zitten dat niet. Of we 
hebben vrede met God (Romeinen 5:1), of we hebben dat niet. We kozen 
ervoor om te geloven dat Vance Havner dacht in termen van het leven van zijn 
resterende jaren tot eer van God, en dat zelfs als zijn mentale en fysieke 
vermogens af zouden nemen, hij zeker niet bezorgd was aangaande zijn ziel. 
Ondertussen geloven vele anderen dat ze één hartslag van de hel zijn 
verwijderd omdat ze zulke verzen verkeerd toepassen.  

   Onze tekst geeft plaats aan Gods voortdurende toorn en de dreiging om niet 
in Zijn rust te komen; en als dat probleem nog niet genoeg was, zijn werken 
eerder vereist dan genade door geloof. 

 

“Hebr. 4:1-11: 1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in 
Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te 
zijn. 2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het 
woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet 
gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. 3 Want wij, die geloofd 
hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in 
Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de 
grondlegging der wereld af al volbracht waren. 4 Want Hij heeft ergens van 
den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al 
Zijn werken gerust. 5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen 
ingaan! 6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, 
dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de 
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ongehoorzaamheid, 7 Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk 
heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): 
Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. 8 Want indien 
Jozua (de King James Bible zegt hier: “Jezus”) hen in de rust gebracht heeft, zo had 
Hij daarna niet gesproken van een anderen dag. 9 Er blijft dan een rust over 
voor het volk Gods. 10 Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn 
werken gerust, gelijk God van de Zijne. 11 Laat ons dan ons benaarstigen, om 
in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der 
ongelovigheid valle. 

   De leerstellige dilemma's in deze passage worden opgelost door te begrijpen 
dat het evangelie in deze passage niet het evangelie van de genade van God is, 
maar het evangelie van het koninkrijk, en dat het volk aan wie de passage 
gericht is niet in het lichaam van Christus is maar het Hebreeuwse volk van 
Israël is die hun rust in het koninkrijk zoeken. 

   Voordat we verder gaan, moeten we er voor zorgen dat we uit de Bijbel 
begrijpen, en kunnen aantonen, dat het evangelie van het koninkrijk en het 
evangelie van de genade van God van elkander verschillen en dat het evangelie 
van het koninkrijk niet de dood, begrafenis en opstanding van Christus omvat. 

   Jezus onderwees het evangelie van het koninkrijk al in Mattheüs 4:23; en 
Christus stuurde zijn discipelen erop uit om het evangelie van het koninkrijk te 
prediken in Mattheüs 10:5-6. Ze doopten en predikten de evangelieboodschap 
van het koninkrijk ruim voordat de Heer hen ooit over het komende kruis 
vertelde: 

Matth. 16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 
naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en 
gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 

   Tegen die tijd had Jezus de bindende kracht en de ontbindende kracht aan 
Petrus toevertrouwd; en één van de eerste dingen die Petrus probeerde te 
doen, was het tegenhouden van de belangrijkste gebeurtenis die in de hele 
geschiedenis zou plaatsvinden. 

“Matth. 16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, 
zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden. 

   Vanaf hier is het duidelijk dat Petrus kon dopen, het evangelie van het 
koninkrijk kon prediken en het hoofd van de apostelen van Israël kon zijn en 
toch niets wist van de dood, begrafenis en opstanding van Christus. Het 
evangelie van de genade van God IS de dood, begrafenis en opstanding van 
Christus voor onze zonden; en dus kunnen maar weinig dingen kritischer zijn 
dan dit goed te begrijpen. 
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   Het evangelie van de genade van God is de dood, begrafenis en opstanding 
van Christus voor onze zonden (1 Korinthiërs 15:1-4). We roemen in het kruis 
(Galaten 6:14) dat Petrus heeft verguisd (Handelingen 2:23). Wij prediken het 
kruis (1 Korintiërs 1:17-18), terwijl Petrus de doop predikte (Handelingen 2:38). 

Bekijk het nog een keer: 

“Markus 9:31-32: 31 Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen 
zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood 
zijnde, zal Hij ten derden dage wederopstaan. 32 Maar zij verstonden dat woord niet, en zij 
vreesden Hem te vragen. 

   Johannes de Doper predikte de doop sinds Markus 1:4 en de Heer predikte 
het evangelie van het koninkrijk sinds Marcus 1:14; en toch, acht hoofdstukken 
later hadden de discipelen geen begrip van de dood en opstanding van 
Christus. 

   Dr. Lukas 's voorliefde voor details maakt het des te duidelijker, aangezien hij 
de kwestie twee keer behandelt in zijn evangelieverslag: 

“Lukas 9:44-45: 44 Legt gij deze woorden in uw oren: Want de Zoon des mensen zal 
overgeleverd worden in der mensen handen. 45 Maar zij verstonden dit woord niet, en het 
was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te 
vragen. 

“Lukas 18:32-34: 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot 
worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld 
hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij 
verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden 
niet, hetgeen gezegd werd. 

   Wanneer de door de Heilige Geest geïnspireerde verklaring zegt dat "het was 
voor hen verborgen", zien we de betekenis  van hetgeen nu is geopenbaard, de 
openbaring van de verborgenheid aan de apostel Paulus, dat het evangelie van 
de genade van God bevat. 

   Drie hoofdstukken nadat Christus is opgestaan, vertelt de apostel Johannes 
de lezers van zijn evangelieverslag dat de opstanding van Christus nog steeds 
een verborgenheid was voor Israël (Johannes 20:9). 

   Door dit te begrijpen zal ons dat goed van dienst zijn als we verder gaan, net 
zoals we veel hebben geprofiteerd toen we in hoofdstuk twee zagen dat de  
focus van het boek het Hebreeuwse volk is in de toekomende eeuwen. 

   Vier "rusten" worden snel na elkaar gepresenteerd, de eerste is de rust van 
het koninkrijk (Hebreeën 3:11) die wordt vergeleken met de rustdag tijdens de 
scheppingsweek (Hebreeën 4:4). Die eerste twee rusten bereiden de 
Hebreeuwse lezer voor op de duizendjarige rust (Hebreeën 4:9) die bestemd is 
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voor Hebreeuwse gelovigen (Hebreeën 4:19) die de vereiste werken verrichten 
(Hebreeën 4:11). 

   En nu volgt één van de grootste passages in de hele Schrift met betrekking tot 
het woord van God: 

“Hebr. 4:12: Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender 
dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des 
geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der 
gedachten en der overleggingen des harten.  

   De plaatsing van dit vers, leerstellig gezien, is om het Hebreeuwse volk te 
waarschuwen dat, met betrekking tot degenen die Gods rust willen 
binnengaan,  God zich niet zal laten misleiden door te denken dat iemand 
waardig is op basis van alleen werken (1 Samuel 16:8). 

   Dit vers definieert de manier waarop de Levende God Zijn Levende woorden 
gebruikt om Zijn volk Israël te evalueren in een tijd van grote misleiding 
(Mattheüs 24:24). De functie van de Eerste, Tweede en derde brief van 
Johannes is om Israël te helpen de leugens van de antichrist en zijn volgelingen 
te identificeren; en dus is het duidelijk dat het belang van de Bijbel alleen maar 
toeneemt als het gevaar voor Israël groter wordt. 

   Voor leden van het lichaam van Christus geeft het vers een definitie van hoe 
Gods woord werkt door de verschillende aspecten van de mens van elkaar te 
scheiden. We weten dat 1 Thessalonicenzen 5:23 dat we bestaan uit geest, ziel 
en lichaam, net zoals we weten dat we ons lichaam dood moeten houden  
(Romeinen 6:11) en onze geest levend (Efeziërs 2:1). 

   Als dat het geval is, scheid het scalpel van Gods woord datgene wat ziel en 
geest is van dat wat vlees is (gewrichten en merg). Gods woord woont in de 
gelovige en geeft dat we onderscheid kunnen maken tussen dat wat goed en 
dat wat kwaad is; we zouden kunnen zeggen tussen dat wat "van de ziel is" is 
en dat wat "geestelijk" is en met de besnijdenis van het lichaam der zonden 
(Kolossenzen 2:11) en onze oude mens afgelegd (Efeziërs 4:22), en het woord 
van God in onze innerlijke mens wonend is de gelovige in een positie om goed 
en kwaad te onderscheiden, zoals anders nooit mogelijk zou zijn geweest (1 
Thessalonicenzen 2:13). Voordat we met Christus werden gekruisigd (Galaten 
2:20), was dat wat: “van de ziel” was zelfzuchtig. Nu, met ons leven verborgen 
met Christus in God (Kolossenzen 3:3), kunnen we uit Gods woord 
onderscheiden wat te doen en hoe te doen wat God welgevallig is (2 Timotheüs 
2:15; Romeinen 12:1-2).  

   Echter volgen grote dwalingen  als het tweesnijdende zwaard van de Geest 
wordt aangewakkerd zonder het woord van de waarheid recht te snijden.   
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   Het is niet genoeg om Schriftuurlijk te zijn. Om de juiste leer te hebben, moet 
men ook Paulinisch zijn in de toepassing van de Schrift. 

   De geweldige passage betreffende de rechterstoel van Christus (2 Korinthiërs 
5:10) maakt duidelijk dat, terwijl Christus het fundament is van alle dingen (1 
Korinthiërs 3:11), de Heer ons de apostel Paulus heeft gegeven als fundament 
waarop het lichaam van Christus moet worden gebouwd betreffende zijn 
dienst aan Christus (1 Korinthiërs 3:10). 

   Voor Israël, met name Israël in de tijd van Jakobs benauwdheid, hier in het 
boek Hebreeën, is de tijd kort en de inzet groot. Het Hebreeuwse volk moet 
ook Gods woord recht snijden omdat de dingen zijn veranderd (Hebreeën 7:12) 
en de poel des vuurs wacht op degenen die verachteren. Huichelaars die geen 
geloof hebben zullen uit de gelederen van Israël worden verwijderd zoals de 
tarwe en het kaf van Mattheüs 3:12 worden gescheiden, en het levende woord 
van God zal dat werk doen: 

 

“Hebr. 4:13: En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen 
zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen 
hebben. 

   Koning David wist dat er geen schuilplaats voor God was, zelfs niet in de 
diepten van de hel (Psalm 139: 8), en Israël zal met hetzelfde onderzoek 
worden geconfronteerd. Wat een geluk voor hen dat zij hun Messias hebben, 
hun nieuwe hogepriester. En hoe wonderbaar dat zij het boek Hebreeën 
hebben om het allemaal aan hen uit te leggen. 

(Triest om te zeggen: de kans dat niet-geredde Hebreeërs het Nieuw 
Testamentische boek Hebreeën lezen om gegevens te verkrijgen die ze nodig 
hebben, gering is).  

 

“Hebr. 4:14: Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de 
hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze 
belijdenis vasthouden. 

   Het idee dat de gekruisigde Messias was opgestaan als de hogepriester van 
Israël moet een grote schok zijn geweest, want dit is de eerste keer dat dit feit 
in de hele Bijbel wordt genoemd. Jezus Christus Zelf heeft de mensen gezegd 
om de man te vereren die gezeten is op Mozes zijn stoel van autoriteit 
(Mattheüs 23:1-2). 
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   Het moet herhaalt worden dat, net zoals het boek Romeinen het kruis uitlegt 
aan het lichaam van Christus, Hebreeën het kruis aan Israël uitlegt. Let goed op 
wat misschien wel het belangrijkste vers in het boek Hebreeën is: 

“Hebr. 7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk 
verandering der wet. 

   Er zijn tegenwoordig miljoenen mensen die zichzelf als Joden, Hebreeën, of 
Israël beschouwen; toch geeft God hun geen recht, omdat zij vielen (Romeinen 
11:11). Er zijn miljoenen mensen die denken dat Christenen het nieuwe, 
plaatsvervangende, geestelijk Israël zijn; toch identificeerde God echte 
Christenen als een nieuw schepsel (2 Korinthiërs 5:17), het lichaam van Christus 
(Kolossenzen 1:18). 

   De ironie is dat al die mensen pogen God te behagen door te werken volgens 
Oud Testamentische wetten, inzettingen en verordeningen terwijl God zelf in 
Hebreeën 7:12 verklaarde dat de dingen veranderd zijn. 

   Omdat het grootste deel van de Bijbel gaat over Israël en zijn koninkrijk, en 
omdat de meeste mensen simplistisch of zelfzuchtig naar de Bijbel kijken, is het 
niet verrassend dat de meeste mensen Israëls verzen voor zichzelf nemen. 
Ondertussen wordt nu van de wet gezegd zwak en arm te zijn (Galaten 4:9) en 
Israël is gevallen: we prediken nu Christus volgens de openbaring der 
verborgenheid (Romeinen 16:25-26). Deze leerstellige informatie in het boek 
Hebreeën komt overeen met de Bijbelse profetie en zal zijn toepassing hebben 
nadat het lichaam van Christus naar de hemel is gebracht en de tijd van de 
Verdrukking aangebroken is. 

 

Hebr. 4:15: Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden 
hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is 
verzocht geweest, doch zonder zonde. 

   Enquêtes, zowel seculier als religieus, melden dat ergens tussen de veertig en 
zestig procent van het Amerikaanse volk gelooft dat Jezus Christus een zondaar 
was en dat de resultaten van de enquête niet beter zijn wanneer leden van de 
geestelijkheid worden ondervraagd. 

Dat Christus zondeloos was, wordt duidelijk in onze tekst gezegd. 

   Bovendien weten we dat Christus werd geboren uit een maagdelijke vrouw, 
zodat Hij niet werd verwekt door een zondig mens en niet werd geboren in 
Adam' s zondig menselijke ras. Toen Christus door Satan verzocht werd in het 
vierde hoofdstuk van Mattheüs en Lukas, bezweek Jezus niet onder die 
verzoeking en was hij in alle opzichten zonder zonde, nogmaals, exact zoals 
onze tekst zegt. 
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   De onberispelijke aard van Jezus Christus is lange tijd een bron van groot 
debat en onjuiste leer geweest. Onder de ergste hiervan is een actuele ketterse 
nieuwigheid dat Jezus Zichzelf heeft ontdaan van zijn goddelijke eigenschappen 
en dat Christus geen van de attributen van Zijn godheid in de vier evangeliën 
tentoonstelde. 

   Het feit dat Jezus in de vorm van zondig vlees werkte (Romeinen 8: 4) deed 
Hem niet verminderen om gewoon vlees te zijn, noch maakte het Hem zondig.  
Corrupte Bijbel vertalingen vertalen Filippenzen 2:8 alsof Christus Zichzelf 
ontledigde, vandaar de ketterij van een Christus zonder godheidsattributen, 
daarom heeft de Statenvertaling het juist en spreekt over Christus die Zichzelf 
vernederd heeft: 

“Fil.2:8: En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam 
geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.  

   Het is eerlijk om te zeggen dat het onderwijzen van ketterij door de 
Statenbijbel uiterst moeilijk is, maar het gebruik van modernere 
Bijbelvertalingen, gebaseerd op geheel verschillende manuscripten, 
vergemakkelijkt het onderwijzen van ketterij. 

   Centraal in het christendom staat de godheid van Christus, en Hebreeën 4:15 
is één van de vele verzen die van cruciaal belang zijn om de godheid van onze 
Heer aan te tonen. Christus, die verleid werd, wederstond zelfs tot het storten 
van Zijn bloed (Hebreeën 12:13-14) en verdroeg zelfs de schaamte van het kruis 
(Hebreeën 12:2). God leidt ons niet in verzoeking, zoals Israël werd geleerd om 
voor te bidden (Mattheüs 6:13) maar voorziet in uitkomst voor ons (1 
Korinthiërs 12:13), terwijl Christus dat (het verleiden) evenmin nodig had 
omdat Hij volledig God was (Kolossenzen 2:9) in de gelijkenis van zondig vlees: 
de wet van de zonde had geen vat op Hem (Romeinen 7:23). 

  

“Hebr.4:16: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der 
genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om 
geholpen te worden ter bekwamer tijd. 

   De situatie van het volk Israël had altijd te maken met het zoeken waar God 
was en te doen wat Hij zei toen zij daar aankwamen, of het nu de genadetroon 
van Exodus 25:17-22 was, of door tot God te naderen in Jak. 4:5-9. 

   We leren uit de leringen van Paulus voor onze bedeling dat we genoeg van 
Gods genade hebben (Efeziërs 4:7) zonder ergens naar toe te hoeven gaan. 

   Omdat er zoveel slechte prediking en onderricht over dit vers is geweest, 
geloven de meeste Christenen dat ze vrijmoedig naar de troon van genade 
kunnen gaan wanneer ze bidden; maar dat is ver van de waarheid met 
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betrekking tot onze bedeling. Door geaccepteerd te zijn in de geliefde (Efeziërs 
1:6) en door vrede met God te hebben (Romeinen 5: 1), hoeven we niet naar 
Gods genadetroon te gaan om de genade te verkrijgen die we alreeds bezitten. 

   Niet alleen dat, maar toen Paulus driemaal bad voor verwijdering van de 
doorn in zijn vlees ontdekte Paulus dat Gods overvloedige genade al werkte 
zonder dat Paulus naar een troon ging en erom vroeg. (2 Korinthiërs 12:7-10). 

   Misschien is het grootste probleem dat ontstaat door dit vers toe te passen 
op het gebedsleven van Christenen en het wereldbeeld dat het voortbrengt. 
Een langlopend Christelijk radioprogramma opent elke uitzending met een 
dramatische stem die proclameert: "God is nog steeds op de troon en het 
gebed verandert dingen". Het afgekondigde idee is dat als Christenen gewoon 
"gebedsgrond" zouden vinden voor Gods genadetroon, het resultaat zou zijn 
dat God zal herstellen wat gebroken is. 

   Satan is de god van deze wereld (2 Korinthiërs 4:4); en het gebed heeft niets 
veranderd sinds God de verbonden stillegde die aan Israël toebehoorden. 
Atheïsten hebben ongelijk dat er geen God is, maar ze hebben gelijk als ze het 
hebben over Gods tussenkomst; en hoe langer Christenen de feiten ontkennen, 
hoe dwazer de Christenen bij de atheïsten overkomen. 

  Sir Robert Anderson' s prachtige boek "De stilte van God" behandelde een 
eeuw geleden het onderwerp van Gods interventie en gebed; maar Christenen 
volharden in het zijn van Gods 'raadgevers' en schrijven alle goede dingen toe 
aan Hem en alle slechte dingen aan de duivel. 

   Christenen die weigeren de wereld te zien zoals deze is, moeten allemaal tot 
de troon der genade gaan en de wereldhonger te beëindigen en dan werken 
aan de kindersterfte. De "ons" in dit vers is opnieuw Israël; en we zouden er 
goed aan doen de praktische doelstellingen van het Paulinisch gebed, voor het 
lichaam van Christus, te leren in plaats van de positie van Israël te misbruiken. 
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             Hebreeën 4:12: Want het Woord Gods is levend  
                                         en krachtig,  
          en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard,  
                             en gaat door tot de verdeling  
                                             der ziel,  
                                       en des geestes,  
                      en der samenvoegselen, en des mergs,  
                                    en is een oordeler  
              der gedachten en der overleggingen des harten. 
 
                                           Gods Woord  
                                            scheidt geest,  
                                                  ziel  
                                            en lichaam 
                                             van elkaar 
 

 

                                              HOOFDSTUK VIJF 

Nu begint een verhandeling die vaststelt dat Christus een betere priester is met 
een beter priesterschap voor het volk Israël. Zonder de brief aan de Hebreeën 
en zonder de daarin vermelde informatie zou het Levitische priesterschap van 
Mozes en Aáron voldoende worden geacht; maar zoals het huis van Christus, in 
hoofdstuk 3, meerder werd geacht dan het huis van Mozes, zullen we nu leren 
dat het priesterschap van Christus, naar de ordening van Melchizedek, beter is. 
Voordat we dat duidelijk maken bespreekt de schrijver van de brief aan de 
Hebreeën eerst de functie van het Oud Testamentische priesterschap van 
Israël. 

 

Hebr.5:1-4: 1 Want alle hogepriester, uit de mensen genomen, wordt gesteld 
voor de mensen in de zaken, die bij God te doen zijn, opdat hij offere gaven en 
slachtofferen voor de zonden; 2 Die behoorlijk medelijden kan hebben met de 
onwetenden en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is; 
3 En om derzelver zwakheid wil moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor 
zichzelven, offeren voor de zonden. 4 En niemand neemt zichzelven die eer 
aan, maar die van God geroepen wordt, gelijkerwijs als Aaron.  
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   Op dezelfde manier werd God, geopenbaard in menselijk vlees, uit de 
mensen genomen, medelijdend en waardig om verheerlijkt te worden. 
Hierdoor zien we hoe het Levitische priesterschap een voorafschaduwing was 
van de bediening van Christus aan de verloren schapen van het Huis Israëls. 

“Rom.15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de 
waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; 

   Degenen die abusievelijk de leer van de brief aan de Hebreeën toepassen in 
de huidige bedeling knikken ja als het om de offers voor de zonde gaat maar 
waarin ze zich het meest in verheugen zijn de “gaven”. Pinkster en 
Charismatische mensen eigenen zich per saldo de verdrukkingsleer toe van 
Israël. Het belangrijkste voor het werkelijke volk Israël zou echter het 
medeleven van Christus zijn voor de onwetenden hetgeen ook onder het Oud 
Testamentische priesterschap werd gezegd. 

“Lukas 23:34: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En 
verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot. 

   Het medelijdende beroep van Jezus op de Vader was gebaseerd op Israëls 
onwetendheid; en aangezien Israël zijn Messias uit onwetendheid doodde, kon 
de aanklacht tegen hen worden teruggebracht van moord tot doodslag 
(Leviticus 4). Zoals we reeds eerder hebben vermeld: 

“Lukas 9:45: Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij 
het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen. 

En zoals Paulus dat later bevestigde: 

“1 Kor.2:8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze 
gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

   De relevante punten van de eerste vier verzen van dit hoofdstuk zijn allen 
gebaseerd op het werk van Christus namens Israël, niet volgens het mindere 
Levitische priesterschap, maar eerder volgens het betere priesterschap van 
Melchizedek. 

 

“Hebr.5:5-6: 5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om 
Hogepriester te worden, maar Die tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn 
Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. 6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: 
Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 

   Als de meeste Christenen het woord “eniggeboren” zien dan denken ze 
onmiddellijk aan Johannes 3:16; en wanner ze denken over het feit dat God Zijn 
eniggeboren Zoon heeft gegeven nemen ze aan dat het de maagdelijke 
geboorte van Christus is. 
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   Het “verwekken (genereren)” van Christus vond plaats bij zijn opstanding, 
niet bij zijn geboorte 

“Psalm 2:7: Ik zal van het besluit verhalen: de Heere heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, 
heden heb Ik U gegenereerd. 

“Hand.13:33-34: 13 Gelijk ook in den tweeden psalm geschreven staat: Gij zijt Mijn Zoon, 
heden heb Ik U gegenereerd. 34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat Hij niet 
meer zal tot verderving keren, heeft Hij aldus gezegd: Ik zal ulieden de weldadigheden Davids 
geven, die getrouw zijn; 

   Duivels bedrog en Rooms Katholieke verwarring hebben samengezworen om 
te focussen op de geboorte van Christus in plaats van in Zijn kruis te roemen.  

“Gal.6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen 
Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 

   Het genereren van Christus als een priester voor eeuwig, naar de ordening 
van Melchizedek, vindt plaats bij de opstanding van Israëls Messias, en dat 
wisten ze niet in de evangeliën maar ze leren het hier. Met alleen de 
evangeliën en het boek Handelingen zou het Hebreeuwse volk geen idee 
hebben hoe begenadigd  ze zijn door het kruis van hun Messias; en het is alleen 
door dit boek, aan de Hebreeën, dat het grotere en betere beeld naar voren 
komt 

   “Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt” is opnieuw een typische manier van 
de Heer om aandacht te vragen voor één van de belangrijkste Psalmen. Onze 
passage in Hebreeën komt van het vierde vers van Psalm 110, maar omdat het 
zo’n belangrijke Psalm is en omdat het erg kort is doen we er goed aan om ons 
zijn inhoud herinneren, net zoals de Heer Israël er aan herinnerd: 

“Psalm 110:1: Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn 
rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 

   De waarheid van deze verklaring vinden we in Hebreeën 2:8. 

“Psalm 110:2: De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het 
midden Uwer vijanden. 

   En  het Hebreeuwse volk leert over de uiteindelijke overwinning  op 
voorwaarde dat ze volharden… 

“Psalm 110:3: Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit 
de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn. 

   Dat zal het Hebreeuwse volk de betere rust van Hebreeën 4 schenken… 

“Psalm 110:4: De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in 
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. 

   En dat onder het hoofdschap van het betere priesterschap van Hebreeën, 
hoofdstuk 5-7… 
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“Psalm 110:5-7: 5 De HEERE is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns 
toorns. 6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal 
verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land. 7 Hij zal op den weg uit de beek 
drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen. 

   Als Israëls vijanden verslagen zijn en ze zich verheugen in de “betere rust” 
dient deze verwijzing naar Psalm 110, in de brief aan de Hebreeën, als een bron 
van bemoediging voor Israël. Het is vanaf deze verheven plaats dat de discussie 
over Christus, naar de ordening van Melchizédek, verder gaat: 

 

“Hebr.5:7-10: 7 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot 
Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen 
geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. 8 Hoewel Hij de Zoon 
was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. 
9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der 
eeuwige zaligheid geworden; 10 En is van God genaamd een Hogepriester, 
naar de ordening van Melchizedek.  

   Jezus Christus was, in de dagen van Zijn vlees, volledig mens, “met sterke 
roeping en tranen”. Maar vergis je niet: Christus in de dagen van Zijn vlees was 
eveneens volledig God. 

“1Tim.3:16: En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is 
geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is 
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

“Filip.2:5-8: 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;6 Die in de 
gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft 
Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den 
mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven 
vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 

   Hier moet de enorme controverse worden herhaald die er heerst onder de 
theologen met betrekking tot de zogenaamde hypostatische vereniging van 
mens en God in de persoon van Christus. Gods volmaakt bewaard gebleven 
woorden in onze Statenbijbel verklaren dat Christus God is, geopenbaard in het 
vlees, God die Zichzelf vernederde  en gehoorzaam geworden is tot de dood. In 
de dagen van Zijn vlees leerde Christus over het leven in het vlees van de 
zondige mensheid. Christus leerde niet hoe Hij gelijk moest worden aan God.  
De passages zijn duidelijk: 

“Kol.1:17: En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; 

“Kol.2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

“Kol.1:19: Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou; 
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   Als Bijbel - gelovigen moeten we niet betrokken worden bij een twijfelachtig 
debat over de godheid van Christus, wij geloven gewoon wat we lezen; en we 
weten dat indien Christus geen God was,  Hij dan net zo hopeloos zou zijn als 
wij.   

   God weet natuurlijk alle dingen maar hetgeen Christus leerde in deze passage 
was in Zijn menselijkheid, niet door een vermindering van Zijn godheid. Door 
het offeren van Israëls betere offer met beter bloed geeft Christus eeuwige 
verlossing dat superieur is boven hetgeen Aaron of Petrus hadden te offeren. 
Merk op dat dit offer voor allen is die geloven en gehoorzamen, niet alleen aan 
de verloren schapen van het huis Israëls. Het is net zo als Petrus leerde in 
Handelingen 10 dat God niet langer de persoon aanzag, evenmin is dat het 
geval met het priesterschap van Melchizedek. 

   Merk eveneens op dat, wanneer Christus roept vanaf het kruis van Golgotha 
het niet is omdat Hij vreest voor de dood, maar om de toorn van de Godheid 
over de zonde. 

“Matth.26:39: En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en 
zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! 
doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 

“Jeremia 25:15: Want alzo heeft de HEERE, de God Israels, tot mij gezegd: Neem dezen beker 
des wijns der grimmigheid van Mijn hand, en geef dien te drinken al den volken, tot welke Ik 
u zende; 

“Openbaring 14:10: Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd 
ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer 
voor de heilige engelen en voor het Lam. 

   Er zijn er die Christus slechts zien in zijn menszijn en reduceren Hem enkel tot 
een voorbeeld voor de mensen om na te volgen. Er zijn er die alleen de 
bovennatuurlijke Christus zien in Zijn Godheid en reduceren Hem tot een 
esoterische ervaring (Esoterie duidt in essentie op kennis die slechts voor ingewijden, 

geïnitieerden toegankelijk is). Geen van beide extremen vindt troost, maar 
wanneer de lezer de Bijbel ongewijzigd gelooft, is de Christus van de Bijbel een 
singulariteit: volledig menselijk, volledig goddelijk.  

Opmerking: Een singulariteit is in het algemeen een ongewoonheid, iets waar de normale 
regels of wetten niet meer geldig zijn of niet meer toegepast kunnen worden. 

   Het is vanwege de dramatische wijziging in het programma van Israël, 
beïnvloed door hun Messias, dat dit hoofdstuk en de volgende twee ijverig 
samenwerken om precies aan te tonen wat er heeft plaatsgevonden ten 
behoeve van het Nieuw Testamentisch Israël.  

   De veranderingen die door Jezus Christus werden aangebracht, die met een 
nieuw priesterschap werken, zou verwarrend zijn voor een volk dat steeds op 
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dezelfde manier had gehandeld omdat het Oude Testament bijna 1500 jaar 
eerder aan hen was gegeven. 

“Hebr. 7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk 
verandering der wet. 

   Interessant is dat de legalistische (wettische) kerken en culten van onze tijd 
hebben gemist dat de wet en het priesterschap zijn veranderd in die zin dat ze 
proberen te werken onder de Oud Testamentische wetten van Mozes. Is het 
niet ironisch dat degenen die zo'n dwaling leren trots zijn Mozaïsch of 
Aaronitisch te zijn als Israël naar de ordening van Melchizedek moet worden? 

 

“Hebr.5:11: Van Denwelken wij hebben vele dingen, en zwaar om te 
verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. 

   Omdat de veranderingen in het programma van Israël zo dramatisch zijn en 
omdat God lankmoedig is,  hoewel het laatste woord van ons laatste vers 
(Hebr.5:10) Melchizédek was, is de schrijver van Hebreeën niet bereid verder te 
gaan met het bespreken van Melchizedek zonder eerst de Hebreeuwse lezer 
enige waarschuwingen te geven die te vinden zijn in Hebreeën 5:11 tot 6:12. 
Het uitgangspunt is dat ze traag zijn om te horen, en dus schreeuwt (figuurlijk) 
de schrijver van deze Hebreeuwse brief. 

 

“Hebr.5:12-14: 12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den 
tijd, hebt wederom van node, dat men u lere, welke de eerste beginselen zijn 
der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van node hebben, en niet 
vaste spijze. 13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren 
in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. 14 Maar der volmaakten 
is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot 
onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 

   Het is duidelijk dat de zorg hier is dat de lezer van de brief aan de Hebreeën 
onwetend is van zelfs de meest elementaire principes: hoe zouden zulke 
mensen overgaan op geavanceerde principes als ze geen fundament hebben in 
de basis? 

   De huidige Christelijke kerken zijn bevolkt met mensen die evenmin op de 
hoogte zijn van de Bijbelse leer, en daarom verkeren hedendaagse kerken in 
een oppervlakkige emotionaliteit in plaats van de Bijbel te bestuderen. 

   De mensen hier in Hebreeën hebben melk (eerste beginselen) nodig om 
onderwezen te worden terwijl ze in staat hadden moeten zijn om vaste spijze 
aan anderen te leren. 
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   Een baby heeft melk nodig; en baby’s forceren om vaste spijze te eten zal 
nimmer het gewenste resultaat opleveren. Baby Christenen, die pas gered zijn, 
moeten met melk gevoed worden, de basis van het geloof, namelijk de 
fundamenten. Ze moeten weten dat de Bijbel het Woord van God is en dat de 
Christus van de Bijbel God is, en dat Christus is gestorven voor hun zonden en 
dat Christus een nieuw schepsel van de gelovige heeft gemaakt die leeft in 
nieuwheid des levens. De baby moet leren om met God te praten en samen te 
werken met andere gelovigen. 

   Baby’s zijn onervaren en daar is niets mis mee zolang ze baby’s zijn. Om een 
baby te blijven als de jaren voorbij gaan is niet goed en pijnlijk. In de 
hedendaagse samenleving zien we de jongere generatie steeds later het huis 
uitgaan, werk zoeken en een familie stichten. 

   Op dezelfde manier zien we in de kerken van vandaag mensen die volwassen 
in de leer zouden moeten zijn maar nog steeds warme en melkachtige 
leerstukken moeten opslurpen omdat ze baby’s, of onvolwassen, zijn. 

   De volwassenen kunnen omgaan met de vaste spijze. Zij zijn in staat om de 
verschillen te onderwijzen tussen Israël en het Lichaam van Christus, en het 
verschil aangeven tussen de openbaring der verborgenheid en het profetische 
programma en hoe het gekruisigde leven geleefd moet worden. 

   De meeste mensen zullen in de categorie tussen melk en vast voedsel vallen, 
omdat de meeste mensen werken voor hun levensonderhoud, hebben 
gezinnen en beoefenen de één of andere sport. 

   De ouderlingen kunnen omgaan met  de vaste spijze van Gods woord zodat 
de volwassenen degenen kunnen onderwijzen die nog moeten groeien. Vaste 
spijze is geen maaltijd op zich, maar veeleer is het het onderscheidend 
vermogen die het leiderschap van de ouderlingen in staat stelt om gezond te 
zijn in leer en praktijk. Degenen die omgaan met de vaste spijze van het woord, 
onderscheidende goed en kwaad, voorzien in een veilige werkomgeving voor 
de eters van de spijze die zowel het werk alsmede het voeden van de baby’s 
verrichten. 

   Alleen met de vaste spijze werken kan echter net zo gevaarlijk en 
contraproductief zijn als kinderlijk in de volwassenheid. 

“Hebreeën 13:9: Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; want het is 
goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid 
bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. 

   Het is niet zo dat vast voedsel iets slechts is, maar het volledig in beslag 
worden genomen door de vaste spijze is een slechte zaak. Onze bezigheid is 
immers praktisch, niet theoretisch; en het doel van het vaste voedsel, zoals 
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beschreven in Hebreeën 5:12, is dat we niet alleen tevreden moeten zijn met 
wat we weten, maar we moeten gebruiken wat we weten. 

“2Tim.2:15: Benaarstig (beijveren of inspannen) u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, 
een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

 
 
Van de vertaler: De King James Bible zegt het alsvolgt:  
 
“2Tim.2:15: Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth 
not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 
 
In 2Tim.2:15 wordt ons gezegd (volgens de King James Bijbel) om te studeren 
en dat vers vertelt ons hoe we moeten studeren door ons de opdracht te 
geven om het woord der waarheid recht te snijden. Maar het punt waar het 
om gaat staat in het midden van het vers, om te worden: “een arbeider, die 
niet beschaamd wordt”. 
 

 

   Het vers (2 Tim.2:15) begint met het woord “benaarstigen” (KJV - studeren) 
en velen komen nooit verder dan dat. Het vers eindigt met “recht snijden” en 
sommigen maken daarvan hun beroep. We moeten de twee tegenover elkaar 
liggende einden van het vers met het vakmanschap (een arbeider, die niet 
beschaamd wordt) in evenwicht brengen, want het is de kern van de passage, 
misschien zouden er dan meer zielen gered worden en de geredden onderricht 
worden (2Tim.2:4). 

   Zoals we zagen in Hebr.4:12 is het het tweesnijdend zwaard van Gods woord 
dat de kwesties van het leven voor ons oplost; en met dat perspectief wijzen 
deze verzen naar het resultaat om het verschil te kunnen weten tussen goed en 
kwaad. 

   Toen het Amerikaanse volk toestond om de Bijbel te verwijderen, niet alleen 
uit het openbaar onderwijs, maar ook uit het openbare leven, werd het 
gecreëerde vacuüm gevuld met moreel relativisme. “Terug naar de Bijbel” is 
een goede slogan met een uitstekende agenda, maar het lijkt erop dat die 
dagen voorbij zijn, net als het onderscheiden tussen goed en kwaad. 

   Teruggaande naar de leer in deze passage zoals het van toepassing is op de 
bedoelde toehoorders,  geïdentificeerd als Nieuw Testamentisch israël dat door 
de verdrukking zijn koninkrijk ingaat, zien we de grote bezorgdheid die de 
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schrijver heeft voor zijn lezer. Omdat de Oud Testamentische wet en het 
priesterschap zijn gewijzigd door de veranderingen veroorzaakt door Christus 
hun Messias, moeten de mensen begrijpen wat ze achter zich laten en 
eerbiedigen waar ze naar toe gaan. 

   Als de lezer op een foutieve leerstellige basis staat, niet in staat om met de 
spijze of de vaste spijze van het woord om te gaan, zal hoofdstuk zes volledig 
verkeerd begrepen worden. 

   Voor het bewijs van deze veronderstelling hoef je alleen maar te lezen wat de 
commentaren te zeggen hebben over Hebreeën, hoofdstuk zes. Sommigen 
maken de eerste zes verzen van het volgende hoofdstuk volledig hypothetisch 
(= het gebaseerd zijn op een idee waarvan nog bewezen moet worden dat het juist is)  

terwijl anderen proberen de passage opnieuw te vertalen om te ontsnappen 
aan wat de woorden feitelijk zeggen. Armenianen, gelovende dat redding is 
verbonden met werken en het verbond, zijn dol op deze passage omdat ze de 
neiging hebben evangelisch te zijn door mensen verloren te laten gaan in plaats 
van mensen te redden. Gereformeerden,  die geloven dat alles voorbestemd is, 
veranderen de passage in een illustratie die niet letterlijk genomen moet 
worden. 

   De schoonheid van het vaste voedsel,  met betrekking tot het volgens de 
bedeling begrijpen, is dat we onze Bijbel kunnen geloven zoals hij is en de 
passage met heel weinig moeite kunnen uitleggen, wat trouwens precies de 
reden is waarom het commentaar dat u nu aan het lezen bent, is geschreven. 

 

 
                 
                         Hebreeën 5:13-14:  Want een iegelijk,  
                                 die der melk deelachtig is,  
                 die is onervaren in het woord der gerechtigheid;  
                                      want hij is een kind.  
                     Maar der volmaakten is de vaste spijze,  
          die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben,  
            tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 
 
                        Tot onderscheiding van goed en kwaad 
                                      is Gods woord nodig,  
                                  het moet worden geloofd,  
                                moet recht gesneden worden,  
                                   en moet effectief werken 
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                                                 HOOFDSTUK ZES 

“Hebr.6:1-3: 1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons 
tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van 
de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 2 Van de leer der 
dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en 
van het eeuwig oordeel. 3 En dit zullen wij ook doen, indien het God toelaat. 

   Het is vaak en terecht gezegd dat het kerkhof, voor een groot deel van het 
Christendom, te vinden is in de drie overgangsboeken Mattheüs, Handelingen 
en Hebreeën. 

   De inhoud van Mattheüs omvat de overgang van het Oud Testamentische 
Israël naar het aanbod van het Nieuwe Testament aan Israël. De inhoud van het 
boek Handelingen gaat van Petrus naar Paulus, van Jood naar Heiden, van 
Israël naar het Lichaam van Christus. 

   Hier in Hebreeën, vertelt de inhoud aan Israël betreffende de overgang van 
de Verdrukking naar hun Koninkrijk, met alle "betere" dingen die we eerder 
zagen, en die onder de aandacht van Israël werden gebracht. Wanneer 
Christenen proberen deze informatie, over de overgang van Israël, toe te 
passen alsof het een Christelijke leer is die in deze bedeling werkzaam is, dan 
worden er problemen gecreëerd. 

   Met betrekking tot de eerste twee verzen in dit gedeelte, zijn de 
commentatoren het er over eens dat de schrijver de lezer oproept om van een 
elementair Christendom over te gaan naar een hogere en meer geestelijke, 
zelfs mystieke relatie met God. Het idee dat wordt geleerd is dat het doopsel 
en de handoplegging een rudimentair Christendom vertegenwoordigen, en 
hoewel dat misschien een goede plaats was om te beginnen, is er een hoger en 
wenselijker leven in Christus waarnaar iedereen zou moeten streven. 

Eigenlijk is er hier niets nieuws:  

“Hebr.2:1-3: 1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, 
opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. 2 Want indien het woord, door de engelen 
gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige 
vergelding ontvangen heeft; 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen 
acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons 
bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 

   Wat in het begin door de Heer gesproken werd is datgene  wat rudimentair is 
(de eerste beginselen). De nieuwe informatie die in het boek Hebreeën aan 
Israël wordt gegeven, betekent dat de rudimentaire principes worden verlaten 
om een vollediger begrip te krijgen. Laten we niet vergeten dat deze hele 
sectie, Hebreeën 5:11 tot en met 6:12, van nature een tussenzin is, met 
waarschuwingen en vermaningen voor de onwetende Hebreeërs die beter 
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zouden moeten weten. Ze worden hier geïnstrueerd om te groeien voorbij hun 
behoefte aan melk en om de (vaste) spijze te leren eten. 

   Verder zal het heel veel helpen als we lezen wat de passage werkelijk zegt, in 
plaats van te worstelen met dingen die het niet zegt. 

   De passage zegt niet om boetvaardigheid te veronachtzamen of te verachten, 
zoals het opleggen van handen of geloof in God. Wat het wel zegt, is dat de 
basis voor die items niet opnieuw gelegd hoeft te worden. 

   Ja, er waren veranderingen in de wet, ja, het priesterschap was veranderd. Ja, 
het Oude Testament was voorbij. Echter, het fundament, welke hun Messias en 
Zijn offer was, vereiste geen verandering maar eerder begrip overeenkomstig 
de nieuwe informatie die werd verschaft. De basis blijft zeker; maar het is tijd 
voor het Hebreeuwse volk om het rudimentaire te verlaten en het betere te 
omarmen. 

   Helaas, net zoals de schrijver van Hebreeën te maken had met een publiek 
dat overspoeld werd door melk en doordrenkt was van onwetendheid, is het 
nodig om hier enige melkachtige informatie over "dopen" te presenteren 
omdat het begrip van de hedendaagse Christen over de passage varieert van 
melkachtig tot duisternis. 

   Er zijn twaalf verschillende dopen in de Bijbel, vijf er van bevatten water en 
zeven ervan zijn droog: 

1 Israëls nationale doop in Mozes 

“1 Korinthe 10:1-4: 1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen 
onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 2 En allen in Mozes gedoopt zijn 
in de wolk en in de zee; 3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 4 En allen 
denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke 
steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 

2 Oud  Testamentische ceremoniële reiniging van Israël 

“Hebr. 9:10: Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en 
rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. 

3 Nieuw Testamentische ceremoniële reiniging van Israël 

“Markus 7:1-7: 1 En tot Hem vergaderden de Farizeen, en sommigen der Schriftgeleerden, die 
van Jeruzalem gekomen waren; 2 En ziende, dat sommigen van Zijn discipelen met onreine, 
dat is, met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. 3 Want de Farizeen en al de 
Joden eten niet, tenzij dat zij eerst de handen dikmaals wassen, houdende de inzettingen der 
ouden. 4 En van de markt komende, eten zij niet, tenzij dat zij eerst gewassen zijn. En vele 
andere dingen zijn er, die zij aangenomen hebben te houden, als namelijk de wassingen der 
drinkbekers, en kannen, en koperen vaten, en bedden. 5 Daarna vraagden Hem de Farizeen 
en de Schriftgeleerden: Waarom wandelen Uw discipelen niet naar de inzetting der ouden, 
maar eten het brood met ongewassen handen? 6 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel 
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heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de 
lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij. 7 Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende 
leringen, die geboden zijn der mensen; 

4 Johannes zijn doop voor de bekering van Israël 

“Lukas 3:3: En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der 
bekering tot vergeving der zonden. 

5 Jezus zijn doop identificeert Christus met zondig Israël 

“Matth.3:13-15: 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem 
gedoopt te worden. 14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U 
gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat 
nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. 

6 Jezus zijn doop in de dood 

“Lukas 12:50: Maar Ik moet met een doop gedoopt worden; en hoe worde Ik geperst, totdat 
het volbracht zij! 

7 De doop van de aarde in de vloed van Noach 

“1 Petrus 3:20-21: 20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods 
eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat 
is acht) zielen behouden werden door het water. 21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons 
nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is 
van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus; 

8 Christus doopt gelovig Israël met de Heilige Geest 

“Lukas 24:49: En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad 
Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. 

9 De doop van de martelaren  (Hier is veel discussie over). 

(Zie: “Wat betekent dopen voor de doden” onder “artikelen op 
www.bedelingdergenade.nl) 

“1Kor.15:29: Anders, wat zullen zij doen, die voor de doden gedoopt worden, indien de doden 
ganselijk niet opgewekt worden? Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? 

10 De vuurdoop van de hel 

“Matth. 3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, 
Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en 
met vuur dopen. 

11 De doop met de Heilige Geest van gelovig Israël op de Pinksterdag 

“Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den 
Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes 
ontvangen. 
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12 De Christelijke doop door Gods Geest in het Lichaam van Christus 

“1 Kor.12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, 
hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt. 

   De Hebreeuwse lezer van deze brief zou geen moeite moeten hebben om te 
begrijpen welke van de dopen achterwege gelaten kunnen worden voor dat 
wat beter was, namelijk de doop met de Heilige Geest van Pinksteren, waarvan 
zij deelgenoten waren. Dit begrepen hebbende zou de Hebreeuwse lezer de 
drie verzen die volgen begrijpen, verzen die door vrijwel elke lezer van de 
eenentwintigste eeuw verkeerd worden begrepen: 

 

“Hebr.6:4-6: 4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest 
zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes 
deelachtig geworden zijn, 5 En gesmaakt hebben het goede woord Gods, en 
de krachten der toekomende eeuw, 6 En afvallig worden, die, zeg ik, 
wederom te vernieuwen tot bekering, als welke zichzelven den Zoon van God 
wederom kruisigen en openlijk te schande maken. 

   En dus, voor die verlichte Hebreeuwse mensen die de eerste beginselen 
hebben verlaten en begrijpen wat beter is, is er geen tweede kans als ze 
afvallen. Dat is NIET op ons van toepassing die in Lichaam van Christus zijn. 

   Ze werden tenslotte door Christus gedoopt met de hemelse gave van de 
Heilige Geest vanaf Pinksteren, en dat ging door totdat Israël viel. Zij waren 
degenen die het goede woord van God en de krachten van de komende wereld 
hadden geproefd, wat toevallig de focus is van het boek Hebreeën volgens 
hoofdstuk 2 vers 5. Deze Hebreeuwse mensen zijn degenen met het door God 
gegeven vermogen om in Gods inzettingen te wandelen (Ezechiël 36:27) omdat 
de wet van God in hun hart is geschreven (Jeremia 31:31-34; Hebreeën 8:8-10) 
en zij hebben niet nodig dat iemand hen onderwijst (1 Joh.2:27). Want de door 
de Heilige Geest gedoopte Hebreeuwse mensen, afvallende van wat hun 
Messias hun had gegeven, zouden Christus openlijk te schande maken en dat 
zou godslastering zijn op het niveau van het lasteren van de Heilige Geest Zelf. 
Het is voor die mensen, de Kleine Kudde van Israël, die volharden tot het einde 
van de verdrukking, dat deze vermaningen zijn geschreven.  

   Deze verzen waren nimmer bedoeld voor leerstellige toepassing door 
hedendaagse Methodisten, Vrije Baptisten, Kerken van God of de één of 
andere Armeniaanse denominatie. Een manier om de waarheid te tonen van 
wat u zojuist heeft gelezen, is door op te merken dat elke denominatie die leert 
dat mensen kunnen afvallen dezelfde mensen terug neemt. Het vers zegt dat 
dit voor hen onmogelijk is. 
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Hier heeft u de beste uitleg van Hebreeën 6:4-6 die u ooit heeft gelezen. 

De vier meest voorkomende misinterpretaties van de passage zijn: 

(1)- Het verlies van iemands redding. 

(2)- Dat iemand zijn verlossing niet kan verliezen. 

(3)- De passage is hypothetisch. (denkbeeldig). 

(4)- De passage gaat over de Rechterstoel van Christus. 

   De verwarring verdwijnt als we zien dat het boek is geschreven voor de 
Hebreeën, niet voor het Lichaam van Christus, en het gaat over de komende 
eeuwen, niet over onze huidige bedeling. 

   We hoeven niet over te schakelen naar tekstkritiek (zoals Albert Barnes dat 
doet in het gezelschap van veel anderen), om de passage te herschrijven om 
aan onze vooropgezette ideeën te voldoen; dankzij het feit dat we weten hoe 
we het woord der waarheid recht moeten snijden kunnen we de passage 
zonder veel moeite uitleggen. 

   Het is niet nodig om er werk van te maken dat deze passage hypothetisch is 
(zoals J. Vernon McGhee en legioenen andere blootleggers), zodat we kunnen 
vermijden wat de verzen nu eigenlijk wel zeggen; wij geloven dat de verzen 
duidelijk zijn gesproken en precies betekenen wat ze zeggen zoals ze er staan: 
we weten ook dat de verzen zijn geschreven voor de Hebreeën in de 
Verdrukking en niet voor ons (Lichaam van Christus). Verder kan er niet zoiets 
bestaan als "Joodse Christenen", waarvan de meeste uitleggers zeggen dat 
deze verzen daar aan zijn gericht, omdat er in het Lichaam van Christus geen 
Jood of Heiden is maar een nieuw schepsel (Galaten 3:28, 2 Kor 5:17) 

   Evenmin hoeven wij een systeem te bouwen (zoals Johannes Calvijn) om de 
hele passage op niets of niemand toe te passen. 

   We hoeven niets anders te doen dan onze Bijbel te geloven zoals het staat 
geschreven, volmaakt en zonder fouten in onze Statenvertaling (van 1977 en 
eerdere uitgaven), met respect voor wie deze passage is geschreven. Hoewel 
de hele Bijbel voor onze lering is, is niet alles in de Bijbel voor ons om 
(leerstellig) toe te passen, anders zouden we nog steeds naakte vegetariërs zijn 
in de Hof van Eden, de dieren namen gevende. 

   Degenen die deze passage gebruiken om te bewijzen dat geredden verloren 
kunnen gaan zouden er goed aan doen om op te merken dat, wanneer ze 
eenmaal verloren zijn het opnieuw redden onmogelijk is, wat betekent dat 
degenen die deze onzekerheid leren uiteindelijk dankbaar zullen zijn om te 
leren dat ze verkeerd waren en dat wij, dispensationalisten, het goed hebben 
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“Hebr. 6:7-8: 7 Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, 
indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook 
gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God; 8 Maar die doornen en distelen 
draagt, die is verwerpelijk, en nabij de vervloeking, welker einde is tot 
verbranding. 

   Verwerping als een reactie op onaanvaardbaar functioneren is wat God doet 
wanneer de Hebreeuwse mensen nalaten om tot het einde te leven naar de 
verbonden die God met hen gesloten heeft. Verwerping als reactie op 
onaanvaardbaar functioneren is nooit Gods reactie op “uit genade door het 
geloof” in deze bedeling van Gods genade. 

   Het boek Hebreeën is geschreven aan Hebreeërs die volharden tot het einde 
van hun tijd van Verdrukking terwijl ze uitkijken naar hun tijd van rust in de 
komende wereld. Als we dat begrepen hebben dan kunnen we ons niet 
aansluiten bij de verdraaiingen  van de commentaren en de fouten van de 
exegeten die proberen de leer in het boek Hebreeën in overeenstemming te 
brengen met mensen die niet het onderwerp zijn van dat boek, namelijk het 
Lichaam van Christus in deze bedeling. 

   De regen is letterlijke regen, of het nu de vroege of de late is, als het valt 
brengt het goede vruchten voort voor het koninkrijk, en het kaf achterlaat voor 
het vuur, precies zoals de Heer zei: 

“Matth. 3:12: Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, en Zijn tarwe 
in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. 

   Hedendaagse Pinkstermensen leren vaak dat de vroege regen het geven van 
de Heilige Geest was aan  gelovig Israël in Handelingen hoofdstuk twee en dat 
de late regen is wat ze op dat moment aan het doen zijn; maar dat dit de 
persoonlijke interpretatie is van hen wordt duidelijk wanneer we de Schriften 
onderzoeken. 

 De letterlijke regen bevestigt Israëls erfdeel: 

“Psalm 68:9: Gij hebt zeer milden regen doen druipen, o God! en Gij hebt Uw erfenis gesterkt, 
als zij mat was geworden. 

   De letterlijke regen is een zegen voor het koninkrijk van Israël: 

“2 Samuël 23:4: En Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des 
morgens zonder wolken, wanneer van den glans na den regen de grasscheutjes uit de aarde 
voortkomen. 

   Het doel van deze boodschap is dat Israël in de Verdrukking de situatie naar 
behoren beoordeelt. Dit zijn de mensen van Mattheüs 24:13: die moeten 
volharden tot het einde (van de Verdrukking) om te genieten van de regen in 
plaats van te lijden in het vuur. 
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“Hebr.6:9-12: 9 Maar, geliefden! wij verzekeren ons van u betere dingen, en 
met de zaligheid gevoegd, hoewel wij alzo spreken. 10 Want God is niet 
onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten, en den arbeid der liefde, die gij 
aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient. 
11 Maar wij begeren, dat een iegelijk van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot 
de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe; 12 Opdat gij niet traag 
wordt, maar navolgers zijt dergenen, die door geloof en lankmoedigheid de 
beloftenissen beërven. 

   Toen we deze tussen haakjes geplaatste sectie afhandelden, dat begon bij 
vers elf van hoofdstuk vijf, en hier bij Hebr.6 vers 12 eindigt, wat klinken deze 
drie verzen (Hebr.6:9-12) dan bekend. 

   Zeven keer, in het boek Openbaring, spreekt de Heere Jezus Christus tot 
kerken over de werken die hun getuigenis van verlossing zouden moeten 
vergezellen in hun hoop op het koninkrijk. 

   Hier denkt de schrijver beter over zijn publiek, dan over het kaf dat naar het 
verderf gaat, vanwege hun liefdewerk en andere bewijzen van werken die 
voldoen aan bekering. 

   Het is belangrijk om op te merken dat de schrijver het "u" van vers negen niet 
vergelijkt met "degenen" van vers vier, zoals sommigen veronderstellen. De 
vorige verzen waren niet hypothetisch en de mensen van vers negen zijn niet 
degenen die nu de passage lezen. 

   De bediening aan de heiligen wordt vaak genoemd in zowel de eerste brief 
aan Johannes als in de bediening van de Heer ten dienste van Israël. De 
beloften werden gedaan aan Israël en niet aan het lichaam van Christus 
(Romeinen 15: 8, Efeziërs 2:12). En de naam in kwestie in de passage is die van 
de Messias van Israël. Hoewel er veel is gepredikt vanuit deze verzen om 
Christenen te motiveren om een beter leven te leiden, bewijst het gewoon dat 
de veelvuldig genoemde zogenaamde goede prediking in feite een 
verschrikkelijke leer is. 

 

“Hebr. 6:13-15: 13 Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij 
niemand, die meerder was, had te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelven, 14 
Zeggende: Waarlijk, zegenende zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal 
Ik u vermenigvuldigen. 15 En alzo, lankmoediglijk verwacht hebbende, heeft 
hij de belofte verkregen. 

   God kon  niet zweren  bij iemand die groter was dan Hijzelf en dus kon er 
geen middelaar zijn tussen God en Hemzelf. Christus, die God is, en hebbende 
een groter priesterschap dan Mozes en Aäron (naar de ordening van 
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Melchizedek), kan bij Zichzelf op dezelfde wijze zweren, en het koninkrijk van 
Israël zegenen. 

   Net zoals Abraham een belofte van zegen, die hier wordt genoemd, had, die 
hem in Genesis tweeëntwintig werd gegeven, zal Verdrukt Israël  binnengaan in 
de zegen van het koninkrijk, afhankelijk van het feit of zij geduldig hebben 
volhard tot het einde. 

   Dat het lichaam van Christus volmaakt is in Hem, zonder werken of 
volharding, is de zegening van deze bedeling en het bewijs dat Hebreeën is 
geschreven aan de Hebreeën. 

   In het duizendjarige koninkrijk van Israël, wanneer Christus op de troon van 
David zit en de twaalf apostelen en de twaalf stammen de volken regeren, zal 
de belofte aan Abraham vervuld zijn: 

“Genesis 22:17-18: 17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer 
vermenigvuldigen, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en 
uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. 18 En in uw zaad zullen gezegend 
worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt. 

   Zonder twijfel zal Verdrukt Israël, dat tot het einde van de zeventigste week 
van Daniël volharden moet, erg bemoedigd worden door het lezen van deze 
passages, en gerustgesteld worden dat Jehova's belofte aan hen altijd "Ja en 
Amen" is. 

 

“Hebr. 6:16: Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn, en de 
eed tot bevestiging is denzelven een einde van alle tegenspreken; 

   Het feit dat, wanneer mensen vloeken, ze nooit Boeddha of Mohammed of 
Confucius aanroepen maar altijd de God van de Christelijke Bijbel, laat zien dat 
zelfs niet geredde Heidenen weten waar de echte autoriteit te vinden is. 

 

“Hebr. 6:17-20: 17 Waarin God, willende den erfgenamen der beloftenis 
overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed 
daartussen is gekomen; 18 Opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in 
welke het onmogelijk is dat God liege, een sterke vertroosting zouden 
hebben, wij namelijk, die de toevlucht genomen hebben, om de voorgestelde 
hoop vast te houden; 19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk 
zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; 20 Daar de 
Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van 
Melchizedek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 



 

71 
 

   Nogmaals, te weten dat de mensen die de Nieuw Testamentische beloften 
ontvangen dezelfde mensen zijn als degenen die de beloften uit het Oude 
Testament werden gegeven (Jeremia 31:31-34, Hebr.8:8-10) is zeer 
behulpzaam. 

   Hedendaagse Verbondstheologen geven abusievelijk Israëls beloften aan het 
Lichaam van Christus; en de meeste kerkgangers verwijzen naar zichzelf als 
Nieuw Testamentische Christenen, terwijl er geen dergelijke terminologie in de 
Bijbel is. 

   Deuteronomium hoofdstuk achtentwintig vermeldt zegeningen voor Israël op 
basis van acceptabele werken en vloeken voor Israël als hun functioneren 
onaanvaardbaar is. Het is interessant op te merken dat veel Christenen de 
zegeningen van Israël voor zichzelf nemen, maar ze hebben er vrede mee om 
de vloeken weg te schuiven naar het Hebreeuwse volk.  

   Ondertussen geeft de God, die niet kan liegen, Israël hier de verzekering dat 
Zijn beloften aan hen nog steeds van kracht zijn. 

   Denk aan hun situatie tijdens de Grote Verdrukking: mensen sterven bij 
miljoenen, de antichrist is ter plaatse, iemand heeft een merkteken nodig om 
te kopen of te verkopen, er woeden wereldwijde plagen en oorlogen, en alles 
wat ze hebben is iets wat Jehova, ongeveer veertig eeuwen eerder, aan 
Abraham heeft gezegd. Wat is het dan wonderlijk dat zij dit boek Hebreeën 
hebben om de beloften opnieuw te bevestigen om Israël te verzekeren van de 
beloften die zo lang geleden zijn gedaan. 

   De "twee onveranderlijke dingen" worden in de onmiddellijke context 
geïdentificeerd als zijnde: 

(1) - God die niet kan liegen, geeft: 

(2) - Zijn (woord) eed  aangaande de belofte. 

God Zelf en Zijn woorden zijn onveranderlijk. 

   Troost tijdens de Verdrukking komt dan van God en Zijn woord, inclusief dit 
boek dat gericht is aan het Hebreeuwse volk. 

   Troost voor degenen die vluchten is bedoeld om de Hebreeuwse lezer te 
herinneren aan de vluchtsteden die in hun Oude Testament worden 
beschreven. Laten we niet vergeten dat, als een persoon het leven van een 
ander had genomen, niet wetend wat hij had gedaan, dan zou, wat eigenlijk 
een moordaanslag was, herleid worden tot doodslag en die persoon kon een 
toevluchtsoord zoeken, zoals in Numeri drieëntwintig aangegeven.  

   Toen Israël bezig was met het vermoorden van de Messias die aan hen was 
beloofd, smeekte Christus voor hen vanaf het kruis: Lukas 23:34: 
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“En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn 
klederen, wierpen zij het lot. 

   Dit heeft hun moordaanslag effectief veranderd in doodslag, waardoor ze hun 
toevlucht konden zoeken, zoals beloofd in deze passage. Wanneer zij geduldig 
volharden tot het einde van de Verdrukking en de duizendjarige rust van het 
koninkrijk binnengaan, zal Christus daar zijn en hen dienende als hun “Koning 
der koningen, en Heere der heren”. 

   Dat is hun  "hoop", hun Messias, hun Heer Jezus Christus die werkt volgens de 
profetie, die tot binnen de voorhang treedt voor hen als: 

“Leviticus 16:15: Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten, en 
zal zijn bloed tot binnen in den voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met 
het bloed van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel, en voor het 
verzoendeksel. 

   Melchizédek werd, zoals u zich nog wel herinnert, aan de lezer voorgesteld in  
Hebreeën 5:1-10, net voor de tussenzin van Hebreeën 5:11 tot en met 6:12. 
Vanaf vers dertien van hoofdstuk zes wordt het verhaal hervat; en daar dit 
hoofdstuk eindigt, is de focus opnieuw gericht op Melchizédek. 

   Het functioneren van Christus volgens het betere priesterschap van 
Melchizédek wordt uitgelegd in hoofdstuk zeven, in een gedeelte dat datgene 
omvat wat misschien wel het belangrijkste vers in het hele boek Hebreeën  is: 

"Hebreeën 7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk 
verandering der wet. 

   Denk aan alle Joodse priesters in de afgelopen tweeduizend jaar die ook de 
verandering van de wet totaal genegeerd hebben en denk aan alle Christenen 
die vastbesloten zijn om de Tien Geboden in de scholen en rechtbanken te 
handhaven. Of denk aan zulke sekten zoals de Wereldwijde Kerk van God en de 
Zevende Dag Adventisten die het zich houden aan de wet vereisen om gered te 
worden. 

Er is veel te winnen door het volgende hoofdstuk te begrijpen. 

 

                                       HOOFDSTUK ZEVEN 

“Hebr. 7:1-3: 1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester 
des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van 
het slaan der koningen, en hem zegende; 2 Aan welken ook Abraham van 
alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der 
gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een 
koning des vredes; 3 Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, 
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noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den Zoon 
van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. 

   Door het eliminatieproces te gebruiken kunnen we Melchizédek als eerste 
uitsluiten als een vooraf geïncarneerde Jezus Christus, God gemanifesteerd in 
menselijk vlees; want zoals elke Rooms-Katholiek zal zeggen, Jezus Christus had 
een moeder en Christus zelf verwees naar Jehova God als zijn Vader. 

   Ten tweede kunnen we Melchizedek als de Engel des Heren elimineren 
omdat hij gelijk gemaakt is aan de Zoon van God en niet werd gemaakt als één 
van de zonen van God, zoals engelen soms worden beschreven. Verder zijn 
engelen geschapen wezens en dus hadden ze een begin van dagen. 

   Door verder te gaan met het elimineren van wat niet werkt, zou het voor 
Melchizédek onmogelijk zijn om niets meer te zijn dan een menselijke priester 
in die zin dat deze verzen beweren dat hij noch begin van dagen noch einde des 
levens had. 

   Degenen die zeggen dat Melchizédek een andere naam is voor de man Sem 
die met Noach, Cham en Jafeth uit de ark kwam, baseren zich op het feit dat 
Sem daar had kunnen zijn, dat God Sem zegende (Genesis 9:26) en dat Sem 
mogelijk de hogepriester van de Semieten was; maar het feit dat Sem ouders 
had en stierf, elimineert hem als kandidaat. 

   Sommige liberale theologen zetten Melchizedek weg als een mythe, maar dit 
zijn dezelfde arme zielen die de godheid van Christus en zijn letterlijke 
opstanding ontkennen. Hun verderfelijke leringen komen uit de put, dezelfde 
hel waarnaar ze waarschijnlijk ook heen zullen gaan. 

   Er zijn veel commentatoren die stellen dat dit gedeelte alleen het ambt van 
priester beschrijft en niet de man die dat ambt bekleedt. 

   Om hun zaak te verdedigen wijzen ze erop dat normale priesterschappen een 
voorgeschreven einde hadden: 

“Numeri 8:24-25: 24 Dit is het, wat de Levieten aangaat: van vijf en twintig jaren oud en 
daarboven, zullen zij inkomen, om den strijd te strijden, in den dienst van de tent der 
samenkomst. 25 Maar van dat hij vijftig jaren oud is, zal hij van den strijd van dezen dienst 
afgaan, en hij zal niet meer dienen. 

   En dus zeggen ze dat het priesterschap van Melchizedek speciaal was omdat 
het zonder einde was. We kunnen dit commentaar elimineren door simpelweg 
het hoofdstuk in zijn huidige vorm te lezen, erop wijzend dat het duidelijk 
gericht is op de persoon, niet op het priesterlijke ambt. 

   Er zijn mensen die zeggen dat Melchizédek gewoon een type van de Heer 
Jezus Christus is in die zin dat Christus de Vredevorst is (Jesaja 9:6) en 
Melchizédek de Koning van Salem is (wat "vrede" betekent). Maar zou de 
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betrokken naamgeving Melchizédek hem als Koning van Salem (vrede) niet 
superieur maken aan Christus? 

   Maar misschien zijn we ergens op gestuit. 

   Terwijl God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één God zijn, 
opereren ze als drie personen binnen de ene Godheid. Ongetwijfeld zijn er 
vooraf-geïncarneerde verschijningen van de Heer Jezus Christus zoals in Daniël 
3:25. Maar zijn we er zeker van dat Christus de Brandende braambos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
is, of dat Christus de man was die in het vuur van Menoah opging? 

   Was het de hand van Christus die 'MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN' schreef, 
zodat Daniël dat kon lezen of was het de hand van Jehova God de Vader? 
Daniël 5:23-24 zegt dat het de hand was van de "Heer van de hemel",  het 
wordt niet zo veel verkleind als we zouden willen, ook al maakt het "Heer" in 
de passage het waarschijnlijker dat Christus het is,  als er "HEER" (dus met 
hoofdletters) zou staan dan zou dat Jehova zijn. 

   Misschien kan dit echter ons denken openen om te overwegen dat onze 
poging om Melchizédek te identificeren: de Heer uit de hemel, God de Vader 
en / of de hele Godheid moet omvatten. 

   Het is duidelijk dat Melchizédek in deze passage wordt beschreven door 
gebruik te maken van de eigenschappen van de godheid, en Melchizédek is een 
priester ruim vóór het verbond van de wet en de instelling van het 
priesterschap van Israël. Zou de voorziening van Melchizédek voor Abraham in 
overeenstemming kunnen zijn met: 

“Gen.22:8: En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! 
Zo gingen zij beiden samen. 

   Merk op dat het vers kan worden gelezen dat het zegt dat God een lam voor 
Zichzelf zou verschaffen, of zonder twijfel de betere manier om het te lezen dat 
God zichzelf zou geven als dat lam. Ten slotte werd de Heer Jezus Christus het 
lam dat werd gedood, en aangezien Christus God is was het lam waarin God 
had voorzien, God. God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave van Zichzelf.  

   Zou Jehova God zichzelf op dezelfde manier in een Theofanie (gr. 

Godverschijning *)  hebben kunnen laten zien als de priester Melchizédek? Zou 

dat niet in overeenstemming zijn met de dienst van de Heer Jezus aan de 
Vader, waar we Christus kennen als: 

Fil.2:6: Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 

   Als dat waar is, dan zijn Hebreeën 7:1-3 ineens heel eenvoudige verzen en 
blijven er geen problemen onopgelost. 
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* Opmerking van de vertaler: Vanaf het internet gehaald: Theofanie (gr. 

Godverschijning) is God, zoals Hij zich in zijn Drievuldigheid aan de mensheid 
openbaart. 

 

“Hebr. 7:4-10: 4 Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook 
Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. 5 En die uit de 
kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden 
te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die uit 
de lenden van Abraham voortgekomen zijn. 6 Maar hij, die zijn 
geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden 
genomen, en hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. 7 Nu, zonder 
enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder 
is. 8 En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze 
die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. 9 En, om zo te spreken, ook Levi, 
die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven; 10 Want hij was 
nog in de lenden des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging. 

   Overwegende hoe groot deze Melchizédek was, kunnen we de vier verzen 
lezen die hem in Genesis 14 en Psalm 110 vermelden; maar aandacht voor zijn 
grootheid kan hier, in Hebreeën hoofdstuk zeven, het beste worden gezien. 

   In Genesis 14, zegende Melchizédek Abraham en deze verzen leggen uit dat 
het meerdere het mindere zegent. 

   Aangezien Levi nog niet was geboren uit Abraham en omdat het Levitische 
priesterschap nog niet was ingesteld, verklaren deze verzen dat Melchizédek 
groter is dan alle anderen. 

   Omdat Christus geen Leviet was en daarom niet gekwalificeerd was om 
priester te zijn onder een strikte constructie van de wet, werd hem een beter 
priesterschap verschaft dan die van Melchizédek. 

   Net zoals de Heer Jezus Christus zei dat Hij groter was dan Salomo en Jona en 
de tempel, had Melchizédek (dat deed hij niet, maar) kunnen zeggen dat hij 
groter was dan Abraham, Levi en het Levitisch priesterschap. 

   Nogmaals, het is nuttig om te onthouden dat het Christendom een geloof is in 
één God, niet in drie goden, maar er zijn drie manifestaties van die ene God. 
Antropomorfismen (van menselijke gedaante) en verschijningen komen heel 
veel voor in ons Oude Testament; en de suggestie hier is dat Melchizédek er 
één van is. 

   Omgaan met iets dat veel minder belangrijk is, is het feit dat vijfenvijftig 
hoofdstukken, voordat het verbond van de wet aan Israël werd gegeven, 
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Abraham tienden aan Melchizedek gaf; het systeem van de tienden wordt vaak 
gebruikt om het geven van tienden, door de gelovigen van vandaag, te 
bevorderen. Zou u Romeinen 6:14 citeren en erop wijzen dat u niet onder de 
wet bent, maar onder genade, dan kan er tegen u worden gezegd dat, omdat 
Abraham tienden gaf toen er geen wet was, u dat ook moet doen. 

   Zelfs als we zouden negeren dat Israël verplicht was tot het geven van drie 
tienden van elk tien procent, en zelfs als we negeerden dat één van de drie tien 
procent tienden door de gever uitgegeven mocht worden aan wat hij begeerde 
(Deuteronomium 14: 23-27), kunnen we niet voorbijgaan aan de duidelijke 
opmerkingen die de genadegave niet beperken tot slechts tien procent: 

“2 Kor.9: 7: Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit 
nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief. 

   De tiende was een noodzaak volgens de wet; maar geven onder de genade is 
volgens offerbereidheid, en niet volgens de wet. 

 

“Hebr. 7:11: Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische 
priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), 
wat nood was het nog, dat een ander priester naar de ordening van 
Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de 
ordening van Aaron?  

   De vraag die in vers elf wordt gesteld, wordt beantwoord met wat misschien 
wel het belangrijkste vers in het hele boek Hebreeën is: 

 

“Hebr. 7:12: Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook 
noodzakelijk verandering der wet. 

   Het hele Oude Testament, beginnend in Exodus 19, concentreerde zich op de 
wet, maar dit vers zegt dat er een verandering is opgetreden. 

   Bemiddelen tussen God en de mensheid was naar het priesterschap van 
Aaron sinds bijna vijftienhonderd jaar voor Christus, maar dit vers zegt dat er 
een verandering is opgetreden. 

   Het missen van dit vers en zijn belangrijkheid is net zo gevaarlijk als het zijn 
van de kapitein van de Titanic en het missen van de belangrijkheid van de 
ijsberg die op het punt staat om met ons schip in botsing te komen. 

   Gods handelen met de mensen op de aarde was bewust, consistent en heeft 
zijn hoogtepunt bereikt met Christus die onder de wet werd en de wet 
vervulde. 
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   Met dit seismische (“Seismisch”: Als iets te maken heeft met een aardbeving) vers 
wordt verklaard dat de wet en het priesterschap zijn veranderd. 

   Geen enkele Joodse priester in het hedendaagse Israël respecteert de hier 
aangekondigde verandering. Geen enkele Zevende Dag Adventist. Geen enkele 
wettische Christen. Niemand! 

   De Joden staan bij de Klaagmuur en bidden om vergeven te worden voor 
begane overtredingen van een wet waarvan is verklaard dat het is veranderd. 

   Zevende dag Adventisten beweren dat Christenen tien procent moeten geven  
volgens de Tien Geboden, alsof er niets was veranderd. 

   En Christenen denken dat ze God dienen om te vechten voor een obelisk 
(gedenknaald) op hun openbaar plein te plaatsen om de tien geboden te laten 
zien. 

   Omdat God nu alles onder de ongehoorzaamheid heeft besloten opdat Hij 
hun allen barmhartig zou zijn. (Romeinen 11:32), weten we nu dat de wet de  
schoolmeester is die ons tot Christus brengt, maar dat, als we eenmaal gered 
zijn, we die schoolmeester niet meer nodig hebben (Galaten 3:24-25). 

   Voor Israël, in hun Nieuwe Testament, moest de wet, die hun opziener en  
rechter was geweest, geschreven worden in de harten van het volk door Gods 
Geest. 

“Jeremia 31:33: Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken 
zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

“Hebr. 8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt 
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en 
Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

“Ezechiël 36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in 
Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

   Merk op dat de mensen van het Oude Testament degenen zijn aan wie het 
Nieuwe Testament is beloofd: Israël en Juda. 

   Merk hier ook op dat zowel het Oud als het Nieuw Testamentische volk altijd 
geassocieerd wordt met de wet terwijl het Lichaam van Christus niet onder de 
wet is, maar onder de genade. (Rom.6:14). 

Hebreeën 7:12 bevat dan het beste nieuws dat Israël ooit zal ontvangen, in die 
zin dat de wet, die tegen hen was, is veranderd en het tijdelijke menselijke 
priesterschap van Aäron vervangen is door het eeuwige priesterschap naar de 
ordening van Melchizédek.  
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   Terug in hoofdstuk één merkten we op dat Hebreeën een boek is vol met 
dingen die beter zijn, allemaal ten goede van het volk Israël in zijn koninkrijk. 

   Met Melchizédek heeft Israël het volmaakte priesterschap, beter dan het 
Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Zoals eerder in Hebreeën 
6:1 de opdracht is gegeven om voort te varen naar de volmaaktheid, kan Israël 
hier doen wat hem is opgedragen. 

   De wet, die werd toegevoegd vanwege de overtredingen van Israël (Galaten 
3:19), had de functie van het blootleggen van zonde en diende tot 
veroordeling. (Rom.7:7). Met de verandering die wordt vermeld in Hebreeën 
7:12 stelt God Israël in staat de wet te houden door zijn Geest, iets dat vóór 
deze wetswijziging niet mogelijk was. 

   Vanwege het verzoenende offer van de Messias van Israël, ten behoeve van 
hen, zijn de wet en het priesterschap veranderd.  

   Het Lichaam van Christus is in dezen, namelijk de bedeling van Gods genade 
naar de openbaring van de verborgenheid, afgescheiden en staat los van zowel 
het Oude als het Nieuwe Testament en heeft geen deel aan dat wat Israël 
toebehoort, hoewel bijna niemand die waarheid respecteert. 

   Israël, in de bedeling van Gods genade naar de openbaring van de 
verborgenheid, heeft helemaal geen enkele status en heeft redding nodig door 
te vertrouwen op het offer van Christus voor de zonde. 

   Israël zal, wanneer het Lichaam van Christus is opgenomen en het profetische 
programma weer in werking treed, profiteren van deze veranderingen in het 
priesterschap en de wet, hoewel bijna niemand die waarheid respecteert. 

   De meeste mensen doen alsof Hebreeën 7:12 niet in de Bijbel staat; maar in 
alle eerlijkheid, de meeste mensen doen alsof God ons nooit een Bijbel heeft 
gegeven. 

   Het goede nieuws is dat Gods Woord waarheid is en blijft, ook al handelen wij 
in ongeloof of onwetendheid. De oude bumpersticker zei: "God zei het", ik 
geloof het, en zo is het”. Maar in feite stelt Gods woord de kwestie vast, 
ongeacht of wij wijs genoeg zijn om het te geloven of niet. Het lichaam van 
Christus is niet onder de wet, of je het nu gelooft of niet, en Israëls wet en 
priesterschap zijn veranderd, of je het nu gelooft of niet. 

En net zoals Hebreeën 7:12 seismisch is, zo zijn ook de naschokken. 

 

“Hebr. 7:13-18: 13 Want Hij, op Wien deze dingen gezegd worden, behoort 
tot een anderen stam, van welken niemand zich tot het altaar begeven heeft. 
14 Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken 
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stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. 15 En dit is nog veel 
meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester 
opstaat: 16 Die dit niet naar de wet des vleselijken gebods is geworden, maar 
naar de kracht des onvergankelijken levens. 17 Want Hij getuigt: Gij zijt 
Priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. 18 Want de 
vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en 
onprofijtelijkheids wil; 

   Aangezien Jezus Christus uit de stam van Juda stamt, betuigen de verzen 
dertien en veertien dat Christus uitgesloten zou zijn van priesterschapstaken 
onder Israël's oude verbond. Echter, in plaats van het tijdelijke en vleselijke 
gebod, dient Christus middels de kracht van het onvergankelijk leven, naar de 
ordening van Melchizédek. En terwijl de toevoeging van de wet de beloften die 
aan Israël zijn gedaan,  voordat de wet werd toegevoegd, niet ongedaan heeft 
gemaakt (Galaten 3:17), wordt hier de wet zwak, onprofijtelijk en zwak 
verklaard vanwege het betere priesterschap van Christus en de verandering in 
de wet. 

   Wanneer als San Francisco de lang voorspelde "Grote Aardbeving” krijgt langs 
de San Andreas-breuklijn, en hoe  gigantisch die impact ook zou kunnen zijn, 
het verbleekt in zowel belangrijkheid als uitvloeisel van dat van Hebreeën 7:12. 

 

“Hebr.7:19: Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van 
een betere hoop, door welke wij tot God genaken. 

   De wet heeft niets volmaakt gemaakt. Galaten 2:16 zegt ook dat door de 
werken van de wet geen vlees zal worden gerechtvaardigd. En wat de 
religieuze mensen betreft had God net zo goed met de bomen kunnen praten 
in plaats van Zijn woorden in onze Bijbels te schrijven. 

   Religie, per definitie, zijn de werken die door God worden vereist, waardoor 
de mensheid de toorn van God wil afwenden door Gods gunst te vergaren. Het 
Christendom is geen religie, het is een geloof in de overtuiging dat Jezus 
Christus alles heeft gedaan wat nodig is om Gods toorn te verzachten en om 
namens ons Gods gunst te vergaren. 

   De enige religie die God ooit heeft aanvaard werd aan Israël gegeven onder 
de bepalingen van het Oude Testament. Israël, met de Nieuw Testamentische 
verandering in de wet en het betere priesterschap naar de ordening van 
Melchizédek, heeft die voorziening van God ontvangen voor zijn zaligheid 
(redding) in het koninkrijk, door Zijn Geest, niet door religie. 
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   Afzonderlijk en afgezien daarvan hebben wij,  als het Lichaam van Christus 
onze redding “uit genade en door het geloof” (Efeziërs 2:8)  door het offer van 
Christus voor onze zonden. 

   Twee programma's, elk mogelijk en volmaakt gemaakt door Christus; en in 
geen van beide programma's is het eeuwige leven een product van het houden 
van de wet. 

   Als je je uiterste best doet om de geboden te onderhouden opdat God je de 
hemel in laat gaan: Stop daar dan mee! Sta toe dat de wet u veroordeelt, 
accepteer het feit dat u gezondigd heeft en de glorie/heerlijkheid van God 
tekort hebt gedaan en vertrouw op het offer van Christus voor uw zonden. God 
zal uw geloof rekenen voor gerechtigheid en u aanvaarden in de Geliefde door 
Zijn genade (Efeziërs 1:6). 

   Het 'wij' van dit vers (Hebr.7:19) is hetzelfde 'wij' van dit boek, dat duidelijk is 
geïdentificeerd als het Hebreeuwse volk dat door de tijd van benauwdheid en 
verdrukking gaat. Als we dat weten, kunnen we de betekenis begrijpen van hun 
nadering tot God. 

   Als Gods eerstgeboren zoon (Exodus 4:22) en Gods uitverkoren volk (Joh. 
15:16) waren zij al eeuwen nabij God terwijl de Heidenen ver weg waren 
(Efeziërs 2:12). Tijdens onze bedeling van genade, volgens de openbaring van 
de verborgenheid, zijn nu de Heidenen nabij en het ongelovige Israël is ver 
weg. 

   Dit vers (Hebr.7:19) herstelt Israël in zijn 'tot God genaken' positie door de 
instelling van het Nieuwe Testament met het opnieuw in werking stellen van 
het profetische programma. 

   Hebreeën is een boek met “betere” dingen, dat ons leidt naar het “betere” 
testament voor Israël. 

 

“Hebr. 7:20-22: 20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, 
(want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; 21 Maar Deze 
met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in der eeuwigheid 
naar de ordening van Melchizedek). 22 Van een zoveel beter verbond is Jezus 
Borg geworden. 

   Het kan nuttig zijn voor ons begrip om deze drie verzen in hun geheel te lezen 
en vervolgens de zin te lezen zonder de tussenzin (tussen de haakjes) die ons 
de primaire gedachte geeft, en dan alleen de opmerking tussen haakjes te 
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lezen die de primaire gedachte verklaart. Als we dat hebben gedaan, kunnen 
we de logische vraag stellen: 

Hoeveel beter, dan Israëls Oude Testament, is het Nieuwe? 

(1)- Het Oude was tijdelijk, terwijl het Nieuwe eeuwig is. 

(2)- Het Oude was vleselijk, het Nieuwe geestelijk. 

(3)- Met het Oude, veroordeelde de wet, terwijl God het mogelijk maakt om de 
wet te houden en veroordeling te vermijden met het Nieuwe. 

(4)- En het Oude was voorwaardelijk, terwijl het Nieuwe onvoorwaardelijk is.  

(5)- Het Oude werd gegeven aan Mozes en Aäron, maar het Nieuwe is van God 
en Christus. 

   Meest veelzeggend is, volgens deze verzen, dat de priester in het Oude 
Testament aangesteld werd door erfenis zonder eed; maar Christus werd 
aangesteld volgens de ordening van Melchizedek met een gezworen eed van de 
almachtige God en zijn belofte dat Hij niet van gedachten zal veranderen. 

   En in plaats van naar het Grieks of het Hebreeuws te kijken, kan het zijn dat 
de definitie van 'Borg'  (zie Hebr.7:22) in onze eigen taal behulpzaam is: 

“borg” zelfstandig naamwoord: is een persoon die de verantwoordelijkheid op zich neemt 
voor andermans functioneren in een project, bijvoorbeeld de betaling van een schuld. (Het 
zogenaamde “borg” staan voor iets of iemand). 

   Inzicht in dat wat beter is en de Borg die Christus is, zijn we nu in staat de 
grootsheid en de betekenis te adresseren van wat we hebben bestudeerd zoals 
het van toepassing is op het Nieuw Testamentisch Israël.   

 

“Hebr. 7:23-28: 23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door 
den dood verhinderd werden altijd te blijven; 24 Maar Deze, omdat Hij in der 
eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25 Waarom Hij ook 
volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij 
altijd leeft om voor hen te bidden. 26 Want zodanig een Hogepriester 
betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en 
hoger dan de hemelen geworden; 27 Dien het niet allen dag nodig was, gelijk 
den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, 
daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij 
Zichzelven opgeofferd heeft. 28 Want de wet stelt tot hogepriesters mensen, 
die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is 
gevolgd, stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is. 
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   Op oudejaars avond zegt u: "Wow!" wanneer het vuurwerk wordt 
afgestoken? 

   Stel u voor, dat u in staat bent om Israël te zijn die tot het einde van de 
benauwdheid van Jakob moet volharden, en te leren "tot het uiterste gered te 
zijn" door Hem die "heilig, zeker, onbezoedeld, afgescheiden van zondaars, en 
hoger dan de hemelen is gemaakt". 

   Misschien is beter in plaats van "Wow!" te zeggen: "Dank U wel". 

   De veranderingen in de wet en het priesterschap, die Israël door de Messias 
zijn gegeven, maken van dit hoofdstuk, van de brief aan de Hebreeën, één van 
de belangrijkste voor het volk Israël dat ooit is geschreven onder de inspiratie 
van God. 

   En hoewel dat heerlijk is omwille van hen, is de kans dat ze dit materiaal 
zullen lezen en geloven bijna nul, omdat ze door de duivel voor de gek 
gehouden zijn in het verwerpen van hun Messias en de Nieuw Testamentische 
geschriften, vooral het boek Hebreeën. 

   Terloops moeten we opmerken dat vers 27 de eerste vermelding is van het 
aanbod van Christus in Zijn eenmalig offer: 

“Hebr. 7:27: Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen 
zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij 
eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft. 

   Er zijn verscheidene andere soortgelijke vermeldingen van het eenmalige 
offer van Christus: 

“Hebr. 9:12: ………………………….eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing 
teweeggebracht hebbende. 

“Hebr. 9:26: ……………………maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, 
om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande. 

“Hebr. 9:28: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde………………………..”. 

“Hebr. 10:10: ……………………………………door de offerande des lichaams van Jezus Christus, 
eenmaal geschied.  

“Hebr. 10:12: Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in 
eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods; 

“Hebr. 10:14: Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die 
geheiligd worden. 

   En hoewel leden van het Lichaam van Christus, in deze bedeling van genade,  
het boek Hebreeën niet gebruiken voor de leer van vandaag, hebben we zeker 
de vrijheid om deze verzen te gebruiken om de Rooms-Katholieke Kerk te laten 
zien dat ze Christus week na week na week offeren. 
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                    Hebreeën 7:12: Want het priesterschap  
                                      veranderd zijnde,  
                         zo geschiedt er ook noodzakelijk 
                                    verandering der wet. 

 
                  Dit is het sleutelvers in dit boek van de Hebreeën 

 

 

                                             HOOFDSTUK ACHT 

   Tot op dit punt hebben we heel veel uit het boek Hebreeën geleerd, 
informatie die interessant is voor ons maar op wie de leer niet van toepassing 
is. 

   De "Hogepriester", van Hebreeën 3:1, is vanaf dat punt de focus geweest tot 
nu toe, en nu komt de ontknoping: op dit punt telt de schrijver het allemaal bij 
elkaar op en komt hij tot het totaal: 

 

“Hebr. 8:1-2: 1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij 
hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den 
troon der Majesteit in de hemelen: 2 Een Bedienaar des heiligdoms, en des 
waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens. 

--Het is Christus, de gekruisigde, de verworpen Messias: het is Christus. 

--Gezeten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen: het 
is Christus. 

--De steen die de bouwers verwierpen, is de bedienaar van het heiligdom, van 
de ware tabernakel: het is Christus. 

   Wanneer de Heer uit het graf herrijst, werd Hij opgenomen om aan de 
rechterhand van de Vader te zitten: 

“Hand. 2:30: Alzo hij dan een profeet was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat 
hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem 
op zijn troon te zetten; 

“Hand. 2:34: Want David is niet opgevaren in de hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft 
gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 
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Maar Stefanus ziet Jezus staan: 

“Hand.7:55: Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, 
zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. 

   Het koninkrijk is gedurende meer dan drie jaar aan Israël verklaard in de 
evangeliën, en zowel de Koning als het koninkrijk zijn afgewezen. Maar net als 
de onvruchtbare vijgenboom, die de Heer nog een jaar verleende (Lukas 13:6-
9), kreeg Israël nog een jaar om  vrucht, van het geloof, te dragen. Had Israël 
zijn Messias en Zijn koninkrijk aanvaard, dan hadden ze (de Messias en Zijn 

Koninkrijk) kunnen komen; en Gods wil zou op aarde zijn gedaan zoals het in de 
hemel is. 

Maar Stefanus verklaart Israël onwaardig te zijn: 

“Hand. 7:51: Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd den 
Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook gij. 

   In Hand. 9:3 wordt Saulus (later Paulus), op de weg naar Damascus, door de 
Heer geroepen, en in vers 15 ontvangt Paulus zijn opdracht.  

   Nu wordt door Paulus verkondigd het evangelie der genade Gods (Hand 
20:24) in de bedeling der genade Gods (Ef.3:2) In deze bedeling wordt het 
Lichaam van Christus gevormd bestaande uit gelovige Joden en Heidenen. Er is 
nu geen onderscheid meer. 

   Vóór het begin van de Verdrukking wordt het Lichaam van Christus 
opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht. (1 Thess.4:17).  

   Na de Opname van de gemeente, het Lichaam van Christus, in de lucht  
neemt de Heer de draad weer op met Israël. De periode van Verdrukking zal nu 
volgen en aan het einde daarvan zal Hij terugkeren naar de aarde om Zijn 
koninkrijk op te richten, en: 

“Lukas 1:32: Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd 
worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. 

 

“Hebr.8:3-5: 3 Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en 
slachtofferen te offeren; waarom het noodzakelijk was, dat ook Deze wat 
had, dat Hij zou offeren. 4 Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij zelfs 
geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn, die naar de wet gaven offeren; 5 
Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes 
door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken 
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zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op 
den berg getoond is. 

   Wat door de vaders was verricht, het priesterschap van Aäron en Mozes, was 
slechts een schaduw van de werkelijkheid wat Christus Jezus is. Mozes had de 
schaduw op de berg gezien (Exodus 25:40); maar het is de Zoon die de schaduw 
wegneemt en de beloften van profetie voor Israël vervult. 

   Hoewel we opnieuw opmerken dat Christus geen priester zou kunnen zijn 
volgens de wet van het Oude Verbond, is Christus de enige priester die volgens 
de orde van Melchizédek werkt om Israël voordeel te bezorgen nu de wet en 
het priesterschap zijn veranderd. 

   Overigens, heeft u wel eens opgemerkt dat de Bijbel ons vertelt over de 
schepping van de hemel, de aarde en alles wat erin is in minder dan drie 
hoofdstukken, maar dat de tabernakel wordt behandeld in dertien 
hoofdstukken van Exodus en negen hoofdstukken van Leviticus? 

   Misschien komt dat omdat hemel en aarde voorbijgaan, maar Christus zal 
met Zijn volk tabernakelen omdat Hij de Alfa en Omega is, de alles in allen in 
Wie alle dingen volmaakt zijn gemaakt (Efeziërs 1:10). 

 

“Hebr. 8:6: En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook 
eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen 
bevestigd is. 

   Zoals twee keer eerder opgemerkt, is Hebreeën een boek waarin uitgelegd 
wordt hoe het offer van hun Messias zoveel dingen biedt die beter zijn. 

   In Hebreeën 8:6 zien we de "betere beloften" en we moeten bedenken hoe 
belangrijk dat is. 

   Jehova God heeft beloften gedaan aan Abraham, deze beloften, waaraan de 
wet is toegevoegd, hebben de beloften niet teniet gedaan (Galaten 3:17). 

   Christus zijn aardse bediening was aan Israël, om Israëls beloften te 
bevestigen (Romeinen 15: 8). 

   "En nu" verklaart het vers, heeft Christus voor Israël datgene verkregen dat 
beter is dan de beloften waaronder Israël tientallen eeuwen heeft geleefd. 

   En die betere dingen voor Israël zullen van kracht worden nadat het lichaam 
van Christus wordt opgenomen om de hemelse gewesten te betrekken. 

   Na de tijd van de benauwdheid van Jakob, aan het einde van de Grote 
Verdrukking, zal de Messias Jezus Christus terugkeren om de Koning van Israël 
te worden. 
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   Hebreeën is geschreven aan een volk omringd door Verdrukking tijdens de 
tijd van de benauwdheid van Jakob, en een deel van wat het boek Hebreeën 
naar voren brengt is het Hebreeuwse volk eraan te herinneren dat, wanneer zij 
tot aan het einde van de Verdrukking stand houden, de dingen beter zullen 
worden. 

 

“Hebr.8:7-13: 7 Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, 
zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. 8 Want hen 
berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal 
over het huis Israels, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten; 
9 Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dage, als 
Ik hen bij de hand nam, om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dit 
Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. 10 
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, 
zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal 
Ik die inschrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk 
zijn. 11 En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn 
broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij allen kennen van den 
kleine onder hen tot den grote onder hen. 12 Want Ik zal hun 
ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik 
geenszins meer gedenken. 13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het 
eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de 
verdwijning. 

   Het probleem met het Oude Verbond was dat God het maakte met de 
zondige mensheid: God hield zich aan Zijn deel van het verbond, maar Israël en 
Juda niet. 

   Jeremia 31:31-34 beloofde een nieuw verbond dat deze verzen bijna letterlijk 
bevestigen. 

   Zowel het Oude Verbond als het Nieuwe werd beloofd aan Israël en Juda, niet 
aan Methodisten, Baptisten, Presbyterianen of wie dan ook. En omdat er in 
Christus geen Jood of Griek is, volgt hier uit dat er geen Joden of Grieken in het 
lichaam van Christus zijn, maar een nieuw schepsel. 

   Het feit dat de meesten van het praktiserende Christendom aanspraak maken 
op de beloften en verbonden die aan Israël en Juda zijn gegeven ondanks het 
feit dat woorden dingen betekenen en de Bijbel het anders zegt. 

Kleine kinderen in de Zondag School (USA) leren zingen:    

Elke belofte in het Boek is van mij! 
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Elk hoofdstuk, elk vers, en elke regel. 

Ik sta op Zijn goddelijk Woord, 

Elke belofte in het Boek is van mij. 

..... maar dat is gewoon niet zo! 

   God gaf de beloften van zowel het Oude als het Nieuwe Verbond aan Israël 
en Juda, niet aan ons.   

   Paulus zijn brieven, gericht aan het Lichaam van Christus, verklaren onze leer 
en geven aan wat Christus voor ons gekocht heeft op het kruis van Golgotha. 
We zouden eerder dankbaar dan hebberig moeten zijn in het pogen om Gods 
beloften aan een ander volk te ontfutselen. 

   De miljoenen kerkgangers die zich "Nieuw Testamentische Christenen" 
noemen, moeten verschillende dingen uit deze passage opmerken: 

(1) - De term "Nieuw Testamentisch Christen" staat niet in de passage en is 
trouwens nergens in de Bijbel te vinden. 

(2) - Het Nieuwe Verbondsvolk van de passage heeft de wet in hun verstand en 
is in hun hart geschreven, terwijl het lichaam van Christus niet onder de wet is 
(Romeinen 6:14; Galaten 3:23); vrij is van de wet (Galaten 5: 1); en de 
openbaring van de verborgenheid verklaart dat de wet zwak en armoedig is 
(Galaten 4: 9). 

(3) - De mensen die God uit Egypte leidde waren niet onze vaders.  

(4)- Het onderwijs gaat vandaag de dag door; en bijna niemand, laat staan elk 
mens (vers 11), kent de Heer.  

(5) - De zonden van het lichaam van Christus zijn beter dan “vergeten”, zelfs 
beter dan “vergeven”: onze zonden zijn betaald met het bloed van Christus 
(Romeinen 3:25; 5: 9) en we zijn met God verzoend door onze Heer Jezus (2 
Korinthiërs 5:19-21). 

   Toen dit hoofdstuk begon, merkte de schrijver op: 

“Hebr. 8:1: De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is………….”. 

   Als dit hoofdstuk eindigt, zien we het karakter van de wederkomst van 
Christus om zijn koninkrijk te vestigen: 

“Hebr.8:13: ……………………………..dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. 

   Het is klaar om te verdwijnen. Nu nog niet (Hebreeën 2:8), maar binnenkort.  

   En zo is de som ervan:  dit boek Hebreeën rust Israël en Juda uit om te weten 
wat beter is, om te weten dat de oude wet en het oude priesterschap zijn 
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veranderd, om te begrijpen dat hun tijd van Grote Verdrukking bijna is 
beëindigd en hun koninkrijk nabij is. 

   Deze situatie in Hebreeën zou de juiste tijd zijn en deze Hebreeuwse mensen 
van Israël en Juda zouden de juiste zijn om te bidden: 

“Mattheüs 6:9-13: 9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde 
geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de 
aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij 
vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den 
boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.  

 

                               
                               Hebreeën 8:6: En nu heeft Hij  
                       zoveel uitnemender bediening gekregen,  
                  als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is,  
                    hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 
  
   Hebreeën is een boek van "betere dingen" voor de Hebreeuwse mensen: 
 
“Hebr. 1:4: Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven 

hen geerfd heeft. 
 

“Hebr. 7:19: Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere 

hoop, door welke wij tot God genaken. 
 

“Hebr. 7:22: Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 

 
“Hebr. 8:6: En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens 

beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. 

 
“Hebr. 9:23: Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de 
hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door 

betere offeranden dan deze. 

 

“Hebr. 11:16: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom 

schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad 
bereid. 
 
“Hebr. 11:35: De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding weder gekregen; en 
anderen zijn uitgerekt geworden, de aangeboden verlossing niet aannemende, opdat zij een 

betere opstanding verkrijgen zouden. 
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                                         HOOFDSTUK NEGEN 

“Hebr. 9:1-5: 1 Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods 
dienst, en het wereldlijk heiligdom. 2 Want de tabernakel was toebereid, 
namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de 
toonbroden, welke genaamd wordt het heilige; 3 Maar achter het tweede 
voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen; 4 
Hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud 
overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf 
van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds. 5 En boven over 
deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel 
beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. 

   De details die in deze passage worden verteld, hebben hun oorsprong in het 
Oude Testament, met name in de Exodes 16, 25, 26, Leviticus 24, Numeri 17 en 
Deuteronomium 10. 

   Met dat materiaal, dat in gedachtenis wordt gebracht, herinnert de schrijver 
de Hebreeuwse lezer vervolgens aan de betekenis van die tabernakel: 

 

“Hebr.9:6-8: 6 Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de 
priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de gods diensten te 
volbrengen; 7 Maar in den tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester, 
eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelven en 
voor des volks misdaden. 8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de 
weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste 
tabernakel nog stand had; 

   En na aan de eerste tabernakel herinnerd te zijn, introduceert het boek 
Hebreeën nu de betere tabernakel, meer volmaakt, gemaakt zonder handen. 

   De absolute noodzaak voor deze nieuwe informatie werd in vers acht 
duidelijk gemaakt, omdat de weg naar het allerheiligste nog niet openbaar 
gemaakt was: 

 

“Hebr. 9:9-11: 9 Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in 
welken gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die den dienst 
pleegde, niet konden heiligen naar het geweten; 10 Bestaande alleen in 
spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en rechtvaardigmakingen des 
vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. 11 Maar Christus, de 
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Hogepriester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet 
van dit maaksel, 

   Goede dingen die nog moeten komen (Hebreeën 2:8) van het betere 
priesterschap in een betere tabernakel en gekocht met betere bloed van een 
beter offer. 

   De verandering in het priesterschap en de verandering in de wet plaatsen de 
Heer Jezus Christus, de Messias van Israël, in een priesterschap waardoor Hij 
gekwalificeerd is om Zichzelf als een offer aan te bieden. 

   Christus was geen Leviet, wat betekent dat Hij niet gekwalificeerd zou zijn om 
priester te zijn onder de wet; en verder, door de werken der wet zal geen vlees 
gerechtvaardigd worden (Galaten 2:16). Met de verandering in de wet en het 
priesterschap wordt niets dat eerder van kracht was geweld aangedaan,  
niettemin wordt er een voorziening gemaakt voor het zondigend Israël. 

   God laat geen losse einden achter. 

   Laten we nu, voordat we verder gaan, teruggaan naar de eerste elf verzen 
van hoofdstuk negen, zodat we niets missen. 

   Het manna van vers vier en het feit dat het in een ereplaats was opgeslagen, 
is interessant. 

   We herinneren ons dat manna elke dag verzameld moest worden omdat het 
manna slechts één dag goed was: 

“Exodes 16:20: Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan 
over tot den morgen. Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende; dies werd Mozes 
zeer toornig op hen. 

   Manna was het "dagelijks brood", en toen de Messias van Israël hen opdroeg 
te bidden "geef ons heden ons dagelijks brood" (Matth. 6:11), is er geen twijfel 
dat het manna het onderwerp van het gebed was. Dat gebed wordt 
beantwoord in de Verdrukking wanneer God Israël voedt in de tijd dat het 
systeem van het "teken van het beest" van kracht is (Openbaring 2:17, 12: 6). 

   De cherubs van vers vijf zijn niet mythologisch of denkbeeldig en het zijn ook 
geen engelen: cherubijnen hebben vleugels, maar engelen niet. De meer dan 
tachtig verwijzingen naar cherubs in het Oude Testament tonen hen eerder als 
"erewachters" rond de heiligheid van God in de hemelse gewesten. 

   Het verzoendeksel in Hebr. 9 vers vijf is niet de Rechterstoel van Christus (2 
Kor. 5:10) zoals sommigen veronderstellen. We zijn al geaccepteerd in de 
geliefde en zijn volmaakt in Christus; en dus hebben we iets beters dan het 
verzoendeksel, we zijn door Christus met God verzoend. 
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   Israëls tabernakel had een verzoendeksel, precies zoals je het aantreft in 1 
Koningen en Exodus; maar wat de Hebreeën moeten leren is dat er een 
genadetroon is in die meer volmaakte tabernakel, waarop Christus Zijn 
bloedoffer aanbiedt voor de mensen van het Oude Verbond. 

“Matth. 26:28: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor 
velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden. 

“Rom. 3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, 
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

   Die 'zonden die tevoren geschied zijn' in Romeinen 3:25 zijn niet de uwe of de 
mijne, maar die van Israël uit vroegere tijden omdat het bloed van stieren en 
bokken de zonde niet kon wegnemen (Hebreeën 10:4) en door de werken van 
de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden (Romeinen 3:20, Galaten 2:16). 

   De "verscheidene wassingen" van vers tien is de juiste vertaling van de tekst 
zoals u die in uw Statenvertaling (1977 en eerdere uitgaven) vindt; maar dat 
het van het Griekse woord komt voor “dopen” is leerzaam. Er komen twaalf 
verschillende soorten dopen voor in uw Bijbel omwille van de identificatie, 
waarvan er zeven geen water bevatten (zoals Lukas 12:51). De "ene doop" van 
Efeziërs 5:4 wordt door God de Heilige Geest uitgevoerd (1 Korinthiërs 12:13), 
die de  hedendaagse gelovigen onderdompelt in de dood van Christus 
(Romeinen 6:3-4); en dat is één van de zeven droge dopen in die zin dat 
Christus niet verdronk, Hij werd gekruisigd . 

   Tenslotte zien we in vers elf dat Christus  Hogepriester wordt. 

   Bij zijn eerste komst kwam Christus en werkte volgens profetie. Bij Zijn 
tweede komst zal Christus de Koning der Koningen zijn. Hier zien we Hem als 
een hogepriester komen: profeet, priester en koning. De enige andere figuur in 
uw Bijbel, die alle drie de ambten bevatte, was David, en dat feit suggereert 
waarom David naar verluidt een man naar Gods hart was (1 Sam. 13:13, 
Handelingen 13:22). Misschien ging het niet zozeer om David, maar om wie 
David voorstelde: de Heer Jezus Christus. 

 

“Hebr. 9:12-14: 12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door 
Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing 
teweeggebracht hebbende. 13 Want indien het bloed der stieren en bokken, 
en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de 
reinigheid des vleses; 14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door 
den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw 
geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen? 
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   Enkele jaren geleden maakten verscheidene bedieningen veel lawaai over het 
vinden van de zogenaamde onbesmette rode vaars waardoor het Israëlische 
offer-systeem opnieuw ingesteld kon worden. Veel ophef werd gemaakt onder 
evangelische Christenen en vermeende fundamentalisten; de seculiere pers 
pakte het verhaal op en er waren foto's van de vaars in kranten en 
nieuwsbladen: het was een mooi klein kalf, met een witte vlek op zijn borst. 

“Numeri 19:2: Dit is de inzetting van de wet, die de HEERE geboden heeft, zeggende: Spreek 
tot de kinderen Israels, dat zij tot u brengen een rode volkomen vaars, in welke geen gebrek 
is, op welke geen juk gekomen is. 

   Vergetende de witte vlek op de zogenaamde volmaakte vaars (wat weliswaar 
niet gemakkelijk is om te doen zonder er om te lachen); zien we in deze verzen, 
in Hebreeën, dat het niet uitmaakt of ze een kudde onbevlekte rode vaarzen  
hadden gevonden en niet slechts één. Het punt dat hier in deze verzen wordt 
gemaakt is dat het bloed van stieren en bokken en de as van de vaars slechts 
een schaduw waren: Jezus Christus is de realiteit die de typen betekenis geeft, 
Zijn offer berooft de schaduw van elk ander doel. 

   Helaas is het alleen omdat er Christenen zijn die denken dat ze zelf Israël zijn 
(vervangend Israël, geestelijk Israël of Israël als de Britse Israëlieten), en dat ze 
zelfs de moeite zouden willen nemen om te zorgen dat er een rode vaars komt. 

In vers veertien zien we dat de hele Godheid betrokken is bij de verlossing van 
Israël. 

-- Het bloed van Christus: de Zoon. 

-- De eeuwige Geest: de Heilige Geest. 

-- Onstraffelijk aan God opgeofferd: de Vader. 

“1 Joh. 5:7: Want Drie zijn er, Die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige 
Geest; en deze Drie zijn Een.: 

De drie zijn één, wat duidelijk is met de opstanding van Christus uit Zijn graf: 

                                  De Vader heeft Christus opgewekt: 

“Gal. 1:1: Paulus, een apostel, geroepen niet van mensen, noch door een mens, maar door 
Jezus Christus, en God den Vader, Die Hem uit de doden opgewekt heeft), 

                             De Heilige Geest heeft Christus opgewekt: 

“Rom. 8:11: En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, 
zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend 
maken, door Zijn Geest, Die in u woont. 

                        En Christus heeft Zichzelf uit de dood opgewekt: 

“Joh. 10:17: Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve 
wederom neme. 
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“Joh.2:19-21: 19 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen 
zal Ik denzelven oprichten. 20 De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel 
gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten? 21 Maar Hij zeide dit van den tempel 
Zijns lichaams. 

   De drie zijn één: wees er zeker van om daarop te wijzen naar degenen die de 
godheid van uw Heer Jezus Christus denigreren (of kleineren) of de persoon 
van de Heilige Geest ontkennen. 

 

 
ATTENTIE: De Griekse manuscripten van de rooms-katholieke Vaticanus, (de 
tekstuele basis voor de nieuwe Bijbelvertalingen), eindigen bij Hebreeën 
9:14. Denk aan het feit en denk na over wat volgt. 
 

 

 

“Hebr. 9:15-17: 15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, 
opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, 
die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de 
beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden. 16 Want waar een testament 
is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen kome; 17 
Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, 
wanneer de testamentmaker leeft. 

   In uw Bijbel, na het boek Maleachi en voor het boek Mattheüs, is er 
ongetwijfeld een titelpagina waarop vet gedrukt staat: "Nieuwe Testament". En 
als u vraagt om naar de eerste pagina van het Nieuwe Testament te gaan, zou u 
hoogstwaarschijnlijk naar het eerste hoofdstuk van Mattheüs gaan. 

   Deze verzen in Hebreeën verklaren dat het boek Mattheüs geen deel is van 
het Nieuwe Testament van Israël vanaf hoofdstuk 27:50 is het dat wel. In 
Markus loopt het Oude Testament door tot hoofdstuk 15:41, in Lukas tot 
hoofdstuk 23:49 en tenslotte, in Johannes, gaat de Oud Testamentische leer 
door  tot hoofdstuk 19:37. Op die locaties vinden we de dood van de erflater, 
de Heer Jezus Christus; en deze verzen in Hebreeën leren dat het Nieuwe 
Testament niet vóór die locaties kan bestaan! 

   Dit is verbazingwekkende informatie als u bedenkt dat vrijwel elke kerk overal 
de hoofdstukken uit het Oude Testament, in de vier evangeliën, presenteert 
alsof ze leer bevatten voor de hedendaagse kerkganger. Het is dan ook geen 
wonder dat de Christen van vandaag de dag dubbelhartig en onstabiel is in al 
zijn wegen, omdat hij of zij de post van Israël leest alsof het zijn of haar eigen 
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post is, en aldus mengt wat in werkelijkheid niet gemengd kan worden 
(Romeinen 11: 6) . 

   Hoewel het verkeerd zou zijn om de evangeliën naast zich neer te leggen, is 
het eveneens verkeerd om te proberen volgens Israël’s leer van het Oude 
Testament te leven. 

   Wat niet is onderwezen, is dat elk vers in onze Bijbel op drie niveaus werkt, 
omdat elk vers historische informatie, geestelijke informatie en leerstellige 
informatie bevat. Iedereen kan op elk moment profiteren van de historische of 
geestelijke informatie; maar om leerstellige informatie toe te passen, moet 
men werken binnen de bedeling waarop de leer van toepassing is. Dat is 
hetgeen dat niet is/wordt onderwezen. 

   De leer van het Oude Testament is van toepassing op hen die onder het Oude 
Testament leefden, zelfs als die oudtestamentische leer wordt gevonden in 
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes en verkeerd is geïdentificeerd door de 
Bijbeluitgever en uw voorganger. 

   In het Oude Testament-gedeelte van Mattheüs werd de Heer Jezus gevraagd: 

“Matth. 19:16-17: 16 ………………………………wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven 
hebbe? 17 En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk 
God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden. 

   Jezus zei niet verzoend te worden door het kruis, in die zin dat Zijn betaling 
voor de zonde op Golgotha niet eerder zou gebeuren dan na acht andere Oud 
Testamentische hoofdstukken in Mattheüs. 

   Christenen die de Heer proberen te dienen met behulp van het instructieboek 
dat Hij aan Israël gaf, produceren verwarde tienden gevers, wachtend op de 
zegeningen die uitgestort worden (Maleachi 3:10), en alles wat ze krijgen is 
regen. 

   Wetende, zoals wij dat doen, dat het Nieuwe Testament behoort tot Israël en 
Juda, zoals ook het Oude Testament, hebben wij in het Lichaam van Christus 
onze eigen instructies welke door Christus gegeven zijn aan onze apostel 
Paulus. 

   De onwetendheid van deze waarheden is van Bijbelse proporties: bijna 
niemand weet waar het Nieuwe Testament eigenlijk begint; er is dus een 
hongersnood in het land om de woorden van de HEERE te horen (Amos 8:11) 
zoals ze bedoeld zijn om gehoord te worden. 

   Christus gaf onze instructies aan Paulus en we moeten Paulinisch zijn in onze 
leer. Onze apostel is Paulus en Paulus moet ons voorbeeld zijn: 
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“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik 
maak mijn bediening heerlijk; 

“1 Kor. 14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, 
hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de 
voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in 
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 

   We respecteren onze Heiland niet als we de Paulinische leer negeren. 

   Wanneer we proberen de voetstappen van Christus te volgen slagen we er 
niet in om in de nieuwheid des levens te wandelen, dat volgens de openbaring 
der verborgenheid is, dat verborgen was (Efeziërs 3:5) maar dat nu aan en door 
onze apostel Paulus is geopenbaard. 

   Net zoals het Oude Testament niet begint waar de titelpagina in onze Bijbels 
het aangeeft maar negenenzestig hoofdstukken later, namelijk in Exodus 19, 
waar het Oude Testament wordt gegeven; het Nieuwe Testament begint niet 
waar de titelpagina het aangeeft. En alsof dat nog niet voldoende is voor 
Christenen om te accepteren, noch de Oude noch de boeken van het Nieuwe 
Testament zijn  de onze betreffende de leer. 

   Het feit dat de meesten van ons echter verkeerd werden onderwezen is niet 
Gods schuld, want Zijn woorden zijn duidelijk en gemakkelijk te begrijpen: de 
meeste kerkgangers die zichzelf 'Christenen' noemen, functioneren naar de 
leringen van het Oude Testament die in de evangeliën aanwezig zijn terwijl ze 
Israëls beloften zich proberen toe te eigenen en doen zich voor alsof ze niet 
beschaamd en verward zijn. 

 

“Hebr.9:18-22: 18 Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. 19 
Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken 
waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen 
wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, 20 Zeggende: 
Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden. 21 
En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den 
dienst met het bloed. 22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd 
naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. 

   Hetgeen plaatsvond in Exodus 24 en Leviticus 14 wordt hier ter gedachtenis 
gebracht om de Hebreeuwse lezers een fundament te geven om het werk van 
de Messias, namens hen, te begrijpen, dat hetgeen is wat volgt: 
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“Hebr. 9:23-24: 23 Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der 
dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de 
hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. 24 Want Christus is 
niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een 
tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen 
voor het aangezicht van God voor ons;  

   Wat een heerlijk vooruitzicht: een hemelse tabernakel gemaakt zonder 
handen waar Christus Zijn eigen bloed offerde als dat betere offer. Al het 
andere is een afbeelding: dit is de echte. 

   In de hemel zelf, de Heer van de Hemel, de Heer uit de hemel, dezelfde Heer 
die hemel en aarde schiep en alle dingen, offerde hij Zijn eigen bloed voor de 
verlossing van Zijn schepping. 

   De omvang en grootsheid van het werk van de Heer kan niet worden 
overschat, omdat het datgene is wat Christus volbracht met Zijn offer dat het 
aardse voorbeeld rechtvaardigt. Het bloed van stieren en bokken was 
onvoldoende, en alleen het bloed van God, gemanifesteerd in menselijk vlees, 
kon de zuivering  volbrengen die heiligheid vereist. 

   Er zijn mensen die zeggen dat wij,  Bijbelgelovigen, teveel het bloed van 
Christus benadrukken en dat het de dood van Christus was die er echt toe 
deed. Er zijn mensen die zeggen dat het menselijke bloed van Christus is 
vergoten en in de grond  is gesijpeld. Er zijn er die de oude kerkgezangen, die 
het bloed vermelden, zouden willen verwijderen om het Christendom van de 
bloedige “slachthuisreligie”, van de fundamentalisten, te reinigen. 

   Jehova God zei: het bloed van Abel "roept tot Mij van den aardbodem" 
(Genesis 4:10). En het bloed van de Heer Jezus Christus roept ons toe vanuit de 
bladzijden van onze Bijbel. 

“Rom.3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, 
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

“Rom. 5:9: Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem 
behouden worden van den toorn. 

“Efeziërs 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade, 

“Kol. 1:14: In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der 
zonden; 

“Kol. 1:20: En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door 
Hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij 
de dingen die in de hemelen zijn. 
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“Want de ziel van het vlees is in het bloed” (Leviticus 17:11). 

   Farao's rivieren veranderden van water in bloed (Exodus 7:20) en Mozes 
doorkruiste een (bloed) Rode Zee. Bloed eten was in de wet verboden 
(Leviticus 7:26). Christus veranderde water in wijn, een type van bloed 
(Johannes 2:2-4); en de wateren in Israëls tijd van Verdrukking worden in bloed 
veranderd (Openbaring 16:4-6). 

   Overgevoelige mensen kunnen zich ongemakkelijk voelen bij de ongeveer 375 
verzen in de Bijbel die bloed vermelden, maar het is duidelijk dat de Heer het 
wil hebben zoals het is. 

   Er wordt vaak en terecht gezegd: "Bloed is dikker dan water", en dus is geloof 
in het bloed van Christus duidelijk superieur aan het geloof in het water van het 
doopvond. 

 

“Hebr. 9:25: Noch ook, opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de 
hogepriester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed; 

   Misschien is de meest effectieve manier om het werk van het aanbieden door 
de Heere Jezus Christus van Zijn bloed, in de tabernakel gemaakt zonder 
handen, geringer te maken door te beweren dat Hij het opnieuw en opnieuw 
moet aanbieden, week na week.  

   Als het nodig was dat Christus zijn bloed een tweede keer zou aanbieden, zou 
dat dan niet de eerste keer geringer maken? En als één keer onvoldoende was, 
hoe vaak zou het dan moeten gebeuren voordat het offeren voldoende is? 

   Jehova God zei Mozes dat hij de rots één keer moest slaan; en toen Mozes 
ongehoorzaam was en de rots twee keer sloeg, kostte het Mozes zijn reis naar 
het beloofde land (Numeri 20). Eén keer was genoeg. 

   Zoals we eerder zagen, was Christus Zijn offer ook een eenmalige gebeurtenis 
(Hebreeën 9:12, 10:26,27,28; 11:10, 12 en 14). 

   Van de wijn van de Rooms-Katholieke mis wordt gezegd dat deze verandert, 
van de alcoholische drank die het in de fles was, om het ware bloed van 
Christus te worden (transsubstantiatie) en het wordt aangeboden als een 
voortdurend offer, opnieuw en opnieuw, week na week. 

   Deze verzen in Hebreeën zouden niet duidelijker kunnen zijn met betrekking 
tot het eenmalige offer van Christus dat voor altijd volstaat; en men kan niet 
anders dan eraan herinnerd worden dat het Rooms-Katholieke Vaticanus-
manuscript stopt in Hebreeën 9:14: wat een duivelse samenloop van 
omstandigheden. 
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“Hebr.9:26: (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der 
wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, 
om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande. 

   Met de grootsheid en heilige grandeur van het betere offer van Christus zo 
krachtig gepresenteerd in deze sectie, zou het gemakkelijk kunnen gebeuren 
om een andere grote waarheid van soortgelijke betekenis over het hoofd te 
zien: namelijk, Christus leed voor Israël en zijn koninkrijk dat hen was beloofd 
vanaf de grondlegging van de wereld (Mattheüs 25:34). Laat ons als arbeiders 
die zich niet hoeven te schamen, recht snijden wat Christus heeft volbracht 
voor Israël en wat Christus heeft volbracht voor het Lichaam van Christus. 

   Datgene wat Christus de Messias voor Israël volbracht was voor het 
Hebreeuwse volk en hun aards koninkrijk en er werd door alle profeten over 
gesproken sinds de wereld begon: 

“Lukas 1:70: Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het 
begin der wereld geweest zijn; 

“Mattheüs 25:34: Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: 
Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de 
grondlegging der wereld. 

   Datgene wat Christus, onze Verlosser, heeft volbracht voor het Lichaam van 
Christus, en onze hemelse gewesten, werd geheim gehouden van vóór de 
grondlegging der wereld en geheim gehouden totdat de Heer het aan Paulus 
openbaarde:  

“1 Kor. 2:7-8: 7 Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt 
was, welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 8 
Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 
hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

“Efeziërs 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der 
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 
geschapen heeft door Jezus Christus; 

“Kol. 1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

“Efeziërs 1:4: Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat 
wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; 

“2 Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze 
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, 
voor de tijden der eeuwen; 

“Titus 1:2: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, 
voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 
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   Er was informatie bekend bij allen en betuigt door de mond van alle heilige 
profeten sinds de wereld begon. 

   Vergelijk dat met, en snij dat recht met: 

   De informatie alleen bekend bij de Godheid en geheim gehouden van vóór de 
grondlegging der wereld. 

“Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller 
dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen 
verzwegen is geweest; 

   Paulus zijn informatie over de verborgenheid, los van en gescheiden van 
Petrus zijn profetische informatie, vormt de belangrijkste 'recht gesneden' 
verdeling die in onze Bijbels staat, veel meer dan het Oude en het Nieuwe 
Testament, die beide behoren aan Israël en niet tot het Lichaam van Christus 

 

“Hebr. 9:27: En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna 
het oordeel; 

   Natuurlijk is dit vers waar en foutloos, zoals elk vers in onze Staten Bijbel; 
maar dit specifieke vers geeft een algemene regel aan waaraan verschillende 
uitzonderingen zijn verbonden. 

   Jehova God nam Henoch weg voor de vloed van Noach, misschien om de 
verwijdering van Israëls heiligen, tijdens hun Verdrukking, uit te beelden 
(Openbaring 14:16). 

   Een ander die niet stierf is Elia, die trouwens werd opgenomen in een 
wervelwind en niet in een strijdwagen (2 Koningen 2:1). 

   Eveneens in tegenstelling tot de algemene regel zijn degenen die twee keer 
stierven in plaats van één keer, zie: 

   Christus wekte Lazarus op uit het graf, Jona was in de hel, de zoon van de 
Sulamitische vrouw, Dorkas en Eutychus, allen herrezen om weer te sterven. 

   Dat de uitzonderingen de regel bevestigen lijkt vanzelfsprekend. 

 

“Hebr. 9:28: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg 
te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, 
die Hem verwachten tot zaligheid. 

   Er is niets veranderd sinds we Hebreeën 4:15 hebben bestudeerd, uit 
enquêtes blijkt nog steeds dat meer dan veertig procent van de Amerikaanse  
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kerkgangers geloven dat Jezus Christus een zondaar was, en sommigen 
gebruiken dit vers om hun bewering te bewijzen. Ze zeggen dat hij, omdat Hij 
bij zijn tweede verschijning zondeloos is, Hij bij zijn eerste verschijning niet 
zondeloos is  geweest. 

   Er is echter iets veranderd sinds Hebreeën 4:15, in die zin dat Jezus Christus 
door een aantal dingen is gegaan sinds Hij "…..in alle dingen, gelijk als wij, is 
verzocht geweest, doch zonder zonde.  

   Hij is voor ons een vloek geworden (Galaten 3:13) en Hij werd tot zonde 
gemaakt voor ons (2 Korinthiërs 5:21), wat betekent dat dit vers bevestigt dat 
Christus met succes de zondeschuld van de mensheid heeft afgehandeld. Dit 
verklaart waarom God onze overtredingen niet langer aan ons toerekent (2 Kor 
5:19) omdat God ze al aan de Heer Jezus Christus heeft toegerekend, en onze 
Heiland heeft de prijs betaald en onze plaats in de hel  weggenomen. 

   De godheid van Jezus Christus en zijn zondeloosheid zijn kenmerken van onze 
Heer die onlosmakelijk met elkaar verweven zijn; en zonder die beide 
kenmerken kan er geen verzoening, geen plaatsvervanging, geen verzoening, 
en geen redding zijn. 

“2 Kor. 5:19-21 19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun 
zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. 20 Zo zijn 
wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 
laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor 
ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

   Het verbondskarakter van dit vers in zijn toepassing voor het Hebreeuwse 
volk is duidelijk als wordt gezegd dat Christus de zonden van velen droeg in 
plaats van “van allen”. In Christus Zijn aardse bediening kwam Hij alleen tot de 
verloren schapen van het huis Israëls; en dat zou voor velen zijn, niet voor 
allen. Met de openbaring van de verborgenheid aan Paulus besloot God alles 
onder de zonde opdat Hij genade zou betonen aan allen, niet aan velen. 

   Ook zou Israël het volk zijn dat naar Christus uit zou zien omdat Hij redding 
zou  brengen (Handelingen 3:19; 1 Petrus 1:10 en 13), terwijl wij de verlossing 
reeds bezitten omdat we volmaakt zijn in Hem die ons gered heeft uit Zijn 
genade (Efeziërs 2:8; Kolossenzen 2: 9-10). 
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                                         HEBREEËN 9:15-17:  
             En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, 
                     opdat, de dood daartussen gekomen zijnde,  
                              tot verzoening der overtredingen,  
                          die onder het eerste testament waren,  
                                   degenen, die geroepen zijn,  
                 de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.  
                 Want waar een testament is, daar is het noodzaak,  
                   dat de dood des testamentmakers tussen kome;  
                        Want een testament is vast in de doden, 
                             dewijl het nog geen kracht heeft,  
                            wanneer de testamentmaker leeft. 
 

 

                                            HOOFDSTUK TIEN 

   Hoofdstuk negen werd afgesloten met de hoofdsom (Alzo ook Christus, 
eenmaal geofferd zijnde .....), wat hoofdstuk tien mogelijk maakt om zowel 
voort te bouwen op de eerder genoemde informatie en om het tempo te 
versnellen. Merk op hoe elk van de eerste verzen begint met verschillende 
conjuncties (vers één: "want", vers twee: "anderszins", vers drie: "maar nu", 
vers vier: "want", vers vijf: "daarom"), ze koppelen begrippen samen tot een 
leerstellige ladder waardoor de lezer naar een hoger niveau van begrip kan 
opklimmen. 

 

“Hebr. 10:1: Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, 
niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren 
geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan.  

   De wet had de schaduw; maar wat de schaduw wegnam was het offer van de 
Messias van Israël, het beeld van God zelf (Hebreeën 1:3, de Heer Jezus 
Christus. De concepten die in het vorige hoofdstuk zijn uitgelegd, werpen nu 
hun vruchten af in het begrip van de Hebreeuwse lezer, aangezien de 
voordelen van het offer van hun Messias worden uitgelegd: Israël had onder de 
schaduw gewerkt, maar nu is er de belofte van betere dingen die gaan komen. 
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Vergelijk dat met wat de apostel Paulus zegt tegen het lichaam van 
Christus: 

“Kolossenzen 2:16-17: 16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des 
feest dags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der 
toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 

   Noch de schaduw noch de toekomende dingen behoren aan ons toe, omdat 
wij het lichaam van Christus zijn, apart en los van de verbonden en beloften 
van Israël. 

“Efeziërs 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap 
Israels, en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God 
in de wereld. 

“Hebr. 10:2: Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, 
omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben 
der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde; 

   Als de schaduw voldoende was geweest, zou het voor het Hebreeuwse volk 
niet nodig zijn geweest om de offers van stieren en bokken en tortelduiven te 
herhalen; en het is pas in het boek Hebreeën dat Israël leert over de 
toereikendheid van de Messias. Zoals het boek Romeinen de voordelen van het 
kruis uitlegt aan ons die het lichaam van Christus vormen, legt het boek 
Hebreeën de voordelen uit van het kruis voor het Koninkrijk van Israël. 

   Rooms-katholieken beweren Christenen te zijn, maar het moet worden 
opgemerkt dat hun voortdurende offer van de mis, week na week, wordt 
herhaald, en dat vanwege de ontoereikendheid ervan. Wat ze proberen is het 
zich toe eigenen van Israëls priesterschap en Israëls offers,  en te leven in de 
schaduw, en zowel de toereikendheid van de Zoon als de geschriften van 
Paulus hebben ze verworpen. 

   Onze kerken moeten  geen altaren hebben, omdat er nu geen offers worden 
aangeboden. 

 

“Hebr. 10:3-4: 3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis 
der zonden. 4 Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken de 
zonden wegneme. 

Het bloed van stieren en bokken kon tijdens het Israëlische Oude Testament de 
zonde niet wegnemen en ze zijn ook niet effectief tijdens het Nieuwe 
Testament van Israël. 

   Israël had door het geloof dierenoffers geofferd die onvoldoende waren, en 
God accepteerde hun betaling door Zijn verdraagzaamheid. Het is alsof Israël 
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cheques uitschreef die waren geschreven met het bloed van stieren en bokken, 
cheques die niet konden vrijpleiten wegens onvoldoende betaling, ware het 
niet dat God hen (de betalingen) in onderpand hield totdat voldoende betaling 
was gedaan. Het bloed van Jezus Christus valideerde vervolgens het onderpand 
ten behoeve van Israël; en dat is wat Paulus bedoelt als hij het heeft over de 
zonden die in het verleden zijn gedaan en nu kwijtgescholden worden: 

“Rom. 3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, 
tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 
geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 

 

“Hebr. 10:5-6: 5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en 
offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; 6 
Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd. 

   Hoewel er niets in deze twee verzen is dat Israël nog niet wist: 

“Hebr. 1:6: En als Hij wederom den Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij: En dat alle 
engelen Gods Hem aanbidden. 

“Psalm 40:6-8: 6 Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt mij de oren 
doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist. 7 Toen zeide ik: Zie, ik kom; in de rol 
des boeks is van mij geschreven. 8  Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen; en 
Uw wet is in het midden mijns ingewands. 

   De verzen 5 en 6 van Hebreeën 10 maken de Hebreeën bekend dat het 
Christus hun Messias was die voor hen in de wereld kwam, en dat Zijn offer 
aangenaam was voor God de Vader. Johannes de Doper begreep wat hij zei 
toen hij aankondigde: "Zie, het Lam Gods"; echter, dat offer dat door God de 
Vader moest worden aanvaard, werd door Gods uitverkoren volk gekruisigd 
omdat zij niet geloofden. 

 

“Hebr. 10:7-9: 7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij 
geschreven), om Uw wil te doen, o God! 8 Als Hij te voren gezegd had: 
Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet 
gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden); 9 
Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste 
weg, om het tweede te stellen. 

   Het is duidelijk dat God de offers accepteerde die in het verleden waren 
aangeboden, maar Israël leert hier dat God er geen behagen in heeft gehad. 
Integendeel, God de Vader is tevreden met het kruiswerk van God de Zoon, 
Christus Zijn dood, begrafenis en opstanding is de bijzondere gebeurtenis 
waarop alle genade is gericht. 
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   Hoewel de wet nooit toereikend was en alleen aanvaardbaar als een product 
van de verdraagzaamheid van God de Vader, hoeft God het niet langer te 
verdragen omdat de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, het voldoende 
offer was dat Gods toorn tegen de zonde tevreden stelde. Net zoals Paulus aan 
het lichaam van Christus uitlegt dat "…uit de werken der wet geen vlees zal 
gerechtvaardigd worden" (Galaten 2:16), legt het boek Hebreeën aan Israël het 
betere offer uit dat hun Lam geslacht was vanaf de grondlegging van deze 
wereld. 

   Veel verwarde commentatoren, voorgangers en leraren zeggen van vers 9 in 
onze tekst dat God "het eerste wegneemt, om het tweede te stellen",  betekent 
dat God de wet wegnam en onze kerk, het lichaam van Christus, instelde. In 
feite identificeert de context de waarheid betreffende hetgeen God aan het 
doen was, Hij nam het Oude Testament van Israël weg en vervangt het door 
Israëls Nieuwe Testament. Wij als het nieuwe schepsel (2 Kor. 5:17), het 
Lichaam van Christus, hebben geen deel aan beide verbonden (Efeziërs 2:12) 
en wij zijn Israël niet (Galaten 3:28, Kol.3: 11). 

   Duidelijkheid vervangt verwarring wanneer we vaststellen dat de relatie van 
Israël tot de wet blijft bestaan in het Nieuwe Testament: 

“Jeremia 31:33: Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken 
zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; 
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

“Ezechiël 36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in 
Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

“Hebr. 8:10: Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israels maken zal na die dagen, zegt 
de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; en 
Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

   En omdat we gescheiden zijn van beide Testamenten, hebben we niet zo'n 
relatie met de wet: 

“Rom.6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar 
onder de genade.  

“Gal.3:24-25: 24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het 
geloof zouden gerechtvaardigd worden. 25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet 
meer onder den tuchtmeester. 

“Gal. 5:1: Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet 
wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. 

   Wat nu volgt is een deel van de Schrift dat zo veracht wordt door het Rooms-
Katholicisme dat men de conclusie kan trekken dat het verwijderen van deze 
verzen de reden is dat hun primaire Griekse manuscript (Vaticanus) eindigde in 
het vorige hoofdstuk. 



 

105 
 

 

“Hebr. 10:10-14: 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des 
lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied. 11 En een iegelijk priester 
stond wel alle dagen dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, 
die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen; 12 Maar Deze, één slachtoffer 
voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter 
hand Gods; 13 Voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden tot 
een voetbank Zijner voeten. 14 Want met één offerande heeft Hij in 
eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 

   Uit de Amerikaanse Religieuze Identificatie Enquête van 2008 bleek dat er 
57.199.000 Rooms-Katholieken in de Verenigde Staten zijn en beweerd wordt 
dat er wereldwijd een miljard zijn. Voeg de Episcopals, Grieks-orthodoxen, 
Russisch-orthodoxen en waarschijnlijk enkele andere denominaties toe die 
beweren ook priesters te hebben, en je hebt heel veel mensen die misleid zijn: 

   Miljoenen en miljoenen arme verloren zielen wordt verteld dat de wafel, die 
ze eten, die uit de bakkerij komt, het lichaam van Christus wordt, en die ze 
binnen een paar dagen verteren en ontlasten. 

   Miljoenen en miljoenen arme verloren zielen die het kruisteken maken, alsof 
ze 'hun hart willen kruisigen en hopen te sterven'. 

   Miljoenen en miljoenen arme verloren zielen die heidense kralensnoer 
strelen terwijl ze tot Maria bidden, niet wetend dat God geen moeder had. 

   Hoe ongepast en verachtelijk voor misleide mannen om de positie van 
priesters in te nemen wanneer: “Want er is één God, er is ook één Middelaar 
Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; (1 Tim.2:5). 

   Rooms-katholieken gaan naar hun kerken en zien Christus afgebeeld als 
zijnde nog steeds dood, hangend aan het kruis; en met het oog daarop zijn ze 
bereid om tot iedereen, van St. Apollinia (de beschermheilige van tandartsen) 
Hadrianus (de beschermheilige van de slagers), te bidden. Het zou geen goede 
zaak zijn om die twee met elkaar te vermengen. 

   Drie inch hoge standbeeldjes van St. Joseph worden routinematig 
ondersteboven begraven door makelaars in onroerend goed, gepaard gaande 
met gebeden waarin wordt geëist dat Joseph het pand verkoopt, als het pand is 
verkocht belooft de verkoper dat Joseph zal worden opgegraven, gewassen en 
een ereplaats krijgt. Als u een schaakspel heeft, kunt u veel geld verdienen 
door elk schaakstuk afzonderlijk te verkopen als een beeldje van Joseph. U zou 
Joseph op een paard hebben, Joseph in een kasteel, enzovoort: het is 
onwaarschijnlijk dat rooms-katholieken zich zouden afvragen wat u verkoopt. 
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   Tegelijkertijd lijken priesterlijke geleerden en intellectuelen ervan te genieten 
zich te verdiepen in obscure en esoterische onderwerpen, terwijl ze er niet in 
slagen zeer eenvoudige woorden te begrijpen, zoals 'één' en 'eenmaal'. 

   Het is duidelijk uit deze verzen dat het offer van Jezus Christus niet herhaald 
hoeft te worden; het was een "voor eens en altijd" offer, en het ontneemt de 
blinde potentaten van hun priesterschap om hun volgelingen de gracht in te 
leiden (Mattheüs 15:14). In plaats van de duidelijke woorden van de Schrift te 
accepteren en te geloven, denken deze pauselijke huichelaars, deze esoterische 
en pedante (= verwaand, wijsneuzig) personen dat zij wijs zijn maar het zijn 
dwazen (Rom. 1:22). 

 

“Hebr. 10:15-18: 15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook; 16 Want nadat 
Hij te voren gezegd had: Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal na die 
dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die 
inschrijven in hun verstanden; 17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal 
Ik geenszins meer gedenken. 18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen 
offerande meer voor de zonde. 

   Dat de Heilige Geest getuigde van de veranderingen die waren aangebracht 
door het " voor eens en altijd" offer van hun Messias, werd begrepen doordat: 

“Hebr.2:4: God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei 
krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil.  

   Hier in het boek Hebreeën is het getuigenis van de Heilige Geest verbonden 
met de profetieën die al meer dan zevenhonderd jaar van kracht waren: 

“Ezechiël 36:26: En Ik zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwen geest geven in het 
binnenste van u; en Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlesen hart 
geven. 

“Jeremia 31:33-34: 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel 
maken zal, spreekt de Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart 
schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet 
meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den Heere! 
want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de Heere; 
want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken. 

   Nogmaals, in Hebr. 10 vers achttien, zien we het belang van 'eenmalig' versus 
'wederom'. Omdat er geen offer meer is voor de zonde, is er dus helemaal geen 
plaats meer voor boetedoening, priesters en wafels. De meest toepasselijke 
reactie zou er één zijn van geloof en dankbaarheid. 
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“Hebr. 10:19-20: 19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te 
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 20 Op een versen en levenden 
weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn 
vlees; 

   De Hebreeuwse broeders wordt hier opgedragen dat de toegang tot het 
heiligste niet tot stand komt door het offeren van (dode) stieren en bokken, 
maar eerder door het (levende) offer van hun Messias. Dat dit een "versen en 
levenden" weg was verklaart waarom het zo noodzakelijk was dat deze 
veranderingen door de Heilige Geest werden getuigd. 

 

“Hebr. 10:21-22: 21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis 
Gods; 22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid 
des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het 
lichaam gewassen zijnde met rein water. 

   Het betere priesterschap van Christus voorziet, naar de orde van 
Melchizédek, in de ceremoniële reiniging die ongeveer zeshonderd jaar eerder 
was geprofeteerd:  

“Ezechiël 36:25: Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 
onreinigheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen. 

   Er moet op worden gewezen dat als u de doop van Romeinen hoofdstuk zes 
begrijpt dat, Galaten hoofdstuk twee, 1 Korintiërs hoofdstuk 12, en 
Kolossenzen hoofdstuk twee ook geen water bevatten, u zult vroeg of laat ook 
begrijpen dat er meer droge dopen dan natte dopen zijn. 

   En hoewel onze ene doop van Efeziërs 4: 5 één van de zeven droge dopen in 
de Bijbel is, was dat niet het geval voor Israël, omdat hun getuigenis van geloof 
in hun Messias werd getoond door de waterdoop: 

“Lukas 7:29-30: 29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van 
Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden 
hebben den raad Gods tegen zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.  

   Nadat zij hun Messias hadden ontvangen (Johannes 1:11-12), waarvan zij 
getuigden door gedoopt te worden (Johannes 1:30-31), was het enige wat 
overbleef om te volharden tot een bepaalde  tijd dat hun genade werd 
geschonken door hun komende Koning in Zijn komende koninkrijk: 

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

“Hand. 3:20-21: 20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 
Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God 
gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 
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“Hebreeën 10:23-25: 23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast 
houden; (want Die het beloofd heeft, is getrouw); 24 En laat ons op elkander 
acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 25 En laat ons 
onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte 
hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de 
dag nadert. 

   Eén focus van de Hebreeuwse brieven is de definitie van liefde en goede 
werken die in deze passage worden genoemd. De getrouwe belofte in de 
tussenzin is duidelijk afhankelijk van die liefde en die goede werken en moet 
niet worden verward met onze onvoorwaardelijke beloften die het product zijn 
van geloof en genade: we zijn volmaakt in Christus (Kolossenzen 2:10) en dat 
zijn zij niet. 

   Het boek waarmee we bezig zijn, Hebreeën, besluit met de nadruk op goede 
werken, vooral in vers 21 in hoofdstuk 13. Die goede werken zijn de kern van 
het volgende boek, Jacobus, dat geschreven is aan de twaalf stammen (Jakobus 
1:1) en de werken benadrukt (Jakobus 2:18). Jacobus besluit met 
waarschuwingen en instructies als het gaat om mensen die de belijdenis van 
hun geloof in de Messias, als komende Koning, niet vasthouden; en Petrus 
behandelt deze kwesties in de volgende twee boeken. (1 en 2 Petrus). 

   De drie brieven van Johannes leggen uit wat het tergen van de liefde inhoudt, 
maar dat is niet alles: Johannes, vooral in 1 Johannes 1, biedt een reeks tests 
aan waarbij gelovig Israël valse leraren kan identificeren. 

   Judas waarschuwt voor aarzeling door het Hebreeuwse volk te vermanen om 
te strijden voor het geloof dat ooit aan de heiligen werd overgeleverd, zoals 
ook wordt vermeld in Hebreeën 2:3. 

   Ze moesten samenkomen toen de dag van de Heer naderde, de dag waarop 
Christus naar Israël zou terugkeren zoals was beloofd; en dan zou Hij dienen als 
hun Koning der Koningen en Heer der Heren. 

   Veel predikers, met slecht bezochte avond- of midweekse vergaderingen, 
gebruiken Hebreeën 10:25 om hun gemeenteleden aan te sporen om die 
samenkomsten bij te wonen. Een dergelijke verdraaiing van de Schriften zou de 
gemeente moeten motiveren om hun prediker te vervangen door iemand die 
het woord der waarheid recht snijdt (2Tim. 2:15); en van hen, die de onderlinge 
samenkomsten niet bezoeken, wordt getuigd in de volgende verzen. 
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“Hebr. 10:26-28: 26 Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der 
waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de 
zonden; 27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des 
vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden. 28 Als iemand de wet van Mozes 
heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid, onder twee of drie 
getuigen; 

   Wij, die volmaakt zijn in Christus (Kolossenzen 2:10, en vrede met God 
hebben (Romeinen 5:1) worden niet bedreigd met oordeel en vurige 
verontwaardiging als we de avond- of midweekse dienst missen. Dat is een 
goede zaak, omdat al onze zonden opzettelijk zijn (1 Korinthiërs 10:13), en dus 
zou de hemel leeg zijn en zouden we in de hel zijn, als dit vers onze leer zou 
zijn. 

   De bediening van de Heilige Geest binnen gelovig  Israël zorgt ervoor dat zij in 
Gods inzettingen wandelen (Ezechiël 36:27), al hun eigendom verkopen 
(Handelingen 2:45) en tot de dood getrouw zijn (Openbaring 2:10). Voor hen 
stond opzettelijke zonde (opzettelijk zondigen) gelijk aan het lasteren van de 
Heilige Geest; en daar was geen offer meer voor (Mattheüs 12:31-32). 

   Onze situatie, door Gods genade in de bedeling van genade, verschilt van de 
situatie van Israël.  Wetende dat dit het tegengif is voor de venijnige verwarring 
die volop aanwezig is in het Christendom van vandaag de dag, zoals de meeste 
verkeerde leerstellingen, die vandaag in kerken wordt onderwezen, een juiste 
leer is voor Israël in de tijd van Jakob ’s  benauwdheid (Jeremia 30:7).  

   Het moet niet gezegd worden dat wij die weten dat de wet zwak en arm is 
(Galaten 4:9) en weten dat we niet onder de wet zijn (Romeinen 6:14)  
antinomianen zijn die de wet verachten met dien verstande dat wij de 
schoolmeester functie van de wet respecteren (Galaten 3:25) en de wet goed 
is, zo iemand die wettelijk gebruikt (1 Timotheüs 1:8). Simpel gezegd, we 
erkennen dat de wet in het verleden het verbond van Israël was, een schaduw 
van de toekomstige dingen van Israël; maar wij weten dat wij het lichaam van 
Christus zijn (Kolossenzen 2:16-17). 

 

“Hebr. 10:29-30: 29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig 
geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des 
testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was, en den Geest der 
genade smaadheid heeft aangedaan? 30 Want wij kennen Hem, Die gezegd 
heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: 
De Heere zal Zijn volk oordelen. 
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   Gods uitverkoren volk, Israël (Deuteronomium 7:6), werd gewaarschuwd voor 
een tijd van grote rampspoed in Deuteronomium 32; en de mensen aan wie dit 
boek Hebreeën is geschreven, zijn de Hebreeën die leven wanneer de 
voorspelde verdrukking daadwerkelijk plaatsvindt. Dat is de reden waarom 
Deuteronomium 32 in dit deel van het boek Hebreeën wordt geciteerd: 

“Deuteronomium 32:35-36: 35 Mijn is de wraak en de vergelding, ten tijde als hunlieder voet 
zal wankelen; want de dag huns ondergangs is nabij, en de dingen, die hun zullen gebeuren, 
haasten. 36 Want de HEERE zal aan Zijn volk recht doen, en het zal Hem over Zijn knechten 
berouwen; want Hij zal zien, dat de hand is weggegaan, en de beslotene en verlatene niets is. 

   Dat de "Geest van genade" niet hetzelfde is als de bedeling van genade, moet 
duidelijk zijn uit: 

“Zacharia 12:10: Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik 
uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij 
doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een 
enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een 
eerstgeborene. 

   Wanneer Christus terugkeert om zijn koninkrijk op deze aarde te vestigen zal 
het huis van David Hem zien die zij doorstoken hebben, en op dat moment zal 
het Hebreeuwse volk, dat heeft geloofd, de genade ontvangen die hen beloofd 
was (1 Petrus 1:13). 

    Let op de wederkerigheid in het feit dat Israël kermt over haar eerstgeborene 
(Openbaring 12:2) en de Heer rouwt om zijn eerstgeborene (Exodus 4:22), want 
de Heer zal zijn volk oordelen. 

   Daarom, nadat de situatie op orde is gebracht met de keuze tussen een 
hevige straf en genade, wordt het argument in het volgende vers afgesloten: 

 

“Hebr.10:31: Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.  

   Voor het Lichaam van Christus: 

“2 Tim.1:7: Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht, 
en der liefde, en der gematigdheid. 

   Maar voor Israël was angst bedoeld om hen te motiveren om tot het einde 
toe te volharden (Mattheüs 24:13), zoals meer dan driehonderd vermeldingen 
van 'angst' in het Oude Testament dat bevestigen. 

   In plaats van bang te zijn om in de handen van de levende God te vallen, 
kunnen wij ons verheugen wanneer we in de armen van onze liefhebbende 
God vallen, volmaakt in Christus en vrede met God (Kolossenzen 2:10, 
Romeinen 5:1). 
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   Hebreeën 10:26-31 heeft verdrukt Israël als haar leerstellige toehoorders; en 
dat geldt trouwens ook voor vers 25 en de rest van het boek. 

   Helaas proberen veel Christenen hun eigen ziel te redden door de 
voorschriften van het koninkrijk na te leven die in Mattheüs worden gevonden. 
Nog veel meer Christenen passen zich aan naar het voorbeeld van Pinksteren 
en het boek Handelingen. En niet weinige hoogmoedige, “beter dan u”, 
zogenaamde heiligheid mensen, hebben gekozen om te leven in angst en 
schroom vanuit dit boek Hebreeën. 

 

“Hebr. 10:32-33: 32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij 
verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. 33 Ten dele, als 
gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt; en ten 
dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld 
werden. 

   De vroegere dagen waren onder hun aandacht gebracht, toen de 
Hebreeuwse lezer van het boek Hebreeën werd herinnerd aan Pinksteren 
(Hebreeën 2:4) toen ze zo'n bezienswaardigheid waren dat de waarnemers 
dachten dat ze dronken waren (Handelingen 2:13) . 

   Er komt een vreselijk lijden voor degenen die zich in de zeventigste week van 
Daniël gaan bevinden, de tijd van de benauwdheid van Jakob. Niet in staat om 
te kopen of te verkopen (Openbaring 13:17); deze mensen ondergaan een 
grote reeks van kwellingen, precies zoals Christus van te voren gewaarschuwd 
heeft in de hoofdstukken 24 en 25 van Mattheüs. 

   De Hebreeuwse brief over de Verdrukking, van Jakobus, staat vol met 
soortgelijke waarschuwingen (Jacobus 1:11; 2: 5-6, 15-17; 5:1-3). 

   Hun Verdrukkingen waren zo ernstig dat één van hun leiders werd gestenigd 
tot de dood (Handelingen 7:60), de twaalf stammen werden verstrooid 
(Handelingen 8:1) en er was weinig twijfel over dat de tijden geprofeteerd door 
Joël (Handelingen 2:16- 17) plaats vonden. 

 

“Hebr. 10:34: Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de 
roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in 
uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen. 

   Wie de brief aan de Hebreeën dan ook schreef, diegene zat in de gevangenis 
en ontving mededogen van het Hebreeuwse volk: dat lijkt Paulus te elimineren 
als de schrijver, aangezien het Hebreeuwse volk tevreden was toen Paulus 
gevangen werd genomen (Handelingen 16:16-24, Handelingen 17:6). 
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   Verder was degene die Hebreeën schreef niet van plan om de hemel te 
bezetten, zoals Paulus, maar verwachtte dat er iets beters uit de hemel zou 
komen (Hebr.10:37) tot de gelovigen die wachtten (Hebr.10:39). 

   Wij die volmaakt zijn in Christus (Kolossenzen 2:10), hebben niets beters 
nodig; maar aangaande Israël blijft dit boek hen aanmoedigen dat er betere 
dingen liggen te wachten wanneer hun Messias terugkeert als Koning der 
Koningen en Heer der Heren. 

   Hun Messias was immers beter dan: engelen (Hebr. 1: 4), Mozes (Hebreeën 3: 
3), Jozua (Hebreeën 4: 8-9), Aäron (Hebreeën 7:32) en de wet ( Hebr. 10: 1-10). 

   En uit dit boek is het Hebreeuwse volk verzekerd van iets beters: verbond 
(Hebr. 7:26), beloften (Hebr. 8: 6), blijvend goed (Hebreeën 10:34) en land 
(Hebr. 11:16 en 40) 

 

“Hebr. 10:35-39: 35 Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote 
vergelding des loons heeft. 36 Want gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, 
den wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen; 37 
Want: Nog een zeer weinig tijds en Hij, Die te komen staat, zal komen, en niet 
vertoeven. 38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand 
zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. 39 Maar wij zijn niet van 
degenen, die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen, die geloven tot 
behouding der ziel. 

   Vertrouwen houden, volharden tot het einde toe, het geloof behouden, 
goede werken doen terwijl ze wachten op de wederkomst van Christus, 
wanneer de genade naar Israël gebracht zal worden, was blijkbaar een 
probleem. 

“2 Petrus 3:3-4: 3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die 
naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, 4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner 
toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van 
het begin der schepping. 

“1 Petrus 1:9: Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. 

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

   De mensen tot wie deze brief gericht is, moeten de wil van God doen om hun 
belofte te ontvangen, terwijl wij de belofte van onze Heiland hebben dat Hij 
alles heeft gedaan wat onze ziel nodig heeft om gered te worden (2 Korinthiërs 
5:21). 

   Voor de Hebreeën is het door geloof te hebben in Gods instructies, de wil van 
God te doen, geduldig te zijn, de belofte te ontvangen. Voor het Lichaam van 
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Christus in deze huidige bedeling is het om het evangelie van onze redding te 
horen, het te geloven en door de Geest te worden verzegeld. 

“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie 
uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld 
geworden met den Heiligen Geest der belofte; 

   Hele denominaties hebben kaartenhuizen gebouwd door deze passages 
verkeerd te interpreteren, door de Hebreeuwse leer toe te passen op het 
Lichaam van Christus. 

   We zouden tientallen pagina's kunnen vullen met het identificeren van 
commentatoren en geleerden die deze passages tot hun eigen verwarring 
verwoesten, zo niet vernietigen. 

   Heel veel leraren en uitleggers hebben een “wezen” uitgevonden dat niet kan 
bestaan, de zogenaamde 'Hebreeuwse Christenen', om een excuus te hebben 
voor het toepassen van de Hebreeuwse leer op het lichaam van Christus. 

   In dit commentaar op het boek Hebreeën wordt u een andere beschouwing 
gegeven namelijk dat wij, Bijbelgelovigen met een Midden-Handelingen positie, 
die het woord der waarheid recht snijden, ten gevolge van het voorgaande  het 
Hebreeuwse volk en hun leringen en beloften scheiden van het Lichaam van 
Christus, welke afzonderlijke en verschillende leringen en beloften heeft.  

 

                                       Hebreeën 10: 11-14  
 
            En een iegelijk priester stond wel alle dagen dienende,  
                  en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende,  
                die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;   
    Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende,  
               is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;  
                                     die geheiligd worden. 
 
                               
 

                                              HOOFDSTUK ELF 

   In hoofdstuk 11 wordt het 'Geloofshoofdstuk' of de 'Christelijke Eregalerij' 
genoemd, maar het geeft wel een definitie van het woord 'geloof' en bevat 
vervolgens veel historische voorbeelden van mensen die hun geloof hebben 
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getoond; maar er zijn geen Christenen in het hoofdstuk en daarom moet u zich  
afvragen: geloof in wat? 

Geloof moet een onderwerp hebben. 

  Geloof op zichzelf is onvoldoende.  

   Israël had geloof in de verbonden die door Jehova werden gegeven, terwijl 
ons geloof is in de verzoening, door Christus, voor onze zonden. 

   Het Hebreeuwse volk vertoonde werken als het product van hun geloof, 
terwijl wij vertrouwen op het werk van Christus voor ons,  door ons geloof, en 
dat zonder werken (Romeinen 11:6; Titus 3:5). 

   Voor Israël is, net zoals Jacobus schreef, het geloof zonder werken dood 
(Jakobus 2:18-20).  In het Lichaam van Christus zijn we gered tot goede werken, 
niet omwille van goede werken (Efeziërs 2:8-10). 

 

“Hebr. 11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en 
een bewijs der zaken, die men niet ziet. 

“Rom.10:17: Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 

   Iemand kijkt naar een "gebedsgenezer" op televisie en ziet mensen op de 
grond vallen die lachen  en blaffen en zegt: "Het moet waar zijn omdat ik het 
zie". 

   Moeten we onze Bijbels dan verbranden? 

“2 Kor. 5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.) 

   Laten we onze Bijbels niet verbranden: laten we onze Bijbels geloven en 
bestuderen om onszelf beproefd aan God voor te stellen. 

   Geloof wordt voortgebracht door de Bijbel (Romeinen 10:17); en ons 
Christelijk geloof werkt binnen de grenzen van de Bijbelse leer (2 Timotheüs 
2:15, 3:16-17). 

   Wensen is geen geloof, en wensen maakt niemand gelovig. 

   Wij hebben geloof dat is gebaseerd op de Bijbel, ongeacht hoe we ons voelen, 
ongeacht wat we kunnen zien, en ongeacht de omstandigheden. 

   Israël geloofde dat het rechtvaardig zou zijn door de wetten en inzettingen te 
behouden die Jehova had gegeven: 

“Deuteronomium 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al 
deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. 

“Rom. 10:5: Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De 
mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. 



 

115 
 

   Ons geloof rust niet in de wet, maar in Christus: 

“Rom. 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft. 

   Dat betekent dat het voorwerp van iemands geloof ertoe doet. Wij zijn niet 
onder de wet, maar onder de genade (Romeinen 6:14); en dus is het voorwerp 
van ons geloof niet de wet, maar Christus. Israëls geloof was om te leven 
volgens de wet die Jehova God hen had gegeven. 

   Het verhaal wordt verteld over een kind dat thuiskwam uit de kerk en door 
zijn ouders werd gevraagd wat hij had geleerd op de zondagsschool. "Ik heb 
geleerd wat geloof is", zei hij; en zijn ouders vroegen hem om het ze te 
vertellen, zodat ze het zouden weten. "Geloof is geloven in dingen die niet zo 
zijn", heeft het kind zijn ouders verteld en ze hebben allemaal gelachen. 

   Helaas geloven de meeste Christenen 'dingen die niet zo zijn' voor het 
Lichaam van Christus, in plaats daarvan claimen ze de koninkrijks-beloften die 
aan het Hebreeuwse volk zijn gegeven. Wanneer hun geloof, met het 
verkeerde leerstellige object, niet werkt, vervalsen ze het of stoppen ze ermee.  

   Het is onvoldoende om gewoon geloof te hebben en het is onvoldoende om 
Bijbels te zijn. Men moet vertrouwen hebben in Gods woorden, recht 
gesneden. 

 

“Hebr.11:2: Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen. 

   Nadat hij het geloof heeft gedefinieerd en de lezer kennis heeft gegeven van 
de betere dingen waar ze geloof in moeten hebben, gaat de schrijver van het 
boek Hebreeën verder met het voorbeeld van het geloof. 

 

“Hebr. 11:3: Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods 
is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, 
die gezien worden. 

   Het is belangrijk op te merken en te onthouden dat: "door geloof" en "uit 
geloof" verschillend zijn. 

   "Door" wordt gebruikt als een bijwoord en communiceert dat iets wordt 
toegeschreven aan de gelovige als resultaat van het hebben van geloof. 

   "Uit" wordt gebruikt als een voorzetsel en communiceert dat de gelovige 
verricht als resultaat van het hebben van geloof. 

   Hier is een voorbeeld dat dit belangrijke onderscheid moet verduidelijken: 

“Rom.3:30: Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het 
geloof, en de voorhuid door het geloof. 
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   Uit geloof heeft de besnijdenis (Israël van het verbond) op een manier 

gefunctioneerd die God behaagde. 

   Door geloof in het volbrachte werk van Christus zijn de onbesnedenen (het 

Lichaam van Christus zonder verbond) gerechtvaardigd zonder werken 
(Romeinen 4: 5). 

   We begrijpen dat Hebr. 11 vers drie, hierboven, door geloof was. 

   Werken waren uit geloof in de verzen vier tot veertig van Hebr. 11. 

 
 

Opmerking van de vertaler: De Staten vertaling heeft niet UIT maar DOOR het 

geloof in de versen vier tot veertig en dat is dus niet correct! Ik ga in de nu 
volgende verzen het DOOR geloof steeds vervangen door UIT het geloof. 
 

 

 

“Hebr. 11:4: UIT (SV:door) het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode 
geofferd dan Kain, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij 
rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve 
geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. 

   Wanneer u het verslag leest van het offer van Abel, het meerdere offer 
(Genesis 4:4-5), is het interessant dat er geen sprake is van geloof; toch deed 
Abel wat hij deed uit geloof. 

   Zijn ouders hadden Abel heel goed kunnen inschrijven in de “Theologie van 
de Vijgenblad school”, waarbij Abel had kunnen leren dat een dierenoffer veel 
beter zou zijn dan Kaïns vruchten van de vervloekte aardbodem. Abel voldeed 
op een manier die God welgevallig was omdat Abel geloof had in wat hem was 
verteld. 

 

“Hebr. 11:5: UIT (SV: door)  het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij 
den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God 
weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat 
hij Gode behaagde. 

   Henoch behaagde God omdat Henoch, uit het geloof, volgens Gods 
instructies leefde. 
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“Hebr. 11:6: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die 
tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem 
zoeken. 

   Het is juist gezegd dat God zielen redt "uit genade door geloof" in elke 
bedeling, maar het is alleen in onze bedeling van genade dat geloof op zichzelf 
staat (zonder werken). Dit vers verklaart een belangrijke waarheid voor Israël 
en is de aanvulling van: 

“Jakobus 2:20: Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 

   Hier leert Israël dat werken zonder geloof ook dood zijn, iets dat welbekend is 
bij Hebreeën, zoals koning David, die schreef:  

“Psalm 51:16-17: 16 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in 
brandofferen hebt Gij geen behagen. 17  De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een 
gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten. 

 

“Hebr. 11:7: Uit  (SV: door) het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak 
vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd 
geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door 
welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der 
rechtvaardigheid, die naar het geloof is. 

   Aangezien dit een commentaar is op het boek Hebreeën, zou het niet gepast 
zijn om commentaar op het Oude Testament van Israël te geven. Immers, de 
Hebreeuwse lezers van dit boek moeten leren van deze historische 
voorbeelden door te handelen in overeenstemming met Gods instructies voor 
hen. 

   Uit geloof in wat God hem had verteld bouwde Noach de ark: Als Noach dat  
niet had gedaan dan zou hij zeker verdronken zijn. 

 

“Hebr. 11:8-10: 8 Uit (SV: door) het geloof is Abraham, geroepen zijnde, 
gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel 
ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende, waar hij komen zou. 9 Door 
het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een 
vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Izak en Jakob, die 
medeerfgenamen waren derzelfde belofte. 10 Want hij verwachtte de stad, 
die fondamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is. 

   Paulus wijst in Romeinen hoofdstuk vier op Abraham als een voorbeeld van 
geloof. Jakobus wijst in zijn Hebreeuwse brief naar Abraham als een voorbeeld 
van werken. 
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   Paulus wijst naar Abraham, de heiden, terwijl hij nog niet onder het verbond 
van de besnijdenis was, terwijl Jakobus wijst naar de besneden Abraham die 
dienovereenkomstig moest handelen. 

   Zonder twijfel is de reden, dat Paulus en Jakobus Abraham gebruiken om hun 
verschillende leringen te illustreren, teneinde: het voorbeeld met het 
voorbeeld vergelijken en contrasteren. 

   Het moet ook duidelijk moeten zijn dat Abraham niet van plan was om naar 
de hemel te gaan, maar eerder naar een stad van goddelijke constructie en 
voorzieningen. 

 

“Hebr.11:11-13: 11 Uit (Sv: door) het geloof heeft ook Sara zelve kracht 
ontvangen, om zaad te geven, en boven den tijd haars ouderdoms heeft zij 
gebaard; overmits zij Hem getrouw heeft geacht, Die het beloofd had. 12 
Daarom zijn ook van één, en dat een verstorvene, zovelen in menigte 
geboren, als de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee 
is, hetwelk ontallijk is. 13 Deze allen zijn in het geloof gestorven, de beloften 
niet verkregen hebbende, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, 
en omhelsd, en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde 
waren. 

   Sara's baarmoeder werd dood geacht en Abraham was ver voorbij de 
zaaddragende leeftijd; toch kwam uit hun verbintenis het volk Israël, dit omdat 
Abraham en Sara voldeden en getrouw waren om dienovereenkomstig te 
handelen. En toch, de vervulling van hun beloften zou nog lang op zich laten 
wachten. 

   Toen Abraham en Sara zonder geloof optraden, brachten Hagar en Abraham 
de vijand van Israël voort, van die dag tot de huidige. 

   Het punt van dit gedeelte van het boek Hebreeuws is om “Israël in de 
Verdrukking” te vertellen dat, hoewel hun situatie op een dood spoor lijkt, ze 
moeten sterven in geloof, want van hen is het betere land met de betere 
beloften, het koninkrijk waarin ze zullen herrijzen , als ze niet verzwakken. 

 

“Hebr. 11:14-16: 14 Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, dat zij 
een vaderland zoeken. 15 En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, 
van hetwelk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben, om weder te 
keren; 16 Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. 
Daarom schaamt Zich God hunner niet, om hun God genaamd te worden; 
want Hij had hun een stad bereid. 
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    Niemand in een boek uit het Oude Testament dacht eraan om dood te gaan 
en naar de hemel te gaan, net zoals de meeste Joodse mensen, die je vandaag 
de dag ontmoet, zelfs niet geloven dat er een hemel is. Merk op dat de oudste 
van de Bijbelse boeken zegt dat: 

“Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan; 
(Job. 19:25). 

   Daar is een reden voor. 

   Naar de hemel gaan na de dood is een Paulinische waarheid die gereserveerd 
is voor de kerk die het lichaam van Christus is. (2 Korinthiërs 5:6 en 8; Efeziërs 
1: 3; Kolossenzen 3:2). 

   "Uw koninkrijk kome" was de belofte van Christus aan Israël, waarbij het 
hemelse koninkrijk naar de aarde zou komen (Openbaring 21: 2), resulterend 
in: " Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde" (Mattheüs 
6:10). 

   Terwijl het lichaam van Christus op weg is naar de hemelse gewesten, en dat 
volgens de openbaring der verborgenheid, en het juist is om op te merken dat 
het profetische programma altijd gericht is geweest op het betere land 
waarover wordt gesproken in: 

“Daniël 2:44: Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een Koninkrijk 
verwekken, dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden; en dat Koninkrijk zal aan geen 
ander volk overgelaten worden; het zal al die koninkrijken vermalen, en te niet doen, maar 
zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. 

 

“Hebr. 11:17-19: 17 Uit (SV: door)  het geloof heeft Abraham, als hij verzocht 
werd, Izak geofferd, en hij, die de beloften ontvangen had, heeft zijn 
eniggeborene geofferd, 18 (Tot denwelken gezegd was: In Izak zal u het zaad 
genoemd worden) overleggende, dat God machtig was, hem ook uit de doden 
te verwekken; 19 Waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. 

   De ironie in de passage is dat de belofte aan Abraham, om een groot volk te 
verwekken, vereiste dat Izak in leven moest blijven en zich moest voortplanten, 
en niet gedood moest worden door de hand van Abraham. Abraham 
belichaamt dan een op het geloof gebaseerde handeling: Abraham had geloof 
om te weten dat God, terwijl hij zijn eniggeboren zoon opofferde, de belofte na 
zou komen, hoewel dat leven vereiste uit een dode baarmoeder en vervolgens 
uit een dode zoon. 

   God de Vader offerde Zijn eniggeboren Zoon, en toch is elke belofte die God 
aan Israël heeft gedaan "die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen" (2 Kor.1:20). 
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“Hebr. 11:20: Uit (SV: door) het geloof heeft Izak zijn zonen Jakob en Ezau 
gezegend aangaande toekomende dingen. 

   Door voorkennis wist God welke hij lief moest hebben en welke hij moest 
haten, één en ander volgens Gods voorbestemde doelen met het uitverkoren 
Israël. Zowel Jakob als Ezau maakten keuzes en geen van beiden werd 
gedwongen. 

   De 'uitverkorene' in uw Bijbel is elke keer één van de twee entiteiten: Israël of 
Christus. En alleen doelen of programma's zijn voorbestemd, nooit mensen. 

   Calvijn had het fout. Maar dit is een commentaar op het boek Hebreeën en 
geen zinloos debat, zinloos daarin, dat, als Calvijn correct was, wat denkt u dat 
er dan voorbestemd zou zijn; en dus heeft het geen zin om het verder te 
bespreken. 

 

“Hebr. 11:21: Uit (SV: door) het geloof heeft Jakob, stervende, een iegelijk der 
zonen van Jozef gezegend, en heeft aangebeden, leunende op het opperste 
van zijn staf. 

   Uit dit vers blijkt dat, terwijl wij naar het uiterlijk kijken, de Heer kijkt naar het  
hart, want als we het verslag in Genesis lezen, vertekent dat Jakobs uiterlijke 
verschijning in Hebreeën 11:21:  

“Genesis 48:17-20: 17 Toen Jozef zag, dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Efraim 
leide, zo was het kwaad in zijn ogen, en hij ondervatte zijns vaders hand, om die van het 
hoofd van Efraim op het hoofd van Manasse af te brengen. 18 En Jozef zeide tot zijn vader: 
Niet alzo, mijn vader! want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. 19 
Maar zijn vader weigerde het, en zeide: Ik weet het, mijn zoon! ik weet het; hij zal ook tot een 
volk worden, en hij zal ook groot worden; maar nochtans zal zijn kleinste broeder groter 
worden dan hij, en zijn zaad zal een volle menigte van volkeren worden. 20 Alzo zegende hij 
ze te dien dage, zeggende: In u zal Israel zegenen, zeggende: God zette u als Efraim en als 
Manasse! En hij zette Efraim voor Manasse. 

 

“Hebr. 11:22: Uit (SV: door) het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van den 
uitgang der kinderen Israels, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente. 

   God roept Zijn volk Israël altijd uit Egypte, zie ook  Mattheüs 2:15. 

 

“Hebr. 11:23: Uit (SV: door) het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie 
maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen, dat het kindeken 
schoon was; en zij vreesden het gebod des konings niet. 
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   Dit was een daad van geloof door de ouders van Mozes, niet van Mozes. 

 

“Hebr. 11:24: Uit (SV: door) het geloof heeft Mozes, nu groot geworden 
zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden; 

   Nadat hij als kleinzoon in Farao's huis was opgegroeid was Mozes zijn 
ontkenning van wat zijn familie had kunnen zijn, een daad van grote moed. 
Mozes  zijn geloof in de God van Israël motiveerde hem, wat resulteerde in: 

 

“Hebr. 11:25: Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te 
worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben; 

    Er is veel goede prediking waarbij “de geneugten van de zonde voor een tijd” 
worden behandeld, wat eens te meer bewijst dat vaak goede prediking 
gebaseerd is op slechte leerstellingen. Het is juist om tegen de zonde te 
prediken; maar er is groot gevaar in het volgende vers: 

 

“Hebr. 11:26: Achtende de versmaadheid van Christus meerderen rijkdom te 
zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding des loons. 

   Hebreeën 11:26 zegt niet dat Mozes naar Christus uitzag of dat Mozes dat op 
de één of andere manier wist; Christus zou op een dag het betere offer van 
Israël zijn. Wat het vers zegt is dat Mozes hetzelfde soort smaad onderging als 
Christus; en het is de schrijver van dit boek die die smaadheden met elkaar 
verbindt, het is niet Mozes die vooruit zag naar Christus. 

   Het gevaar is dat predikers en commentatoren, die waarschuwen tegen 
zonden in hun vergeestelijkte exegese, de wet met genade zullen vermengen 
en Mozes naar het kruis laten kijken, wat hij niet deed. Eén van de leidende 
dispensationalisten van de vorige eeuw (J. C. O'Hair) had gelijk toen hij zei dat 
"mensen de Schrift vergeestelijken omdat ze de geestelijke ogen missen om te 
zien wat de verzen werkelijk zeggen, wat resulteert in het vertellen van 
geestelijke leugens". 

 

“Hebr.11:27-28: 27 Uit (SV: door) het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet 
vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den 
Onzienlijke. 28 Door het geloof heeft hij het pascha uitgericht, en de 
besprenging des bloeds, opdat de verderver der eerstgeborenen hen niet 
raken zou.   
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   Uit het geloof trad Mozes op: door het geloof geloofde Mozes in het Pascha. 
Uit geloof en door geloof zijn verschillend 

“Roman 3:30: Nademaal Hij een enig God is, Die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het 
geloof, en de voorhuid door het geloof. 

 

“Hebr. 11:29: Uit  (SV: door) het geloof zijn zij de Rode zee doorgegaan, als door 
het droge; hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. 

 
 

Het nu volgende is niet van toepassing op onze Staten vertaling! 

 
Neem even de tijd om de kaarten achter in uw Bijbel te bekijken: waarschijnlijk 
staat op de derde of vierde kaart in uw Bijbel: "de uittocht" of "De wandel van 
Mozes" met de kinderen van Israël in de woestijn. Let er goed op dat de kaart 
in uw Bijbel niet laat zien dat Mozes de Rode Zee passeert, maar eerder een 
pad heeft getrokken dat het oversteken van de Rode Zee vermijdt. Hetzelfde 
zal gebeuren als je elke Bijbel in je huis, in je kerk en in de christelijke 
boekhandel controleert. 
 

              

“Hebr.11:30: Uit  (SV: door) het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, als zij 
tot zeven dagen toe omringd waren geweest. 

  Vermoedelijk hebben archeologen de muren gevonden en er zijn mensen die 
zeggen dat dergelijke vondsten mensen helpen om de Bijbel te geloven. 
Interessant is dat het eerste vers van dit hoofdstuk de leugen blootlegt van 
dergelijke apologetiek. 

  De Lijkwade van Turijn kan onmogelijk de begrafenis kleding van Christus zijn 
omdat Jezus zijn lichaam werd omhuld met zuiver fijn lijnwaad (Mattheüs 
27:59); en een apart gelegde zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was 
(Johannes 20:7), in plaats van een kleed over de hele lengte van Zijn lichaam. 
En er zijn genoeg zogenaamde stukken van het kruis in bijgelovige Rooms-
Katholieke kerken dat, als ze allemaal werden verzameld, u er een zomerhuis 
met een aangebouwde garage van zou kunnen bouwen. 

   Vooroordelen en beelden die huilen, hallucinaties van zwevende halo's, 
optredens van Maria en verschijningen van dode mensen, engelen met vleugels 
en duivels met horens: zottenpraat!  
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“Hebr. 11:1: Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der 
zaken, die men niet ziet. 

 

“Hebr.11:31: Uit (SV: door) het geloof is Rachab, de hoer, niet omgekomen met 
de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. 

   Rachab was een hoer waarvan dit vers getuigt; maar we weten ook dat 
Rachab de verspieders verstopt had onder stelen van vlas die ze op het dak had 
gelegd (Jozua 2:6). Hoewel het geen excuus is voor hoererij, wordt gezegd dat 
het werken met vlas ook een activiteit is die wordt uitgevoerd door de 
deugdzame vrouw uit Spreuken 31:13. Misschien zorgde het geloof in Jehova 
voor de rehabilitatie van Rachab. 

 

“Hebr. 11:32: En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, 
zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en 
Samuel, en de profeten; 

   David zou de laatste zijn, als de mensen in chronologische volgorde waren 
geplaatst, echter wordt Samuel hier uitgekozen, net zoals Petrus Samuel met 
Pinksteren uitkiest: 

“Hand. 3:24: En ook al de profeten, van Samuel aan, en die daarna gevolgd zijn, zovelen als 
er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen te voren verkondigd. 

   Het Hebreeuwse volk zou weten dat het koppelen van David en Samuël wees 
op het feit dat Samuël David had ingelicht over het beloofde koninkrijk voor 
Israël (2 Samuël 7). 

   “En wat zal ik nog meer zeggen?”. 

   Hij zou heel veel zeggen in de volgende paar verzen. In hetgeen hij meer zal 
gaan zeggen zult u de meest verbazingwekkende samenvatting van de inhoud 
van dit hoofdstuk zien, vermeerderd door het toevoegen van de tussen haakjes 
geplaatste namen.  

 

“Hebr. 11:33-35: 33 Welken door het geloof koninkrijken hebben overwonnen 
(David), gerechtigheid geoefend (Salomo), de beloftenissen verkregen (Jabez), 
de muilen der leeuwen toegestopt (Daniël); 34 De kracht des vuurs hebben 
uitgeblust (drie Hebreeuwse kinderen), de scherpte des zwaards zijn 
ontvloden (Jakob), uit zwakheid krachten hebben gekregen (Gideon), in den 
krijg sterk geworden zijn (Simson), heirlegers der vreemden op de vlucht 
hebben gebracht (Joab); 35 De vrouwen hebben hare doden uit de opstanding 
weder gekregen (Sulammitische vrouw); en anderen zijn uitgerekt geworden, 
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de aangeboden verlossing niet aannemende (Mozes), opdat zij een betere 
opstanding verkrijgen zouden. 

   Hier wordt de overgang van Israël van het Oude naar het Nieuwe Testament 
kenbaar gemaakt en de overgang van "uit geloof" naar "door geloof" voltooid. 
Hier wordt de belofte aan Israël werkelijkheid en zullen de betere dingen van 
Israël spoedig verschijnen. 

 

“Hebr. 11:36-37: 36  En anderen hebben bespottingen en geselen geproefd, en 
ook banden en gevangenis; 37 Zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, 
verzocht, door het zwaard ter dood gebracht; hebben gewandeld in 
schaapsvellen en in geitenvellen; verlaten, verdrukt, kwalijk gehandeld zijnde; 

   Simson, Jozef, Jeremia en vele anderen werden gevangen gezet en geslagen 
door mensen als Sanballat en Pashur. Rondwandelen in huiden herinnert aan 
de kleding die Adam en Eva kregen vanwege hun zondigheid.  

   Berooid, gekweld en mishandeld: een historisch perspectief gegeven aan de 
Hebreeuwse lezer, om hun tijd van de Grote Verdrukking aan te tonen, 
samenhangend met hun toestand en omstandigheden sinds Abraham. 

 

“Hebr.11:38: (Welker de wereld niet waardig was) hebben in woestijnen 
gedoold, en op bergen, en in spelonken, en in holen der aarde. 

   Mensen die zeggen "de Bijbel is Gods liefdesbrief" zijn mensen die nog nooit 
de Bijbel hebben gelezen en die de Bijbel niet leuk zouden vinden als ze die 
zouden lezen. De God van de Bijbel is veel meer dan alleen liefde, want Hij haat 
de zonde, omdat Zijn naam “Jaloers” is (Exodus 34:14). 

   De Bijbel is negatief over de mensheid, positief tegenover God en godsvrucht; 
het oordeelt de zonde op het kruis van Golgotha en zal ongelovigen tot de hel 
veroordelen. 

   Zelden verhoogt de Bijbel menselijke wezens, want allen hebben gezondigd 
en derven de heerlijkheid van God; maar hier is een vers met een opmerkelijke 
uitzondering. 

   Misschien waren de mannen “die de wereld niet waardig waren” de mannen 
over wie God zei dat Hij de aarde niet zou vernietigen: 

“Ezechiël 14:14: Ofschoon deze drie mannen, Noach, Daniel en Job, in het midden deszelven 
waren, zij zouden door hun gerechtigheid alleen hun ziel bevrijden, spreekt de Heere HEERE. 
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“Hebr. 11:39-40: 39 En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis 
gehad, hebben de belofte niet verkregen; 40 Alzo God wat beters over ons 
voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. 

   Door geloof kregen ze een goede vermelding. Deze goede vermelding ging 
over hun werken, die ze deden uit geloof. Vandaar dat dit hoofdstuk eindigt 
zoals het begon, en het geloof van de Hebreeuwse mensen blijkt uit hun daden. 

   Leerstellig gezien moeten de Hebreeërs die door "de tijd van de benauwdheid 
van Jakob" gaan, zich hier verblijden bij het lezen dat zij precies dezelfde 
"betere dingen" zullen delen met de zogenaamde helden van het Hebreeuwse 
geloof die het hoofdstuk illustreert. 

   De bedoeling van dit hoofdstuk, en tot op zekere hoogte de intentie van het 
hele boek Hebreeën, is om de Hebreeuwse lezer te leren dat het verdragen van 
de Grote Verdrukking de moeite waard zal zijn wanneer alle 'betere' dingen 
waarover gesproken wordt, worden toegebracht bij de wederkomst van 
Christus voor Zijn aardse koninkrijk. 

“Hand.3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller 
dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw. 

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

 

                              
                                 Hebreeën 11:1: Het geloof  
             nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt,  
                                   en een bewijs der zaken,  
                                         die men niet ziet. 

 

 

                                          HOOFDSTUK TWAALF 

“Hebr. 12:1-3: 1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen 
rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die 
ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die 
ons voorgesteld is; 2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des 
geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis 
heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des 
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troons van God. 3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van 
de zondaren tegen Zich heeft verdragen, 

   De "wij" die worden omringd door een zo grote wolk van getuigen, zijn 
dezelfde "wij" die worden geïdentificeerd in Hebreeën 2:1-4. Het lichaam van 
Christus is niet in beeld, behalve voor degenen die weinig anders zien. 

    De grote wolk van getuigen, helden van het Hebreeuwse geloof, hebben 
niets te getuigen met betrekking tot hetgeen voor hen verborgen was 
gebleven. 

“Efeziërs 3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, 
gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

“2 Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze 
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, 
voor de tijden der eeuwen; 

“Titus 1:2: In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, 
voor de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd; 

“Efeziërs 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der 
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 
geschapen heeft door Jezus Christus; 

“Kol. 1:26: Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle 
geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen; 

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen 
verzwegen is geweest; 

“1 Kor.2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, 
welke God te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 

   Het grootste deel van de Bijbel vertelt over de geschiedenis van Israël, de 
verbonden van Israël en de beloften van Israëls koninkrijk. De openbaring van 
de Verborgenheid was verborgen voor Israël en het blijft verborgen voor 
mensen van vandaag de dag die beslag leggen op hetgeen rechtmatig aan Israël 
toebehoort. 

   De Hebreeuwse lezer wordt geïnstrueerd om de helden van hoofdstuk 11, 
van het Hebreeuwse geloof, te verbinden met hun eigen situatie kijkend naar 
Christus als de auteur en de Voleinder van hun geloof, omdat zij zelf de Grote 
Verdrukking moeten doorstaan. Dat is waar het "daarom" (Hebr. 12:1) voor is. 

   Degenen die ten onrechte denken dat Paulus het boek Hebreeën schreef 
zeggen: "We zien opnieuw bewijs van Paulus zijn auteurschap, want hij alleen 
noemde het leven van een Christen als die in de loopbaan loopt".  Die 
verklaring kan overtuigend zijn, als het waar zou zijn: 
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“Psalm 19:5: En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een 
held, om het pad te lopen. 

   De wederkomst van de Messias voor zijn koninkrijk, zijn koninkrijk Israël en 
de toekomende wereld is hetgeen "van welke wij spreken" (Hebreeën 2:5), 
Psalm 19:5 is duidelijk de juiste verwijzing en niet 1 Korinthiërs 9:24. We 
moeten ons geloofssysteem onderwerpen aan onze Bijbel en niet andersom. 

   Dat Christus 'wederkomst op handen was maar niet onmiddellijk, wordt 
aangegeven door Zijn positie: "aan de rechterhand van de troon van God". 
Toen Christus ten hemel opvoer is Hij gaan zitten aan Gods rechterhand 
(Markus 16:19).  Bereid om terug te keren als Israël zich had bekeerd, stond 
Christus toen gereed (Handelingen 7:56). 

 

 
Opmerking van de vertaler:  
 
Als we het verslag in Handelingen 7 nauwkeurig lezen dan is er geen enkel 
teken dat Israël zich zou bekeren, Stefanus beschuldigde hen van vele dingen, 
ook van het wederstaan van de Heilige Geest (een zonde die hen niet werd 
vergeven).  Daarom geloof ik persoonlijk dat Stefanus Christus “staande” zag 
omdat Christus Zijn toorn wilde uitstorten over Israël en de volken. Echter is 
Christus weer gaan zitten en heeft Hij Paulus geroepen en Zijn toorn uitgesteld 
totdat de gemeente, het Lichaam van Christus” de Heer tegemoet is gegaan in 
de lucht om zo voor altijd bij Hem te zijn. (1 Thess.4:13-18). Zie ook Rom. 
11:25. 
                                                 
 

   Wanneer Israël onbesneden wordt verklaard van hart en oren (Handelingen 
7:51) gaat Christus opnieuw zitten (Kolossenzen 3:1). Christus zijn positie, hier 
in hoofdstuk 12 van Hebreeën, is nog steeds zittende; maar dat zal veranderen 
als Hij zich klaarmaakt voor Zijn terugkeer om Zijn geprofeteerd koninkrijk op te 
richten (Jakobus 5:9). 

 

“Hebr. 12:4: Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende 
tegen de zonde; 

   Velen van degenen die de "zo grote wolk van getuigen" omvatten, storten 
hun bloed tijdens hun leven van getrouwheid; maar ze zijn slechts een platform 
van waaruit de Messias van Israël moet worden bekeken. 
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   Christus, strijdend tegen de zonde, zweette als het ware grote druppels bloed 
(Lukas 22:44). Christus werd gegeseld, geslagen en de doornenkroon werd op 
Zijn hoofd geduwd: allen gelegenheden om bloed te vergieten. 

   Pogingen om het Christendom te 'reinigen', denkend aan de vele 
vermeldingen van 'bloed' die het Christendom degraderen tot een zogenaamde 
'slachthuis-religie', zijn het product van angstvallig en verkeerd denken. Het is 
ironisch dat het over het algemeen de liberalen zijn, die hun Bijbels niet 
letterlijk nemen, die als eerste in de rij staan om een woord te verwijderen dat 
ze hoe dan ook niet letterlijk hebben opgevat. 

“Leviticus 17:11: Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ik het u op het altaar 
gegeven, om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed, dat voor de ziel 
verzoening zal doen. 

 “Hebr. 9:22: En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder 
bloedstorting geschiedt geen vergeving. 

   In de meeste moderne Bijbelvertalingen wordt het woord 'bloed' weggelaten 
(zoals in Efeziërs 1:7, Kolossenzen 1:14), modernistische denominaties 
vermijden het gebruik van het woord, en veel hedendaagse liederen hebben 
het woord bloed verwijderd of de liederen herschreven die het bloed van de 
Heer Jezus Christus vermelden. 

   Je kunt veel met iemand over God praten aangaande dingen waar u om geeft, 
maar probeer te praten over het bloed van de Heer Jezus Christus en zie wat er 
gebeurt. 

“Lukas 12:51: Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde? Neen, zeg Ik u, 
maar veeleer verdeeldheid. 

 

“Hebr.12:5: En gij hebt vergeten de vermaning, die tot u als tot zonen spreekt: 
Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en bezwijkt niet, als gij 
van Hem bestraft wordt; 

Dit vers zegt ongeveer hetzelfde als: 

Hebr. 2:14: Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook 
desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, 
die het geweld des doods had, dat is, den duivel; 

   De "kinderen" zijn gelovig Israël, net zoals het "begonnen zijnde verkondigd te 
worden" (Hebreeën 2:3) verwijst naar de tijd van het aardse dienen van de 
Heer aan de besnijdenis (Romeinen 15: 8), waarvan Christus getuigde: 

“Matth. 15:26: Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen 
te nemen, en den hondekens voor te werpen. 
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   En nu, in dit boek verteld te zijn over de betere dingen die zouden volgen, 
herinnerd te zijn aan hun trouwe voorgangers, en de voordelen van hun 
Messias aan hen uitgelegd zijnde, wordt de Hebreeuwse lezer van dit boek 
gewaarschuwd voor twee waarschijnlijke afdwalingen : "acht niet klein,----- 
bezwijkt niet". 

   Wanneer de tijd van kastijden, de Grote Verdrukking, plaatsvindt, moeten de 
Hebreeën ook tot bloedens toe  lijden, zelfs tot de dood van een martelaar. Het 
verachten van wat er plaatsvond, zou eerder een bewijs zijn van rebellie dan 
van onderdanigheid, en dat zou onaanvaardbaar zijn. Bezwijken tijdens 
hetgeen er gebeurde zou het bewijs zijn van het niet volharden tot het einde, 
en dat zou ook onaanvaardbaar zijn. 

“Hebr. 2:3: Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? 
dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is 
geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 

   Het antwoord op de retorische vraag van Hebreeën 2:3 wordt bevestigd in 
deze passage: er is geen ontsnapping mogelijk en de tuchtiging moet worden 
doorstaan, niet veracht. 

 

“Hebr. 12:6: Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een 
iegelijken zoon, die Hij aanneemt. 

   Luisteren naar predikers en leraren die er niet in slagen om het woord der 
waarheid recht te snijden kunnen "het in uw hoofd aan het duizelen brengen". 
Laat er iets slechts gebeuren en één prediker zal dit vers gebruiken en zeggen 
dat u gekastijd wordt omdat God van u houdt; een andere prediker zal zeggen 
dat de problemen van de duivel zijn gekomen en helemaal niet van de Heer. 
Welke bron het is  wordt in het algemeen bepaald door subjectief eigenbelang 
en niet van “recht gesneden” leer. 

   Dit wordt  “een niet juist gebruik van een tekst = *Proof texting” genoemd 

en het is de vloek van Bijbelgelovige letterlijkheid. 

   Het zou een eenvoudige zaak zijn om een les te geven of te prediken (door 
tientallen verzen te gebruiken) dat redding wordt verleend vanwege goede 
werken, en dan nog een les te geven, of een andere preek te houden, om te 
bewijzen (door tientallen verzen) dat redding wordt verleend uit genade door 
het geloof. 

   Als we vrede bevorderen of als we oorlog bevorderen, zoek dan gewoon 
teksten om het vooraf bepaalde punt te bewijzen: 
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“Micha 4:3: En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre 
toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het ene volk zal 
tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren. 

“Joel 3:10: Slaat uw spaden tot zwaarden, en uw sikkelen tot spiesen; de zwakke zegge: Ik 
ben een held. 

   Het bewijzen van ons vooraf bepaald punt door het gebruik van opzettelijk 
voorgeselecteerde verzen (het niet op de juiste manier gebruiken van een tekst 

oftewel: “*proof texting” zou alleen correct zijn als elk vers in de Bijbel door 

iedereen op elk moment op iedereen zou kunnen worden toegepast, wat 
duidelijk niet het geval is, omdat niemand van ons een ark bouwt of naakt in de 
hof loopt. 

“*Proof texting” maakt God wispelturig en de luisteraar dubbelhartig. “Proof 

texting” sublimeert Gods woorden tot de controle en beperkingen van de 
leraar of prediker. “*Proof texting” is de reden waarom mensen klagen dat "ze 
van alles en nog wat uit de Bijbel kunnen onderwijzen". Dus *proof-texting is 
intellectueel (zeer) oneerlijk. 

   Het recht snijden van het woord der waarheid laat het eerste vers van het 
boek Hebreeën naar voren te brengen: 

“Hebr. 1:1: God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende 
door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon; 

   ..............en vereist dat we altijd de context respecteren, let op wie in elk vers 
spreekt en identificeer het publiek voor de specifieke leer. 

   De leerstellige waarheid van Hebreeën 12:6 is dat Israël straf en geseling zou 
verwachten, wat een nogal dramatische verandering is van wat hen was 
gegeven om te begrijpen onder hun Oude Testament in passages zoals 
Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Het was dat het overtreden van het Oude 
Verbond resulteerde in bestraffing; maar hier gaat het probleem om te 
volharden in de Grote Verdrukking en overleven om in te gaan in het komende 
Koninkrijk. 

   Het boek Hebreeën toont de verandering in Israël's Oud Testamentische 
programma aan, in die zin dat er een algemene tuchtiging zou zijn als God zijn 
toorn uitstort tijdens de Grote Verdrukking (Mattheüs 5:45). Maar daarna zou 
Christus terugkeren voor de Hebreeuwse gelovigen om het aan hun beloofde 
koninkrijk op te richten. 

   Aangezien het Lichaam van Christus een vreemdeling is betreffende de 
verbonden van Israël (Efeziërs 2:12), zouden we onze relatie met God niet 
moeten beoordelen aan de hand van onze omstandigheden, maar door Zijn 
kruis. 
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   Israël moet nog ontvangen wat het beloofd was (1 Petrus 1:13), terwijl wij 
volmaakt zijn in Hem (Kolossenzen 2:9-10). Israël wacht op een letterlijk fysiek 
koninkrijk (Mattheüs 25:34), terwijl wij alle geestelijke zegeningen hebben in 
de hemel in Christus (Efeziërs 1:3, Kolossenzen 3:2). 

   De verzen zijn niet zo moeilijk, tenzij de lezer is bevooroordeeld door het 

verkeerde “*proof texting”  van het hedendaagse Christendom. 

 

“Hebr. 12:7-8: 7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God 
jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?) 8 Maar 
indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt 
gij dan bastaarden, en niet zonen. 

   Het scheiden van de zonen van de bastaards kan moeilijk zijn, gezien het feit 
dat beiden besneden zonen van Israël zijn, die beide hun wandel hebben in de 
Joodse religie. De straf van de Vader, volgens deze verzen, voorziet in 
identificatie van de zonen. 

   Johannes zijn drie Hebreeuwse brieven betreffende de Verdrukking, met 
name de eerste brief van Johannes, hebben ook de functie van het 
identificeren van het ware overblijfsel van Israël in tegenstelling tot de 
huichelaars. 

 

“Hebr. 12:9-11: 9 Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders 
gehad, en wij ontzagen hen; zullen wij dan niet veel meer den Vader der 
geesten onderworpen zijn, en leven? 10 Want genen hebben ons wel voor een 
korten tijd, naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ons tot 
ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden. 11 En alle 
kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van 
droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der 
gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 

   Toen Jezus Christus Zijn volgelingen zei "tot het einde toe te volharden" 
(Mattheüs 24:13), deed Hij dat in de context van de geprofeteerde Grote 
Verdrukking (Mattheüs 24:21). Zulke leringen waren ongetwijfeld 
verschrikkelijk voor de toehoorders, maar het was abstract omdat de Grote 
Verdrukking nog niet in werking was. 

   Toen Jezus Christus vertelde over Zijn naderende kruisiging, zoals we reeds 
eerder opmerkten, begrepen Zijn volgelingen het niet en was het voor hen 
verborgen. 
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   In dit hoofdstuk wordt ons verteld dat Christus (Hebreeën 12: 2) het kruis 
heeft verdragen, de schande heeft veracht en aan de rechterhand van de troon 
van God is gaan zitten. 

   Deze verzen vertellen de Hebreeuwse lezer om deze tijd van kastijding te 
verdragen, omdat het op de gezette tijd de vreedzame vrucht van 
rechtvaardigheid zal opleveren.  

 

“Hebr. 12:12-13: 12 Daarom richt weder op de trage handen, en de slappe 
knieen; 13 En maakt rechte paden voor uw voeten, opdat hetgeen kreupel is, 
niet verdraaid worde, maar dat het veelmeer genezen worde. 

   Hoewel Jesaja 35:2 een goede kruisverwijzing is voor deze verzen, zoals de 
meeste commentaren en Bijbel studies tonen, is het wel mogelijk dat de basis 
voor zowel de Jesaja als de Hebreeuwse verwijzingen Mozes is: 

“Exodes 17:11-12: 11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israel de 
sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. 12 Doch de handen 
van Mozes werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij 
daarop zat; en Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de één op deze, de ander op de 
andere zijde; alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. 

   De Hebreeuwse lezer zal alle hulp nodig hebben die hij van andere leden van 
het overblijfsel van Israël kan krijgen om tot het einde van de Grote 
Verdrukking te volharden, net zoals Mozes hulp nodig had om te volharden en 
te zegevieren. 

   Hier in Hebreeën en in de "tijd van de benauwdheid van Jakob" is het vers 
waar zoveel Christenen het ten onrechte op zichzelf toepassen terwijl het 
feitelijk toebehoort aan: 

“Jesaja 40:31: Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen 
opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen 
wandelen, en niet mat worden. 

   Wanneer we leerstellige verzen veranderen, verliezen we zoveel begrip dat 
het duidelijk wordt dat we er goed aan doen een beetje minder te veranderen 
en een beetje meer onderscheidend te zijn. 

   Met hulp was Mozes in staat om Amalek te doorstaan en te overwinnen, wat 
resulteerde in Gods belofte om elke herinnering aan Amalek te verwijderen. 
Met hulp wordt hier het overblijfsel van Israël, in deze passages, onderwezen 
om te volharden en te overwinnen wat zal resulteren in het komen van Gods 
beloofde koninkrijk en Gods vijand zal gedurende duizend jaar verbannen  
worden (Openbaring 20:3). De parallel is voor de Hebreeuwse lezer duidelijk, 
maar niet voor de commentaren en Bijbelstudies die het niet zien. 
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“Hebr. 12:14: Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke 
niemand den Heere zien zal; 

   Toepassing van dit vers op hedendaagse Christenen, met name degenen die 
de heiligheidsleer, van de zondeloze volmaaktheid als een product van 
heiligmaking, onderwijzen is klaarblijkelijk fout omdat: "alle oog zal Hem zien" 
(Openbaring 1:7). 

   "Gewetensbezwaarden" die zich onthouden van militaire dienst hebben het 
ook fout want ze erkennen niet dat God soms aan oorlog de voorkeur geeft (1 
Kronieken 5:22, Lukas 12:51). 

   Dit vers wegnemen van Israël in de Verdrukking  en het toepassen op dames 
die jurken met lange mouwen en geen make-up dragen is net zo verkeerd als 
de oprechte mannen die weigerden de wapens op te nemen in de Tweede 
Wereldoorlog om vrede te bekomen met alle mensen. 

   Vrijwel elk vers in de Bijbel bevat leerstellige waarheid die bedoeld is om te 
worden toegepast, maar niet “door wie dan ook”  en zeker niet door allen. 

   Als we de Schrift lezen, moeten we ons altijd drie vragen stellen over elk vers: 

   Wie spreekt er?  Tot wie wordt gesproken? Ben ik onder de toehoorders? 

   Hier hebben we iemand die aanwezig was tijdens de aardse bediening van de 
Heer, sprekend tot het Hebreeuwse volk (Hebreeën 2:3-4) over de toekomende 
wereld (Hebreeën 2:6). Wij, het Lichaam van Christus, met geestelijke 
zegeningen in de hemelse gewesten (Efeziërs 1:3) zijn niet het beoogde gehoor. 

 

“Hebr. 12:15-17: 15 Toeziende, dat niet iemand verachtere van de genade 
Gods; dat niet enige wortel der bitterheid, opwaarts spruitende, beroerte 
make en door dezelve velen ontreinigd worden. 16 Dat niet iemand zij een 
hoereerder, of een onheilige, gelijk Ezau, die om een spijze het recht van zijn 
eerstgeboorte weggaf. 17 Want gij weet, dat hij ook daarna, de zegening 
willende beërven, verworpen werd; want hij vond geen plaats des berouws, 
hoewel hij dezelve met tranen zocht. 

   Deze moeilijke sectie heeft tot gevolg dat er zeer veel verschillende dingen 
worden gezegd door commentatoren, je zou dan verwachten dat één van hen 
de uitleg correct zou hebben; maar als je op de verkeerde weg bent, is het 
onmogelijk om de juiste bestemming te vinden. 

   Dit is noch een Christelijke noch een niet-geredde kwezelaar, maar eerder 
een Hebreeër in de Verdrukking die wordt aangespoord om niet af te vallen.  
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   Geen enkele Christen erft een zegening omdat ons wordt verteld dat we 
reeds nu alle geestelijke zegeningen hebben in de hemelse gewesten (Ef. 1:3). 
Israëls gezegende en nog toekomstige erfenis is echter een terugkerend thema 
in dit boek geweest (Hebreeën 1: 4, 13; 2: 5, 8; 3: 6, 18; 4: 6, 9; 6:11; 15; 8:10; 
10:25; 11: 8-10; 11:39 en hier). 

   Het is veelzeggend dat leden, van het overblijfsel van Israël in Verdrukking, 
zich niet kunnen bekeren als ze zijn afgevallen, wat consistent is met wat we 
hebben bestudeerd in Hebreeën 6:1-6. 

   Voor voedsel verkocht Ezau zijn geboorterecht en verloor zijn positie. Om 
voedsel te kopen of verkopen, moet Israël, in de Verdrukking, het merkteken 
van het beest accepteren en daarmee de erfenis verliezen. 

   Het herkennen van het beoogde publiek in deze passage verandert hetgeen 
misschien moeilijk leek in woorden maar gemakkelijk te begrijpen is. 

 

“Hebr.12:18-24: 18 Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het 
brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19 En tot het 
geklank der bazuin, en de stem der woorden; welke die ze hoorden, baden, 
dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden. 20 (Want zij konden niet 
dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg 
aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden. 21 En Mozes, 
zo vreselijk was het gezicht, zeide: Ik ben gans bevreesd en bevende). 22 Maar 
gij zijt gekomen tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het 
hemelse Jeruzalem, en de vele duizenden der engelen; 23 Tot de algemene 
vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen 
opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en de geesten der 
volmaakte rechtvaardigen; 24 En tot den Middelaar des nieuwen testaments, 
Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 

   De zeven verzen hierboven vormen één zin, waarvan het punt is dat de lezer 
uit deze geschriften weet wat en waar hij niet is, en dat contrasteert met wat 
en waar hij is. Hij hoort de profetische belofte niet, maar hij nadert de tijd van 
profetische vervulling. Hij is niet terug bij hetgeen Israël had ontheiligd, maar 
hij is dicht bij het erven van de diepgaande genade die God hen brengt met 
Christus en het koninkrijk op deze Aarde. 

   In de passage wordt gezegd dat Jezus de middelaar van het nieuwe verbond 
is, en ons er opnieuw aan herinnert dat het Lichaam van Christus hier geen 
‘leer’ zal vinden; zoals de mensen die het oude verbond hadden dezelfde zijn 
die het nieuwe verbond ontvangen hebben, zoals we reeds eerder hebben 
opgemerkt, en waarvan het Lichaam van Christus is uitgesloten (Efeziërs 2:12). 
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   Deze verzen dienen als uitstekend commentaar op het Oud Testamentische 
Israël en bevatten informatie die niet in de boeken van Mozes te vinden is; 
maar voor ons doel in dit commentaar, we blijven streven naar de genoemde 
focus van het boek "de toekomende wereld, van welk wij spreken" (Hebreeën 2: 
5). 

   En wat volgt op de verzen 18-24 hierboven is een laatste, strenge, 
compromisloze waarschuwing aan de Hebreeën in de Verdrukking. 

 

“Hebr. 12:25-26: 25 Ziet toe, dat gij Dien, Die spreekt, niet verwerpt; want 
indien dezen niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen, welke op aarde 
Goddelijke antwoorden gaf, veelmeer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons 
van Dien afkeren, Die van de hemelen is; 26 Wiens stem toen de aarde 
bewoog; maar nu heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik 
bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel. 

   Dit herinnert aan: 

“Hebr. 2:3: Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? 
dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is 
geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; 

   We zien het gevaar voor degenen die niet luisteren, falen om te volharden, er 
niet in slagen om vol te houden tot de genade van God komt met de beloofde 
erfenis voor Israël. 

   God had vanuit de hemel gesproken in Exodus 18:19 bij het geven van het 
eerste verbond en Haggai zei dat God opnieuw zal spreken bij de instelling van 
het nieuwe verbond (Haggai 2:6-9) en "De heerlijkheid van dit laatste huis zal 
groter worden, dan van het eerste".  

   De onheilspellende toon van deze passage past bij het feit dat Gods toorn in 
zicht is die wordt uitgestort op Zijn vijanden op deze door de zonde - vervloekte 
Aarde, zoals Haggai ook geprofeteerd heeft. 

“Hebr.10:31: Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. 

 “Hebr. 12:27-29: 27 En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de verandering der 
bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de 
dingen, die niet bewegelijk zijn. 28 Daarom, alzo wij een onbewegelijk 
Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vast houden, door dewelke wij 
welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. 29 Want 
onze God is een verterend vuur.   
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   God wordt hier afgeschilderd (Deuteronomium 4:24) als zijnde een verterend 
vuur, dat moet als een schok komen voor veel hedendaagse Christenen die 
Hem zien als "liefde" en meer niet. 

   In feite somt de Bijbel veel eigenschappen van God op en liefde zou zelfs niet 
tot de belangrijkste behoren. Het woord van God zegt: 

“Filippenzen 2:10-11: 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die 
in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat 
Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. 

   En zonder Christus zal Gods liefde je niet uit de hel houden. 

“Psalm 89:7: God is grotelijks geducht in den raad der heiligen, en vreselijk boven allen, die 
rondom Hem zijn. 

   De Bijbel zegt dat Gods naam "jaloers" is (Exodus 34:14) en dat er maar één 
manier is om tot Hem te komen (Johannes 14:6). 

   Het is de dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus dat het reddende 
evangelie van Christus aanbied (1Korintiërs 15:1-4), geen knuffel van de 
oecumenische groep. 

 

                                        HOOFDSTUK DERTIEN 

   Velen geloven dat de apostel Paulus het hele boek Hebreeën heeft 
geschreven, een geloof dat dit commentaar in het begin weerlegde; en er zijn 
enkelen die denken dat Paulus alleen hoofdstuk dertien schreef nadat iemand 
anders, misschien Timotheüs, de voorgaande twaalf hoofdstukken had 
geschreven. 

   Dr. Peter S. Ruckman, in zijn commentaar op het boek Hebreeën: "Als er 
enige twijfel bestaat in de gedachten van de lezer over dat Paulus de eerste 
twaalf hoofdstukken heeft geschreven, is er geen twijfel over het schrijven van 
het laatste hoofdstuk". 

   Verder schrijft Dr. Ruckman: "Hier zijn de "gijlieden ","jij", "wij" en "ons" 
geredde mensen (zie de verzen 3-7, 10, 13-14, 17,19, 21-23) , de passage is 
NADRUKKELIJK (zijn beklemtoning), gericht aan een gelovige in het  kerktijdperk, 
of hij nu Hebreeuws is (wat hij waarschijnlijk is) of een geredde Heiden ". 

   De goede Dr. zijn verklaringen bewijzen dat je over meer dan vijf decennia 
voorganger kunt zijn, een bijbelinstituut kunt hebben, meer dan honderd 
boeken kunt schrijven en nog steeds totaal ongelijk hebt over enkele vrij 
simpele dingen, die we zullen zien als we verder gaan (noot vers 7) . 
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“Hebr. 13:1: Dat de broederlijke liefde blijve. 

   Weinig dingen zijn moeilijker in elke bedeling, ook in die van ons. Er is vaak en 
terecht gezegd dat de beste manier om nieuwe kerken te beginnen, niet is door 
zending te bedrijven, maar door zakelijke bijeenkomsten. 

   Hoeveel Christenen, die met broederliefde werken, zijn er nodig om een 
gloeilamp te vervangen? 

   Niemand, als ze Presbyteriaans zijn, omdat de lichten voorbestemd zijn om 
uit te gaan of aan te gaan, zoals de Heer kiest. 

   Eén, als die persoon Charismatisch is, omdat zijn of haar handen al in de lucht 
zijn. 

   Drie, als ze Orthodox zijn: één om de elektricien te bellen, een om te praten 
over hoeveel betere lampen er vroeger waren en één om de drankjes te mixen. 

   Acht, als ze Pinkster gelovigen zijn: één om de lamp te verwisselen en de 
andere zeven om de demonische geest van de duisternis te vervloeken. 

   Vijftien, als het Baptisten zijn: vijf commissies van drie leden elk om 
verschillende lampsterkte te onderzoeken, prijzen, lumen en 
levensverwachtingen te vergelijken. Op dat moment zullen de Pastor en 
Diakenen uitzoeken wie een familielid heeft die de lampen in de groothandel 
kan kopen. 

   En al die tijd zitten de Mennonieten thuis in het donker. 

   Overweeg echter de vereiste broederliefde wanneer je deel uitmaakt van een 
groep mensen die niet kan kopen of verkopen omdat je het merkteken van het 
beest hebt geweigerd. 

   En hoe zit het met broederliefde tussen hen die tot het einde moeten 
volharden of met niets eindigen? 

   Hoofdstuk dertien heeft de functie van het toepassen van de leringen, uit de 
vorige twaalf hoofdstukken, op praktische kwesties met betrekking tot het 
Hebreeuwse overblijfsel in de tijd van de Grote Verdrukking. 

   Merk op dat vers 21 in dit hoofdstuk goed werk vraagt: 

“Hebr.13:21: Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, 
hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 

   En de volgende Hebreeuwse brief, Jakobus, is sterk gericht op goede werken. 
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“Hebr. 13:2: Vergeet de herbergzaamheid niet; want hierdoor hebben 
sommigen onwetend engelen geherbergd. 

    Er is veel meer te leren van dit vers dan het feit dat als engelen vleugels en 
halo's hadden het onmogelijk zou zijn om hen onwetend gastvrijheid te 
verlenen. 

   Zowel Abraham als Lot verleenden onwetend gastvrijheid aan engelen en dat 
is omdat engelen in de Bijbel allemaal op mensen lijken, nooit vrouwelijk zijn, 
nooit gevleugeld zijn en nooit een halo hebben. 

    Het is belangrijk om op te merken dat Israël moet volharden tot het einde 
van hun Grote Verdrukking, terwijl ze het geloof van Christus en de geboden 
moeten houden, waarnaar wordt verwezen als het "eeuwige evangelie", 
waarvan engelen de zegsmannen zijn: 

“Openbaring 14:6: En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij 
had het eeuwige Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle 
natie, en geslacht, en taal, en volk; 

“Openbaring 14:12: Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods 
bewaren en het geloof van Jezus. 

   En het is van het grootste belang voor het overblijfsel van Israël om aandacht 
te schenken aan engelen, vandaar deze instructie om vreemden gastvrijheid te 
verlenen, omdat die vreemdelingen feitelijk engelen kunnen zijn; en engelen 
hebben het eeuwig evangelie om te prediken tot het overblijfsel van Israël. 

   Deze instructies zijn zeer tegengesteld aan de duidelijke leer van Paulus 
namelijk dat we in onze bedeling niet onder de geboden zijn (Romeinen 6:14, 
Kolossenzen 2:16, Galaten 5:1) en dat we niet naar engelen mogen luisteren:  

“Gal. 1:8: Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie 
verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. 

   De duivel verheugt zich ongetwijfeld (2 Korintiërs 4:3-4) in de verwarring die 
ontstaat als pastors en leraren van de Bijbel het woord der waarheid niet recht 
snijden, het eeuwige evangelie verwarren of combineren met het evangelie van 
het koninkrijk, met het evangelie van de genade van God. 

   Er zijn vele Christelijke denominaties die proberen te werken onder het 
programma van het Oude Testament van Israël en vele anderen proberen te 
werken onder het eeuwig evangelie in combinatie met het houden van 
geboden en het geloof van Christus. Weer anderen proberen nu te leven alsof 
het koninkrijk (het Nieuwe Testament) er nu reeds is terwijl dat niet het geval 
is. 

    Paulus vertelt ons ons evangelie, het evangelie van de genade van God, in 
duidelijke bewoordingen: 
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“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig 
wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij 
tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook 
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is 
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 
rechtvaardigmaking. 

 

 
Opmerking van de vertaler: Het vers Hebreeën 13:3 is blijkbaar vergeten door 
de schrijver van dit boek. 
 
“Hebr. 13:3: Gedenkt der gevangenen, alsof gij mede gevangen waart; en 
dergenen, die kwalijk gehandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam 
kwalijk gehandeld waart. 
 
Het zal de lezer duidelijk zijn dat dit gaat over Israël in de periode van de Grote 
Verdrukking. Blijkbaar gaat het over mensen die niet worden behandeld zoals 
aangegeven in het vers. Het moeten dan de Joden zijn die door de Heer 
worden verborgen gedurende 1260 dagen = 3,5 jaar (Openbaring 12:6). 
  
                                                Einde citaat 
 

 

“Hebr. 13:4: Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar 
hoereerders en overspelers zal God oordelen. 

Van alle verzen uit onze Bijbel, die de hedendaagse samenleving als 
anachronistisch en verouderd beschouwt, moet deze, Hebr.13:4, bovenaan de 
lijst staan. 

 

 
 
Opmerking van de vertaler: “Anachronistisch ”betekent: “In strijd met de 
                                                  heersende tijdrekening”. 
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   Steeds minder “stellen” nemen zelfs de moeite om te trouwen en geen 
enkele daad wordt als verontreinigend beschouwd. 

   Hoewel de instelling van het gezin baat zou hebben bij de geestelijke 
toepassing van dit vers, is de leer gericht op Israël en is in overeenstemming 
met Christus zijn oordelen met betrekking tot het huwelijk (Openbaring 21:7-
8). 

 

“Hebr. 13:5-6: 5 Uw wandel zij zonder geldgierigheid; en zijt vergenoegd met 
het tegenwoordige; want Hij heeft gezegd: Ik zal u niet begeven, en Ik zal u 
niet verlaten. 6 Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een 
Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. 

   Hoewel de apostel Paulus het ermee eens is dat vroomheid met tevredenheid 
grote winst is (1 Timotheüs 6:6), kan er weinig twijfel over bestaan dat de 
belofte niet te verzaken, aan Israël toebehoort: 

“Deut. 31:6: Weest sterk en hebt goeden moed, en vreest niet, en verschrikt niet voor hun 
aangezicht; want het is de HEERE, uw God, Die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u 
verlaten. 

“Jozua 1:5: Niemand zal voor uw aangezicht bestaan al de dagen uws levens; gelijk als Ik met 
Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten. 

“1 Kronieken 28:20: En David zeide tot zijn zoon Salomo: Wees sterk, en heb goeden moed, 
en doe het, vrees niet, en wees niet verslagen; want de HEERE God, mijn God, zal met u zijn; 
Hij zal u niet begeven, en Hij zal u niet verlaten, totdat gij al het werk tot den dienst van het 
huis des HEEREN zult volbracht hebben. 

   Zo'n belofte is van geen betekenis voor gelovigen in onze bedeling, omdat we 
weten dat we al rechtvaardig zijn in Christus (Kolossenzen 1:9-10) en dat, 
terwijl we ”uitwonen van de Heere” (2 Korinthiërs 5:6), we spoedig met Hem 
zullen zijn (1 Thess. 4:17). De Heer is niet onze helper: veeleer zijn wij Zijn 
ambassadeurs (2 Korinthiërs 5:20). 

   Het Hebreeuwse volk, het overblijfsel van Israël, dat zich schuilhoud voor de 
antichrist, vliedende voor het teken van het beest ten koste van het niet 
kunnen kopen of verkopen, en leven met de gevaren inherent aan de tijd van 
de Grote Verdrukking zouden alle reden hebben om te geloven dat God hen 
had verlaten. Deze verzen dienen als een noodzakelijke herinnering. 

“Hebr. 13:7: Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken 
hebben; en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner 
wandeling. 

   Voor Dr. Ruckman (hierboven aangehaald) of een andere wettische predikant 
of leraar die de gelovige van vandaag de dag onder de leer van dit vers  brengt 



 

141 
 

is hopeloos verkeerd bezig en toont duidelijk de keerzijde van het niet recht 
snijden van het woord der waarheid aan. 

   We moeten ons in vrijheid, betreffende het wetticisme, vasthouden (Galaten 
5: 1); en ons hoofd is Christus (Kolossenzen 1:18). Ons geloof is een product 
van het horen van de woorden van God (Romeinen 10:17); en we mogen het 
geloof van een ander niet volgen, maar we moeten: 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u (beijvert u) , om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 
arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

 

 
De King James Bible zegt het als volgt: 

“2 Tim. 2:15: Study (studeren!) to shew thyself approved unto God, a workman that 

needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 
 

   Het vers waarover we het hier hebben (2 Tim. 2:15) wordt vaak gebruikt in 
verbinding met vers 17 uit ditzelfde hoofdstuk: 

“Hebr.13:17: Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken 
voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en 
niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig. 

 

 
De King James Bible zegt het als volgt: 
 
“KJV - Hebr. 13:17: Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they 
watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not 
with grief: for that is unprofitable for you. 
 

De King James Bible zegt dus: Gehoorzaam hen die over u heersen. 
 

 

   Vers 17 definieert duidelijk een priester en staat in schril contrast met de zeer 
specifieke instructies die de apostel Paulus oplegt voor gelovigen in onze 
bedeling van genade. 

“1 Tim.2:5: Want er is één God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens 
Christus Jezus; 

..... wat betekent dat we geen mens nodig hebben om over onze ziel te waken. 

“Rom. 14:12: Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven. 

..... wat betekent dat we zonder hulp zelf rekenschap moeten geven. 
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“1 Kor. 11:3: Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de 
man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus. 

   ........wat betekent dat we geregeerd worden door Christus, niet door een pas 
afgestudeerde van het seminarie. 

   Pastors die niet in staat zijn om de leden van hun congregatie te helpen tot 
geestelijke volwassenheid middels de recht gesneden leer nemen vaak hun 
toevlucht tot het nemen van deze verzen, uit hun Hebreeuwse context, in hun 
poging om orde te betrachten ten koste van de recht gesneden leer. 

   Valsspelen met de Bijbel, zelfs als het gewenste resultaat alle betrokkenen 
ten goede komt, is nog steeds vals spelen. 

 

“Hebr. 13:8: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. 

   Vanuit dit vers beloven gebedsgenezers en welvaartspredikers genezing en 
welvaart aan mensen van vandaag, omdat Jezus Christus gisteren mensen heeft 
genezen en gezegend. 

   Er zijn niet veel mensen die in de bek van vissen kijken om de betaling van 
hun belasting te vinden, maar toch verwachten duizenden op basis van dit vers 
genezen of rijk te worden. 

   Er zijn niet veel mensen die naar een boom lopen, de boom vervloeken, 
waardoor deze gaat verdorren en sterven, maar toch verwachten duizenden 
genezing of een financiële zegening gebaseerd op dit vers.  

   Jezus bracht een afgehouwen oor terug aan iemands hoofd (Mattheüs 26:50-
51); en misschien moet dat wonder worden gebruikt als een lakmoesproef voor 
geloofsgenezers en welvaartspredikers die Hebreeën 13:8 gebruiken om 
rijkdom en genezing te beloven. 

   Probeer dit op de volgende "Heilige Geest Samenkomst" waaraan u 
deelneemt:  

   "Mr. Gebedsgenezer (en / of Mr. Voorspoedprediker, Mr. Woord/ Geloof 
Prediker), staat u mij toe een van uw oren af te snijden, zodat ik kan kijken hoe 
u hem herstelt, omdat: " wat Hij heeft gedaan voor anderen Hij zal doen voor u 
"op gezag van "Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der 
eeuwigheid". 

   Wanneer u uw padvindersmes uit uw zak haalt, moet u erop voorbereid zijn 
dat de politie wordt gebeld om u uit de vergadering te verwijderen. Misschien 
had u uit moeten zoeken of er iets vreemds was toen u de parkeerplaatsen 
voor gehandicapten zag buiten de kerk van de genezer. 
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   Natuurlijk is Jezus Christus gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde; maar 
niet in fysieke zin. 

   Tijdens Zijn leven op aarde ging Hij van een baby naar een volwassen man, 
van de dood aan een kruis naar een glorieuze opstanding: nauwelijks dezelfde 
gisteren, vandaag en voor altijd. 

   Het is ook aantoonbaar  dat Christus zijn omgang met mensen veranderde 
tijdens zijn jaren van bediening: 

“Lukas 9:3: En Hij zeide tot hen: Neemt niets mede tot den weg, noch staven, noch male, 
noch brood, noch geld; noch iemand van u zal twee rokken hebben. 

“Lukas 22:35-36: 35 En Hij zeide tot hen: Als Ik u uitzond, zonder buidel, en male, en 
schoenen, heeft u ook iets ontbroken? En zij zeiden: Niets. 36 Hij zeide dan tot hen: Maar nu, 
wie een buidel heeft, die neme hem, desgelijks ook een male; en die geen heeft, die verkope 
zijn kleed, en kope een zwaard. 

Beschouw: 

“Matth. 16:20: Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden, dat Hij was 
Jezus, de Christus. 

   Het is duidelijk dat Hebreeuws 13: 8 en soortgelijke verzen zoals Maleachi 3:6 
(want ik ben de HEERE, ik verander niet) niet bedoeld zijn om toegepast te 
worden op de fysieke waarheden, maar eerder op de onveranderlijke aard van 
de Godheid. Altijd heilig, altijd volmaakt, God toont Zijn eigenschappen in 
verzen zoals: 

“Jesaja 11:2: En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des 
verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN. 

   God is liefde en zoveel meer: en het zijn die eigenschappen (Jes. 11:2) die 
dezelfde zijn gisteren, vandaag en voor eeuwig. 

 

“Hebr. 13:9: Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen; 
want het is goed, dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, 
door welke geen nuttigheid bekomen hebben, die daarin gewandeld hebben. 

   Eerder is gezegd dat spijzen behoren tot hen die volwassen zijn, en over vaste 
spijs werd gunstig gesproken, in tegenstelling tot het bovenstaande vers. 

“Hebr. 5:13-14: 13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord 
der gerechtigheid; want hij is een kind. 14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door 
de gewoonheid de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des 
kwaads. 

   Er is echter geen conflict tussen deze verzen: de vaste spijze is de leer om de 
gelovige te helpen functioneren, onderscheidende zowel goed als kwaad. Het 
onderscheid is dat vaste spijze geen doel op zichzelf mag zijn. De bekwame 
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gelovige is om het vaste voedsel goed te gebruiken in plaats van het egoïstisch 
te hamsteren tot voordeel van niemand. Dit verklaart misschien waarom 
sommige mensen die zo veel weten erg weinig lijken te begrijpen. 

   Impliciet in het vers is het concept dat het bezitten van het vaste voedsel kan 
leiden tot diverse en vreemde leringen terwijl het gebruik van vast voedsel 
onderscheidingsvermogen oplevert. 

   Duidelijk vermeld in het vers is het concept dat de Hebreeuwse lezer binnen 
de leerstellige grenzen moet blijven die door dit boek worden bevestigd of 
vastgesteld (Hebreeën 6:12). 

   Hieruit blijkt ook dat hetzelfde vaste voedsel verschillende resultaten kan 
opleveren bij verschillende mensen, afhankelijk van het feit of het voedsel 
wordt misbruikt door het voor zichzelf te houden of met voordeel te gebruiken 
voor het onderscheidingsvermogen.  

 

“Hebr. 13:10-14: 10 Wij hebben een altaar, van hetwelk geen macht hebben 
te eten, die den tabernakel dienen. 11 Want welker dieren bloed voor de 
zonde gedragen werd in het heiligdom door den hogepriester, derzelver 
lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. 12 Daarom heeft ook Jezus, 
opdat Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. 
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid 
dragende. 14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de 
toekomende. 

   De "wij / zij" kunnen geen Christenen zijn, in onze bedeling, tegenover de 
ongeredden, noch kunnen het Rooms Katholieken zijn met hun offer van de 
Mis in tegenstelling tot degenen buiten die kerk zoals het Vaticaan wil dat wij 
geloven. De "wij / zij" kunnen alleen diegenen zijn die doorgaan in het 
Mozaïsche systeem van offers in strijd met degenen die de Messias als hun 
zondoffer hebben aanvaard. 

   Die beesten offerden hadden niet het recht om te eten bij het altaar dat 
gedeeld werd door gelovigen die hun Messias hadden gevolgd. 

   Christus 'leed buiten de poort' in die zin dat de fysieke locatie van Golgotha 
buiten Jeruzalem lag, en op een ander niveau; Christus 'leed buiten de poort' 
omdat hij buiten het religieuze systeem van onbekeerd Israël stond. 

   Pogingen om dit gedeelte toe te passen op het huidige Lichaam van Christus 
(zoals Dr. Ruckman doet met betrekking tot de verzen 10, 13 en 14) zorgen 
voor een zeer ingewikkelde prediking en onderricht. 
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   Overweeg het volgende: wij hebben een (communie) herdenkings-tafel, geen 
altaar. We gaan niet over "rechten" of over degenen die het recht verdiend 
hebben om iets te doen omdat onze situatie uit genade en door het geloof is. 
En tenslotte gaat het bij ons niet over een stad, maar eerder over geestelijke 
zegeningen in hemelse gewesten (Efeziërs 1:3). 

   Vergeefse pogingen om elk vers in de Bijbel leerstellig op alle personen toe te 
passen komen altijd en telkens tot conclusies die verwarrend zijn tot het punt 
van leerstellige chaos. Paulinische Midden-Handelingen dispensationeel begrip 
is het tegengif voor dergelijk leerstellig gif. 

   Stel je voor dat Christenen wachten op hun huis (Johannes 14) uit de hemel 
(Openbaring 20), zodat ze kunnen uitzoeken wie van de twaalf hun apostel is 
en welke van de stammen hun stam is als in Christus Jezus, volgens de 
openbaring van de verborgenheid, er noch Jood noch Griek is (Galaten 3:28; 
Kolossenzen 3:11). 

   Stel je voor dat Christenen leren dat hun denominatie de bruid van Christus is 
(een term die niet in de Bijbel staat), terwijl de bruid die Joodse stad is 
(Openbaring 21:2) die naar de aarde komt terwijl het Lichaam van Christus 
reeds bij de Heer is in hemelse gewesten. 

   Welnu, we hoeven ons niets voor te stellen: bekijk andere commentaren 
betreffende het boek Hebreeën en we kunnen de verwarring zelf zien. 

 

“Hebr. 13:15-16: 15 Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een 
offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden. 16 En 
vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet; want aan zodanige 
offeranden heeft God een welbehagen. 

“Blah, blah, blah, blah, blah”.  

“Wat?” 

"Dat was mijn lof-offer". 

“Maar ik kon niet verstaan wat je zei”. 

"Dat was mijn gebedenstaal, mijn tong". 

“Heb je ooit het evangelie verkondigd en een ziel gered gezien? “. 

“Blah, blah, blah, blah”.  

“Heb je je Bijbel bestudeerd?” 

“Blah, blah, blah”. 

“Weet je wat een bedeling is?” 
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“Blah, blah”. 

“Heb je ooit gehoord dat je het woord der waarheid recht moet  

  snijden?” 

“Blah”. 

   En zo vullen niet-geredde "zoekers" (Romeinen 3:11) kerken met niet 
geredde mensen, offeren ze een lof-offer op hun weg naar de hel terwijl de 
duivel de predikers toejuicht die het woord van de waarheid niet recht snijden. 

   We moeten allen weten dat hier, in de bedeling van Gods genade, geen 
meerder offer nodig is omdat Christus de rechtvaardige en onze rechtvaardiger 
is (Romeinen 3:26) en het evangelie van Christus de kracht van God tot redding 
is (Romeinen 1:16; 1 Korinthiërs 1:18). 

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 
hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk gij ook zalig 
wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij 
tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook 
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is 
begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

 

“Hebr. 13:17: Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; 
want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat 
doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.  

 

 

Van de vertaler: Zie het verschil, in het eerste gedeelte, met de King James 
Bijbel: 
“Hebr. 13:17: Obey them that , have the rule over you (die over u heersen), and 
submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give 
account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is 
unprofitable for you. 
 

   Hoewel we dit vers al in samenhang met vers zeven hierboven hebben 
behandeld, moet er misschien nog één ding worden gezegd omdat er in het 
kerkelijk leven van vandaag de dag maar heel weinig dingen naar voren worden 
gebracht met betrekking tot: 

   Als je een gered persoon bent, ben je dus volmaakt in Christus (Kolossenzen 
2:10), je leven is verborgen met Christus in God (Kolossenzen 3: 3), je bent 
gekruisigd met Christus (Galaten 2:20) en je zult onverderfelijk worden 
opgewekt (2 Korinthiërs 15:52); hieruit volgt dus dat er niets in dit leven is "dat 
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niet lonend is voor u" . Als iemand het er niet mee eens is dan zou de maatstaf 
voor beloning dingen moeten zijn die gezien worden in onze huidige 
omstandigheden in plaats van dingen die niet gezien worden, zoals onze 
beloningen in de hemelse gewesten (2 Korinthiërs 4:18). 

   Goud, zilver en kostbare stenen zijn zeker meer wenselijk dan hout, hooi en 
stoppels (1 Kor. 3:12); en de scheidsrechter van wie de genade gelovige in deze 
bedeling de beloning ontvangt is niet één of andere man of bediening maar de 
Heer Jezus Christus Zelf op zijn rechterstoel.  

“1 Kor. 3:13: Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl 
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 

 
 
Van de vertaler: 
 
De King James Bible zeg het duidelijker dan de Statenvertaling: 
 
“1Kor.3:13: Every man's work shall be made manifest: for the day shall declare it, because it 

shall be revealed by fire; and the fire shall try every man's work of what sort it is. 

 

De King James Bible zegt niet alleen iets over hoe een iegelijks werk is, maar 
wat voor soort werk het was. 
 

 

   De kwestie waar het om gaat in deze passage (1 Kor.3:13)  (zie de KJV Bible) is 
wat voor soort het is, niet hoe groot of hoeveel het is. 

“1 Kor.3:12: En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; 

   En het "soort" wordt bepaald door het hebben gebouwd op "dit fondament", 
dat is gelegd door Paulus, de wijze bouwmeester: 

“1 Kor.3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het 
fondament gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop 
bouwe. 

   Dit betekent dat gelovigen, die in deze huidige bedeling van genade leven, 
verlies zullen lijden en zullen het als niet als lonend ervaren als ze buiten de 
Paulinische leer zijn geweest. 

“1 Kor. 14:37: Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, 
hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn. 
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“Rom.11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 
mijn bediening heerlijk; 

“1 Tim. 1:16: Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de 
voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in 
Hem geloven zullen ten eeuwigen leven. 

 

“Hebr. 13:18-19: 18 Bidt voor ons; want wij vertrouwen, dat wij een goed 
geweten hebben, als die in alles willen eerlijk wandelen. 19 En ik bid u te 
meer, dat gij dit doet, opdat ik te eerder ulieden moge wedergegeven 
worden. 

   Zo begint de laatste paragraaf van de eerste Hebreeuwse verdrukkingsbrief 
en gaat verder met nog één vermaning meer over hoe te leven om aan elkaar 
te worden gegeven. 

   Het is interessant dat de grote scheidslijn tussen de verbondsleer en de 
dispensationele theologie over het volgende gaat: het herstel van Israël.  
Verbondstheologen vervangen Israël door het huidige Christendom in plaats 
van Israël te stellen in zijn geprofeteerd aards koninkrijk. Dispensationele 
theologen zien Israël hersteld worden na de huidige bedeling van Genade, 
waarin er noch Jood noch Grieks is. 

   Na gebed gevraagd te hebben, biedt de schrijver dan een gebed aan voor zijn 
lezers: 

 

“Hebr. 13:20-21: 20 De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, 
door het bloed des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, 
namelijk onze Heere Jezus Christus, 21 Die volmake u in alle goed werk, opdat 
gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, 
door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

   Jehova God maakte Zijn eeuwigdurend verbond met Zijn volk Israël, en het 
teken van dat verbond was de besnijdenis (Genesis 17). Bevestiging van het 
eeuwig verbond gaat verder voor het Hebreeuwse volk (Psalm 105:9-10), 
waaraan wij Heidenen geen deel hebben (Efeziërs 2:12); in het nieuwe schepsel 
dat het Lichaam van Christus is, waarin de besnijdenis geen plaats heeft ( 
Galaten 6:15). 

   Er kan geen twijfel bestaan over de identiteit van de grote herder van de 
schapen: 

“Jesaja 40:11: Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen 
vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. 
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“Matth. 10:5-6: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij 
zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der 
Samaritanen. 6 Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israels. 

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege 
de waarheid Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;…. 

Jezus zei: 

“Joh. 10:11: Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de 
schapen. 

   …….en aangezien de Messias tot de verloren schapen van Israël kwam, is het 
dwaas om iets anders te veronderstellen. 

   Door de lezer aan te sporen Gode welbehaaglijke werken te verrichten moet 
worden opgemerkt dat het boek Hebreeën volmaakt is gesitueerd aangaande 
het feit dat het boek Jakobus er direct op volgt, en dat Jakobus die Gode 
welbehaaglijke werken bevat die het geloof en het houden van de geboden,  
van Israël in de verdrukking, moeten vergezellen. 

 

“Hebr. 13:22: Doch ik bid u, broeders, verdraagt het woord dezer vermaning; 
want ik heb u in het kort geschreven. 

   Het gebed eindigt, dan gaat de schrijver verder met de laatste paragraaf van 
deze eerste van de Hebreeuwse verdrukkingsbrieven 

 

“Hebr. 13:23: Weet, dat de broeder Timotheus losgelaten is, met welken (zo 
hij haast komt) ik u zal zien. 

   Over dit vers zijn er veronderstellingen in overvloed. 

   Er wordt verondersteld dat dit dezelfde Timotheüs is als Paulus zijn zoon in 
het geloof (1 Timotheüs 1:2), maar er is geen manier om dit vanuit de schrift, of 
de geschiedenis, zeker te weten.  

    Vanuit de veronderstelling dat dit de Timotheüs is die de geadresseerde is 
van twee van Paulus zijn brieven, komen sommigen tot de conclusie dat dit 
vers zogenaamd bewijst dat Paulus het boek Hebreeën schreef, een 
veronderstelling die we al ten minste tweemaal in dit commentaar hebben 
weerlegd. 

   Sommige commentatoren gaan zo ver om te veronderstellen dat Timotheüs 
gevangen was gehouden met Paulus; maar opnieuw zijn er geen Schriftuurlijke 
of historische feiten die deze bewering staven. Sommigen veronderstellen dat 
"losgelaten is" betekent dat Timotheüs gevangen zat, maar het zou net zo goed 
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kunnen zijn dat "losgelaten is" niets meer anders is dan "u bent vrij om te 
gaan". 

   Over dit vers zegt A. T. Robertson "Mogelijk uit de gevangenis als hij naar 
Rome is gegaan". Matthew Poole zegt "de Schrift zwijgt geheel over enig 
probleem of terughoudendheid betreffende Timotheüs". 

   De “Jamieson-Fausset-Brown Commentary”  gebruikt de woorden "impliciet" 
en "waarschijnlijk". 

   John Gill sjachert zo vaak met zijn opmerkingen dat hij zich moet afvragen 
waarom hij de moeite heeft genomen om de passage te ontmaskeren, hij zegt: 
“het lijkt erop dat Timotheüs nu niet bij de apostel was, maar dat hij 
verwachtte dat hij binnenkort zou komen; wanneer, als hij zou komen, ze 
samen zouden komen om de Hebreeën te bezoeken; dit lijkt alsof de apostel 
zelf in vrijheid was, of in ieder geval enige hoop had op zijn bevrijding uit de 
gevangenis; maar of hij hierna ooit zijn vrijheid heeft gekregen en de Hebreeën 
nog weer heeft gezien zag, kan niet gezegd worden; het tegendeel lijkt het 
meest waarschijnlijk ". 

   Kontroleer uw bibliotheek en u ziet een synchroon koor van giswerk bedoeld 
om de problemen te verhelpen die ze zelf hebben gecreëerd toen ze 
probeerden de leer in het boek Hebreeën aan Christenen toe te schrijven en / 
of het auteurschap aan Paulus. 

   De feiten zijn dat niemand weet of Paulus deze verzen heeft geschreven en 
dat het Paulinische auteurschap elders in het boek niet kan worden bewezen; 
en meer ter zake, een uitstekende leerstellige zaak kan worden samengesteld 
dat bewijst dat de persoon die het meest onwaarschijnlijk is om het boek 
Hebreeën te hebben geschreven Paulus is, zoals we eerder hebben 
aangetoond. 

   Wat er toe doet is niet wat we niet weten, maar veeleer wat we wel weten; 
en we weten dat dit boek geschreven is aan vroege Handelingen Hebreeën om 
hen te informeren over veranderingen in de wet en het priesterschap om hen 
uit te rusten met informatie aangaande hun situatie in de verdrukking terwijl ze 
zich concentreren op hun komend koninkrijk. 

   Het inlezen van Paulus en het lichaam van Christus in het boek Hebreeën is 
onwetendheid of intellectuele oneerlijkheid. Het goede aan onwetendheid is 
dat het te genezen is met een goede “recht gesneden” Bijbelstudie; maar 
intellectuele oneerlijkheid is een andere zaak. 

   Het is terecht gezegd dat als iemands inkomen of reputatie afhangt van het 
innemen van een bepaalde positie, geen enkele waarheid die persoon zal 
overtuigen om eerlijk te zijn. 
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“Hebr. 13:24: Groet al uw voorgangeren, en al de heiligen. U groeten die van 
Italie zijn. 

   De hier genoemde voorgangeren (KJV – “heersers”) zijn in dit hoofdstuk in de 
verzen zeven en zeventien gedefinieerd zoals we dat in enig detail hebben 
opgemerkt; met betrekking tot die verzen kan de leerstellige toepassing alleen 
worden gedaan door Israël en niet door de Christenen in het lichaam van 
Christus. De brief, geschreven aan heiligen uit het Oude Testament die op weg 
waren om heiligen van het Nieuwe Testament te worden, werd blijkbaar 
geschreven vanuit Italië. 

 

“Hebr. 13:25: De genade zij met u allen. Amen. 

   Genade was een vertrouwd begrip voor het Hebreeuwse volk in die zin dat er 
wordt gezegd dat Noach genade heeft  gevonden in de ogen van de Heer en er 
zijn achtendertig vermeldingen van "genade" in het Oude Testament (Gen. 
6:8). Ook Lot werd genade gegeven (Gen. 19:19); en dus waren het woord en 
het concept bekend. 

   Het verschil tussen Gods genadige omgang met Israël en onze huidige 
bedeling van Gods genade is dat de genade van Israël altijd werd gegeven in 
overeenstemming met voorgeschreven werken: 

“Rom. 10:5: Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is, zeggende: De 
mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven. 

“Deut. 6:25: En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij zullen waarnemen te doen al deze 
geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, gelijk Hij ons geboden heeft. 

   In onze bedeling staat genade op zich, zonder een opdracht voor werken om 
het geloof te rechtvaardigen. 

   Een ander dispensationeel onderscheid is dat wij genieten van het huidig 
bezit van Gods genade, terwijl Israël moet volharden tot het einde van de 
verdrukking, op welks moment genade wordt toegebracht aan het Hebreeuwse 
volk bij de wederkomst van Christus voor Zijn koninkrijk: 

“1 Petrus 1:13: Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt 
volkomenlijk op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 

“Hand. 3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer 
de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 

                               En zo eindigt het boek Hebreeën.  
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                                                  "DE BRIEF  
                                            AAN DE HEBREEËN  
                                                IS VOLTOOID.  
                                                       EINDE” 
 

 


