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Hebreeën! Wat is het nu?
Een toespraak of een brief?

Nadat God vroeger vele malen en op vele 
wijzen tot de vaderen gesproken had in de 
profeten, heeft Hij in het laatst van deze dagen 
tot ons gesproken in [de] Zoon,... 1:1

Maar ik vermaan u, broeders, verdraagt het 
woord van vermaning; immers met weinig 
woorden heb ik u geschreven. 13:22



Jezus de Zoon van God Heb 1 
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1. God heeft gesproken! 1
2. Wie  is de Zoon? 2-3
3. Hoger dan de Engelen 5-14



God heeft gesproken 1:1 
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Nadat God 
vroeger vele malen en op vele wijzen 
tot de vaderen
gesproken had in de profeten, 
heeft Hij in 
het laatst van deze dagen 
tot ons
gesproken in [de] Zoon,



Wie is de  Zoon? 1:2-3
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die Hij gesteld heeft tot 
erfgenaam van alle dingen, 

door Wie Hij ook de 
werelden gemaakt heeft.

Deze, die 
de uitstraling is van zijn heerlijkheid 

en 
de afdruk van zijn wezen 

en die 
alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, 

is, nadat Hij 
door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht, 

gaan zitten
aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,



de Zoon hoger dan de engelen 1:5-9
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5 Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
'U bent mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt'?
En opnieuw: 
'Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn'?
6 En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, 
zegt Hij: 
'En laten alle engelen van God Hem aanbidden'.
7 En van de engelen zegt Hij wel: 
'Die zijn engelen tot geesten maakt en zijn dienaars tot een 
vuurvlam',
8 maar van de Zoon: 
'Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van de 
rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. 9 U hebt 
gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft God, 
uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen'.



de Zoon hoger dan de Engelen 1:10-14
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10 En: 'U, Heer, hebt in het begin de aarde 
gegrondvest, en de hemelen zijn werken van uw handen.
11 Zij zullen vergaan, maar U blijft;
12 en zij zullen alle als een kleed verouderen, en als 
een mantel zult U ze samenrollen en als een kleed zullen 
zij veranderd worden; maar U bent Dezelfde en uw jaren 
zullen niet ophouden'.
13 Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd: 
'Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot 
een voetbank voor uw voeten'?
14 Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst 
uitgezonden worden ter wille van hen die de behoudenis 
zullen beërven?



Jezus de Zoon des mensen Heb 2
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1. Luister naar Hem 1-4
2. Kijk naar Hem 5-9
3. Vertrouw op Hem 10-18



Luister naar Hem 2:1-4
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1 Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij 
gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven.
2 Want als het woord door engelen gesproken vast stond en 
elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige 
vergelding ontvangen heeft,

3 hoe zullen wij ontkomen als wij zo'n grote behoudenis 
veronachtzamen, waarover aanvankelijk gesproken is door de 
Heer en die aan ons bevestigd is door hen die het gehoord 
hebben,
4 terwijl God bovendien meegetuigde zowel door tekenen als 
wonderen en allerlei krachten en uitdelingen van de Heilige 
Geest naar zijn wil.



Kijk naar Hem 2:5-9
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5  Want niet aan engelen heeft Hij onderworpen het toekomstige 
aardrijk waarover wij spreken,
6  maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd: 'Wat is de mens dat 
U hem gedenkt, of de mensenzoon dat U acht op hem geeft?
7 U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met 
heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond en hem gesteld over de 
werken van uw handen;
8 alles hebt U onder zijn voeten onderworpen'. Want door Hem alles 
te onderwerpen heeft Hij niets overgelaten dat Hem niet 
onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan Hem 
onderworpen;
9 maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen 
gemaakt was vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer 
gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles de dood 
smaakte.



Vertrouw? op Hem 2:10-13
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10  Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en 
door Wie alle dingen zijn, dat Hij, om vele zonen tot 
heerlijkheid te leiden, de overste leidsman van hun 
behoudenis door lijden volmaakte.
11  Want en Hij die heiligt en zij die geheiligd 
worden, zijn allen uit een; daarom schaamt Hij 
Zich niet hen broeders te noemen en zegt:
12  'Ik zal uw naam aan mijn broeders
verkondigen, in het midden van de gemeente zal Ik 
U lofzingen'. (muzikaal intermezzo 2 liederen)
13  En opnieuw: 'Zie, Ik en de kinderen die God 
Mij gegeven heeft'.



Vertrouw? op Hem 2:14-18

26-11-2017
13

14  Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft 
ook Hij op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door 
de dood te niet zou doen hem die de macht over de dood 
had, dat is de duivel,
15  en allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun 
hele leven door aan slavernij onderworpen waren.
16  Want inderdaad, niet engelen neemt Hij aan, maar Hij 
neemt het nageslacht van Abraham aan.
17  Daarom moest Hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, 
opdat Hij een barmhartig en trouw hogepriester zou zijn 
in de dingen die God betreffen, om voor de zonden van het 
volk verzoening te doen.
Heb 2:18  Want waarin Hijzelf geleden heeft toen Hij verzocht 
werd, kan Hij hun die verzocht worden te hulp komen.



De Apostel en Hogepriester, Jezus 
Hfdst 3
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1. Beschouw Hem 1-6
2. Gehoorzaam Hem 7-15
3. Geloof Hem 16-19



Beschouw Hem 3:1-6
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1 Daarom, heilige broeders, deelgenoten van de hemelse 
roeping, beschouwt de apostel en hogepriester van onze 
belijdenis,
2 Jezus, die trouw is aan Hem die Hem heeft aangesteld, 
zoals ook Mozes was in heel zijn huis.
3 Want Deze is zoveel groter heerlijkheid waard geacht dan 
Mozes, als hij die het huis gebouwd heeft, groter eer heeft dan 
het huis.
4 Want elk huis wordt door iemand gebouwd, maar die alles 
heeft gebouwd is God.
5 En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot 
getuigenis van wat gesproken zou worden,
6 maar Christus als Zoon over zijn huis, Wiens huis wij zijn, 
als wij de vrijmoedigheid en het roemen in de hoop tot het 
einde toe onwrikbaar vasthouden.



Gehoorzaam Hem 3:7-11
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7 Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: 'Heden, als u zijn 
stem hoort,
8 verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering, in de dag 
van de verzoeking in de woestijn,
9 waar uw vaderen Mij verzochten door Mij op de proef te 
stellen, en zij zagen toch mijn werken veertig jaar lang.
10 Daarom was Ik vertoornd op dit geslacht en zei: Altijd 
dwalen zij met het hart, en zij hebben mijn wegen niet 
gekend,
11 zodat Ik zwoer in mijn toorn: Nooit zullen zij in mijn rust
ingaan!'



Gehoorzaam Hem 3:12-15
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12 Kijkt u uit, broeders, dat niet misschien in iemand van u 
een boos, ongelovig hart is, om af te vallen van de levende 
God,
13 maar vermaant elkaar elke dag, zolang het 'Heden' 
genoemd wordt, opdat niemand onder u verhard wordt door 
het bedrieglijke van de zonde.
14 Want wij zijn metgezellen van Christus geworden, als wij 
tenminste het begin van het vertrouwen tot het einde toe 
onwrikbaar vasthouden,
15 terwijl er gezegd wordt: 'Heden, als u zijn stem hoort, 
verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering'.



Geloof Hem 3:16-19
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16 Want wie waren het die, hoewel zij gehoord 
hadden, Hem verbitterden? Waren dat immers niet 
allen die door Mozes uit Egypte waren uitgegaan?
17 En op wie is Hij veertig jaar lang vertoornd 
geweest? Was dat niet op hen die gezondigd 
hadden, van wie de lichamen vielen in de woestijn?
18 En aan wie heeft Hij gezworen dat zij in zijn 
rust niet zouden ingaan, dan aan hen die 
ongehoorzaam geweest waren?
19 En wij zien dat zij niet konden ingaan wegens 
ongeloof.



Zijn rust, Zijn woord en Zijn troon Heb 4
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1. Zijn rust 1-11
2. Zijn ogen 11-13
3. Zijn troon 14-16



Zijn rust 4:1-6
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1 Laten wij dan vrezen, dat niet misschien iemand van u, terwijl een 
belofte om in zijn rust in te gaan overblijft, schijnt achter te blijven.
2 Immers, aan ons is een blijde boodschap verkondigd, evenals ook 
aan hen; maar het woord van de prediking bracht hun geen nut, daar 
zij niet verbonden waren met hen die het in het geloof hoorden.
3 Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust, zoals Hij gezegd 
heeft: 'Zodat Ik zwoer in mijn toorn: Nooit zullen zij in mijn rust
ingaan'. En toch waren zijn werken van de grondlegging van de 
wereld af volbracht.
4 Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gezegd: 'En God 
rustte op de zevende dag van al zijn werken'.
5 En op deze plaats weer: 'Nooit zullen zij in mijn rust ingaan'.
6 Daar dus overblijft dat sommigen haar ingaan, en zij aan wie eerst 
de blijde boodschap verkondigd was, niet ingegaan zijn wegens 
ongehoorzaamheid,



Zijn rust 4:7-11
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7 stelt Hij opnieuw een bepaalde dag vast: 'Heden', als 
Hij in David zo lange tijd daarna zegt, zoals tevoren 
gezegd is: 'Heden, als u zijn stem hoort, verhardt uw 
harten niet'.
8 Want als Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij 
daarna niet over een andere dag gesproken hebben.
9 Er blijft dus een sabbatsrust over voor het volk van 
God.
10 Want wie in zijn rust ingaat, komt ook zelf tot rust 
van zijn werken, evenals God van de zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren in die rust in te gaan, 
opdat niemand valt volgens hetzelfde voorbeeld van 
ongehoorzaamheid.



Zijn ogen 4:12-13
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12 Want het woord van God is levend en krachtig 
en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het 
dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel 
van gewrichten als van merg, en oordeelt de 
gedachten en overleggingen van het hart.
13 En geen schepsel is voor Hem onzichtbaar, 
maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de 
ogen van Hem met Wie wij te doen hebben.



Zijn troon 4:11-13

26-11-2017
23

14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, 
die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon 
van God, laten wij de belijdenis vasthouden.
15 Want wij hebben niet een hogepriester die 
niet met onze zwakheden kan meelijden, maar 
Een die in alle dingen verzocht is als wij, met 
uitzondering van de zonde.
16 Laten wij dus met vrijmoedigheid naderen 
tot de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot 
hulp op de juiste tijd.



Conclusie
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“ Laten wij dus 
met vrijmoedigheid naderen 
tot de troon van de genade, 
opdat wij 
barmhartigheid ontvangen en genade vinden 
tot hulp 
op de juiste tijd.
”

Hebreeen 4:16


