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I | Jezus PERSOON beter dan . . . 

 

JEZUS IS BETER DAN PROFETEN, 
ENGELEN & MOZES 

1-1 | BETER DAN PROFETEN - Hoofdstuk 1  
 1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het 
verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, 2 maar 
nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn 
Zoon, die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij 
de wereld heeft geschapen. 3 In hem schittert Gods luister, hij is 
zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; 
hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, 
plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,  

1-2 | BETER DAN PROFETEN  
4 ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger 
naam heeft ontvangen dan zij. 5 Tegen wie van de engelen heeft 
God immers ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag 
verwekt’? Of: ‘Ik zal een vader voor hem zijn, en hij voor mij een 
zoon’? 6 Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer 
binnenleidt, zegt hij: ‘Laten al Gods engelen hem eer bewijzen.’ 7 
Over de engelen zegt hij: ‘Die zijn engelen inzet als windvlagen, en 
zijn dienaren als een vlammend vuur.’ 8 Maar tegen de Zoon zegt 
hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de 
scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. 9 
Gerechtigheid hebt u liefgehad en onrecht gehaat; daarom, God, 
heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.’ 
10 En ook: ‘In het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest, en de 
hemel is het werk van uw handen. 11 Zij zullen vergaan, maar u 
houdt stand, ze zullen als een gewaad verslijten, 12 als een mantel 
zult u ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld; 
maar u blijft dezelfde, en uw jaren zullen geen einde nemen.’ 13 
Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Neem plaats aan 
mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten 
heb gemaakt’? 14 Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden 
om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding?   
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OPROEP 1  
Accepteer redding in Jezus - Hoofdstuk 2  
Jezus en zijn broeders en zusters 1 Daarom moeten 
wij al onze aandacht richten op wat we gehoord 
hebben, dan zullen we niet uit de koers raken. 2 
Want als het door engelen gesproken woord al zo veel 
rechtskracht bezat dat op elke overtreding en 
ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, 3 
hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer 
we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende 
redding die begonnen is met de woorden van de Heer, 
en die voor ons bevestigd werd door hen die deze 
woorden hebben gehoord? 4 Ook God zelf getuigde 
daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote 
daden te verrichten, en door de gaven van de heilige 
Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. 

Verheven doel van de mensen 
 5 Welnu, de komende wereld, waarover wij hier 
spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen 
gesteld. 6 Veeleer geldt dit getuigenis, ooit door 
iemand afgelegd: ‘Wat is de mens dat u aan hem 
denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 7 U 
hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen 
geplaatst; u hebt hem met eer en luister gekroond, 
(2:7) hem met eer en luister gekroond – Andere 
handschriften lezen: ‘hem met eer en luister 
gekroond, en u hebt hem aangesteld over het werk 
van uw handen’. 8 alles hebt u aan hem 
onderworpen.’ Doordat hij alles aan hem 
onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn 
gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, 
zien wij echter nu nog niet;  

Redding mogelijk dankzij mens worden 
Jezus 
9 wel zien we dat Jezus – die voor korte tijd lager dan 
de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods 
genade iedereen ten goede zou komen – vanwege zijn 
lijden en dood nu met eer en luister gekroond is. 10 
Want om vele kinderen in zijn luister te laten delen 
achtte God, voor wie en door wie alles bestaat, het  

1 | Raak niet 
uit koers | 
Let extra op! 
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passend de bereider van hun redding door het lijden 
naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. 11 Hij 
die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en 
dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er 
niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen 12 
wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan 
mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn 
volk.’ 13 Zo zegt hij ook: ‘Ik zal steeds op hem 
vertrouwen,’ en verder: ‘Hier sta ik met de kinderen 
die God mij gegeven heeft.’ 14 Omdat die kinderen 
mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens 
geworden als zij om door zijn dood definitief af te 
rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 
en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun 
levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk 
zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is 
begaan met het lot van de nakomelingen van 
Abraham. 17 Daarom moest hij in alles gelijk worden 
aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in 
aangelegenheden tussen God en zijn volk een 
barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die 
verzoening bewerkt voor hun zonden. 18 Juist omdat 
hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden 
volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt 
bijstaan. Luisteren naar zijn stem  

 

1-3 | BETER DAN MOZES - Hoofdstuk 3  
 1 U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de 
hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel en 
hogepriester van het geloof dat wij belijden, 2 die trouw is aan wie 
hem heeft aangesteld, zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak 
trouw vervulde. 3 Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan 
Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer krijgt dan het huis 
zelf. 4 Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles. 
5 Mozes vervulde trouw zijn taak in heel Gods huis, als dienaar die 
getuigde van de komende openbaringen, 6 Christus echter is trouw 
als Zoon die over dat huis is aangesteld. Wij vormen dat huis, mits 
we trots en zonder schroom vasthouden aan datgene waarop wij 
hopen.  
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OPROEP 2 – ONGELOOF 
Niet in rust ingaan –oproep tot trouw 
7 De heilige Geest zegt immers: ‘Horen jullie vandaag 
zijn stem, 8 wees dan niet koppig, als tijdens de 
opstand, toen jullie mij beproefden in de woestijn, 9 
waar jullie voorouders mij op de proef stelden en 
tartten hoewel ze mijn daden hadden gezien, 10 
veertig jaar lang. Daarom werd die generatie door 
mijn woede getroffen, ik zei: “Altijd weer dwaalt hun 
hart, mijn wegen kennen ze niet.” 11 En in mijn toorn 
heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn 
rust.”’ 12 Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat 
niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart 
afvallig wordt van de levende God, 13 maar wijs elkaar 
terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat 
niemand van u halsstarrig wordt omdat hij door zonde 
verleid werd. 14 Want alleen als we tot het einde toe 
resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk 
vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. 15 
Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn 
stem, wees dan niet koppig, als tijdens de opstand’ –  

Ongeloof oorzaak falen Israël 
16 wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch 
opstandig werden? Waren dat niet degenen die onder 
Mozes’ leiding uit Egypte waren weggetrokken? 17 
Wie werden veertig jaar lang door zijn woede 
getroffen? Waren dat niet degenen die gezondigd 
hadden en van wie de lijken neervielen in de woestijn? 
18 En aan wie zwoer hij dat ze niet zouden 
binnengaan in zijn rust – toch zeker aan hen die 
ongehoorzaam waren? 19 Zo zien we dat zij er niet 
konden binnengaan vanwege hun ongeloof.  

Oproep om Gods rust in te gaan door Jezus  
Belofte van rust is er nog steeds – 
Hoofdstuk 4 
1 Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust 
nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat 
iemand van u ook maar de schijn wekt deze 
gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. 2 Want aan 
ons is het goede nieuws verkondigd, net als indertijd 
aan hen; maar anders dan voor wie het in geloof 
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aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet 
heilzaam. 3 Omdat wij echter geloven, gaan we binnen 
in de rust waarvan eerder sprake was: ‘In mijn toorn 
heb ik gezworen: “Nooit zullen ze binnengaan in mijn 
rust,”’ – en dat terwijl zijn werk toch al met de 
grondvesting van de wereld voltooid werd! 4 Over de 
zevende dag wordt immers ergens gezegd: ‘En op de 
zevende dag rustte God van al zijn werk,’ 5 terwijl hier 
wordt gezegd: ‘Nooit zullen ze binnengaan in mijn 
rust.’ 6 Het staat dus vast dat er wel mensen in 
kúnnen binnengaan. En omdat zij aan wie vroeger het 
goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun 
ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, 7 legt God 
nu opnieuw een dag vast, een ‘vandaag’, waarover hij, 
zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft 
laten zeggen: ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees 
dan niet koppig.’ 8 Was de rust hun al door Jozua 
gegeven, dan zou God daarna niet meer over een 
andere dag hebben gesproken. 9 Er wacht het volk van 
God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is 
binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals 
God na het zijne. 11 Laten we dus alles op alles zetten 
om te kunnen binnengaan in die rust, en zo 
voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat.  

Oproep om Gods rust te vinden 
12 Want levend en krachtig is het woord van God, en 
scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt 
diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar 
raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten 
van het hart te ontleden. 13 Niets van wat geschapen 
is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en 
volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij 
rekenschap moeten afleggen. Trouw blijven aan de 
belijdenis  

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben 
die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, 
moeten we vasthouden aan het geloof dat we 
belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is 
er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist 
omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is 

2 |Twijfel niet 
| Naderbij 
komen met 
vertrouwen 
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gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot 
zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot 
de troon van de Genadige, waar we telkens als we 
hulp nodig hebben barmhartigheid en genade 
vinden.  

 

II | Jezus PRIESTERSCHAP beter dan . . . 
 

a) VERHOOGDE POSITIE VAN JEZUS ALS HOGEPRIESTER  

Functie van hogepriester - Hoofdstuk 5  
1 Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt 
aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven 
en offers te brengen voor de zonden. 2 Doordat hij zelf aan 
zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te 
brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom 
moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk 
maar ook voor zijn eigen zonden.  

Aangewezen door Vader als hogepriester  
4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt 
daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 
Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf 
verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, 
ik heb je vandaag verwekt.’ 6 Ergens anders zegt hij iets 
vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook 
Melchisedek dat was.’  

Jezus voorbereiding voor hogepriesterschap 
7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met 
luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van 
de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 
Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij 
gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen hij naar de uiteindelijke 
volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem 
gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God hem 
heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was.  
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OPROEP 3 - Traagheid begrijpen hogepriesterschap 
 11 Hierover valt nog veel te zeggen, maar het is 
moeilijk aan u uit te leggen, omdat u traag van begrip 
bent geworden. 12 Werkelijk, u had toch inmiddels 
allemaal leraar moeten zijn! In plaats daarvan hebt u 
er zelf een nodig om u opnieuw de grondslagen van 
het woord van God bij te brengen; het is met u zo ver 
gekomen dat u weer aangewezen bent op melk in 
plaats van op vast voedsel. 13 Wie melk drinkt is nog 
een klein kind en heeft geen weet van de draagwijdte 
van de verkondigde gerechtigheid. 14 Vast voedsel is 
voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring 
geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken 
tussen goed en kwaad.  

Vertrouwen lezers groeien in begrip –  
Hoofdstuk 6 - 1 We moeten de eerste beginselen 
van de leer over Christus hier toch maar laten rusten 
en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. 
We willen niet nog eens het fundament leggen en 
spreken over het zich afkeren van daden die tot de 
dood leiden, over het geloof in God, 2 de leer over het 
dopen en de handoplegging, en over de opstanding 
van de doden en het laatste oordeel. 3 We maken 
deze keuze in het vertrouwen dat God het ons 
toestaat. 4 Want wie ooit door het licht beschenen is, 
geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen 
heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadig woord 
van God en de kracht van de komende wereld ervaren 
heeft 6 en vervolgens afvallig is geworden, kan 
onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat 
zo iemand voor zichzelf de Zoon van God opnieuw 
kruisigt en aan bespotting blootstelt. 7 Land dat de 
overvloedige regen opneemt, en nuttige gewassen 
oplevert aan wie het bewerken, ontvangt Gods zegen, 
8 maar land dat dorens en distels voortbrengt, is 
waardeloos en rijp voor vervloeking; het zal 
uiteindelijk in vlammen opgaan. 9 We zeggen dit nu 
wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan 
overtuigd dat u op de goede weg bent en dat u gered 
zult worden. 10 Want God is niet zo onrechtvaardig 
dat hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u 

3 | Verzwak 
niet | 
doorgaan tot 
volwassenheid 



8 
 

aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag 
steun te verlenen aan de gelovigen. 11 Het is onze 
vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde 
ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij 
hopen verwezenlijkt zal zijn, 12 en dat u niet 
achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die 
dankzij hun standvastig geloof ontvangen hebben wat 
hun beloofd was. 

De zekerheid van de christelijke hoop 
 13 Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon hij 
bij niemand zweren die hoger was dan hijzelf, en dus 
zwoer hij bij zichzelf: 14 ‘Ik zal je rijkelijk zegenen en je 
talloze nakomelingen geven.’ 15 En zo heeft Abraham, 
dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat 
hem beloofd was. 16 Mensen zweren altijd bij iemand 
die hoger is dan zijzelf, en met hun eed bekrachtigen 
ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. 17 Toen 
God de erfgenamen van de belofte ervan wilde 
doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde hij 
zich op dezelfde manier met een eed garant. 18 Met 
deze twee onomkeerbare daden – die uitsluiten dat 
God liegt – heeft hij ons krachtig moed in willen 
spreken. Onze toevlucht is het vast te houden aan de 
hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 19 Die hoop 
is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, 
en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar 
Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve 
van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook 
Melchisedek dat was. Priester voor altijd  

 

 

b) HOGEPRIESTER IN DE ORDE VAN MELCHISEDEK 
 
De verhoogde positie van Melchisedek -  
Hoofdstuk 7 -  1 Want deze Melchisedek, koning van Salem en 
priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen 
deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en 
zegende hem, 2 waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. 
Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij 
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ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. 3 Hij heeft 
geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of 
levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd. 
4 Geef u rekenschap van zijn grootheid: Abraham, de aartsvader, 
gaf hem een tiende van wat hij had buitgemaakt.  

 

Melchisedek hogepriesterschap boven Aäron 
5 De afstammelingen van Levi die het priesterambt ontvangen, 
moeten volgens de wet tienden heffen van het volk, dat wil zeggen 
van hun broeders en zusters, die toch ook nakomelingen van 
Abraham zijn. 6 Maar hoewel hij niet met hen verwant was, heeft 
Melchisedek tienden geïnd van Abraham en hem gezegend aan 
wie de beloften gedaan zijn. 7 Het staat buiten kijf dat de mindere 
altijd gezegend wordt door de meerdere. 8 Bovendien worden in 
het ene geval tienden ontvangen door sterfelijke mensen, in het 
andere door iemand van wie wordt getuigd dat hij leeft. 9 Zo 
zouden we dan kunnen zeggen dat ook Levi, de ontvanger van 
tienden, tienden afgedragen heeft, en wel via Abraham, 10 
aangezien Levi nog in de schoot van zijn vader was toen 
Melchisedek Abraham tegemoet kwam.  

 

Priesterschap Aäron vervangen door Jezus 
11 Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de 
wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het 
niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd 
aangesteld, die was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron. 12 
Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert 
onherroepelijk ook de wet. 13 Welnu, degene over wie dit alles 
wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand 
zich in dienst van het altaar gesteld heeft. 14 Het is immers bij 
iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, en deze 
stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. 15 
Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe 
priester, het evenbeeld van Melchisedek, 16 geen priester 
geworden is op grond van de in de wet vereiste menselijke 
afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. 17 
Over hem wordt immers verklaard: ‘Jij zult voor eeuwig priester 
zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 18 Het eerder gegeven gebod 
wordt ongeldig verklaard omdat het te beperkt is en niet voldoet 
19 – de wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid 
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gebracht –, maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, 
waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. 20 Bovendien 
is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische 
priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed 
bekrachtigd werd, 21 Jezus daarentegen ontving het mét een 
dergelijke bekrachtiging, toen tegen hem werd gezegd: ‘De Heer 
heeft gezworen, en komt op zijn eed niet terug: “Jij bent priester 
voor eeuwig.”’ (7:21) voor eeuwig – Andere handschriften lezen: 
‘voor eeuwig, zoals Melchisedek dat was’. 22 Daardoor staat Jezus 
garant voor een veel beter verbond. 23 Zij volgden elkaar 
generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven, 
24 terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in 
eeuwigheid blijft.  

Jezus is beter hogepriester voor altijd  
25 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, 
omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. 26 Een 
hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, 
schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver 
boven de hemel verheven. 27 Hij hoeft niet, zoals de andere 
hogepriesters, elke dag eerst offers op te dragen voor zijn eigen 
zonden en dan voor die van het volk; dat heeft hij immers voor 
eens en altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. 28 De 
wet stelt mensen aan als hogepriester, en mensen zijn behept met 
zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede die later werd 
uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld, die voor altijd de 
volmaaktheid heeft bereikt.  

 

 

c) JEZUS ALS HOGEPRIESTER IN HEILIGDOM IN DE HEMEL 
Hoofdstuk 8 Het eerste verbond en het nieuwe verbond 1 De 
kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de 
hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van 
Gods majesteit 2 en die de dienst vervult in het ware heiligdom, 
de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is 
opgericht. 3 Iedere hogepriester wordt aangesteld om gaven en 
offers op te dragen, en dus heeft ook hij iets nodig dat hij kan 
opdragen. 4 Op aarde zou Jezus geen priester zijn, want daar zijn al 
priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft.  
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d) NIEUW VERBOND MET JEZUS ALS HOGEPRIESTER 
5 Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de 
voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom, zoals dat aan 
Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de 
tabernakel: ‘Let erop,’ staat er immers, ‘dat je alles vervaardigt 
volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is.’ 6 Maar Jezus is 
dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij 
bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke 
grondslag heeft gekregen in betere beloften. 7 Zou het eerste 
verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede 
voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar God berispt zijn 
volk met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik 
een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het 
volk van Juda. 9 Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun 
voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit 
Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom 
heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. 10 
Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van 
Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn 
wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun 
God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 11 Volksgenoten zullen elkaar 
niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven 
te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein 
tot groot. 12 Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal 
ik niet meer denken.’ 13 Op het moment dat hij spreekt over een 
nieuw verbond heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. 
Welnu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij.  

 

 

HET WERK VAN JEZUS ALS HEMELS HOGEPRIESTER 

a) HET AARDSE EN HEMELS HEILGDOM 

Beschrijving aardse heiligdom en diensten – elk dag 
Hoofdstuk 9 1 Het eerste verbond (9:1) Het eerste verbond – 
Andere handschriften lezen: ‘Ook het eerste verbond’. bevatte 
bepalingen voor de rituelen van de dienst en het aardse heiligdom. 
2 De voorste tent, die is ingericht met de lampenstandaard en de 
tafel voor de toonbroden, wordt het heilige genoemd. 3 Achter het 
tweede voorhangsel bevindt zich de tent die het allerheiligste 
genoemd wordt. 4 Daar staan het vergulde reukofferaltaar en de 
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ark van het verbond, die langs alle zijden met goud overtrokken is 
en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die 
gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden; 5 
daarop staan de cherubs als teken van Gods majesteit, zij 
bedekken de verzoeningsplaat met hun schaduw. Op dit alles 
kunnen we nu niet in detail ingaan. 6 In het aldus ingerichte 
heiligdom gaan de priesters voortdurend de voorste tent binnen 
om hun dienst te vervullen, 7 maar in de tweede tent gaat alleen 
de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit zonder 
het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden die het volk 
uit onwetendheid heeft begaan.  

Beeld van hemels heiligdom - eenmalig 
8 Hiermee maakt de heilige Geest duidelijk dat de weg naar het 
hemelse heiligdom niet zichtbaar is zolang de eerste tent nog 
dienst doet. 9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er 
worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van 
degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen 
brengen; 10 het gaat alleen om voedsel, drank en rituele 
wassingen, om bepalingen over uiterlijkheden die slechts gelden 
tot aan de nieuwe orde. 11 Christus daarentegen is aangetreden 
als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door 
een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 
12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en 
dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn 
eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. 13 
Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en 
geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van 
bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 
hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de 
eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder 
smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en 
het heiligen voor de dienst aan de levende God?  

 

b) JEZUS MIDDELAAR VAN HET NIEUWE VERBOND 

Oude verbond bekrachtigd met bloed 

15 Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; (9:15-16) 
verbond [...] verbond [...] testament – In het Grieks is het woord 
voor ‘verbond’ en ‘testament’ hetzelfde; er wordt gespeeld met de 
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twee betekenissen. hij is immers gestorven om ons te verlossen 
van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen 
die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 16 Bij 
een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater 
wordt vastgesteld. 17 Een testament is immers pas geldig na 
overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog 
leeft. 18 Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed 
ingewijd. 19 Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan 
heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren 
en bokken, (9:19) en bokken – In andere handschriften ontbreken 
deze woorden. water, karmozijnrode wol en majoraan, en 
besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk, 20 en 
verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft 
opgelegd.’ 21 Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de 
tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met 
het bloed.  

Bloed van Jezus maakt nieuwe verbond actief 

22 Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed 
gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen 
vergeving plaats. 23 Als het dus noodzakelijk is dat de afbeeldingen 
van wat zich in de hemel bevindt op die manier gereinigd worden, 
dan moet wat in de hemel zelf is met veel betere offergaven 
worden gereinigd. 24 Christus is immers niet binnengegaan in een 
heiligdom dat door mensenhanden is gemaakt, in de 
voorafbeelding van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, 
waar hij nu bij God voor ons pleit. 25 Hij brengt daar niet telkens 
opnieuw het offer van zijn leven; hij is dus niet te vergelijken met 
de hogepriester die elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met 
bloed dat niet het zijne is, 26 want dan zou hij sinds de 
grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten 
lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal 
geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. 27 Eens 
moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. 28 Net zo 
zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden 
van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te 
redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de 
zonde.  
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c) OFFER JEZUS SUPERIEUR AAN DIEREN OFFERS 

Dieren offers zijn ineffectief 

Hoofdstuk 10 - 1 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing 
toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de 
gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die 
jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen 
ooit tot volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers 
allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst 
deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen 
enkel zondebesef meer hebben. 3 Het tegendeel is echter waar: 
elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering 
geroepen – 4 bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk 
van hun zonden bevrijden.  

Jezus offer is beter offer voor altijd 

5 Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en 
gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven; 
6 brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. 7 Toen heb ik 
gezegd: “Hier ben ik,” want dit staat in de boekrol over mij 
geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”’ 8 Eerst 
zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en 
reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers 
die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik 
ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft 
om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil 
zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam 
van Jezus Christus. 11 De priesters blijven dagelijks hun dienst 
verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de 
zonden nooit teniet zullen kunnen doen, 12 terwijl hij, na zijn 
eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods 
rechterhand heeft ingenomen, 13 waar hij wacht op het moment 
dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn 
gemaakt. 14 Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door 
hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. 15 
Hiervan legt ook de heilige Geest voor ons getuigenis af, want 
eerst staat er: 16 ‘Dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk 
van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun hart zal ik mijn 
wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,’ 17 en even 
verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet 
meer denken.’ 18 Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer 
voor de zonde meer nodig.  
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OPROEP 4 – Accepteer Jezus priesterlijk 
werk 
Geloof en volharding 19 Broeders en zusters, dankzij 
het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom 
binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons 
met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven 
gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We 
hebben nu een hogepriester die dienst doet in het 
huis van God; 22 laten we God dan naderen met een 
oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart 
gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.  

In het licht van de wederkomst 
23 Laten we zonder te wankelen datgene blijven 
belijden waarop we hopen, want hij die de belofte 
heeft gedaan is trouw. 24 Laten we opmerkzaam 
blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en 
goed te doen, 25 en in plaats van weg te blijven van 
onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar 
juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de 
dag van zijn komst ziet naderen.  

26 Wanneer we willens en wetens blijven zondigen 
nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er 
geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, 27 en 
kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het 
oordeel en op het vuur dat de tegenstanders gretig zal 
verslinden. 28 Voor wie de wet van Mozes naast zich 
neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste 
twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, 
moet hij sterven. 29 Hoeveel zwaarder zal dan de straf 
niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, 
het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij 
erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade 
veracht? 30 We kennen immers degene die gezegd 
heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ 
en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ 31 
Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de 
levende God!  

32 Herinner u de dagen van weleer, toen u, door het 
licht beschenen, in een moeizame worsteling met het 

4  | Wankel 
niet | houd 
vast aan de 
belijdenis 
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lijden hebt standgehouden: 33 enerzijds kreeg u 
publiekelijk smaad en beproevingen te verduren, 
anderzijds was u solidair met hen die hetzelfde 
moesten doormaken. 34 U hebt meegeleefd met de 
gevangenen onder u, en toen u van uw bezittingen 
beroofd werd, hebt u dat in vreugde aanvaard, in de 
wetenschap dat u iets beters bezit, een blijvend bezit 
voor uzelf. 35 Leg die onbeschroomdheid dus niet af, u 
zult er ruim voor worden beloond. 36 Blijf juist 
volharden, want als u de wil van God doet, zult u 
ontvangen wat u beloofd is. 37 Immers: ‘Nog een heel 
korte tijd, dan komt hij die komen zal, hij blijft niet 
lang meer weg, 38 en dan zullen mijn rechtvaardigen 
leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst 
ben ik niet langer welgezind.’ 39 Wij echter behoren 
niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, 
maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.  

 

III | Jezus toont ons BETER LEVEN . . .  
 

a) WERK VAN GELOOF 

Voorbeelden van geloofshelden die trouw beleven 
en een voorbeeld gaven van het BETER LEVEN 
Voorbeeldig geloof Hoofdstuk 11 - 1 Het geloof legt de 
grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de 
waarheid van wat we niet zien. 2 Om hun geloof werden de 
mensen uit vroeger tijden geprezen. 3 Door geloof komen we tot 
het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat 
dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare. 4 Door zijn 
geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat 
van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een 
rechtvaardige – God zelf liet zich prijzend uit over zijn gaven –, en 
door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. 
5 Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet 
te hoeven sterven; hij werd niet meer gevonden, omdat God hem 
had weggenomen. Hij stond immers al vóór zijn opneming bekend 
als iemand in wie God vreugde vond. 6 Zonder geloof is het 
onmogelijk God vreugde te geven; wie hem wil naderen moet 
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immers geloven dat hij bestaat, en wie hem zoekt zal door hem 
worden beloond. 7 Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te 
kennen was gegeven wat er zou gebeuren, nog voordat dit voor 
iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn 
huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf 
hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof. 8 Door zijn 
geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg 
naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg 
zonder te weten waarheen. 9 Door zijn geloof trok hij naar het land 
dat hem beloofd was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met 
Isaak en Jakob, mede-erfgenamen van de belofte, woonde hij daar 
in tenten 10 omdat hij uitzag naar een stad met fundamenten, 
door God zelf ontworpen en gebouwd. 11 Door haar geloof 
ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet 
meer in de bloei van haar leven was, de kracht om een kind te 
verwekken, en wel omdat ze vertrouwde op degene die de belofte 
had gedaan. 12 Zo bracht één man, wiens kracht al gestorven was, 
zoveel nakomelingen voort als er sterren aan de hemel staan, 
ontelbaar als zandkorrels op het strand langs de zee. 13 Zij allen 
zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen 
werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, 
en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als 
vreemdelingen en gasten. 14 Door zo te spreken lieten ze blijken 
op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden 
ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders 
waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken 
reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom 
schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en 
heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.  

Abram, Isaak, Jacob 
17 Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd 
gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had 
ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. 18 Terwijl er 
tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht 
krijgen,’ 19 zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn 
iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook 
terug, bij wijze van voorafbeelding. 20 Door zijn geloof zegende 
Isaak Jakob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst 
zou gebeuren. 21 Door zijn geloof kon Jakob op zijn sterfbed de 
beide zonen van Jozef zegenen; daarna knielde hij neer, steunend 
op de greep van zijn stok.  
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Jozef, Mozes, volk Israël 
22 Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over 
de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente 
dan mee te nemen. 23 Door hun geloof konden Mozes’ ouders 
hem na zijn geboorte drie maanden verborgen houden. Ze vonden 
hun kind erg mooi en waren niet bang voor het bevel van de 
koning. 24 Door zijn geloof weigerde Mozes, toen hij volwassen 
werd, aangesproken te worden als zoon van een dochter van de 
farao. 25 Liever werd hij even slecht behandeld als het volk van 
God dan dat hij vluchtig voordeel had bij de zonde; 26 omdat hij 
uitzag naar de beloning waardeerde hij de smaad van Christus 
hoger dan de schatten van Egypte. 27 Door zijn geloof verliet hij 
Egypte zonder angst voor de woede van de koning; hij volhardde, 
als zag hij de Onzienlijke. 28 Door zijn geloof liet hij het 
pesachfeest vieren, en de deurposten met bloed besprenkelen 
opdat de doodsengel hun eerstgeborenen geen haar zou krenken. 
29 Door het geloof kon het volk door de Rode Zee trekken als over 
droog land; toen de Egyptenaren dat ook probeerden werden ze 
verzwolgen. 30 Door dat geloof vielen de muren van Jericho toen 
het volk er zeven dagen lang omheen getrokken was. 31 Door haar 
geloof ontving de hoer Rachab de verkenners gastvrij in haar huis 
en is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad 
omgekomen. 32 Wat valt hier nog aan toe te voegen?  

Gideon, Barak, Simsom 
De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simson  

David, Samuel, profeten 
en Jefta, David en Samuël, en over de profeten, 33 die door hun 
geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden, en 
kregen wat hun beloofd was; die leeuwen de muil toeklemden, 34 
aan vuur de laaiende kracht ontnamen en ontkwamen aan de 
houw van het zwaard; die hun zwakheid krachtig overwonnen, in 
de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de 
vlucht joegen. 35 Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit 
de dood opstonden. Anderen werden gemarteld tot de dood erop 
volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen 
naar een betere opstanding. 36 Weer anderen kregen te maken 
met bespotting en geseling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. 
37 Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door 
een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of 
geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. 38 Ze doolden 
door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in 
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grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te 
goed.  

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

 

b) WERK VAN HOOP – VASTBERADEN GELOOF  

Laat de voorbeelden van de helden ons hoop geven 
en vastberadenheid om de eindstreep te halen. 
Hoofdstuk 12 - 1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen 
omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we 
steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de 
wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht 
houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: 
denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij 
zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand 
en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. 

Gods leerschool: Laat het standhouden van Jezus 
een voorbeeld zijn en zie beproevingen en 
vervolgingen als opvoeding 
 3 Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich 
zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het 
opgeeft. 4 U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op 
het spel gezet. 5 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot 
u als tot kinderen wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning 
van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door 
hem terechtgewezen wordt, 6 want de Heer berispt wie hij 
liefheeft, straft elke zoon van wie hij houdt.’ 7 Houd vol, het 
betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als zijn 
kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? 8 Maar als 
u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, dan bent 
u geen kinderen, maar bastaards. 9 Daar komt nog bij dat wij voor 
onze aardse vaders, door wie we werden opgevoed, respect 
hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan niet onderwerpen aan 
het gezag van de Vader van alle geesten, en dan leven? 10 Onze 
aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen 
goeddunken, maar hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons 

5 | Verzaak  niet | ren 
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te laten delen in zijn heiligheid. 11 Een vermaning lijkt op het 
moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar op 
den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van: een 
leven in vrede en gerechtigheid. 12 Hef daarom uw slappe handen 
op, strek uw knikkende knieën, 13 en kies rechte paden, zodat een 
voet die gekneusd is niet verder ontwricht raakt, maar juist 
geneest.  

Blijf volharden wanneer je verleid wordt 
Aansporingen en groeten 14 Streef ernaar in vrede te leven met 
allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet 
zien. 15 Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat 
ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt 
en met zijn bitterheid velen besmet,  

16 en dat niemand overspel pleegt of het heilige zozeer minacht 
als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht 
verkocht. 17 U weet immers dat hij daarna, toen hij alsnog de 
zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd; hij kreeg geen kans meer 
om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om.  

18 U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles 
verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste 
wind, 19 noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het 
volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord 
meer tot hen zou worden gesproken, 20 omdat wat hun werd 
opgedragen ondraaglijk was: ‘Zelfs een dier dat de berg aanraakt, 
moet gestenigd worden!’ 21 Zo schrikbarend was de verschijning 
dat Mozes uitriep: ‘Ik sidder van angst!’ 22 Nee, u staat voor de 
Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse 
Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, 
23 voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel 
ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de 
geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, 
24 voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het 
gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.  

 

25 Let op dat u hem die spreekt niet afwijst. Want als zij al niet 
ontkomen zijn toen ze degene afwezen die hen op aarde 
onderrichtte, dan kunnen wij, wanneer we ons afkeren van degene 
die dat vanuit de hemel doet, helemaal niet ontkomen. 26 Destijds 
deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: 
‘Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de 
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hemel.’ 27 Met dat ‘nog eenmaal’ wordt bedoeld dat wat 
geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat 
onwankelbaar is. 28 Laten we daarom het onwankelbare 
koninkrijk in dankbaarheid aanvaarden, om God zo te dienen dat 
hij er behagen in schept, met eerbied en ontzag. 29 Onze God is 
een verterend vuur!  

 

WERK VAN LIEFDE -  GELOOF en HOOP in Actie  
 
LIEFDE EN GASTVRIJHEID 
Hoofdstuk 13 -  1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en 
houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het 
te weten engelen ontvangen.  

Gevangenen 
3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen 
gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n 
lichaam hebben als u.  

Huwelijk 
4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het 
echtelijk bed zuiver, want overspeligen en echtbrekers zal God 
veroordelen.  

Geld 
5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen 
met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u 
afvallen, nooit zal ik u verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen 
zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden 
mensen mij kunnen doen?’  

Leiders 
7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben 
verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral 
goed hoe hun levenswandel eindigt. 8 Jezus Christus blijft dezelfde, 
gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!  

Verkeerde leerstellingen – ga ze uit de weg 
9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; 
we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door 
spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen 
baat bij hadden. 10 Wij hebben een altaar waarvan zij die in de 
tent dienst doen niet mogen eten. 11 Het bloed dat bestemd is 
voor het reinigingsoffer wordt door de hogepriester het heiligdom 
binnengedragen, de kadavers van de offerdieren worden buiten 
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het kamp verbrand. 12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen 
bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden. 13 Laten 
we dus het kamp verlaten, ons bij hem voegen en delen in zijn 
vernedering. 14 Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist 
verlangend uit naar de stad die komt.  

Onze offerdienst : dankoffers 
15 Laten we met Jezus’ tussenkomst een dankoffer brengen aan 
God: het huldebetoon van lippen die zijn naam prijzen, 
ononderbroken. 16 En houd de liefdadigheid en de onderlinge 
solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept.  

Zorg dat leiders blij hun werk kunnen doen 
17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken 
over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. 
Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat 
ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede 
komen.  
 

SLOT 
 

18 Bid voor ons. We zijn er weliswaar van overtuigd dat ons 
geweten zuiver is, omdat we er op elk terrein naar streven het 
goede te doen, 19 maar toch vraag ik dringender dan ooit om uw 
gebed, zodat ik des te eerder bij u zal worden teruggebracht.  
 

20 Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de machtige 
herder van de schapen, door het bloed van het eeuwig verbond uit 
de wereld van de doden heeft weggeleid, 21 u toerusten met al 
het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge hij in ons datgene tot 
stand brengen wat hem welgevallig is, door Jezus Christus, aan wie 
de eer toekomt, tot in alle eeuwigheid. Amen.  

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

23 Wist u dat onze broeder Timoteüs is vrijgelaten? Als hij snel 
genoeg komt, zullen wij u samen kunnen bezoeken.  24 Groet al 
uw leiders en alle heiligen. De gelovigen uit Italië laten u groeten.  

25 Genade zij met u allen.  
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