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Volhouden! 
 

 

‘Volhouden!’ - dat zeg je tegen iemand die met iets bezig is wat niet vanzelf gaat. 
Het kan om een sporttraining gaan, of om afvallen, een studieopdracht, een 
bevalling, mantelzorg, een huilbaby, een lastige collega, een vervelende ziekte, 
een saaie maar verplichte cursus of wat dan ook. Zodra iets veel inspanning 
vraagt, zodra de gedachte opkomt ‘waarom doe ik dit eigenlijk?’, zodra je 
overspoeld wordt door de gebeurtenissen en de grip verliest, komt vroeg of 
laat de neiging op om het bijltje er maar bij neer te gooien. Dan is het goed als 
er iemand is die je aanspoort: Volhouden! Je kunt het, het is het waard!  

De schrijver van de brief aan de Hebreeën is zo iemand. Wie is het, weten we 

niet, maar in gedachten zie je hem staan, naast een groep christenen uit de 

begintijd. Christen zijn bleek niet vanzelfsprekend en gemakkelijk te zijn. Het 

was ook niet altijd duidelijk waarvoor en waarom ze het zouden zijn. Maar er 

kwam iemand naast hen staan die hen toeriep: Volhouden! Luister: het is de 

moeite waard! Weet je: je hoeft het niet alleen te doen! Begrijp het goed: er is 

iemand die je helpt en hij is de enige en de allerbeste! 

‘Volhouden!’ - onder deze invalshoek gaat dit project in deze Veertigdagentijd de 

brief aan de Hebreeën door. Wie is hij die helpt? Christus, de hogepriester. 

Houd hem vast, dan houd je vol!  

‘Volhouden!’ – de brief aan de Hebreeën is niet het gemakkelijkste boek van de 

66 die de Bijbel omvat. Misschien heb je, als je met dit bijbelboek aan de slag 

gaat, ook zo nu en dan wel een aansporing nodig. Dit bijbelleesrooster biedt 

daarom een steuntje in de rug, zodat je het lezen van dit boek kunt volhouden. 

Beschouw dit rooster maar als een lange, meerdaagse wandeling door een 

indrukwekkend landschap: een indringende tekst vol met verrassende 

doorkijkjes, prachtige beelden en diepe gedachten. Je hoeft het niet allemaal 

tegelijk te bevatten. Maar stapsgewijs ontstaat er een uniek beeld. Het is het 

beeld van Gods omgang met zijn volk, een prachtige tekening van Jezus 

Christus, onze Heer, Hogepriester voor eeuwig.  

 



Gemeenteproject 
Dit bijbelleesrooster loopt van het begin van de Veertigdagentijd tot en met de 

zondag na Pasen. Het is opgebouwd aan de hand van weekthema´s. De week 

loopt daarbij steeds van woensdag tot en met dinsdag. Het leesrooster kan ook 

de basis vormen voor een gemeenteproject. Aansluitend aan elk weekthema is 

er een opzet voor een gespreksavond. Idealiter vindt die plaats op de 

woensdag, maar natuurlijk is een ander moment ook mogelijk. Het gesprek 

vindt bij voorkeur plaats in kleine groepen (bestaande zoals een miniwijk of 

huiskring, maar ook ad hoc groepen zijn een optie).  

 
De onderdelen van het project 
Het project Volhouden! bestaat uit de volgende onderdelen:  

 Bijbelleesrooster: zie hierboven 

 Gemeenteproject/gespreksavonden: zie hierboven 

 Veertigdagenkalender: Voor kinderen is er een Veertigdagenkalender. 

Omdat het in Hebreeën veel gaat over tabernakel, tempel, en de liturgie 

die daarbij hoorde, staat in deze Veertigdagenkalender de Tabernakel 

centraal.  

 Werkbladen 12+: Voor 12+-jongeren zijn er werkbladen. Die 

concentreren zich op de Stille Week en Pasen.  

 Vespers: Voor de Stille Week is er een uitgewerkte reeks vespers.  

 Handleiding: voor voorgangers en liturgiecommissies. Met o.a. 

suggesties voor een reeks leerdiensten.  

 

‘Volhouden!’  

‘God heeft tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen 

als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen.  

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.’ 

 

Een gezegende Veertigdagentijd toegewenst!   
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1. Inkeer   

[Aswoensdag - 10 februari] 

 

Aswoensdag 10 februari | Hebreeën 4: 1-13 
Over ruim zes weken vieren we het Paasfeest. We beginnen aan de 

Veertigdagentijd, een tijd van inkeer. Het bijbelgedeelte van vandaag 

moedigt ons aan: pas op dat je Christus niet kwijt raakt. 

Inkeer betekent dat je naar jezelf kijkt. Je kijkt naar je doen en laten. Je 

kijkt ook naar binnen, naar je hart: wat leeft er in mij? 

In deze tijd van inkeer willen we de Hebreeënbrief lezen. Deze brief is 

één grote aanmoediging Christus vast te houden. De brief doet dat door 

te laten zien hoe groot Christus is. Steeds weer zullen we er van onder de 

indruk raken. 

Zo worden we aangemoedigd hem niet los te laten. 

  

 

De zon is ondergegaan,  
het is nacht in mij,  
een man komt voor mij staan, 
duisterling, ga opzij.  
 
Het houweel van de maan 
slaat hem los uit het donker,  
z’n tors zie ik staan,  
van z’n ogen de flonker.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Vreemde, de dag  
breekt aan in je ogen,  
dankzij je tranen  
zijn er regenbogen.  
 
Jaap Zijlstra Genesis 32 vers 24 
 
 
 
 

 

Hij kijkt me openlijk aan,  
gezicht aan gezicht,  
hij, gelidtekende,  
gebroken licht.  
 
Zwijgen is zijn bode 
in mijn woordwoestijn,  
hij vecht mij aan,  
pijn om pijn.  
 
 
 
 
 
 

●  Gevecht  ● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabernakel & tempel:  het wasvat 



Gespreksavond 1: Start Veertigdagenproject 

Aswoensdag 10 februari 

 

Voorbereiding: lees Hebreeën 4: 1—13 en de onderstaande inleiding  

De Veertigdagentijd, de voorbereidingstijd voor Pasen, is vanouds een tijd om 

tot inkeer te komen. Die oproep klinkt ook in het Bijbelgedeelte van vandaag. Er 

klinken waarschuwende woorden. Laat de gelegenheid niet voorbij gaan om te 

krijgen wat God beloofd heeft. We worden geconfronteerd met mensen die het 

goede nieuws gehoord hadden maar het niet aannamen en niet gered werden. 

We horen dat we rekenschap moeten afleggen. Ernstige taal, die misschien niet 

direct uitnodigt om verder te lezen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. 

Met deze woorden vallen we midden in de Hebreeënbrief. Je proeft dat er hier 

iemand aan het woord is die zich zorgen maakt over medechristenen. Dat zullen 

we vaker tegenkomen bij het lezen van de brief; de schrijver gebruikt 

confronterende woorden. Maar tot inkeer komen betekent niet dat je veertig 

dagen lang dit soort waarschuwingen moet lezen. Hoe werkt het wel? Laten we 

de ernstige woorden van vandaag eens in hun verband zien. 

 

De tijd van de Zoon 

Als je het begin van de brief aan de Hebreeën leest, dan komt er bepaald geen 

waarschuwende toon op je af, het is eerder de toon van lofprijzing. God spreekt 

in onze tijd door zijn Zoon, staat in hoofdstuk 1 vers 2. De Zoon wordt hier in 

alle glorie getekend, als Iemand die God is, ver boven de engelen verheven. Dat 

is precies wat ons moet aanmoedigen om naar hem te luisteren. Hoofdstuk 2 laat 

voelen hoe dichtbij hij gekomen is. Opnieuw een aansporing om hem niet los te 

laten.  

Door heel de brief heen lezen we over Israëls priesters en over de offers. De 

schrijver laat ons zien wat er in en om de tabernakel gebeurde en later bij de 

tempel. Hij vertelt over het verbond van God met zijn volk Israël. Veel moois uit 

de tijd van voor Christus passeert de revue. Daarbij laat de schrijver zien dat de 

glorie van Christus daar nog bovenuit steekt (zie het overzicht op de volgende 

bladzijde). Het is op deze manier dat hij zijn lezers aanmoedigt Christus niet los 

te laten. Deze positieve insteek willen we ook volgen in deze Veertigdagentijd. 
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Steeds weer zien we Christus’ grootheid en zijn liefde voor ons. En we merken 

hoeveel kracht daarvan uitgaat om hem te willen vasthouden. 

 

Voor beginners en gevorderden 

Thema’s die aan bod komen zijn: Christus als 

God en mens, het oude en het nieuwe verbond 

en het sterven van Christus als offer voor de 

zonde. Het zijn thema’s die heel vertrouwd 

kunnen zijn voor wie al lang lid is van een 

gereformeerde kerk. Ze hebben het geloof en 

de spiritualiteit van veel gereformeerden 

gevormd, ze horen zogezegd bij de 

standaarduitrusting.  

De brief biedt zo interessante gespreksstof 

voor gemeenteleden die met dit alles bekend 

zijn en anderen voor wie het minder 

vertrouwd is. Nog weer anderen zullen er juist 

kritische vragen bij willen stellen.  

Als iedereen bereid is om naar de ander te 

luisteren, zullen de deelnemers elkaar 

ontmoeten bij Christus, bij Gods verbond met 

mensen, bij het hart van het geloof. Je komt 

dichter bij elkaar en dichter bij Christus. 

 
 

OPBOUW VAN DE BRIEF AAN DE HEBREEËN 

1 Christus, verheven boven de engelen 11-16 februari 
2:1-4 Waarschuwing: verwaarloos het woord van 

de Zoon niet 
2: 5-18 Christus, één van ons geworden 

3 en 4 Waarschuwing: raak hem niet kwijt  
4: 14-5:10 Christus, bijzondere hogepriester 

5: 11-6: 20 Waarschuwing: blijf trouw 17-23 februari 

7 Christus, de betere hogepriester 24 februari-1 maart 
8 Het oude en nieuwe verbond 2-8 maart 

9 Offers, Christus als offer 10-19 maart 

HEBREEËN? 

Als je de brief aan de Hebreeën 

leest, merk je niet direct voor wie 

die bedoeld is. Aan het eind merk 

je wel dat het een brief is. De 

eerste lezers waren vermoedelijk 

christenen die in Jeruzalem 

woonden voordat de stad in het 

jaar 70 verwoest zou worden. De 

tempel staat er nog en de offers 

worden nog elke dag gebracht. 

Dat merk je door heel de brief 

heen. In 13:13 dringt de schrijver 

er op aan de stad te verlaten, 

kennelijk voor de verwoesting. 

Uit 5:12 blijkt dat de (meeste) 

lezers al langer christen waren. 

 



10 Na Christus geen offer meer nodig 
Waarschuwing: elkaar aanvuren 

20-27 maart 
Stille week 

11 Voorbeelden van geloof  
12-13 Oproep tot navolging van Jezus 

Aansporingen en concrete toepassingen 
28 maart – 3 april 

 

 

Gespreksavond 1 

Het Veertigdagenproject bestaat uit kerkdiensten, bijbellezingen thuis en 

wekelijkse gespreksavonden. De gespreksgroepen kunnen bestaande groepen of 

kringen zijn, maar ook kan het project aangegrepen worden om dwars door 

bestaande indelingen verbinding tussen gemeenteleden te zoeken. Er kunnen dan 

groepen ingedeeld worden voor de duur van het project. 

 Welkom. Bespreek kort wat het doel van deze gespreksavonden is: op weg 

naar het paasfeest elkaar ontmoeten rond Christus, bespreking van thema’s 

die voor sommigen nieuw en voor anderen juist heel vertrouwd zijn, 

aangemoedigd worden en elkaar aanmoedigen Christus vast te houden. 

Benoem nadrukkelijk dat dit om een sfeer vraagt waarin iedereen zich veilig 

voelt te zeggen wat hij of zij wil en waarin er echt naar elkaar geluisterd 

wordt. 

 Kennismakingsronde. Stel je kort aan elkaar voor. Vertel daarbij iets van je 

eventuele gezinssituatie en je dagelijks werk. (In een bestaande kring, waarin 

iedereen deze dingen van elkaar weet kan dit achterwege blijven of kan de 

kennismakingsronde op een andere manier inhoud krijgen.) 

 Lees samen uit de Hebreeënbrief: 1: 1-4, 4: 1-2,11-13, 12: 1-4. 

 Denk voor jezelf na over de vragen: 

o Wat spreekt je aan in deze Bijbelwoorden? 

o Waar heb je moeite mee? Wat roept weerstand op? 

 Maak een rondje om dit met elkaar te delen. Laat ieder uitspreken en volsta 

met naar elkaar te luisteren. Het is nog niet het moment om op elkaar in te 

gaan. Voorkom dat de één zich door de ander aangevallen voelt. 

 Vertel elkaar wat het voor je betekent Christus te bewonderen. Iedereen 

krijgt de gelegenheid dit te verwoorden. Je mag elkaar vragen stellen. 

 Bespreek de stelling ‘Onthouding van luxe, sociale media en tijdverspillers 

kan helpen om in deze weken dichter bij Christus te komen’. 

 Sluit af met een rondje wel en wee en gezamenlijk gebed. (Het rondje wel en 

wee krijgt de volgende keer een plaats bij de start.) 
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Het project kan ook beginnen met en gezamenlijke avond in de kerk, waarbij de 

groepen na en gezamenlijke inleiding uiteengaan. 

  

 

●  De lantaarnopsteker  ● 

Wat is een ware gelovige? Rabbi Sjolom DovBer gaf antwoord op 
deze vraag:  

‘Een ware gelovige is als een lantaarnopsteker. Een lantaarnopsteker 
loopt  bij het vallen van de avond door de straten met een lange 
stok. Aan de top van die stok brandt een vlam en daarmee steekt hij 
de lantarens aan. Hij weet dat die vlam niet van hem is, maar hij 
verspreidt het licht ervan.  

Een van de aanwezigen vroeg: ‘Maar als die lantaarn nou in de 
woestijn staat?’  

‘Ook daar moet de lantaarn worden aangestoken’, zei de rabbi. ‘Zo 
wordt duidelijk hoe verlaten de woestijn is, en de woestijn zal 
beschaamd zijn’ 

‘En als de lamp in zee staat?’ 

‘Dan springt de lantarenopsteker in het water, hoe koud het ook is, 
en zwemt er naar toe. Ook op zee is licht nodig.’ 

‘Ìk zie helemaal geen lampen’, zei een ander, ‘hoe kan ik dan 
lantaarnopsteker zijn?’ 

De Rabbi keek de vraagsteller aan en zei bedachtzaam: ‘Dat komt 
omdat jij geen lantaarnopsteker bent.’ 

De vraagsteller verschoot van kleur. ‘Hoe wordt ik dan wel een 
lantaarnopsteker?’ vroeg hij, lichtelijk verstoord.  

‘Keer tot jezelf in’ zei de Rabbi. ‘Reinig jezelf, verfijn jezelf, en dan zal 
je de lamp in je naaste zien. Want wie grof is, ziet alleen grofheid. 
Maar wie verfijnd is, ziet ook de verfijning in de ander’. 
 

Naar Rabbi Josef Yitzchak Schneerson van Lubavitch 

 

 

 



tabernakel & tempel: de kandelaar 

2. Christus: echt God,  

  toch één van ons 

[11 – 16 februari] 
 

Donderdag 11 februari | Hebreeën 1: 1-4 
Een tijd van inkeer ligt voor ons. Hoe doen we dat? De eerste verzen van 

de brief die we deze weken lezen, zetten gelijk de toon. We kijken naar 

Christus. In hem schittert Gods luister. Neem de komende weken de tijd 

hiervan onder de indruk te raken. We lazen net over twee verschillende 

tijden. Eerst is er de tijd waarop God op veel manieren gesproken heeft, 

daarna de tijd van de Zoon. Die twee tijden komen we steeds weer tegen 

in de brief. Uit de tijd voor Christus zien we hoe mooi God zich laat 

kennen in het verbond, de tabernakel, de offers. De schrijver laat dan 

zien dat God zich nog veel indrukwekkender laat kennen door Christus. 

Vrijdag 12 februari | Hebreeën 1: 5-14 
Je merkt hoe de schrijver er van geniet over Christus te schrijven. Hij zet 

hoog in. Met Psalmen uit het oude testament zingt hij over de Zoon die 

God is, samen met de Vader. Die Zoon, waar de Psalmen van zongen, is 

Jezus Christus. God, echt God, in alles wat hij deed en in alles wat hij zei. 

Denk eens terug aan alles wat je in de afgelopen tijd over Christus 

gehoord hebt en laat tot je doordringen dat je hierin God zelf ontmoette. 

Zaterdag 13 februari | Hebreeën 2: 1-4 
‘…al onze aandacht richten op wat we gehoord hebben’ – zo gaan we 

deze veertig dagen op weg naar Pasen. Alle aandacht voor Christus, zijn 

woorden, zijn wonderen. Bedenk hoe je de komende tijd hier extra 

aandacht aan gaat geven. Hoe help je jezelf om je er op te concentreren? 

Wat kan een vorm van vasten daarbij betekenen? 

Zondag Invocabit 14 februari | Hebreeën 2: 5-18 
14 februari – Valentijnsdag. Wie is die Valentijn, naar wie deze dag is genoemd? 

Waarschijnlijk waren er oorspronkelijk twee, misschien zelfs wel drie Valentijns, 

allemaal gemarteld om hun geloof. Samen werden ze uiteindelijk tot één Heilige 
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Valentijn. Dat is de Valentijn die verbonden is met de romantische liefde, inclusief 

bijbehorende verhalen en legenden.  

Waarom die legenden over heiligen? Het bracht hen dichterbij: één van 

ons die heel dicht bij God leefde. Het Bijbelgedeelte gaat over Christus. 

Van hem belijden wij:  een van wezen met de Vader. Hij die de verheven 

God is, werd één van ons. Een tijd lang stond hij lager dan de engelen. De 

verzoeking die hij onderging was een echte verzoeking. Sta er eens 

(samen) bij stil: waaraan kon je zien dat Jezus echt mens was? 

Maandag 15 februari | Hebreeën 3 
Vandaag zien we Christus en Mozes naast elkaar. Mozes, de man die God 

op een bijzondere manier gebruikte om het volk te leiden. Toch luisterde 

een groot deel van het volk niet. Het werd hun ondergang. God geeft ons 

vandaag een leider die Mozes overtreft. We worden gewaarschuwd hem 

niet kwijt te raken. Hoe doe je dat? Richt uw aandacht op Jezus, begint 

het hoofdstuk. En verderop: wijs elkaar terecht. We zijn aan elkaar 

gegeven om elkaar hierin te stimuleren. 

Dinsdag 16 februari | Hebreeën 4: 14-5: 10 
Opnieuw krijgen we de menselijke kant van Christus in beeld. Hij kan 

meevoelen met onze zwakheid. Denk je eens in wat dat voor je betekent. 

Hij zag op tegen de straf die hij moest ondergaan. Hij heeft de 

gehoorzaamheid geleerd. Zo dicht kwam Christus - echt God - bij ons. Dit 

is een geloof om aan vast te houden (vers 14). 

  

Maar hij verlangde weg te zijn van hier,  

van al dat lastig volk dat hem zo hinderde,  

en klom het bergpad dat naar boven slingerde 

om alleen te zijn als een stervend dier.  

 
  
 
 

●  Mozes´ dood  ● 

 En weggekropen in het dicht geboomte,  

als in een veilig hol, glimlachte hij,  

want, zo alleen, was het toch heel dichtbij,  

lief Kanaän waarvan hij altijd droomde.  

 
 

En vreemde loomheid kwam. En als een kind 

dat wel verwonderd is (´Moet ik al slapen?  

´t Is nog zo licht´) maar zich niet meer verzet 

omdat het dromen nu voorgoed begint,  

zo ging hij liggen om in slaap te raken,  

want hij herkende al van ver de tred. 
 

Muus Jacobse 



Gespreksavond 2: Jezus, wie is hij?  

Woensdag 17 februari 

 

Voorbereiding: lees de onderstaande inleiding als voorbereiding 

Niet steeds naar jezelf kijken, maar vooral naar Jezus. Op die manier komen we 

deze weken voor Pasen tot inkeer en bezinning. We volgen daarbij de brief aan 

de Hebreeën. Deze brief zegt veel over wat Jezus doet, maar begint er mee wie 

hij is. Dat is het onderwerp van de eerste gespreksavond. 

Je kunt op twee manieren naar Jezus kijken. De één ziet hem met de ogen van 

zijn tijdgenoten. Hij groeit op in Nazaret, in het gezin van de timmerman, gaat 

daar aan het werk en begint op zijn dertigste rond te trekken en leerlingen te 

maken. Hij valt op door een bijzondere relatie met God, roept verzet op en wordt 

gedood. 

De ander ziet Jezus als God. Hij was al voor de schepping bij God in de hemel, 

kwam naar de aarde en liet in zijn woorden en daden zien wie God is. Na zijn 

sterven stond hij op uit de dood en ging weer naar de hemel. 

De eerste benadering wordt christologie van beneden genoemd, de tweede 

christologie van boven. Er zijn in onze tijd schrijvers en predikanten die 

helemaal voor de eerste benadering kiezen en de tweede afwijzen. Anderen 

kiezen leggen de nadruk op ‘van boven’ of combineren beide benaderingen. 

 

Om over na te denken: 

 Bij welke benadering voel je jezelf het meest thuis? 

 Wat zijn de sterke punten van de eerste en de tweede benadering? En de 

nadelen? 

 Welke benadering kiest de Hebreeënbrief? 

 

Van boven 

Beide benaderingen hebben hun eigen waarde. De Hebreeënbrief zet heel sterk 

van bovenaf in. De brief begint in 1:1 bij God die door zijn Zoon spreekt (vers 

2), zijn evenbeeld, in wie zijn luister schittert (vers 3). Het eerste hoofdstuk laat 
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Jezus in zijn goddelijke glorie zien, met woorden uit het oude testament, meestal 

psalmen.  

Er is alle reden Jezus zo te belijden en te prijzen. Al in het oude testament wordt 

hij zo aangekondigd (Psalm 2:7, 45:7, 110:1, Hebreeën 1 e.a.). Het blijkt ook uit 

het geboorteverhaal (Lucas 1: 32, 34, 35). En Jezus laat het zien in zijn 

wonderen, woorden en daden. Door zijn leerlingen wordt hij als God beschreven 

en geëerd (Johannes 1:1-2 e.a.). 

Wat betekent dit voor ons? 

 Hij krijgt goddelijke eer. 

 De verhalen over hem laten zien wie God is (Johannes 1:18). 

 Hij heeft alle macht om de grootste dingen te doen. 

 

Dit alles raak je kwijt als je Jezus alleen als een man uit Nazaret ziet. 

 

Van beneden 

Er is ook een andere kant. Jezus is echt mens. Als je zijn goddelijkheid eenzijdig 

benadrukt, zal zijn menselijkheid verbleken. Dan is de verzoeking in de woestijn 

geen echte verzoeking meer. Dan is het de vraag of Jezus’ lijden nog wel echt 

lijden is.  

In dit verband zijn Hebreeën 2:14-18 en 4:14-16 sprekende bijbelgedeelten. 

Gods Zoon is in alle opzichten aan ons gelijk geworden. Er is maar één verschil: 

hij zondigde niet. Verder is hij ons volkomen gelijk geworden. 

Wat betekent dit voor ons? 

 Hij kan meevoelen met onze zwakheden, hij is in elk opzicht op de proef 

gesteld. 

 Door één van ons te worden kon hij onze straf op zich nemen en met onze 

vijand, de duivel afrekenen. 

 

Alle aandacht 

Twee keer in Hebreeën 1-4 doet de schrijver daarom een beroep op ons om alle 

aandacht aan Jezus en zijn woorden te geven. In 2:1-4 en 3:1-19. Hoe doe je 

dat? In deze veertig dagen kun je beginnen met: 



 Er de tijd voor te nemen. 

 Vasten: je een tijd lang onthouden van onnodige luxe en tijdverslinders 

om je extra te concentreren op Christus. 

 Elkaar aanvuren (3:12-13). 

 Gebed en lofprijzing voor Christus. 

 

 

Gespreksavond 2 

 Kennismaking/Rondje wel en wee. Als er deelnemers zijn die er de vorige 

keer niet bij waren, neem dan even de tijd voor een kort 

kennismakingsrondje. Herhaal nog even wat het doel van deze avonden is. 

Deel met elkaar wat je sinds de vorige bijeenkomst meegemaakt hebt. Je kunt 

hierbij ook inbrengen wat je na de vorige bijeenkomst gedaan hebt met het 

besprokene. 

 Sluit dit af met een gebed waarin je bidt voor elkaar en vraag om Gods zegen 

over de avond. 

 Vertel elkaar wat je raakte in de lezingen uit Hebreeën 1-4. 

 Denk er over na waar je geneigd bent de nadruk op te leggen: Christus’ 

godheid of juist zijn mensheid. Wat heeft je hierin beïnvloed 

(bijbelvertellingen uit je jeugd, iets wat je gehoord of gelezen hebt…)? Vertel 

het elkaar.  

 Bespreek 

o Welke kracht gaat uit van het benadrukken van Jezus’ godheid? 

o Welke kracht gaat uit van het benadrukken van Jezus’ mensheid? 

 Lees samen Lucas 4:1-13 en bespreek: 

o Wat zie je hier van Jezus’ goddelijkheid? 

o Wat leren we over God, wat laat Jezus van hem zien? 

o Waar wil je God voor prijzen? 

o Wat zie je van Jezus’ menselijkheid? Wat komt dichtbij? 

o Welke bemoediging zit in dit bijbelgedeelte? 

Afhankelijk van de beschikbare tijd kun je meer bijbelgedeelten zo 

bespreken, bijvoorbeeld Lucas 5:12-16, 5:17-26, 7:11-17, 9:28-36. 

 Bespreek hoe je de komende weken extra aandacht aan Christus wilt geven. 

 Sluit af met een gebed. Er is veel genoemd om Jezus voor te prijzen. Benoem 

het in het gebed. Zing samen één of meer liederen. 
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●  Gods akkerland  ● 
 
‘Gij zijt Gods akkerland en Gods gebouw! 
Naar de genade die ik heb gekregen 
lei ik als bouwheer kundig en gedegen 
de grondvesten waarop een tweede bouwt. 
 
Niet om het even hoé! Een fundament, 
een ander dan er ligt, –  dan Christus Jezus –  
is ontoelaatbaar en al afgewezen.  
Eens wordt een ieders bijdrage bekend.’ 
 
Want of men bouwt met kostbare gesteenten,  
met goud en zilver, of met hout en hooi,  
de Dag van Jahwe, die met vuur voltooit,  
bewijst wat blijft of niet. Weet dat, gemeente!’ 

 
Anton van Wilderode, naar 1 Kor. 3,9-13 

 
 

3. Gedenken 

[17 februari – 23 februari] 

 

Woensdag 17 februari | Hebreeën 5: 11-14 
Wat een zware tekst om deze week mee te beginnen. De Hebreeën 

wordt verweten dat ze zich gedragen als kinderen. ‘Word toch 

volwassen!’ klinkt door in de woorden van de briefschrijver. Het gaat hier 

niet om feitenkennis of intelligentie. Het gaat er om of je onderscheid 

kunt maken tussen goed en kwaad. Of je geleerd hebt los te komen van 

deze wereld, zoals Paulus in 1 Korintiërs 2 schrijft. ‘Word volwassen’ 

betekent: Richt je op Jezus. Gedenk wat hij heeft gedaan.  

Donderdag 18 februari | Hebreeën 6: 1-3, 1 Korintiërs 3: 10-13 
Gedenk wat Jezus heeft gedaan. Daarvoor is basiskennis van zijn leer en 

leven nodig. Paulus noemt dat het fundament wat gelegd is en waar hij 

aan mocht meebouwen. Anderen mogen daar op voortbouwen. Iedereen 

op zijn eigen manier, met kostbare stenen, hout of stro. Christus zal laten 

zien wat ons bouwwerk waard is. Wij moeten doorbouwen en niet te 

lang stil blijven staan bij de basiskennis.  

tabernakel & tempel: het reukofferaltaar 



Vrijdag 19 februari | Hebreeën 6: 3-8, Efeziërs 5: 8b-14 
Herken je dat gevoel? Je loopt op een frisse lentemorgen de hoek van de 

straat om en voelt dan de warmte van de zon op je gezicht. Heerlijk. De 

wereld om je heen lijkt een stukje mooier. Veel intenser dan deze 

lentezon is het licht van Christus. Wanneer dat op je schijnt, proef je 

Gods werk in de wereld. Een weldadig gevoel dat je niet meer los laat 

maar je aanspoort zijn licht te laten schijnen.  

Zaterdag 20 februari | Hebreeën 6: 9-12 
De Hebreeën zijn op de goede weg. Ze hebben aan Christus gedacht, 

liefde betoond aan zijn naam. Niet door stil te zitten, maar door zijn 

liefde uit te delen. Vers 11 stimuleert: Hou vol, tot Christus terugkomt, 

neem een voorbeeld aan de gelovigen die je voorgingen.  

Zondag 21 februari | Hebreeën 6: 13-18a 

We hebben een reden om vol te houden. Want God is ongelofelijk trouw. 

En mochten we daar niet overtuigd van zijn: door een eed en een belofte 

laat hij zien dat we op Hem kunnen vertrouwen. Het zijn twee 

onomkeerbare daden, waarin God de mensen als zijn getuigen neemt. Hij 

kiest er voor mensen te betrekken in Zijn wereld en geschiedenis. ‘Hij wil 

zijn erfgenamen van de belofte doordringen.’  

Maandag 22 februari |Genesis 12: 1-3 
Gods trouw wordt zichtbaar in het verhaal van Abraham. Maar hoe 

vertrouwd was Abraham eigenlijk met God toen deze hem wegriep uit 

Ur? We weten het niet. Abraham gaat in ieder geval op weg, een 

geloofsdaad waaraan God zijn zegen geeft en waarop hij zijn beloften 

bevestigt. Beloften die hij blijft herhalen aan Isaak (Genesis 26: 2-4), 

Jakob (28: 13-15), Mozes (Exodus 3: 6) en door Christus ook aan ons 

(Hebreeën 6). Beloften om aan vast te houden!  

Dinsdag 23 februari | Hebreeën 6: 18b-20 
God is betrouwbaar. Zijn beloften zijn als een anker, als een stevig 

fundament. Wanneer je onrustig of verdrietig bent, onzeker of boos mag 

je weten dat God je moed in spreekt. Zijn Zoon heeft er voor gezorgd dat 

de relaties in de wereld hersteld worden, dat de relatie met God weer 

hersteld is. We mogen achter Jezus aanlopen en bij Hem schuilen. 
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Gespreksavond 3: Gods trouw en onze trouw 

Woensdag 24 februari 

 

Voorbereiding: lees Hebreeën 6: 9-20 en de onderstaande inleiding  

De Veertigdagentijd is een tijd van bezinning. We verwachten niet, zoals met 

Advent, de komst van Christus op aarde. Maar we richten ons op de betekenis 

van het offer van Christus aan het kruis. We kijken naar de noodzaak daarvan. 

Een tijd over lijden, maar ook een tijd vol hoop. Het paasevangelie leert ons 

immers dat Christus kruisdood geen eindpunt, maar juist een nieuw begin voor 

de mensheid betekent. Door Jezus’ dood en opstanding hebben we nieuwe hoop 

gekregen. Hoop op een geweldige toekomst. 

In deze derde gespreksavond kijken we naar het thema trouw. Trouw wordt door 

de schrijver van de Hebreeënbrief gezien als de verbinding tussen hoop en inzet. 

Wanneer je hoopt op een goede toekomst, maar onderuitgezakt blijft afwachten, 

hoe echt is dan je hoop? In de liefde die de Hebreeën aan elkaar tonen wordt hun 

hoop zichtbaar, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. In hun solidariteit voor 

gelovige broers en zussen in nood laten ze zelfs iets van hun liefde voor God 

zien. Wat je ooit voor de minste van mijn broers of zussen gedaan hebt, dat heb 

je voor mij gedaan, zegt ook Jezus in Lucas 10. En verderop in de Hebreeënbrief 

(hoofdstuk 10: 32-34) worden de Hebreeën herinnerd aan de momenten dat zij 

zelf stand hielden in moeilijke situaties. Geraakt door het licht van het evangelie 

kregen ze de kracht om te blijven geloven en voort te bouwen op het fundament, 

Christus. 

 

Ga zo door! 

‘Geliefde broers en zussen, u doet het goed. U bent goed op weg. Ga zo door!’ 

Na enkele hoofdstukken van aansporingen en vermaningen worden de lezers van 

de brief nu bemoedigd. De vermaning in hoofdstuk 6: 11 is bedoeld om de 

lezers alert te houden. Blijf op de goede weg! Blijf trouw aan alles waarop je 

hoopt. Want, je hebt een reden om trouw te blijven. God heeft je een eed 

gezworen, een belofte gedaan. Kijk, je treedt in de voetsporen van Abraham. 

Een hoopvolle belofte voor de toekomst… 

 



Structuur 

Om het gedeelte van vandaag goed te begrijpen is het goed om te kijken naar de 

structuur van het tekstgedeelte. In de eerste gespreksavond heb je de indeling 

van het hele Bijbelboek Hebreeën kunnen lezen. Vandaag kijken we naar 

Hebreeën 6: 9-20.  

 

Liefde oefenen 

Waar liefde geoefend wordt, geeft God hoop. Liefde oefenen – dat is trouw zijn. 

Abraham is een ultiem voorbeeld van trouw. Waarschijnlijk heeft hij wel 

vijfentwintig jaar moeten wachten totdat hij van God kreeg wat hem beloofd 

was. En een deel van de belofte heeft hij nooit kunnen zien, de grootte van Gods 

belofte heeft hij nooit kunnen bevatten: ‘talrijker dan het zand, dan de sterren zal 

jouw nageslacht worden Abraham!’   

De schrijver van de Hebreeënbrief maakt ons nieuwsgierig naar Abraham. Hij 

wordt, in lijn met hoofdstuk 11, als een geloofsheld neergezet, een voorbeeld 

van wie we trouw en hoop kunnen leren. 

 

Zweren 

In Matteüs 5 wordt gesproken over het zweren van een eed. Als mens moet je 

niet zomaar zweren, niet bij God of bij je zelf. Je bent nog niet eens in staat om 

je haar van kleur te laten veranderen. Waarom zou je dan wel zulke grote 

uitspraken doen? Maar, als God zweert, dan betekent dat wat. Mensen zweren 

bij iets wat hoger is, maar omdat God de hoogste is zweert híj bij zichzelf. Zijn 

belofte overspant de hele wereldgeschiedenis. Wat belooft Hij? Dat hij door het 

offer van Jezus ons leven zal verankeren en ons weer toegang zal geven tot 

Zichzelf, de allerheiligste.  

 

 

OPBOUW VAN HEBREEËN 6: 9-20          –          BLIJF TROUW! 

6: 9-10 Goed op weg  

6: 11-12 Zet je in, kijk naar de geloofsgenoten die je voorgingen 
6: 13-15 In Abrahams voetspoor 

16-20 De belofte helpt hopen op Jezus de hogepriester  
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Gespreksavond 3 

 Rondje wel en wee. Als er deelnemers zijn die er de vorige keer niet bij 

waren, neem dan even de tijd voor een kort kennismakingsrondje. Herhaal 

kort wat het doel van deze avonden is. Deel met elkaar wat je sinds de 

vorige bijeenkomst meegemaakt hebt. Je kunt hierbij ook inbrengen wat 

je na de vorige bijeenkomst gedaan hebt met het besprokene.  

 Sluit dit af met een gebed waarin je bidt voor elkaar en vraagt om Gods 

zegen over de avond.  

 Vertel elkaar wat je raakte in de lezingen van de afgelopen week. 

 Op vier plekken in het boek Genesis doet God een belofte aan Abraham. 

Lees de teksten: Genesis 12: 1-3; 15: 5-7; 17: 4-8 en 22: 16-18.  

 Bespreek: 

o Waarom worden de beloften die aan Abraham gedaan zijn, gezien 

als teken van hoop voor de Hebreeën?  

o Wat hebben deze beloften jou te zeggen? 

 In Hebreeën 11 lees je over geloofsgenoten die een voorbeeldig geloof 

hadden. Zij mochten hopen op Gods grote beloften. 

o Wie van de geloofsgenoten uit hoofdstuk 11 is voor jou een 

voorbeeld? Waarom?  

 Lees Hebreeën 11: 39-40 

o Wat heeft dit tekstgedeelte je te zeggen?  

o Voel je je opgenomen in deze gemeenschap van gelovigen? 

 Het anker, waarover Hebreeën 6: 19 spreekt, is een bekend symbool voor 

hoop geworden in het christendom. Hoop op de toekomst. In ons 

tekstgedeelte gaat het over een anker voor de ziel. De ziel bepaalt hoe we 

ons in het leven oriënteren; of we hopen of juist de moed verliezen, 

zielszorg nodig hebben of ons met ziel en zaligheid ergens in storten.  

o Heb jij vertrouwen in de toekomst?   

 Denk in de komende week na over de volgende vraag:   

o Helpt Gods belofte van trouw jou om trouw te zijn in je geloof? 

 Sluit af met een gebed. Dank God voor Zijn trouw. Dank voor de liefde en 

inzet van medegelovigen. Zing samen één of meer liederen. 

 

 

  



4. De betere hogepriester 

[24 februari – 1 maart] 

 

Woensdag 24 februari | Genesis 14: 17-20 
De schrijver van Hebreeën neemt ons in hoofdstuk 6 mee, terug de 

geschiedenis in, naar Melchisedek, een tijdgenoot van Abraham.  

De eerste drie verzen van Hebreeën 7 brengen in herinnering dat 

Abraham zijn neef Lot had bevrijd. Lot was krijgsgevangen meegenomen 

vanuit Sodom, in een oorlog tussen de vorsten van de regio. Na de 

overwinning door Abraham en zijn leger komt de koning van Sodom 

Abraham bedanken. Maar voor Abraham is de ontmoeting met koning 

Melchisedek veel indrukwekkender. Deze koning van de stad Salem is 

een priester van de Allerhoogste. En die komt hém begroeten, en 

zegenen? Abraham neemt die zegen dankbaar aan.  

Donderdag 25 februari | Hebreeën 7: 4-6 
Sta even stil bij wat er  gebeurt nadat de oorlog tussen de stadsstaten 

voorbij is. De koningen moeten erkennen dat Abraham de overwinnaar 

is. Terwijl er signalen met dubbele bodem over oorlogsbuit en 

onkostenvergoedingen worden afgegeven, komt er een onbekende 

koning met brood en wijn aan, een vorst met een uitstraling waar 

Abraham niet omheen kan. Deze Melchisedek is een man van God! 

Abraham geeft de onbekende, die zich niet met naam of afkomst 

legitimeert, geschenken: een tiende van de buit! Hij buigt voor hem het 

hoofd. Het is goed, zegt hij, ik aanvaard de zegen van deze man van God, 

die meer is dan ik. 

Vrijdag 26 februari | Hebreeën 7: 11-14 
Om te begrijpen hoe Jezus de redder van veel mensen kan zijn, is het 

nodig te zien hoe anders hij is. Tot de gebruikelijke voorwaarden die 

iemand tot een goed priester in Israël maakten, hoorde allereerst een 

legale afkomst. Bovendien: alleen levieten konden priester worden. Maar 

met Jezus wordt dit helemaal anders. Hij is de allerbeste priester, en toch 

is hij geen leviet. Hij is nakomeling van David, uit Juda. Dat is wennen. 

tabernakel & tempel: de hogepriester 
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Zaterdag 27 februari |Hebreeën 7: 15-19 
Wat maakt Jezus tot de allerbeste priester? De eeuwigheidswaarde die 

Hij geeft, ‘zijn onvergankelijk leven’. Jezus overwint de dood, staat levend 

op uit het graf. Hij geeft dit aan ieder die Hem volgt en gelooft dat je 

voor altijd leeft, ook na het sterven. Dat is het betere waarop we hopen. 

Daar heb je meer aan dan aan een sterfelijke priester, hoe mooi ook. 

Jezus brengt je terug bij God. 

Zondag 28 februari | Psalm 110 
David bezingt en profeteert van deze eeuwige priester, die als koning 

heerst. De psalm herinnert aan de gebeurtenis waarbij Abraham de 

vijand overwon en zijn neef bevrijdde, aan Melchisedek die toen als 

priester optrad. De psalm profeteert ook van de overwinning van 

Christus. Want die krijgt zijn climax in de eeuwigheidswaarde, die hij 

brengt. Het is een niet te verbreken belofte, die door God met een eed is 

bekrachtigd: je bent priester voor eeuwig en altijd!  

Maandag 29 februari | Hebreeën 7: 20-25  
Wij kennen dat: het afleggen van de eed. Met oog op een beroep dat 

grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zoals dat van arts. Of als 

je in dienst van de koning bent: dan zweer je trouw aan hem. Ook in 

rechtszaken, als de waarheid per se boven tafel moet komen, wordt er 

gezworen. Ook nu is er een vraag waar een duidelijk antwoord op moet 

komen. Het gaat over Jezus: kan deze man, die geen leviet is, zo’n 

belangrijke priesterfunctie vervullen? Het antwoord van God is: ik zweer 

je dat hij het kan. Hij is bovendien de enige die het goed kan en goed 

doet. Voor iedereen en voor altijd.  

Dinsdag 1 maart | Hebreeën 7: 26-28 
Kijk nu nog eens uit praktisch oogpunt naar het verschil tussen Jezus en 

alle andere priesters. Breid dat gerust uit naar dominees, liturgen en 

ambtsdragers. Het zijn allemaal feilbare mensen. Hoe ontgoochelend kan 

het zijn als je merkt dat ook zij fouten maken. Het maakt van heel hun 

dienst soms ‘onbegonnen werk’. De priesters moesten eerst zichzelf 

reinigen en heiligen. Maar: wanneer is een mens echt rein en heilig?  

Pas ná de reinigingsceremonie konden de priesters het verzoeningswerk 

voor de menigte doen. Maar: hoe kan een mens een ander mens bij God 



brengen? Nee, dan Jezus! Hij is rein en volmaakt. Als Hij zichzelf als offer 

brengt, is het zo puur en zo heilig dat het eens en voor altijd voldoende 

is. 

  
●  Gebed  ●    

 
Voor hij de dood inging, God,  
heeft hij, uw lieve Zoon,  
door het delen van brood en wijn 
zijn mensen deelgenoot gemaakt 
van zijn overgave aan U 
en zijn verbondenheid met ons;  
laat ons in dit geheim 
steeds opnieuw een bron vinden 
van liefde en leven in overvloed.  
 
God, onze Bondgenoot, 
breng ons telkens weer te binnen 
dat breken en delen de woorden zijn 
van uw verbond met ons,  
voorgedaan door Hem 
die ons is  voorgegaan,  
uw liefde, uw verbond 
in levende lijve.  
 

Wim van der Zee 
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Gespreksavond 4: Priester voor altijd 

2 maart 

 

Voorbereiding: lees Hebreeën 7 en de onderstaande inleiding als voorbereiding 

 

Priesters 

In deze bezinningsperiode van de Veertigdagentijd richten we ons op Jezus 

Christus. De naam Christus – gezalfde –  krijgt hier kleur doordat we bepaald 

worden bij het ambt van hogepriester dat Jezus kreeg. 

In Israël ligt de oorsprong van het ambt van priester bij Aäron en zijn zonen, 

nakomelingen van Levi. Aäron was de eerste hogepriester, zijn zonen waren 

priesters. Normaal gesproken werd de oudste zoon van de hogepriester zijn 

opvolger in dat ambt, terwijl de andere zonen priesters werden. Er is in de tijd na 

Aäron dan ook een groot aantal priesterfamilies ontstaan, allemaal 

nakomelingen van hem, allemaal dus uit de stam Levi. Heel de stam Levi was 

gewijd aan de dienst in de tabernakel en de tempel, maar alleen de 

nakomelingen van Aäron waren priesters. 

 

Bijbelgegevens: Genesis 14 

Om Hebreeën 7 te begrijpen is het nodig de geschiedenis van Melchisedek erbij 

te betrekken. Die staat beschreven in Genesis 14. Het eerste gedeelte van dit 

hoofdstuk wordt verteld over de oorlog tussen de koningen in het gebied rond 

Sodom. Daarbij vormden zich twee coalities. De coalitie waar Sodom bij hoort 

verliest de strijd en zodoende wordt Lot, de neef van Abraham, krijgsgevangen 

gemaakt en weggevoerd. Dat komt Abraham ter ore en hij trekt er met 318 

manschappen op uit om Lot te bevrijden. Het lukt, Abraham verslaat de coalitie 

van Kedorlaomer en bevrijdt Lot en de medegevangenen. Alle buit brengt hij 

terug. De koning van Sodom komt hem bedanken. En dan is er opeens 

Melchisedek, die brood en wijn laat aanrukken, die een priester van God blijkt te 

zijn, door wie Abraham zich graag laat zegenen. (Dit in tegenstelling tot de 

koning van Sodom. Van hem wil Abraham niets aannemen – vs. 22-23.) 

 



PSALM 110 

Naast Genesis 14 wordt Melchisedek uitdrukkelijk genoemd in Psalm 110. 

Dit is een prachtige psalm om in deze periode te lezen, zingen en 

overdenken. In deze psalm wordt uitdrukkelijk de koninklijke macht van de 

priesterkoning bezongen.  

Deze psalm is bekend, omdat Jezus deze gebruikte in zijn gesprek met de 

Farizeeën, kort voor zijn lijden, over de vraag naar zijn eigen identiteit (Matt. 

22:41-46). David noemt in vers 1 God: Heer (Jahweh), die de heer van David 

aanspreekt. Deze heer van David is de Messias, een nakomeling van David 

zelf. Maar hoe kan iemand zijn nakomeling ‘heer’ noemen? Dat doe je toch 

niet? Maar David deed het wel, omdat hij erkende dat deze nakomeling van 

zichzelf de door God gegeven Redder zou zijn. 

 
 

Over de identiteit van Melchisedek bestaat verschil van mening. We weten 

verder niets van hem behalve dan dat hij koning van Salem was.  Over die stad 

en zijn koning hebben we echter geen verdere informatie. Dat Melchisedek als 

priester een type (voorafbeelding) was van Jezus Christus, is wel duidelijk. Er is 

ook een opvatting die zegt dat Christus als Melchisedek aan Abraham verschijnt, 

zoals God ook op een ander moment als man aan hem verschijnen zal, in 

Genesis 18. In het licht van Hebreeën 7 is dit een boeiende vraag. 

 

 

OPBOUW HEBREEËN 7 

7: 1-3  Voorafbeelding van Christus in koningpriester Melchisedek  
7: 4-10 Melchisedek is meer en groter dan Abraham en dan alle levitische 

priesters 
7: 11-19 Melchisedek is van een andere orde dan de levitische priesters of 

Abraham. Hij biedt iets anders en ook meer dan de wettige 
voorwaarden van priesters vragen. Hij biedt onvergankelijk leven.  

7: 20-22 In tegenstelling tot levitische priesters wordt bij de priester in deze 
orde van Melchisedek de eed afgelegd, en wel door God 

7: 23-25 En nog iets: deze priester heeft geen opvolger nodig. Hij blijft 
eeuwig, en iedereen kan bij hem terecht. 
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7: 26-28 Waarom deze priester zo uitmuntend is: niet alleen om zijn 
eeuwigheid en heiligheid in afkomst, maar ook om zijn 
volmaaktheid. Hij kan zich volledig wijden aan ons herstel. Hij heeft 
geen last van eigen zonde of rugzakje. Hij is precies wie wij nodig 
hebben. 

 

Gespreksavond 4 

 Welkom. Ontvang elkaar met een welkom en iets te drinken, waarbij je vraagt 

hoe het ieder gaat.  

 Zing psalm 110, of een bewerking ervan. Of luister ernaar (Psalmen voor nu 

110 is een geschikt luisterlied). Vraag in gebed een zegen over de avond. 

 Lezen uit Hebreeën: Lees een gedeelte uit Hebreeën 7. Peil of Genesis 14 

vertrouwd is, is dat niet zo lees dan Genesis 14: 17-24 en lees vervolgens 

Hebreeën 7:  11-28 

 Bespreek de volgende vragen, met voorrang voor de eerste drie: 

o Is er iets dat moeilijk te begrijpen is in dit hoofdstuk over Jezus als 

priester voor altijd? Probeer elkaar te helpen om tot een goede uitleg 

van die punten te komen 

o Wat vind je mooi en bemoedigend in dit hoofdstuk? Wat spreek je aan, 

wat is lastig? 

o Nu gaan we richting de herdenking van Jezus’ lijden en sterven. Wat 

betekent deze bijzondere priesterorde voor zijn offer met het oog op 

jou en mij? 

o Wat denk jij: was Melchisedek een koning, die veel van Christus 

doorgaf? Of was hij Christus, die als man verscheen aan Abraham, net 

zoals in Genesis 18? Maakt het iets uit?  

o God gaf in het oude verbond strikte regels voor het priesterschap, niet 

iedereen kon zomaar priester worden. Maar Jezus overstijgt die regel. 

Wat betekent dit voor de dienst van de gelovigen in het nieuwe 

verbond? Wat betekent 1 Petrus 2: 5 in dit verband voor ons? 

 Gespreksleider: Doe een afsluitend rondje over de vraag of Jezus voldoende 

biedt voor de redding van zo veel zondaren met zo veel en ook zo heftige 

zonden? 

 Sluit af met een samenvatting van de hoofdzaak van het gesprek. Dank God 

daarvoor in een gebed, en zing als afsluiting een lied tot zijn eer. 

  



5. Oud en nieuw verbond 

[2 – 8 maart] 

 

Woensdag 2 maart | Exodus 25: 1-9 
Het accent verschuift deze week in Hebreeën 8 van een betere priester, 

Jezus, naar een beter heiligdom en een beter verbond. Dat heeft met 

elkaar te maken. Jezus, die als priester van heel andere orde is dan de 

levitische priesters, zou zijn dienst niet in de tabernakel hebben kunnen 

uitvoeren. Terwijl die toch heel mooi en kleurrijk was - dat dringt uit de 

beschrijving wel door: goud, zilver, koper; rood, blauw en groen; hout en 

geurige olie; reukwerk en edelstenen. Wat een rijkdom!  

Donderdag 3 maart | Leviticus 9:1-10 en 22b-24  
In de tabernakel vond vanaf de tijd van Mozes de offerdienst plaats, het 

centrale gebeuren in de dienst aan God van die tijd. Bij de instelling van 

de offerdienst zie je goed dat de dood van dieren - en als teken daarvan 

hun bloed - nodig was voor het contact met.  

Er zijn offers in soorten. Hier, bij de instelling van de offerdienst een 

speciaal reinigingsoffer vooraf. Vervolgens een brandoffer. Dat heet hier: 

vredeoffer, dat wil zeggen dat het een hersteloffer is, speciaal bedoeld 

om de nieuwe verhouding met God te vieren. En: God neemt het aan. 

Een steekvlam van God betekent dat Hij het goed vindt!  

Vrijdag 4 maart | Hebreeën 8:1-6  
Jezus is de volmaakte priester: eeuwig en heilig. Zo anders, dat hij niet 

gepast zou hebben in de tabernakel- of tempeldienst op aarde. En toch 

zijn oud en nieuw niet aan elkaar tegengesteld. Maar, zegt de schrijver 

van de Hebreeënbrief, denk aan de juiste orde. Het nieuwe is niet 

gebaseerd op het oude, zoals een huis soms gebouwd wordt op een 

bestaand fundament.  Hier is het omgekeerd: Christus is de hoeksteen 

die zijn schaduw al terugwerpt in de tijd van het oude verbond. Dat oude 

is dus de voorafschaduwing (vers 5) van het volmaakte van Christus. 

 

tabernakel & tempel: het brandofferaltaar 
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Zaterdag 5 maart | Jeremia 31:31-34 
De tabernakel was mooi, de tempel misschien nog wel veel mooier. Toch 

profeteert Jeremia over een nieuw verbond. Niet omdat het mooie uit de 

tijd was, maar omdat Israël het oude had verbroken. Bovendien is de 

tempel verwoest. In deze situatie belooft God een nieuw verbond, 

waarvan het oude slechts een voorproefje was. Dit nieuwe verbond gaat 

het echt doen. 

Zondag 6 maart | Lucas 15:1-10 
Jeremia liet in de profetie over het nieuwe verbond al merken dat het 

daarin zou gaan om andere dingen. Niet dat in het oude verbond geen 

sprake was van liefde, maar Israël liet zich er niet meer door raken. Door 

de komst van de Geest van Jezus Christus zou de kern van het verbond in 

de harten van gelovigen worden geschreven: Ik zal hun zonden vergeven 

en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan (Jeremia 31:34b). 

Opzoeken wat verloren dreigt te gaan, vergeven - dat is wat Jezus 

liefdevol onderwijst en voorleeft!     

Maandag 7 maart | Psalm 40:5-11 
God droeg via Mozes op: offers brengen, elke dag. En nu zegt David, de 

man die zich inspande voor de tabernakeldienst: offers en gaven verlangt 

u niet? David, die met oog op de offerdienst een tempel wilde bouwen, 

weet dat open oren voor Gods wil belangrijker zijn dan de materiële 

offergave. God en je naaste liefhebben, daar gaat het uiteindelijk om. Dat 

we daarin tekort schieten wordt alleen vergoed door Jezus’ dienst. Die 

goedheid, trouw en liefde van Jezus en van God bezingen en doorgeven 

is het beste dat je kunt doen. Zingen is zoveel waard! 

Dinsdag 8 maart | Hebreeën 8:7-13 
Waarom zoveel aandacht voor de dienst van het heiligdom, de inrichting 

en de rituelen, als het toch verouderd is? Omdat het leerzaam is! Omdat 

het treffend uitbeeldt hoe God doet zijn mensen dicht bij zich wil 

houden. Omdat het laat zien hoe groot Gods liefde is. Nog veel mooier 

dan die stralende tabernakel is de echte aanwezigheid van God. Nog 

groter dan de eindeloze reeks offerdieren is het ene offer van Jezus 

Christus. Zijn kruisdood geeft redding voor elke mens die hem daarom 

vraagt. 



Intermezzo 

[Biddag - 9 maart]  

 
Woensdag 9 maart | Lucas 11:1-13 

Met al onze vragen,  voor alles wat we nodig hebben mogen we naar 

God gaan. Biddag of bidstond is bedoeld ‘voor gewas en arbeid’. Dat richt 

de blik op de bede om ons dagelijks brood, zoals Jezus die uitsprak. De 

uitleg die Jezus bij deze bede geeft, maakt duidelijk dat God het goed en 

mooi vindt dat we eerlijk, vertrouwelijk en vrijmoedig met hem omgaan. 

Eerlijk - we erkennen dagelijks ons falen en ons tekort. Vertrouwelijk - we 

mogen alles op elk moment zeggen. Vrijmoedig – want Jezus leert ons 

groot te denken van Gods liefde. En dat is wezenlijk in het nieuwe 

verbond. 

  
 

●  Geef ons heden ons dagelijks brood  ●   

Jezus’ woord dagelijks gaat op zolang er sprake is van heden. Dagelijks leven we, 

dagelijks staan we op, dagelijks hebben we dorst, dagelijks hebben we honger. Moge 

Hij ons dus dagelijks brood geven.  

Als het op het dagelijks levensonderhoud slaat dan hoeven we ons er niet over te 

verwonderen dat met het woord brood ook alle andere dingen worden bedoeld, die we 

nodig hebben. Zo zei Jozef, toen hij zijn broers uitnodigde: ‘Die mannen zullen vandaag 

brood eten met mij’. Zouden ze dan alleen maar brood eten? Nee, in dat ene woordje 

brood waren alle andere dingen die ze nodig hadden inbegrepen.  

Onder de woorden ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’ kan ook goed worden 

verstaan: uw eucharistie, ons dagelijks voedsel. De gelovigen weten namelijk wat ze 

ontvangen, en het is goed voor hen om het brood te ontvangen dat voor deze tijd zo 

noodzakelijk is.  

Ook het Woord van God, dat jullie dagelijks wordt uitgelegd, noem het ‘gebroken’, is 

ons dagelijks brood. En zoals de maag naar de ene soort brood hongert, zo hongert het 

verstand naar de andere soort.  

Dit is waarom wij vragen. Alles wat we in dit leven nodig hebben voor onze ziel en voor 

ons lichaam, is samen te vatten in het dagelijks brood.  

Aurelius Augustinus 
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Gespreksavond 5: Oud en nieuw verbond 

9 maart 

 

Voorbereiding: lees Hebreeën 8 en de onderstaande inleiding als voorbereiding 

 

Verbond 

Boven het gedeelte dat nu volgt, en dat doorloopt tot en met Hebreeën 10:18 

staat in de NBV: het eerste verbond en het nieuwe verbond. Dat kan ons 

verleiden tot een vertrouwelijke associatie vanwege het begrip verbond. Dat is 

een begrip met veel en rijke inhoud, en daarom is ook een afgrenzing van 

belang. Zie hiervoor verder het kader hiernaast. In Hebreeën 8 en verder gaat het 

concreet om het Mozaïtisch verbond van God met zijn volk, zoals dat is 

vastgelegd in het wetboek van Mozes voor Israël, en in de voorschriften voor de 

dienst aan God, met name in de tabernakel. Dit laatste krijgt de meeste aandacht 

in Hebreeën. Onze Redder, de volmaakte hogepriester, wordt vergeleken met de 

priesters uit dit oude verbond.  

 

 

VERBOND 

Het woord verbond  wordt ook vertaald als testament. We moeten dan niet 

denken aan de twee gedeelten van de Bijbel, hoewel die ook Oud en Nieuw 

Testament genoemd worden. Die naam is afgeleid van de eigenlijke betekenis: 

verbond(boek van het verbond). Het verbond dat God heeft met zijn kinderen op 

aarde is een eeuwig verbond. God zal de door hem geschapen mens nooit laten 

vallen, dankzij Gods Zoon: de Christus. Dit verbond heeft God meerdere keren 

bevestigd: aan Noach, na de vloed; aan Abraham, in Genesis 17; aan Mozes en zo 

aan Israël, op de berg Horeb.  

In Hebreeën 8 wordt het verbond in deze zin bedoeld: zoals God het toen 

bevestigde, aan Mozes, met de bepalingen daarbij. 

   



OPBOUW HEBREEËN 8 

8: 1-6 De dienst van Jezus als hogepriester van een beter heiligdom 

8: 7-12 De dienst van Jezus is dienst in een nieuw verbond van God met zijn 

volk  

8:13 Stelling van de schrijver: het nieuwe, betere is gekomen, het oude is 

voorbij 

 

 

Afspiegeling en voorafschaduwing 

In de NBV zijn die priesterdienst en tabernakel treffend weergegeven in de 

vertaling in vers 5 als ‘afspiegeling en voorafschaduwing van het hemels 

heiligdom’. De tabernakel en tempel zijn dus geen voorbeeld voor wat komen 

gaat met Jezus Christus. Het is omgekeerd: het oude heiligdom is gemaakt als 

een soort afspiegeling of schaduw van het meest heerlijke, dat Jezus heeft 

gebracht en gedaan. Het latere, nieuwe is de basis, en het oudere was er al een 

weerspiegeling van. Als nu dat oude al blonk van goud, en schitterde aan 

heerlijke geuren en kleuren, in een tijd waarin dit zeer kostbaar was, hoe groot 

moet dan de heerlijkheid van de Christus zijn! 

 

JEREMIA 31 

De profetie uit Jeremia 31 doet ons niet ten onrechte sterk denken aan de 

Pinkstergeest, die immers in ons hart wil wonen. Dit is niet in tegenspraak met 

wat Hebreeën ons wil zeggen. Hij zegt immers dat met Christus ook de 

voorzegging van Jeremia 31 vervuld gaat worden, en dat is voluit bewaarheid. 

Het is mooi om hierbij het Evangelie van Johannes te betrekken, waarin we deze 

boodschap van Jezus zelf zo duidelijk horen: ik ga naar de Vader, om jullie de 

Geest van de waarheid te kunnen geven (Johannes 14:15 vv en 16:12-13). 

Jeremia profeteert van deze tijd. Dit is geen afkeuring van de wet, want de wet 

wordt de gelovigen in het hart geschreven, zegt Jeremia. Als Hebreeën aan het 

slot van hoofdstuk 8 dus spreekt over verouderd zijn en teloorgaan, moeten we 

met name denken aan de tempel en tabernakel, en de bepalingen daarbij. Die 

dienst is voorbij, kunnen we zeggen. Hoe mooi die ook was!   
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Het oude en nieuwe verbond 

Eerder heeft de schrijver al uitgelegd dat Jezus als hogepriester van een andere 

orde is dan gewone priesters. Nu breidt hij de verandering uit naar meer 

aspecten: er is sprake van een ander heiligdom, en een ander, beter verbond. 

Het wordt een totaal nieuwe bedeling. Daarbij mag je Pinksteren betrekken.  

 

Het hemels heiligdom 

De schrijver herinnert er ook aan dat Mozes van God inzage kreeg in het hemels 

heiligdom, zodat hij de tabernakel nauwkeurig zou namaken. Dit staat in Exodus 

25:9. 

In eerste instantie kun je denken aan een voorbeeld, dat God Mozes getoond 

heeft. Maar verderop zal blijken, dat de schrijver meer in gedachten heeft. Hij 

gaat in hoofdstuk 9 uitleggen, dat Jezus werkelijk een beter, hemels heiligdom is 

binnengegaan (9:11 vv.). Het is een boeiende vraag waar hij dan aan denkt, en 

wat hij bedoelt. De offerdienst van Jezus bestaat in zijn kruisiging, en die vond 

plaats in Palestina, en wel buiten de stad, op Golgota. Maar welk heiligdom is 

dan bedoeld? De meest voorkomende uitleg is, dat de hemel zelf bedoeld is, 

waar Christus zich heeft voorgesteld aan de Vader, na het volbrengen van zijn 

dienst op aarde. 

 

Een conclusie vooraf 

Voordat de schrijver verder uitlegt, hoe het nieuwe verbond met zo’n priester en 

middelaar beter is dan het oude, poneert hij zijn stelling: omdat het nieuwe er is, 

en omdat het beter is, is het oude voorbij en heeft spoedig afgedaan!    

 

Opzet van de vijfde gespreksavond  

 Welkom - Ontvang elkaar met een welkom en iets te drinken. Je vraagt naar 

elkaar en hoe het met ieder gaat.  

 Nodig de deelnemers  uit om eerst met elkaar te delen hoe ze in deze week 

het contact met Jezus ervaren. Wie is Hij nu voor jou? De lijdende man, met 

wie je bewogen bent, of de koninklijke hogepriester, die door zijn lijden 

mooi de overwinning behaalt? Of iets daar tussenin? 



 Zing een lied voor de Veertigdagentijd, bijvoorbeeld LB 562 (‘Ik wil mij 

gaan vertroosten / in ’t lijden van mijn Heer’), GK 89 (‘Jezus, leven van mijn 

leven’, 90 (‘Ontsluit, o Heer, voor U ons hart’), of het lied op pagina 35 

(‘Wie zal voor God verschijnen’; melodie: LB 441/LvK 117) 

 Gebed -  Vraag in gebed een zegen over de avond. Vraag of de moeilijke stof 

uit Hebreeën duidelijk wordt en ons raakt zoals God het wil 

 Lezen - Lees Hebreeën 8. 

 

 Bespreek de volgende gesprekspunten: 

o De offerdienst in het Oude Verbond wordt door de schrijver aan de ene 

kant als iets indrukwekkends voorgesteld, aan de andere kant als iets 

dat afgedaan is, omdat er een beter verbond voor in de plaats gekomen 

is. Was die tabernakel echt mooi? En de offerdienst? En de latere 

tempel? Hoe denken jullie daarover? Motiveer je antwoord, zo nodig 

met online plaatjes. 

o Het Nieuwe Verbond is beloofd door Jeremia, zegt de schrijver, 

waarbij hij een vrij lange tekst uit Jeremia 31 citeert. Hij noemt het een 

beter verbond. Wat maakt dit Nieuwe Verbond beter? 

o Jezus zegt bij de maaltijd, kort voor zijn sterven: ‘Deze beker, die voor 

jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed 

gesloten wordt’ (Lucas 22:20). Gaat het hier om hetzelfde nieuwe 

verbond? Waaruit blijkt dat?   

o Het hoofdstuk sluit af met de teloorgang van het Oude Verbond. Toch 

had God Abraham beloofd dat hij een eeuwig verbond met hem en zijn 

nakomelingen (Genesis 17:7) sloot. Klopt dat dan wel?   

o Wat neem je mee uit deze bespreking? 

 

Sluit af met een (lied naar wens en een) kringgebed, waarin je probeert bondig te 

zijn. 

  

● De volgelingen van Christus zijn soms net gewone mensen: alle 

oudtestamentische zegeningen voor het volk Israël hebben ze zich toegeëigend, 

maar voor het gemak negeren ze de vervloekingen● 

 

Rikkert Zuiderveld 
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6. Verzoening 

[10 -19 maart] 

 

Donderdag 10 maart | Hebreeën 9: 1-5 
Onder het eerste verbond woonde God in het midden van zijn volk. De 

tabernakel stond centraal tussen de stammen van Israël opgesteld. En 

hoewel God zo in hun midden woonde, werd zijn aanwezigheid wel door 

een wolk omgeven. God en mens werden gescheiden door de voorhof en 

het heilige. Regels voor de offers en rituelen bepaalden de omgang van 

de mensen met God. Eén keer per jaar was het Grote Verzoendag.  

Vrijdag 11 maart | Leviticus 16: 1-15  
Wij mensen kunnen het niet aan om God te zien. Twee van Aärons zonen 

sterven wanneer ze te dicht bij Hem komen (Leviticus 10: 1-3). Er zijn 

regels nodig voor de omgang tussen God en mens. Aäron, een zondig 

mens, moet zich volledig reinigen, zoenoffers brengen en heilige kleding 

dragen voordat hij dichter bij God mag komen. Hoe anders was dat voor 

Jezus, die zonder zonden was. Zijn omgang met de Vader was volmaakt. 

Wat bijzonder dat juist Hij voor verzoening van onze zonden koos. 

Zaterdag 12 maart | Leviticus 16: 16-22a 
De hogepriester mag op het moment van de verzoening als enige in 

tabernakel aanwezig zijn. Zijn positie is een uitzonderingspositie. De 

rituelen die hij uitvoert op Grote Verzoendag symboliseren hoe de 

zonden van het hele volk weggedragen worden. Zijn handelen wijst 

vooruit naar de definitieve verzoening, bewerkstelligd door Jezus, de 

uiteindelijke hogepriester.  

Zondag 13 maart | Hebreeën 9:  6-10 
Wat wil de Heilige Geest ons hier leren? Wat hebben we aan deze 

teksten over de tabernakel? De schrijver noemt het zinnebeelden, 

beeldspraak. Het gordijn dat voor het allerheiligste in de tabernakel 

hangt staat symbool voor de scheiding tussen God en mensen. Maar dat 

gordijn zal door Christus worden weggenomen. Het scheurt zelfs van 

boven naar beneden. Eens zullen we God met eigen ogen zien! 

tabernakel & tempel: de zondebok 



Maandag 14 maart | Hebreeën 9: 11-14 
Voordat we oog in oog met God mogen staan moeten we schoon 

worden. Volmaakt, smetteloos, zoals Jezus. Dat kunnen we niet bereiken 

door zelf, vanuit ons gebroken bestaan, offers voor God te brengen. 

Jezus, die zelf geen reiniging nodig heeft, kiest er voor om zich voor ons 

te offeren. Vanuit zijn heelheid neemt hij de gebroken wereld op zijn 

schouders. En Hij brengt ons al het goede wat Zijn Vader voor ons heeft 

bedacht.   

Dinsdag 15 maart | Hebreeën 9: 15-22  
God sluit, in Abraham, een verbond met het volk Israël. Dat hebben we in 

de vorige hoofdstukken gelezen. In Christus vernieuwt God dit verbond. 

Het tekstgedeelte van vandaag zegt dat deze verbondsvernieuwing 

alleen door de dood heen kan plaatsvinden. Het Griekse woord voor 

testament, dat ook verbond betekent, maakt dit duidelijk: pas wanneer 

iemand overleden is treedt zijn testament in werking. Zo mogen wij na 

Christus’ dood ontdekken wat zijn nalatenschap voor ons is. Vanaf nu 

mogen we zijn kinderen zijn, we erven zijn koninkrijk. (Romeinen 8: 17) 

  

Woensdag 16 maart | Mattëus 26: 26-28 
Deze bekende woorden, die Jezus uitsprak bij de Pesachviering vlak voor 

zijn gevangenneming, helpen ons beter te begrijpen waarom Jezus zijn 

bloed moest vergieten. Vergeving vindt plaats als bloed vergoten is, lazen 

we gisteren. Wanneer Jezus’ bloed vergoten is, sterft hij. Zo sterven ook 

wij als het ware wanneer we uit de beker drinken. Maar Jezus bleef niet 

dood, hij werd levend en gaf ons nieuw leven. In Hem hebben we 

toekomst! 

Donderdag 17 maart | Hebreeën 9: 23-24  
We zien nog niet alles. Het gordijn in de tabernakel schermde Gods 

heerlijkheid af. We geloven dat we in Christus al een stukje van Gods 

heerlijkheid mogen kennen. Maar wat er in de eeuwigheid te gebeuren 

staat kunnen we nog niet bevatten. De aardse werkelijkheid is nog maar 

een schaduw van de hemelse werkelijkheid. Wat geweldig dat Christus 

ervoor pleit dat wij die heerlijkheid mogen leren kennen.  
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Vrijdag 18 maart | Hebreeën 9: 25-28 
Wanneer je Christus in de hemel vergelijkt met de hogepriester die één 

keer per jaar het heilige mocht binnen gaan, is er een groot verschil. 

Christus hoeft niet elke keer dat Hij bij Zijn Vader is opnieuw Zijn leven te 

geven. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is een eenmalige overwinning, 

die tot in de eeuwigheid zijn kracht houdt. De cyclus van zonde en 

vergeving is doorbroken. Een einde aan het lijden, uitzicht op het leven.  

Zaterdag 19 maart | Filippenzen 3: 12-14 
Christus koos er voor om naar de mensen toe te komen. Hen van dichtbij 

te leren kennen, onderlinge relaties te herstellen. Zijn belofte om eens 

alles goed te maken is nog niet vervuld. We wachten nog op Zijn 

terugkomst. De tekst van vandaag leert ons om niet achteruit te kijken 

maar oog te hebben voor de toekomst die komen gaat. Oog voor Jezus 

en wat Hij je leert; recht op je doel af. 

 

 

 

  Wie zal voor God verschijnen?  
Wie gaat er voor ons uit?  
Wie raakt aan Gods geheimen 
in alle eenzaamheid?  
Het is de hogepriester  
die alles voor ons doet:  
’t is onze Here Christus,  
Hij reinigt ons met bloed.  
 
  

De Heer is voortgevaren 
de grote tempel door 
van buiten bij de schare 
tot binnen bij Gods oor.  
Daar brengt Hij de gebeden,  
daar plengt Hij onze schuld.  
Hij won voor ons de vrede.  
Hij heeft de Wet vervuld.  
 
  Hoe staat het voorgeschreven  

in ’t Oude Testament?  
Een dier boet met zijn leven,  
een dier dat God niet kent.  
Maar Hem, het Lam, zij ere,  
dat eeuwig is geslacht!  
Wij moeten ons bekeren,  
ons offer is gebracht.  
 

●  Wie zal voor God verschijnen?  ● 

 
  

Willem Barnard 
melodie: LB 441 / LvK 117 

 
 



GOED? 

De naam Goede Vrijdag is 

sinds de 13de eeuw bekend. De 

term is gekozen in de 

betekenis van heilig en 

heilzaam. De afzonderlijke 

viering van Goede Vrijdag 

kwam op in samenhang met 

een groeiende aandacht voor 

het lichamelijke lijden van 

Jezus. Dat lijden was heilzaam, 

goed, voor de mens.  

Gespreksavond 6: Verzoening 

16 maart 

 

Voorbereiding: lees Hebreeën 9 en de onderstaande inleiding  

Nog een paar weken en we vieren Pasen. Het 

feest van de opstanding van Christus. De 

vrijdag voorafgaande aan Pasen, de dag 

waarop Jezus sterft, noemen we Goede 

Vrijdag. Het klinkt misschien vreemd om te 

spreken over een ‘goede’ dag. Aan de dood is 

in wezen niks goed te noemen. Het bijzondere 

aan Jezus dood is het goede dat er uit 

voortkomt: De relatie tussen God en mensen 

wordt hersteld. God en mens zijn met elkaar 

verzoend.  Waarom daarvoor het bloed van 

Gods eigen Zoon vergoten moest worden 

lezen we vandaag in Hebreeën 9. We denken 

daarbij na over de vraag wat de dood van 

Christus als offer voor ons betekent.  

 

Grote Verzoendag 

Leviticus 16 gaat over Grote Verzoendag, een dag die één keer per jaar werd 

gevierd. Het was de dag waarop de hogepriester in het allerheiligste van de 

tabernakel mocht komen om de zonden van het volk met God te verzoenen. 

Voordat het zover was moest hij offers brengen en allerlei rituele handelingen 

uitvoeren.  Alleen wanneer hij al zijn taken zorgvuldig uitvoerde, zou God hem 

toestaan dichter bij te komen. En dan ook nog maar eens per jaar. De kloof 

tussen God en mens, ontstaan door de zonde is zichtbaar groot. 

 

Christus als hogepriester en als offer 

Hebreeën 9 haalt herinneringen op aan de tijd van het oude verbond; de tijd van 

de tabernakel en de jaarlijkse verzoendag. De aardse tabernakel, de tent in het 

midden van het volk Israël, kan gezien worden als een voorafschaduwing, een 

glimp, van de komende hemelse werkelijkheid (Hebreeën 8: 5) De offers die op 
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de Grote Verzoendag door de priester gebracht werden, wezen op het offer dat 

Jezus zou brengen aan het kruis.  Jezus wordt ook wel De Hogepriester 

genoemd. Zijn dood aan het kruis was de ultieme verzoeningsdaad. Christus 

hoefde zich als hogepriester niet eerst zelf te reinigen, Hij was al rein, hij stond 

al in direct contact met God. Ook hoefde Hij als hogepriester geen offers te 

brengen voor de zonde die hij had gedaan. Hij was niet schuldig. Wanneer Jezus 

er voor kiest om het vuil en de schuld van de hele mensheid op zich te nemen is 

dat ongelofelijk. Het is ook onlogisch, maar juist daardoor zo krachtig. Door het 

sterven van de volmaakte mens was het niet meer nodig om offers te brengen. 

We mogen weten dat God zich voor eeuwig met Zijn mensen heeft verzoend.  

 

Structuur  

Vandaag lezen we het negende hoofdstuk uit de Hebreeënbrief. Een flink stuk 

tekst, dat uitnodigt om je te richten op enkele verzen. Toch is er voor gekozen 

om ook naar het hoofdstuk als geheel te kijken.  

In de beginverzen wordt gesproken over het eerste verbond en alle rituele 

bepalingen die hieraan verbonden waren. De rest van het hoofdstuk spreekt over 

Jezus als vervulling van dit eerste verbond.  Hij is het ultieme offer, eens en 

voor altijd gebracht. De briefschrijver gebruikt de taal van het oude verbond om 

het nieuwe verbond uit te leggen. Wanneer we er voor zouden kiezen om maar 

een paar verzen uit dit hoofdstuk te lezen wordt het moeilijker om precies te 

begrijpen wat de briefschrijver aan het einde van het hoofdstuk bedoelt. 

We werken in deze gespreksavond vanuit de volgende indeling: 

 

Gespreksavond 6 

 Rondje wel en wee. Als er deelnemers zijn die er de vorige keer niet bij 

waren, neem dan even de tijd voor een kort kennismakingsrondje. Herhaal 

nog even wat het doel van deze avonden is. Deel met elkaar wat je sinds 

OPBOUW HEBREEËN 9 

9: 1-5 Het eerste verbond 

9: 6-10 Wat kunnen wij leren van de verzoening in het oude verbond? 
9: 11-14 Christus, hogepriester en offer 

9: 15-28 Christus, bemiddelaar van een nieuw verbond. 
          9: 15-22  Waarom het nodig was dat Christus bloed vloeide. 

          9: 23-28  Reiniging en redding voor altijd 



de vorige bijeenkomst meegemaakt hebt. Je kunt hierbij ook inbrengen 

wat je na de vorige bijeenkomst gedaan hebt met het besprokene.  

 Sluit dit af met een gebed waarin je bidt voor elkaar en vraagt om Gods 

zegen over de avond.  

 Vertel elkaar wat je raakte in de lezingen van de afgelopen week.  

 Hebreeën 9 is een ingewikkeld hoofdstuk. We zullen daarom tijdens deze 

avond de structuur aanhouden die op de voorgaande pagina is 

weergegeven.  

 Lees met elkaar Hebreeën 9: 1-5 

o De schrijver gaat in zijn brief niet heel gedetailleerd in op de 

bepalingen uit het oude verbond. Wel gaat hij er in de rest van het 

hoofdstuk van uit dat zijn lezers weten waar hij het over heeft. 

Mocht je dit lastig vinden dan kan Leviticus 19 helpen om het 

hoofdstuk beter te begrijpen. 

o Denk, aan de hand van Leviticus 6: 1-2 na over de volgende 

stelling: 

‘God is zo heilig dat wij nooit dichtbij Hem kunnen komen.’ 

 Lees met elkaar Hebreeën 9: 1-10 

o Wat maakt de Geest (vers 8) duidelijk? 

 In Hebreeën 9: 11-14 wordt Christus tegelijk hogepriester en offer 

genoemd.  

o Wat is het verschil tussen de hogepriesters onder het oude 

 verbond en Christus als hogepriester? 

o Wat is het verschil tussen de offers die de hogepriester bracht en 

 Christus als offer?  

 Lees Hebreeën 9: 15-22 

o Bespreek: 

 Heeft het woord bloed voor jou denk je dezelfde 

gevoelswaarde als het had voor de Israëlieten?  

 Waarom moest Christus’ bloed vloeien? 

 Voor thuis: ‘Door na te denken over Gods heiligheid en de 

omgangsregels die de Israëlieten in het oude verbond hadden, raak ik nog 

meer verwonderd over Christus’ verlossing.’ Wat vind je van deze 

uitspraak?  

 Sluit af met een gebed. Dank God voor het offer dat hij bracht. Dank voor 

de liefde en inzet van medegelovigen. Zing samen één of meer liederen. 
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7. Stille Week  

 [20 – 26 maart] 

 

Palmzondag 20 maart | Psalm 40: 1-9,17-18 
We beginnen vandaag aan de Stille Week. Een week om nog meer dan de 

vorige weken de rust te nemen om Jezus’ weg te overdenken, in stilte, 

meditatief.  

In de Hebreeënbrief worden veel Psalmen geciteerd om de glorie van 

Jezus te laten stralen. Vandaag de laatste: Psalm 40. Het is een psalm om 

Jezus in te herkennen: ‘Hier ben ik om uw wil te doen’. Wees stil en 

bedenk hoe diep Jezus ging om Gods wil te doen. 

Maandag 21 maart | Hebreeën 10: 1-10 
Jezus doet Gods wil. Deze week laten we tot ons doordringen hoe hij 

hierbij tot het uiterste ging. Het komt in plaats van al die offers die 

eeuwenlang gebracht zijn. Als je bedenkt hoeveel offers, hoeveel zonde… 

dan begrijp je er iets van waarom Jezus bad ‘Vader als u wilt, neem dan 

deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt 

gebeuren’ (Lucas 22: 42).  

Dinsdag 22 maart | Lucas 19: 41-48 
Er komt veel op Jezus af. Hij ziet Jeruzalem met het drukke tempelbedrijf. 

Hij ziet de offers in de tempel en weet van het offer dat hij zelf over 

enkele dagen gaat brengen. Hij ziet de handel rond de offerdienst en 

ergert zich. Hij ziet de toekomst voor zich waarin de tempel verwoest zal 

zijn. Maar vooral ziet hij een stad die niet weet wat vrede brengt. 

Jeruzalem negeert zijn Verlosser. Aan Jezus’ tranen is te zien hoeveel er 

op hem af komt. 

Woensdag 23 maart | Lucas 21: 5-24 
Voor de laatste keer verlaat Jezus de tempel. Voor hem is er geen plaats. 

Nog een tijd lang zal de tempeldienst doorgaan. In de Hebreeënbrief 

lazen we over de offers die er in die tijd nog gebracht werden, zo’n 30 

jaar na Jezus. Maar het einde komt in zicht. Er breekt een tijd aan waarin 

tabernakel en tempel: de verbondsark 



geen tempel meer nodig is. Jezus heeft het ultieme offer gebracht. En 

Jezus’ leerlingen gaan hun weg de wereld over.   

De tempelreiniging  ● 

 

Runderen, schapen en duiven te koop!  

Honderden feestvierders lopen te hoop.  

Kopers en verkopers, aanbod en vraag:  

er is veel te doen in de tempel vandaag.  

 

Loven en bieden, het hoort er toch bij.  

Wissel je geld en de winst is voor mij.  

Prijzen en koersen, geschreeuw en gekijf:  

er gaat heel wat om in het tempelbedrijf.  

 

Jezus verschijnt en Hij ziet alles aan:  

afzet en omzet, geldzuchtig bestaan.  

Woedend drijft Hij met een gesel van touw 

die afgoderij uit het tempelgebouw.  

 

Dit is het huis van mijn Vader, zegt Hij.  

Heilig het daarom en houd het dus vrij 

van de verslaving aan goud en genot.  

Geen diensthuis is dit, maar de tempel van God!  
 

René van Loenen (zie ook LB 187) 

 

● 
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tabernakel & tempel: de tafel van de toonbroden 

De drie dagen van Pasen  

 

Witte Donderdag 24 maart | Hebreeën 10: 11-18 
Deze donderdagavond beginnen de drie dagen van Pasen. Aan het 

Pesachmaal breekt Jezus brood en deelt het uit aan zijn leerlingen. Eén 

brood voor allen, symbool van wat Jezus op Golgota deed. Door het ene 

offer maakt hij iedereen volmaakt, eens en voorgoed. Wat door de oude 

offers onbereikbaar was, is door Christus’ offer bereikt.  

Goede Vrijdag 25 maart | Hebreeën 10: 19-22 
We naderen het einde van de Hebreeënbrief. De schrijver begint het  

slotdeel met een conclusie die past op Goede Vrijdag. Het voorhangsel, 

waarachter de hogepriester het bloed sprenkelde, verdwijnt. De weg 

naar God is open, de weg naar een nieuw leven. 

Stille Zaterdag 26 maart | Hebreeën 10: 26-30 
Hoeveel heeft het Christus niet gekost om vrede te brengen tussen God 

en ons? De zware straffen waar het bijbelgedeelte van vandaag over 

spreekt laten ons voelen waarvan Hij ons van redt. Om bij te huiveren. Ze 

laten je ook beseffen hoe veel het bloed van Christus waard is en dringen 

er bij je op aan de waarde er van hoog te houden in je leven. 

 

  

Leliën draagt de woestijn 
rozen dragen de rotsen.  
Lente staat op je drempel.  
Leven begint opnieuw.  
 
Bevende harten, vat moed,  
strek je, slapende handen.  
Dove oren, ga open 
wankelmoedigen, hoort.  
 
 
 
 

Hij slaat bronnen, ontbindt 
tongen, zangen, rivieren.  
Water welt aan je voeten 
en geen leeuw op je weg.  
 
Kromme, jij wordt recht.  
Woeste, jij wordt een akker.  
Wat geen woorden vermogen,  
aarde, vrede voor jou.  
 
 
 
 
 

Oude mensen, vrees niet –  
jong mens, wat zal het worden? 
Zomertuinen aan zee.  
Liefde lichaam van zon.  
 

Huub Oosterhuis 
 
 

●  Nieuw begin  ● 
 
 
 



tabernakel & tempel: het voorhangsel scheurde van boven tot onder 

8. Paasweek   

 [27 maart – 3 april] 

 

Paaszondag 27 maart | Hebreeën 12: 1-4 
Vreugde is een woord dat past op deze dag. De vreugde van Christus die 

het graf mocht verlaten. De vreugde in Jeruzalem, ook al is het nog 

aarzelend en twijfelend. Het is in vers 2 de vreugde van opstanding en 

hemelvaart ineen. Pasen en Hemelvaartsdag waren toen nog geen 

aparte feesten. Sterker nog: Pasen, Hemelvaart en Pinksteren waren 

samen één groot feest, dat vijftig dagen duurde.    

Die vreugde gaf Christus de moed om de weg van het kruis te gaan. Hij 

dacht aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag. Dat kan ook ons 

moed geven om de weg achter Christus aan te gaan: denken aan de 

vreugde die voor ons in het verschiet ligt. 

Zingen: LB 642: 1, 5, 8 (LvK 218)  

Paasmaandag 28 maart | Hebreeën 11: 8-10, 17-19 
Opstaan uit de dood. Een leven na de dood. Het is niet te geloven. En 

toch: bij God zijn alle dingen mogelijk. Dat geloof hield Abraham 

overeind. Dat gaf hem kracht de weg te gaan die God hem wees. Als je 

naar Christus kijkt zie je nog overtuigender dat bij God alle dingen 

mogelijk zijn. De Hebreeënbrief heeft nog weer eens allemaal in het licht 

gezet. Laat dat ons vandaag kracht geven om de weg te gaan die hij wijst.  

Zingen: GK Gezang 99 

Dinsdag 29 maart | Hebreeën 12: 14-17, 13: 1-3 
Volhouden doe je samen. Na zijn opstanding brengt Jezus een gemeente 

samen om elkaar vast te houden, lief te hebben en gastvrijheid te 

betonen.  

Jarenlang zwierf het volk Israël door de woestijn met de tabernakel als 

middelpunt. De offerdienst was ook in de eeuwen daarna een belangrijke 
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verbindende factor van Gods volk. Meer nog bindt het sterven en de 

opstanding van Jezus ons aaneen tot een hechte gemeenschap. 

Zingen: GK Gezang 109:1 

Woensdag 30 maart | Hebreeën 12: 18-29 
‘U staat voor de stad van de levende God’, leest we. Sinds Pasen zijn we 

op weg naar die toekomst. Vandaag een indringend appèl om dat te 

beseffen. Het zet je oog in oog met God en met Jezus. Wat hij met alle 

kracht vraagt is dit: wijs mij niet af. 

Zingen: LB 769: 1, 4, 6 (LvK Gezang 300) 

Donderdag 31 maart | Hebreeën 12: 14-15, 13: 4-6 
Onverwachts komen seksualiteit en geldbesteding ter sprake. De vraag 

is: waardoor laat je je leven beheersen, door je behoeftes of door je 

Redder. Het volhouden, waar het in deze brief steeds over gaat, wordt 

concreet als je trouw bent in menselijke relaties. Trouw blijven en 

tevreden zijn met wat je hebt, je kunt het als je beseft dat God jou trouw 

is. ‘De Heer is met mij, ik zal niet vrezen’ zegt Psalm 118 die altijd op het 

Pesachfeest klonk. 

Zingen Psalm 118: 5,10 

Vrijdag 1 april | Hebreeën 13: 7,17 
Twee keer noemt Hebreeën 13 de leiders van de gemeente. De eerste 

keer gaat het om de vroegere leiders die inmiddels gestorven zijn. In die 

tijd mogelijk als martelaar. Hoe dan ook, deze mensen die hun leven lang 

trouw gebleven zijn aan het evangelie, zijn een voorbeeld voor allen. 

Ook de leiders van nu hebben zo’n functie. Dat geeft hen een grote 

verantwoordelijkheid. Het vraagt van ons allemaal om respect voor hen. 

Zingen: GK 131: 4, 6, 9 

Zaterdag 2 april | Hebreeën 13: 8-16 
Voor de eerste lezers van de brief komt het einde van het aardse 

Jeruzalem in zicht. Ze worden opgeroepen de stad te verlaten. Denk nog 

maar even terug aan Jezus die ook de stad verliet en buiten de stad 

stierf. En ga op weg naar de stad die komt. 



Een moeilijke tijd naderde voor de christenen van die dagen. Daarom de 

oproep de liefde en de onderlinge solidariteit in ere te houden. Ook 

vandaag een offer waar God van geniet.  

Zingen: LB 801: 1, 5, 6 (LvK 459) 

Beloken Pasen Zondag 3 april | Hebreeën 13: 18-25 
We sluiten vandaag de paasweek af. In de tijd na Pasen verscheen de 

opgestane Jezus aan zijn leerlingen. Ook wij mogen met hem verder. De 

schrijver noemt Jezus’ opstanding op een bijzondere manier: ‘onze Heer 

Jezus, de machtige herder van de schapen, heeft God door het bloed van 

het eeuwig verbond uit de wereld van de doden weggeleid’. Met andere 

woorden: het bloed, het offer dat hij bracht, geeft hem het recht uit de 

dood op te staan. Jezus krijgt zo een nieuw leven. En wij met hem. 

Zingen LB Gezang 675 (LvK Gezang 477) 

  

● Het onderkennen van onze zwakheden maakt ons nog niet sterk. Het 

kennen van Gods kracht ook niet. Wij zijn pas sterk als deze twee 

samenvallen ● 

 

Rikkert Zuiderveld 
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Gespreksavond 7: Afsluitende bijeenkomst 

in de week van Pasen 

 

Volhouden! 

In de Veertigdagentijd ging het over de betekenis van Christus’ dood als offer 

met de brief aan de Hebreeën als leidraad. Voor de kinderen stond de tabernakel 

en de tempeldienst, waarover in de Hebreeënbrief veel gesproken wordt, 

centraal. En nu is het Pasen, het feest waarin Jezus overwinning op de dood 

zichtbaar werd. In deze laatste en afsluitende avond willen we terugkijken op de 

afgelopen weken. Wat heeft de bezinning op de Hebreeënbrief ons gebracht? 

Wat wil je als groep als individu meenemen voor de tijd na Pasen? Wat maakt 

dat je wil en kan volhouden? 

Opzet van deze bijeenkomst 

Plan met je groep een bijeenkomst, het liefst in een informele setting, om dit 

project mee af te sluiten. Je kunt denken aan een bijeenkomst in 

huiskamersetting, een gezamenlijke maaltijd of een groepsuitje naar het Bijbels 

Museum in Amsterdam.
1
 Wanneer de samenkomst voor de gehele gemeente 

georganiseerd wordt is een gezamenlijke maaltijd voorafgaande of volgende op 

de maaltijd aan te raden. Denk bijvoorbeeld aan een feestelijke brunch op 

paaszondag, volgend op de ochtenddienst. 

Korte bijbelstudie  

                                                           
1
 In het Bijbels Museum, aan de Herengracht in Amsterdam, staat een prachtig model van de Tabernakel. 

Archeologische vondsten, voorwerpen uit het oude Egypte, eeuwen oude tempelmodellen en prachtige bijbels, 
zoals de eerste gedrukte Nederlandse bijbel, laten de bezoeker de verhalen uit en over de bijbel ervaren. 
Speciaal voor families met kinderen is er de tentoonstelling Feest! In de Stad waar kinderen samen met de 
volwassenen ontdekken hoe christelijke feesten door de jaren heen gevierd werden. 
 
Bezoekersinformatie  
Adres: Herengracht 366-368 te Amsterdam  
Het museum ligt op 15 min. Lopen vanaf Amsterdam Centraal, of bereikbaar met tram 1, 2 en 5 (halte Spui).  
 
Prijzen: Volwassenen €8,50  
Kinderen 5 t/m 18 jaar €4,25  
Kinderen 0 t/m 4 jaar gratis  
Dinsdag t/m zondag geopend van 11.00-17.00 uur  
Meer informatie: www.bijbelsmuseum.nl 
 
 



Aansluitend bij de paasdienst en de paaspreek, waarin waarschijnlijk aandacht is 

besteed aan het 12
e
 of 13

e
 hoofdstuk van de Hebreeënbrief, lezen we twee 

tekstgedeelten. Het eerste gaat over volhouden: Hebreeën 12:1-3 Het tweede 

gedeelte is een zegenbede aan het einde van de brief: Hebreeën 13:20-21.  

Gesprek  

Ga, wanneer je met de gehele gemeente bij elkaar bent, in groepen uiteen. 

 Lees met elkaar het eerste tekstgedeelte  

o Wat spreekt je aan?  

o Door welke geloofsgetuigen weet jij je omringt? 

o Lukt het je om je blik gericht te houden op Jezus? 

 Lees met elkaar het tweede tekstgedeelte 

o Deze zegenbede bestaat uit veel verschillende elementen. Benoem 

ze één voor één en bespreek in de groep of je alle elementen, vanuit 

de eerdere gespreksavonden begrijpt en kunt meevoelen. 

o Wat vind je van deze zegenbede aan het einde van de 

Hebreeënbrief? Waarom staat de bede hier? Kun je de woorden 

meespreken? 

 

Reflectie en zegenbede 

 Bespreek in je groep wat je van de avonden hebt gevonden. 

 Noteer, voor jezelf, drie dingen die je geleerd hebt uit de Hebreeënbrief en 

de gespreksavonden. 

 Uitdaging:  

o Schrijf de leerpunten op in de vorm van een zegenbede voor de rest 

van je groep. Wat wil je ze toewensen en toebidden? 

o Lees als afsluiting van de avond de zegenwensen aan elkaar voor. 

Mocht dit als spannend of onprettig worden ervaren kan je er ook 

voor kiezen om een (memo)bord te gebruiken waar de 

zegenwensen opgehangen worden zodat ze later zijn terug te lezen.  
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want 

het offer is gebracht, voor eens en altijd, 

& 

Jezus heeft de weg naar een nieuw leven gebaand, 

door het voorhangsel heen,  

& 

en zo hebben wij een hogepriester die dienst doet   

in het huis van God. 

Volhouden! 

 


