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[Uitzending 977: Hebreeën 12:25 t/m 13:4]  

 

In de vorige uitzending lazen we als laatste vers Hebreeën 12 vers 25: Pas op 

dat u God, die tot u spreekt, niet de rug toekeert!  Want toen de Israëlie-

ten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen v an Mozes, die na-

mens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar  als wij niet willen 

luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met  ons nog veel slechter 

aflopen.  De vergelijking van het oude verbond met het nieuwe dient opnieuw 

als voorbereiding op een waarschuwing: Pas op dat u God… niet de rug 

toekeert!  Al eerder lazen we in Hebreeën 3 vers 12: Pas er dus voor op, 

broeders en zusters, dat geen van u slecht en ongel ovig wordt, doordat 

hij zich in zijn hart van de levende God afkeert. Ook Hebr.10:24 en 25 

hoort bij de waarschuwingen van de schrijver: Wij moeten ook niet uit onze 

samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een ge woonte van, 

maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen  en waarschuwen, 

vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren , voor de Here Jezus 

terugkomt.  Vooral deze laatste woorden laten zien dat de waarschuwingen 

ook vandaag nog gelden. In het licht van de wederkomst van Christus wordt 

ook tegen ons gezegd: Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, 

vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren , voor de Here Jezus 

terugkomt.  

 

Daarbij is het goed de waarschuwingen uit Hebreeën 12 nog eens op een rijtje 

te zetten en persoonlijk te overdenken. Ik noem er een paar. Vers 15: Let er-

op dat niemand van u de genade van God aan zich voo rbij laat gaan.  En 

daarna: Er mag geen verbittering onder u komen. Vers 16: Let er ook op 

dat niemand van u betrokken raakt in seksuele zonde n. En verder in vers 

16: Let er ook op dat niemand van u… het heilige zo min acht als Esau. 

Vers 25: Pas op dat u God, die tot u spreekt, niet de rug to ekeert! 

Het horen van en luisteren naar de boodschap van de HERE is geen vrijblij-

vende zaak. In Hebreeën 2 vers 2 en 3 hebben we gelezen: Boodschappen 

die God via engelen stuurde, zijn altijd betrouwbaa r gebleken. Wie die 

niet gehoorzaamde, werd gestraft. Hoe durven wij da n te denken dat wij 

de straf zullen ontlopen, als wij geen ernst maken met de geweldige red-
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ding die door Jezus Christus Zelf is bekendgemaakt en aan ons is door-

gegeven door de mensen die Hem hebben gehoord! Luisteraar, door de 

woorden van bv. Hebreeën 3 vers 7 en 8 spreekt de HERE vandaag tot u en 

jou: Omdat Christus zo groot is, zegt de Heilige Geest:  Luister vandaag 

naar wat Hij u zegt en sluit uw hart niet af voor H em zoals de mensen   

indertijd in de woestijn deden. 

Bij de instelling van het oude verbond sprak de HERE ‘op aarde’, op de berg 

Sinaï. Bij het nieuwe verbond spreekt de HERE ‘vanuit de hemel’. In Hebr.1 

vers 1 hebben we gelezen: In het verleden heeft God op vele manieren 

door de profeten tot onze voorouders gesproken. Maa r nu, in onze tijd, 

heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Daarom zijn de woorden van 

Christus en is Zijn verzoeningswerk van een hoger belang en moeten wij  

mensen er meer ernst mee maken. Daarbij is alles wat het volk Israël is over-

komen een voorbeeld en een les voor ons (1Kor.10). Het niet langer willen 

luisteren naar het spreken van God is een afwijzen van God Zelf.  

 

De schrijver van Hebreeën zegt in vers 25: Want  toen de Israëlieten weiger-

den te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God 

sprak, liep het niet goed met hen af. Zij zijn niet ontkomen aan het oordeel 

van de HERE, want door hun houding van afwijzing, verharding en ongeloof 

stierven zij uiteindelijk in de woestijn (Hebr.3:16,19). Daarom moeten de  

lezers en alle andere gelovigen na hen, des te meer ernst maken met het 

spreken van God, want als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Chris -

tus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen  (Hebr.2:3;10:29).  

Waarschuwingen tegen afval van het geloof lezen we ook in 2 Timotheüs 4 

vers 3 t/m 5: Want er komt een tijd dat de mensen niet meer naar de 

waarheid willen luisteren, maar leraren zoeken die hun vertellen wat zij 

graag willen horen. Zij zullen niet naar de waarhei d luisteren, maar hun 

eigen dwaze ideeën volgen. Blijf kalm en wees niet bang om voor de He-

re te lijden. Breng anderen tot Jezus Christus. Laa t niets na van wat je 

moet doen (lees ook Titus 1:10-16). Het is een ernstige zaak om niet naar de 

waarschuwingen van de HERE te luisteren. De Here Jezus zegt in Johannes 

7 vers 16 en 17: Wat Ik u leer, heb ik niet van Mijzelf, maar van Go d. Hij 

heeft Mij gestuurd. Als iemand ernaar verlangt Gods  wil te doen, zal hij 
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kunnen onderscheiden of Mijn woorden van God komen of van Mijzelf.  

Luisteraar, als u de wil van de HERE doet zult u ervaren of deze woorden van 

de Heiland waar zijn of niet, maar als u weigert naar Jezus Christus te luiste-

ren vraag ik u: Op grond waarvan denkt u dat u Gods oordeel zult ontlopen, 

als u geen ernst maakt met de geweldige redding die door Jezus Christus Zelf 

is bekendgemaakt en aan u is doorgegeven? (Hebr.2:3). 

 

Hebreeën 12 vers 26: Toen God vanaf de berg Sinaï sprak, schudde de 

aarde van zijn stem. Nog één keer, zegt Hij nu, zal  Ik niet alleen de aarde, 

maar ook de hemel laten schudden. Nogmaals benadrukt de schrijver dat 

het woord dat God vanuit de hemel spreekt veel krachtiger en daarom belang-

rijker is, dan de woorden die de HERE destijds op de Sinaï sprak. Bij de 

openbaring van God op de Sinaï trilde de hele berg (Ex.19:18; Ps.68:8-

9;77:15-21; 114:7-8). Maar als de HERE spreekt bij de wederkomst van Chris-

tus zal niet alleen de aarde beven, maar ook de hemel. Belangrijke gebeurte-

nissen in de heilsgeschiedenis gingen vaak gepaard met aardbevingen 

(Matth.27:51,54;  28:2). Aardbevingen worden ook genoemd als tekenen van 

de eindtijd (Matth. 24:7; Openb.6:12; 8:5; 11:13; 16:18). Maar bij de weder-

komst van de Here Jezus Christus zal de HERE ‘ook de hemel laten schud-

den ’ (Matth.24:29; 2 Petr.3:10; Openb.6:12-17; zie ook Hebr.1:10-12).  

Het schudden van de aarde en de hemel zal resulteren in een verandering 

van de oude schepping en het ontstaan van een nieuwe hemel en een nieuwe 

aarde (vs.27; Openb.21).  Met ‘aarde ’ en ‘hemel ’ wordt in vers 26 de hele 

kosmos, het heelal, bedoeld. ‘Hemel ’ is in dit vers niet de plaats waar de HE-

RE troont. De woorden ‘nog één keer ’ zijn afkomstig uit Hag.2:7 en 22 (LXX: 

‘Binnen zeer korte tijd zal Ik de hemel en de aarde,  de zee en het vaste-

land laten beven ). De woorden ‘zegt Hij nu ’ betekenen niet dat de HERE ‘nu ’ 

pas deze belofte heeft gegeven, maar dat deze belofte geldt voor het heden, 

waarin de gelovigen uitzien naar de wederkomst van de Here Jezus. 

 

Hebreeën 12 vers 27: Daarmee bedoelt Hij dat alles wat niet vaststaat, z al 

verdwijnen, alles wat gemaakt is. Maar alles wat ni et aan het wankelen 

gebracht kan worden, zal blijven. In vers 27 worden de woorden uit Haggaï 

verklaard - woorden die door de schrijver in vers 26 werden geciteerd. 
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De woorden houden in, dat na deze ene keer de schepping nooit meer zal 

worden veranderd. De tot wankelen gebrachte dingen worden nader uitgelegd 

als ‘alles wat gemaakt is ‘, dat wil zeggen ‘geschapen of gemaakte dingen’. 

Het gaat dan ook om ‘het zichtbare ’ (Hebr.11:3), om deze schepping, de na-

tuur, waartoe we zowel ‘de aarde ’ (vs.26) als de zichtbare ‘hemel ’ moeten  

rekenen - dat wil zeggen de lucht en de sterrenhemel (Hebr.1:10-12). De hele 

schepping zal een ‘verandering’ ondergaan bij de wederkomst van Christus 

(Rom.8:21; 1Kor.15:53,54). Al in het OT wordt geprofeteerd over de nieuwe 

hemel en de nieuwe aarde die de HERE zal maken (Jes.65:17; 66:22), deze 

belofte van vernieuwing wordt in het NT overgenomen (2Petr.3:13; Openb.21). 

Dan zal alleen blijven waarvan geldt dat het ‘niet aan het wankelen gebracht 

kan worden ’, dat wil zeggen de tabernakel in de hemel die niet van deze 

schepping is (Hebr.9:11), de eeuwige erfenis, de rijkdom die God beloofd 

heeft  (Hebr.9:15), de onzichtbare dingen, dingen die je niet ziet  (Hebr.11:1), 

het onwankelbare koninkrijk van God, het blijvende vaderland  (vs.28). Ook 

de nieuwe hemel en de nieuwe aarde horen tot het blijvende vaderland en de 

onwankelbare werkelijkheid. 

 

Hebreeën 12 vers 28: Omdat wij een blijvend vaderland krijgen, moeten 

wij dankbaar zijn en God dienen zoals Hij het graag  wil, met eerbied en 

ontzag. Het onwankelbare dat overblijft na de verandering van de wankelbare 

dingen (vs.27) is niets anders dan het koninkrijk van God, het koninkrijk van 

de Here Jezus. Dit ‘onwankelbare’, eeuwige ‘koninkrijk’ ontvangen de gelo-

vigen bij de komst van de Here Jezus als ‘een blijvend vaderland ’ (Dan.7:14, 

18). De lezers en ook wij worden opgeroepen de HERE voor Zijn grote gena-

de dankbaar te zijn en Hem door deze dankbaarheid met eerbied en ontzag te 

dienen (Ef.5:20; Kol.3:17; 1Thess.5:18). Het woord ‘dienen ’ werd ook gebruikt 

voor de priesterlijke dienst van het oude verbond. Nu behoren alle gelovigen - 

in navolging van Jezus Christus - tot de heilige priesters. In 1 Petrus 2 vers 5 

lezen we: U moet zich door God laten gebruiken als levende st enen 

waarmee Hij Zijn geestelijk huis bouwt. U bent ook de heilige priesters 

die door Jezus Christus geestelijke offers brengen die voor God aan-

vaardbaar zijn ( Rom.12:1; Fil.4:18). Alleen met offerdieren zonder gebrek kon 

er in de OT offerdienst een welgevallig offer voor de HERE worden gebracht  
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(Lev.22:19,20,21,23,25). Binnen het nieuwe verbond moeten we bij een wel-

gevallig offer denken aan een volkomen toewijding en gehoorzaamheid aan 

de wil van de HERE. Gelovigen behoeven voor de HERE geen angst te heb-

ben als ze Hem dienen. Een houding van ‘eerbied en ontzag ’ voorkomt juist 

dat mensen lichtvaardig of onverschillig omgaan met Gods genade, want dat 

zou vreselijk zijn (vs.29; Hebr.10:31). 

 

Hebreeën 12 vers 29: Want onze God is een verterend vuur. Met een citaat 

uit het OT (Deutr.4:24; 9:3; Jes.33:14) besluit de schrijver het eigenlijke on-

derwerp van het Bijbelboek Hebreeën, namelijk. dat de gelovigen ernst moe-

ten maken met de genade die zij in Christus Jezus hebben ontvangen (Hebr.2 

:3; 3:12; 4:1; 10:22,35,39; 12:1,2,15). Het citaat maakt duidelijk dat er voor het 

leven van een gelovige niet meer dan één mogelijkheid is: met eerbied en 

ontzag God dienen (vs.28). Voor wie afvalt geldt Hebreeën 10 vers 27: Het 

enige wat ons dan te wachten staat, is een vreselij k oordeel, want God 

zal al Zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbr anden. Het vuur is hier 

en in vers 29 een teken van Gods oordeel  (Matth.18:8; 25:41; 2 Thess.1:8;  

Openb.19:20; 20:15).  

 

Luisteraar, mogelijk heeft u moeite met deze woorden. Wat moet een mens 

met een God die liefde is, maar ook Zijn tegenstanders verbrandt in een laai-

endt vuur? Toch vertelt de Bijbel ons dat de HERE een verterend vuur is. 

Is dat in tegenspraak met Gods liefde? Nee, want de HERE vindt in Zijn liefde 

niet alles goed wat mensen doen en houdt hen daarvoor verantwoordelijk. 

Een mens die een ander liefheeft vindt van zijn of haar geliefde óók niet alles 

goed, er zijn dingen die pijn doen en zelfs tot een breuk kunnen leiden. 

In Johannes 3 vers 16 t/m 21 lezen we bekende woorden van de Here Jezus 

over de liefde van God: Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij  

Zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in h em gelooft, niet verlo-

ren gaat maar eeuwig leven heeft.  God heeft Zijn Zoon niet naar de wereld 

gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar door Hem van de 

ondergang te redden. Wie zijn vertrouwen op Jezus s telt, wordt niet ver-

oordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrou-

wen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.  Het oordeel komt tot 
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stand doordat het licht in de wereld is gekomen, ma ar de mensen hebben 

de voorkeur gegeven aan de duisternis. Dat komt omd at zij slechte dingen 

hebben gedaan. Want wie zondigt, heeft een hekel aa n het licht. Hij ont-

wijkt het uit angst dat al die slechte dingen aan h et licht zullen komen. 

Maar wie Gods wil doet, komt tot het licht, zodat v an alles wat hij doet, ge-

zien kan worden dat God het is die daarin werkzaam is. Verderop in Joh.3 

zegt Johannes de Doper over de Here Jezus in Johannes 3 vers 30 t/m 36: Hij 

moet groter worden en ik steeds kleiner. Ik ben van  de aarde en spreek de 

taal van de aarde. Hij komt uit de hemel en is bela ngrijker dan enig ander. 

Hij staat boven alle andere mensen. Hij vertelt wat  Hij gezien en gehoord 

heeft, maar niemand gelooft Hem. Wie Hem wel geloof t, bevestigt daarmee 

dat God één en al waarheid is. Hij is door God gest uurd en geeft de woor-

den van God door . God geeft Hem Zijn Geest zonder beperking. De Vader  

houdt van Zijn Zoon en heeft Hem alle macht gegeven . Wie zich aan de 

Zoon toevertrouwt, heeft eeuwig leven. Wie de Zoon ongehoorzaam is, zal 

dat leven niet ontvangen. Integendeel, de straf van  God blijft op hem rus-

ten. 

Maar vandaag biedt de HERE u en jou uitredding, in Zijn Zoon Jezus Christus. 

Als u zich oprecht aan Hem toevertrouwt, heeft u eeuwig leven. Doet u dat niet, 

dan moet u zelf de consequenties van die keuze dragen. U heeft er niets aan 

om te reageren met woorden als: ‘dat zien we dan wel weer’ of ‘nou, dan draag 

ik die consequenties toch’. Natuurlijk een mens kan denken: God zal mij niet 

verteren met straf en vuur. Maar ik zou met deze woorden willen voorkomen dat 

u lichtzinnig aan Gods spreken over straf en oordeel voorbijgaat of alle Bijbel-

teksten die er over gaan niet serieus neemt en ziet als vrucht van bepaalde 

menselijke gedachten of een leerstelling van een bepaalde kerk. Ik wil u aan-

moedigen de tweede brief van de apostel Petrus te lezen en wel heel specifiek: 

2 Petrus 2:1 t/m 22. Daarin geeft de apostel Petrus een aantal voorbeelden die 

duidelijk maken dat de HERE voor de mensen die zich niets van hem aantrek-

ken Zijn straf bewaart tot de grote oordeelsdag. 

 

We lezen verder in Hebreeën 13 vers 1: Blijf als broeders en zusters van 

elkaar houden.  Het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Hebreeën bestaat 
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grotendeels uit algemene vermaningen, die we ook in andere NT-ische brie-

ven vinden. De vermaning tot liefde tot de medegelovigen vinden we ook  

in andere Bijbelgedeelten (Rom.12:10; 1Thess.4:9; 1 Petr.1:22; 2 Petr.1:7). 

 

Hebreeën 13 vers 2: Wees altijd gastvrij voor vreemdelingen, daardoor 

hebben sommigen, zonder het zich bewust te zijn, en gelen in huis ge-

had.  De vermaning tot gastvrijheid hangt nauw samen met het vorige gebod.  

In Romeinen 12 vers 13 lezen we: Help de gelovigen die tegenslag hebben 

en doe altijd uw best om gastvrij te zijn. Over mensen die een leidende rol 

in de christelijke gemeente willen hebben schrijft Paulus in 1Timotheüs 3 vs.2: 

Hij - de leider - moet het fijn vinden om gasten te ontvangen en goed  on-

derwijs kunnen geven. Aan Titus schrijft Paulus over hetzelfde onderwerp: 

Zij - die leiding aan de gemeente geven - moeten hun gasten hartelijk ont-

vangen en al het goede liefhebben. Zij moeten ook v erstandig en eerlijk 

zijn en bovendien geestelijk en sober. Tenslotte 1 Petrus 4 vers 9 en 10, 

een oproep voor alle gelovigen: Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mop-

peren. Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om e lkaar te dienen, want 

zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar do or. 

Uit de Bijbelse gegevens blijkt dat de ‘gastvrijheid’ geldt zowel de reizende 

medegelovigen, als ook anderen. De gastvrijheid is vooral in het Midden-

Oosten een belangrijke zaak. De schrijver herinnert de lezers aan de voor-

beelden van Abraham en Lot (Gen.18, 19), die door hun gastvrijheid ‘engelen’ 

(ja, de Here Zelf) in huis hebben gehad. Verder moeten we in dit verband 

denken aan de uitspraak van de Here Jezus in Matth.25 (vs.43-45), waarin 

gastvrijheid - bewezen aan ‘de minste van Mijn broeders ’ - wordt beschre-

ven als het helpen van de Here Jezus Zelf (Matth.10:40-42).  

 

Hebreeën 13 vers 3: Denk aan de mensen die in de gevangenis zitten, 

alsof u zelf gevangen was. Denk ook aan de mensen d ie mishandeld 

worden. Omdat u zelf ook een lichaam hebt, kunt u m et hen meevoelen.  

In het verleden hebben de lezers meegeleden met gevangenen en hen die 

mishandeld en verdrukt werden (Hebr.10:33,34). Nu worden zij opgeroepen 

dit opnieuw te doen. Kennelijk is er op het moment van schrijven weer sprake 

van vervolging, dichtbij of veraf (vs.23).  
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De woorden ‘denk aan de mensen ’ zal meer inhouden dan alleen gedenken 

en bidden, er moet ook praktische hulp worden verleend. Als belangrijkste  

motivatie noemt de schrijver ‘alsof u zelf gevangen was ’, kortom als een  

medegevangenen. Op de achtergrond speelt de gedachte dat alle gelovigen in 

Christus één zijn en samen het lichaam van Christus vormen.  

In 1 Korinthiërs 12 vers 26 en 27 lezen we: Elk deel moet voor de andere 

delen van het lichaam zorgen. Als één deel lijdt, l ijden de anderen mee. 

En als één deel geëerd wordt, zijn de andere delen daar even blij mee als 

hij. U bent het lichaam van Christus en ieder van u  is een deel van dat  

lichaam. De woorden ‘mensen die mishandeld worden ‘ geven aan dat we 

ook aan lichamelijke mishandeling moeten denken (Rom.7:24; 2 Kor.5:6).  

 

Hebreeën 13 vers 4: Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en 

vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel ple egt, zal door God 

gestraft worden. Omdat in het Grieks, in het eerste deel van dit vers een 

werkwoord ontbreekt, kunnen we de woorden als een stelling (het huwelijk is 

eervol...) of als een aansporing (laat het huwelijk in ere zijn...) lezen. Het tekst-

verband - de vermaningen van de eerste drie verzen - pleit voor de laatste op-

tie. De aansporing om het huwelijk in alles (of: bij allen) in ere te houden, is in 

vers 4 waarschijnlijk niet gericht tegen onthouding en het celibaat (1Tim.4:3), 

maar tegen losbandigheid en echtbreuk. Het in ere houden van het huwelijk 

betekent voor de ongehuwden: dat hij of zij zich onthouden van seksuele om-

gang. Voor de gehuwden betekent het dat: man en vrouw elkaar trouw moe-

ten blijven , want alleen zo blijft het (echtelijk) bed ‘onbevlekt’ en wordt het 

niet onteerd. We lezen hierover voor het eerst in Gen.49:4 (LXX) waar Jacob 

tegen Ruben zegt dat hij niet langer de eerste zal zijn, omdat hij met één van 

Jacobs vrouwen (Bilha) had geslapen (Gen.35:22). 

 

Naast ‘overspel ’ wordt in de Griekse tekst ook ‘hoererij’ genoemd. De schrij-

ver van Hebreeën is er duidelijk over: Wie overspel pleegt, zal door God 

gestraft worden. Daarbij is het voor een gelovige belangrijk hoe de HERE 

over deze dingen denkt. In 1 Korinthiërs 6 vers 9 lezen we: Weet u niet dat 

onrechtvaardige mensen geen deel zullen hebben aan het Koninkrijk van 
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God? Verlaat Gods weg niet! Mensen die vrije seks v oorstaan… overspel 

plegen… blijven buiten het Koninkrijk van God. Dat geldt ook voor  

dieven , gierigaards, dronkaards, roddelaars en opl ichters.  

 

Maar daarover meer in de volgende uitzending. 


