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Hoofdstuk 10 
Hebreeën 

Het priesterschap van Jezus Christus 
Bron : http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm  

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV) 
Vertaling door M.V. 

 
 
Het boek Hebreeën is de op twee na de langste brief in het Nieuwe Testament. Alleen de boeken 
van Romeinen en 1 Korinthiërs zijn langer dan deze aan de Hebreeën. De dertien hoofdstukken zijn 
gevuld met rijke waarheden die gelovigen overal moeten begrijpen. 

Wie heeft dit boek geschreven? 
We weten niet zeker wie het boek Hebreeën heeft geschreven. Dit is ongebruikelijk, want we weten 
zeker wie het Evangelie van Mattheüs heeft geschreven en wie het boek Romeinen heeft geschre-
ven. We zijn er zeker van dat Lukas het boek Handelingen heeft geschreven. We weten wie 26 van 
de nieuwtestamentische boeken heeft geschreven. Ook zijn er in het Oude Testament verschillende 
boeken waarvan het auteurschap onbekend is. We weten bijvoorbeeld niet zeker wie de boeken Ko-
ningen en Kronieken heeft geschreven. 
Velen geloven dat de apostel Paulus deze brief aan de Hebreeën schreef. In de King James Version 
wordt de titel van de brief zelfs als volgt gegeven: “HET EPISTEL VAN PAULUS DE APOSTEL 
AAN DE HEBREEËN”. Maar toch geeft Paulus in al zijn andere brieven aan het begin zijn naam 
(zie Romeinen 1:1; 1 Korinthiërs 1:1; enz.). Maar in de brief aan de Hebreeën wordt geen naam 
gegeven. Dit maakt het moeilijk om zeker te weten dat Paulus de auteur was. Anderen hebben ge-
dacht dat Barnabas of Apollos of Silas dit boek mogelijk heeft geschreven. Misschien is het het vei-
ligste te zeggen wat Origenes (ca. 185-254) zei in de derde eeuw: “Wie het was die de brief echt 
schreef (aan de Hebreeën), enkel God weet het”. 
Er zijn enkele dingen in die we wel weten over de menselijke schrijver. Hij was iemand die Timo-
theüs heel goed kende (Hebreeën 13:23). Hij was waarschijnlijk een Jood en iemand die de oudtes-
tamentische geschriften heel goed kende. Hij heeft ook enige tijd in de gevangenis gezeten (“boei-
en” - Hebreeën 10:34). Al deze dingen zouden natuurlijk bij de apostel Paulus passen, hoewel ze 
ook bij iemand anders zouden kunnen passen. 
Meestal wordt de naam van de schrijver of auteur helemaal aan het begin van de brief gegeven. Het 
allereerste woord vertelt je wie de auteur is. Wie heeft bijvoorbeeld het boek 1 Timotheüs geschre-
ven? Wat is het eerste woord in 1 Timotheüs 1:1?: “Paulus”. Wie schreef het boek Jakobus (Jako-
bus 1:1)?: “Jakobus”. Wie schreef het boek van 1 Petrus (1 Petrus 1:1)?: “Petrus”. Wat is het eerste 
vers in de korte brief van Judas?: “Judas”. Wie heeft het boek Hebreeën geschreven? Wat is het 
eerste vers van deze brief?: “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesp-
roken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon”. God 
heeft gesproken! God is de auteur van dit boek! Ook al weten we misschien niet wie de menselijke 
schrijver was, we weten dat het boek Hebreeën Gods Woord is. 
Als we het boek Hebreeën lezen, ligt onze aandacht niet bij de menselijke schrijver, maar bij dat 
wat geschreven staat! Zelfs de menselijke schrijver benadrukte, bij het citeren uit de oudtestamenti-
sche geschriften, altijd dat God de Auteur was. Hij wees eerder op God dan op de menselijke au-
teur. Zie Hebreeën 3:7; 9:8; 10:15 waar de schrijver ons eraan herinnert dat de Heilige Geest de 
ware Auteur van de Bijbel is. 

http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/newtesta.htm
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Voor een uitstekende bespreking van het auteurschap van het boek Hebreeën, zie: 
http://www.middletownbiblechurch.org/newtesta/hebauth.pdf 
  

Wie waren de lezers van dit boek? 
Deze brief werd aan de “Hebreeën” gestuurd. Dit betekent dat de mensen die deze brief ontvingen 
Joden waren (waarschijnlijk woonachtig in Italië). Maar het waren niet louter Joden, het waren 
Joodse mensen die Jezus Christus als hun Messias en als hun Heiland hadden aangenomen. Voor 
het grootste deel waren ze ware gelovigen in Christus (Hebreeën 3:1), hoewel er zoals in elke kerk-
groep sommigen waren die alleen Christus beleden, maar die Christus niet werkelijk bezaten. 
Is het mogelijk voor iemand om te zeggen dat hij een christen is, maar die niet echt een Christen is? 
Zie de volgende verzen: 

Titus 1:16 
1 Johannes 2:4 
1 Johannes 2:9 
1 Johannes 4:20 
Jakobus 2:14, 18 

Deze Joodse christenen maakten een moeilijke tijd door. Ze leden onder grote verdrukking en ver-
volging (Hebreeën 10:32-33). Sommigen van hen hadden veel van hun aardse bezittingen verloren 
(Hebreeën 10:34). Ze ontdekten dat het christelijke leven geen peulenschil was (dit was dezelfde 
waarheid die de Thessalonicenzen moesten leren - zie hoofdstuk 8). 
Vanwege deze moeilijkheden en beproevingen aarzelden sommigen van deze Joodse mensen in hun 
geloof. Sommigen liepen zelfs het gevaar zich van Christus en van het Christendom af te keren en 
terug te keren naar de religie van het Jodendom. 
De Heer vertelde eens een gelijkenis over een zaaier. Er viel wat zaad tussen rotsachtige grond (zie 
Lukas 8:6). Volgens Lukas 8:13 vertegenwoordigde het zaad dat op rotsachtige grond viel mensen 
die Gods Woord hadden gehoord en het een tijdlang geloofden, maar wat doen ze in tijden van ver-
leiding (beproeving en moeilijkheden)? Afvallen! Volgens Jezus was het probleem met zulke men-
sen dat ze geen wortels hadden (Lukas 8:13). 
Denk aan twee bomen. De ene heeft kleine en ondiepe wortels; de andere heeft enorme, diepe wor-
tels die tot diep in de aarde doordringen. Welke boom kan blijven staan als de orkaan langskomt? 
Welke boom gaat vallen? 
Het boek Hebreeën is zodanig geschreven opdat deze Joodse christenen hun wortels diep in de Heer 
Jezus Christus zouden kunnen laten doordringen! De schrijver doet er alles aan om deze mensen te 
laten wortelen en op te bouwen in Christus Jezus! De brief aan de Hebreeën werd gestuurd om hun 
aarzelende geloof te versterken, zodat ze de grootste orkanen zouden kunnen overleven die de we-
reld, het vlees of de duivel ooit zou kunnen sturen! 

Wanneer is deze brief verzonden? 
De geschiedenis leert ons dat tijdens 66-70 na Christus het Romeinse leger kwam, Jeruzalem bele-
gerde en de Joodse tempel in de stad Jeruzalem verwoestte. Sindsdien hebben de Joden nooit meer 
een tempel gehad. 
Het boek Hebreeën moet zijn geschreven voordat deze grote belegering plaatsvond, want in He-
breeën 10:11 leren we dat de tempel er nog steeds stond, dat de Joodse priesters nog steeds dienden 
en dat er nog steeds dieren werden geofferd. Niets van dit alles zou waar zijn geweest vanaf 66-70 
na Christus. De brief moet zijn verzonden tussen 60 en 63 na Christus, vóór de val van Jeruzalem. 

Hoe het boek Hebreeën te begrijpen 
Zoals eerder vermeld, werd dit boek aan Joodse mensen geschreven en waren de Joden zeer ver-
trouwd met de oudtestamentische geschriften (de 39 boeken van het oude testament). Het boek He-
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breeën is moeilijk te begrijpen tenzij je het Oude Testament begrijpt, vooral de eerste vijf boeken 
van het Oude Testament (Genesis tot en met Deuteronomium). 
In het boek Hebreeën lezen we bijvoorbeeld over priesters, de omzwervingen in de wildernis, de 
sabbatrust, Melchizedek, de stammen van Juda en Levi, de wet van Mozes, de tabernakel, de tafel 
van het toonbrood, het voorhangsel, het verzoendeksel, de heiligste plaats, de offerdieren, de as van 
een vaars, Ezau die zijn geboorterecht verkoopt, enz. Het Joodse volk kende al deze dingen, net 
zoals u waarschijnlijk zeer bekend bent met de geboorte van Christus in Bethlehem, de herders en 
de wijze mannen! Maar als iemand het Oude Testament niet kent, zal hij veel van de dingen waar-
over hij in dit boek leest niet begrijpen. 
Beschouw ook Hebreeën hoofdstuk 11 (het geloof-hoofdstuk). Een begrip van het Oude Testament 
zal u helpen met dit hoofdstuk. 

De superioriteit van Christus en het christendom 
Sommige van deze Joodse mensen dreigden zich van Christus af te keren en terug te keren naar de 
religie van het Jodendom (terug naar dierenoffers, terug naar de wet van Mozes, terug naar mense-
lijke priesters, enz.). Het boek Hebreeën laat zien hoe dwaas dit zou zijn. Dit boek laat zien hoe 
superieur Christus is en dus hoe superieur het Christendom is. Alleen een dwaas zou zich afkeren 
van iets beters om iets vast te grijpen dat minder is! 
Volgens Hebreeën 10:1 waren de dingen die in de wet waren geschreven (zoals de dierenoffers, de 
tabernakel, enz.) Slechts een schaduw van de dingen die zouden komen. Wat is superieur, de scha-
duw of het echte ding)? Het boek Hebreeën leert ons dat Christus het echte is, en al deze dingen 
uit het Oude Testament waren slechts afbeeldingen en schaduwen die wezen op de Christus die zou 
komen. 

De volgende tabel helpt ons te zien hoe superieur Christus is: 

HET OUDE TESTAMENT EN 
JUDAÏSME 

CHRISTUS EN 
CHRISTENDOM 

Dierenoffers die de zonde nooit konden 
wegnemen (Hebreeën10:4) 

Het eens en voor altijd offer van Christus 
dat de zonde voor altijd wegdeed  
(Hebreeën 10:10, 12, 17) 

Menselijke priesters, de zonen van Aaron, 
die zondig, zwak en onvolmaakt waren 
(Hebreeën 7:23, 27, 28) 

De volmaakte Priester, naar de orde van 
Melchizedek, die zondeloos, volmaakt is 
en eeuwig leeft (Hebreeën 7:15, 16, 24, 25) 

Het Oude Verbond (Hebreeën 8:9) Het Nieuwe Verbond  
(Hebreeën 8:8, 10, 12; 10:16-17) 

Schaduw (Hebreeën10:1) Het echte ding! 

Aardse tabernakel gemaakt met handen 
(Hebreeën 9:1-2) 

Hemelse tabernakel gemaakt zonder  
handen (Hebreeën 8:2) 

 
In het boek Hebreeën staat een sleutelwoord dat de superioriteit van het Christendom aantoont. Het 
is het woord “BETER”! Wat God in Christus heeft gedaan, is veel BETER! Laat hierna overeen-
komen: 

1) _____ betere beloften A. Hebreeën 1: 4 

2) _____ betere opstanding B. Hebreeën 7:7 
3) _____ betere hoop C. Hebreeën 7:19 

4) _____ betere offers D. Hebreeën 7:22 
5) _____ beter land E. Hebreeën 8:6 
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6) _____ beter testament F. Hebreeën 8:6 

7) _____ beter verbond G. Hebreeën 9:23 
8) _____ Christus is beter dan engelen H. Hebreeën 10:34 
9) _____ Abraham (de mindere) wordt  
gezegend door de betere (Melchizedek) 

I. Hebreeën 11:16 

10) ____ betere substantie (bezittingen) J. Hebreeën 11:35 

Waarschuwingen en aanmoedigingen 
Dit boek is geschreven om mensen naar de levende God te brengen. Christus wordt voorgesteld als 
de grote Hogepriester (Hebreeën 3:1; 4:15; 6:20; 8:1; 9:11, 24) die stierf, opstond, naar de hemel 
ging en voor altijd leeft opdat Hij ons tot God zou kunnen brengen. Deze Hebreeuwse christenen 
wordt verteld om door te gaan en op te groeien en hun wortels dieper en dieper in Christus te laten 
groeien. 
Terwijl u het boek Hebreeën leest, zult u twee boodschappen zien die steeds opnieuw worden her-
haald:  
1. U zult aanmoedigingen vinden die aan deze Joodse mensen zijn gegeven, opdat ze dichter bij 
God zouden komen;  
2. U zult waarschuwingen vinden die aan deze zelfde mensen worden gegeven, opdat ze niet van 
de levende God zouden afwijken. 

Beschouw het volgende: 
Hebreeën 2:3 - 
Hebreeën 2:10 - 
Hebreeën 3:1 - 
Hebreeën 3:8 - 
Hebreeën 3:12 - 
Hebreeën 4:16 - 
Hebreeën 5:11 - 
Hebreeën 6:1 - 
Hebreeën 6:6 - 
Hebreeën 10:19 - 
Hebreeën 10:22 - 
Hebreeën 10:23 - 
Hebreeën 10:25 - 
Hebreeën 10:26 - 
Hebreeën 10:38 - 
Hebreeën 11:6 - 
Hebreeën 12:2 - 

Waarschuwing - 
Aanmoediging - 
Aanmoediging - 
Waarschuwing - 
Waarschuwing - 
Aanmoediging - 
Waarschuwing - 
Aanmoediging - 
Waarschuwing - 
Aanmoediging - 
Aanmoediging - 
Aanmoediging - 
Waarschuwing - 
Waarschuwing - 
Waarschuwing - 
Aanmoediging - 
Aanmoediging - 

Gods grote redding niet veronachtzamen. 
God brengt veel kinderen tot Heerlijkheid. 
Let op Jezus Christus. 
Verhard uw hart niet. 
Word niet afvallig van de levende God. 
Nader vrijmoedig tot de troon van genade. 
Wees niet traag in het horen wat God zegt. 
Ga door tot geestelijke volwassenheid. 
Niet afvallig worden. 
Betreed de meest heilige plaats (waar God is) 
Nader tot God met een waarachtig hart, zeker in geloof. 
De hoop onwrikbaar vasthouden, want God is getrouw. 
De onderlinge bijeenkomst niet nalaten. 
Niet willens en wetens zondigen na kennis van de waarheid. 
Trek u niet terug van God. 
Wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en beloont. 
Het oog gericht houden op Jezus, de Voleinder vh geloof. 

 

Het Grote Geloof hoofdstuk 
Een van de grootste aanmoedigingen in het boek Hebreeën is het grote GELOOF hoofdstuk (He-
breeën hoofdstuk 11). Deze verzen zouden voor Joodse mensen bijzonder betekenisvol zijn ge-
weest, omdat ze werden herinnerd aan het geloof van hun vaderen. Ze kenden hun oudtestamenti-
sche bijbel heel goed en daardoor waren ze goed bekend met de levens van Abel, Henoch, Noach, 
Abraham, Sara en alle anderen die in dit hoofdstuk worden genoemd. Als deze mannen en vrouwen 
onder zeer moeilijke omstandigheden op God konden vertrouwen, dan kunnen wij dat vandaag ook! 
Soms wordt Hebreeën 11 de “HALL OF FAITH” genoemd (net zoals we in de VS de Baseball of 
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Basketball de “HALL OF FAME” hebben, die is opgedragen aan de nagedachtenis van de grote 
atleten uit het verleden). Hebreeën 11 is opgedragen ter nagedachtenis aan de grote gelovigen uit 
het verleden. 

Geen weg meer terug! 
Geloof in Christus is niet iets dat we twee of drie maanden doen (op proef) en dan beslissen of we 
zouden doorgaan! Als iemand gered is, zegt hij: “Ik ga de Heer Jezus Christus nu, morgen en voor 
altijd aanhangen en vertrouwen!” 
Sommige Joodse mensen die het boek Hebreeën lazen, dreigden terug te keren. Hun wortels waren 
niet diep en ze aarzelden in hun geloof. Ze maakten grote moeilijkheden door en vroegen zich af of 
ze Christus moesten blijven vertrouwen. Dit boek Hebreeën is naar hen gestuurd om hen te waar-
schuwen niet terug te keren en hen aan te moedigen om (door geloof) aan Christus vast te houden 
en Hem nooit los te laten! 
Heb je ooit iemand gekend die een gelovige leek te zijn, die naar de kerk ging, interesse toonde in 
de Bijbel en geestelijke dingen, die bad, enz., maar later leek te veranderen? Deze zelfde persoon 
stopte met het bezoeken van de kerk, leek zijn interesse in de dingen van God te verliezen en begon 
te leven, te handelen en te denken als de wereld. Wat is er gebeurd? 
Hoe kunnen we zien of iemand een echt lid van de kerk van Christus is? In Hebreeën 3:6 zegt de 
Bijbel dat we het huis van Christus zijn als we het vertrouwen en de vreugde van de hoop “tot het 
einde toe onwrikbaar vasthouden”. Als iemand niet doorgaat tot het einde, dan laat dit ons zien dat 
deze persoon nooit echt een onderdeel was van Christus’ huis of Christus’ lichaam. 
Hier is een illustratie. Vaak wordt bij het bouwen van een gebouw ook een steigerconstructie ge-
plaatst om de arbeiders een platform te geven waarop ze kunnen staan. 
Is de steiger onderdeel van het echte gebouw? Hoe kan iemand zien welke structuren echt bij het 
echte gebouw horen? Dit is heel eenvoudig: wacht gewoon af en laat wat tijd verstrijken en kijk 
welke delen van het gebouw BLIJVEN! Het zal niet lang duren voordat de steiger wordt weggeno-
men van het gebouw en je zult hem niet meer zien! De steiger maakte nooit deel uit van het echte 
gebouw. Het was slechts een TIJDELIJKE AANHECHTING. 
Hetzelfde geldt in het geestelijke rijk. Sommige mensen zijn tijdelijke aanhechtigingen bij de 
kerk. Er is tijd nodig om te zien of ze echt doorgaan! Johannes spreekt over deze tijdelijke aanhech-
tingen in 1 Johannes 2:19 - “Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want 
als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar wor-
den dat zij niet allen uit ons zijn”. De Heer Jezus sprak over hetzelfde in Lukas 8:13. Ze geloofden, 
maar was hun geloof blijvend of slechts tijdelijk?: “Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn zij die 
het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een 
bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig”. Zie 
ook Kolossenzen 1:23 en Johannes 8:31. Het boek Hebreeën is een grote aanmoediging om door te 
gaan in het geloof, wortels te ontwikkelen die zo diep in Christus doordringen dat niemand ons ooit 
van dat solide fundament kan verwijderen! We moeten tot het einde doorgaan (Hebreeën 3:6; 3:14; 
10:39).  

Eeuwige zekerheid 
Is de ware gelovige voor altijd veilig in Christus? Sommige mensen denken dat het boek Hebreeën 
leert dat een gered persoon verloren kan gaan. Ze begrijpen enkele van de waarschuwingspassages 
waar we over hebben geleerd niet goed. Het boek Hebreeën geeft echter de veiligheid en zekerheid 
van gelovigen op een zeer sterke manier weer. Lees de verzen die bij elk van de volgende uitspra-
ken horen: 

1.  Redding is voor altijd (eeuwige redding). Hebreeën 5:9 
2. God kan volledig (tot het uiterste) redden. Hebreeën 7:24-25a 

3. Christus stopt nooit met voorbede voor het Zijne. Hebreeën 7:25b 
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4. Onze verlossing is voor altijd (eeuwige verlossing). Hebreeën 9:12 

5. Onze erfenis is voor altijd (eeuwige erfenis). Hebreeën 9:15 
6. Christus verschijnt voor ons in Gods aanwezigheid. Hebreeën 9:24 

7. Christus heeft Zijn heiligen voor altijd volmaakt. Hebreeën 10:14 
8. God zal onze zonden nooit meer herinneren. Hebreeën 10:17 

9. God bestraft (niet veroordeelt) Zijn kinderen. Hebreeën 12:5-11 
10. Christus zal ons nooit verlaten, nee, Hij zal ons nooit in de steek laten! Hebreeën 13:5  

 
Het ware kind van God is op basis van de bovenstaande passages voor altijd veilig in Christus. 
Voor een meer gedetailleerde studie, zie de rubriek eeuwige zekerheid: 
http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid ! 
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