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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Hebreeën 12, 18 - 24 
Ochtenddienst / middagdienst 

 

Broeders en zusters,  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Psalm 89 : 1 en 3 

4. Schuldbelijdenis door het zingen van Gezang 17 : 1 – 3 

5. Genadeverkondiging met als Amenlied Gezang 17 : 4 en 5 

6. Gebed om aanwezigheid en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing : Exodus 19 en Exodus 20 : 18 - 21 

8. Zingen : Psalm 68 : 4 en 7  (over de verschijning van de Here op de Sinaï) 

9. Tekst : Hebreeën 12 : 18 - 24  

10. Zingen : Gezang 30 : 1, 2 en 3   

11. Lezing van de wet 

12. Zingen : Psalm 41 : 1 en 5 

13. Dankzegging en voorbede 

14. Collecte 

15. Slotzang : Psalm 149 : 1 en 2  
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Middagdienst 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen : Psalm 89 : 1 en 3 

4. Gebed om aanwezigheid en vernieuwing door de Heilige Geest 

5. Schriftlezing : Exodus 19 en Exodus 20 : 18 - 21 

6. Zingen : Psalm 68 : 4 en 7  (over de verschijning van de Here op de Sinaï) 

7. Tekst : Hebreeën 12 : 18 - 24  

8. Zingen : Gezang 30 : 1, 2 en 3   

9. Apostolische Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3 

10. Dankzegging en voorbede 

11. Collecte 

12. Slotzang : Psalm 149 : 1 en 2  
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

We zullen in deze dienst verder luisteren naar wat de Here ons vertelt over onze ont-

moeting met Hem in onze erediensten. En het gaat dan vanmorgen vooral over de vraag 

met wie we onze erediensten vieren. Vieren we dat hier met onze eigen gemeente? Met 

onze eigen gemeente en de Here? Of staan we een veel grotere kring als we hier van-

morgen hier in de kerk onze dienst voor de Here houden? De vraag stellen is eigenlijk al 

het antwoord geven. Ja, we staan in een veel grotere kring. In een heerlijke feestelijke 

kring. Ik bedien u dan ook vanmorgen het Woord van de Here over het feest van de 

nieuwtestamentisch kerk als die voor de troon van zijn God verschijnt in zijn ere-

dienst. 

De rijkdom van onze erediensten zien we: 

1. Door te letten op de ambiance van Gods ontmoeting met zijn oudtesta-

mentische kerk. 

2. Door te letten op de ambiance van Gods ontmoeting met zijn nieuwtes-

tamentische kerk. 

We zullen dus eerst letten op de ambiance van Gods ontmoeting met zijn oudtes-

tamentische kerk. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het woord ambiance kent. 

Ambiance heeft te maken met sfeer, maar het is tegelijk meer dan dat. Bij sfeer denken 

we aan verlichting en aankleding van een ruimte. Maar het gaat hier ook het wat er ge-

beurt. Om wat de aanwezigen doen. En het gaat in deze preek over de sfeer, de aanwe-

zigen, en alles wat er gebeurt in de ontmoeting met de Here tijdens de eredienst. 

De schrijver van de brief aan de Hebreeën is duidelijk goed bekend met het Oude Tes-

tament. Wie de lezers precies zijn, weten we ook niet, maar alles duidt er op dat dit Jo-

den zijn, die de Here Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Anders zouden de 

lezers wel erg veel moeite hebben om deze brief, dit woord van aansporing te begrijpen. 

Want telkens weer grijpt de schrijver terug op het Oude Testament. Dit doet hij met een 

duidelijk doel. Hij wil de lezers laten zien hoe rijk ze zijn als nieuwtestamentische kerk. 

Dat in de eerste plaats. En van daaruit roept hij ze op om met die rijkdom aan het werk 

te gaan. Om niet achter blijven, maar verder op weg te gaan met de Here Jezus. Want 

anders zullen ze de rijkdom verliezen die de Here Jezus voor ze verdiend heeft. In 

hoofdstuk 3 wijst hij erop dat velen van het volk die de uittocht uit Egypte hadden mee-
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gemaakt, het beloofde land niet hebben gezien. En waarom niet? Omdat ze telkens weer 

tegen de Here in verzet waren gekomen en Hem niet geloofd hadden. In de daarop vol-

gende hoofdstukken laat de schrijver zijn lezers zien, hoeveel mooier en rijker het werk 

van de Hogepriester Jezus Christus is als je dat vergelijkt met de hogepriester van het 

Oude Testament. Die laatste ging een aardse tent binnen en de offerdienst ging einde-

loos door, omdat de offers van dieren niet echt konden zorgen voor de vergeving van 

onze zonden. Maar de Here Jezus is niet een aardse tent binnen gegaan, een aards heili-

ge der heiligen. Hij is de hemel binnen gegaan. Niet met het bloed van stieren, maar met 

zijn eigen bloed. Zo heeft Hij voor eens en voor altijd voor de zonden van de mens be-

taald. Blijf dus in de Here geloven! Dominee Meijer zal daar vanmiddag ongetwijfeld 

nog veel meer over zeggen als hij preekt over Hebreeën 11 vers 1. Blijf geloven, zoals 

Abel, Noach, Abraham, enz. Ook al ziet u God niet, Hij is er en Hij zal doen wat Hij 

zegt, zoals Hij dat in het verleden ook altijd gedaan heeft. 

Voorafgaand aan onze tekst riep de schrijver opnieuw op om vol te houden in het ge-

loof. Om vrede met allen na te jagen en heiliging van het leven, zonder welke (volgens 

vs. 14), niemand de Here zal zien. Laat iedereen ervoor zorgen dat de genade van God 

hem niet ontgaat, dat er geen bittere kiem in zijn hart opschiet die onrust veroorzaakt en 

met zijn bitterheid velen besmet, en dat niemand overspel pleegt of het heilige net zo 

minacht als Esau, die voor één enkel bord eten zijn eerstgeboorterecht verkocht. En die, 

toen hij alsnog de zegen wilde verkrijgen, afgewezen werd. Hij kreeg geen kans meer 

om het goed te maken, ook al smeekte hij er in tranen om. En dan volgen de verzen van 

onze tekst. Waarin de schrijver een vergelijking maakt tussen de ontmoeting van de 

Here en Israël op de Sinaï en hoe wij de Here ontmoeten. 

En dan tekent de schrijver allereerst de ontmoeting van Israël met de Here op de Sinaï. 

En die ontmoeting met de Here was geen pretje. Geen rustige en ontspannen gebeurte-

nis. Want toen de Here verscheen was daar een zichtbaar en brandend vuur. Tegelijk 

was het donker en was er een enorme stormwind. Er klonk het geluid van een bazuin, 

een soort trompet. En er klonk het geluid van een stem. En toen ze deze stem hoorden 

smeekten zij of deze stem niet verder tot hen wilde spreken, Want wat hij zei was te 

zwaar om te dragen. Het boezemde zoveel ontzag in, dat ze het gevoel hadden dat ze het 

er niet levend af zouden brengen. Want de stem zei, dat als een dier, een onschuldig 

niets wetend dier, de berg op zou gaan, dat hij zou worden gestenigd. Als Gods heilig-
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heid zo groot is, dat God dit al doet met een onschuldig dier, dat Hij hem bedelft onder 

stenen, zodat hij sterft, wat zou God dan doen met hun? Want hoeveel zonden hebben 

zij niet tegen de Here gedaan? En dat lang niet altijd in onschuld. Maar soms bewust. 

Hoelang zou Hij dan hun aanwezigheid kunnen verdragen. Wat zou God voor ver-

schrikkelijke dingen met hun doen? De verschijning van God op de Sinaï was zo ont-

zagwekkend dat ook Mozes zei: Ik ben enkel vrees en beven. Ik kan alleen maar sidde-

ren van angst! De Here liet aan Israël op de berg Sinaï zijn macht zien. Zijn macht om 

angst aan te jagen en zijn macht om te vernietigen. Zo wilde de Here zijn volk vrees en 

respect voor hun God bijbrengen. Opdat zijn volk naar Hem zou luisteren en Hem zou 

gehoorzamen. Dat in de eerste plaats. 

We zullen in de tweede plaats letten op de ambiance van Gods ontmoeting met zijn 

nieuwtestamentische kerk. Hoe anders is het als de nieuwtestamentische kerk de Here 

ontmoet. De schrijver zegt in vers 22, “u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van 

de levende God, het hemelse Jeruzalem”. De oud- en de nieuwtestamentische kerk na-

deren beide tot een berg. Maar wat een verschil. Wij naderen niet tot de berg Sinaï, de 

berg van de schrik en ontzetting. Maar wij naderen tot de berg Sion. En dat is de berg 

van het feest. Want Sion is de plaats waar de ark van God zijn bestemming vond en 

Gods tempel werd opgericht. Daar vond God zijn rust. Daar wilde Hij wonen onder zijn 

volk om dat volk dáár te zegenen met overvloed. Daarom was Sion de stad van de fees-

ten. Op Sion krijgen de rust, de ontspanning en het feest hun kansen en dáár ontmoet de 

nieuwtestamentische kerk nu haar God. De hogepriester Jezus Christus heeft door zijn 

offer deze weg naar God voor zijn kerk geopend. Nu de hogepriester Jezus Christus het 

ware offer voor onze zonden heft gebracht, mogen ook wij voor Gods troon verschijnen. 

En dat niet pas als wij gestorven zijn. Want dit woord is gericht aan de Hebreeën die nu 

nog op aarde zijn. Zij naderen tot God in hun bijeenkomsten. Als zij als gemeente sa-

menkomen. 

U vraagt zich misschien af hoe ik erbij kom om hier te spreken over de samenkomsten 

van de gemeente? Leg ik dan niet te veel in de tekst? Want waar staat dat de schrijver 

hier doelt op de samenkomsten van de gemeente? Dat we hier moeten denken aan de 

samenkomsten van de gemeente heeft twee redenen. Allereerst geeft het woord ‘nade-

ren’ dat aan. Dit is een typische term uit de liturgie. We komen dit woord diverse keren 

tegen in de Hebreeënbrief, waar het gebruikt wordt voor het naderen van de priester of 



 6 

het naderen van het volk tot het heiligdom van de Here. Het tweede argument is de con-

text. Eerst wordt gesproken van het naderen van het volk van Israël tot de Sinaï. De ge-

meente van het Oude Testament. Daarom ligt het voor de hand om bij het ‘naderen’ van 

vers 22 te denken aan het naderen van het de nieuwtestamentische gemeente. 

En zo naderen wij in onze erediensten dus tot de berg Sion, het hemelse Jeruzalem. Je-

ruzalem, de stad van de vrede. De stad van de harmonie en de rust. De stad waar alles 

goed en vredig is. Tot die stad zijn wij genaderd. Tot het feest dat daar plaats vindt. En 

in wat voor een heerlijke feestzaal komen we daar terecht. Daar is de hofhouding van de 

Here. Tienduizenden engelen zijn daar. En zij zingen God de lof toe, zoals we weten uit 

Openbaring. “Heilig, heilig, heilig, is de Here”. En als wij hier op aarde, hier in dit 

kerkgebouw, onze liederen zingen, dan zingen wij dus samen met deze engelen van 

God, onze God de lof. En zij zijn bijeen in een feestelijke vergadering. Zij vieren de 

liturgie als een feest voor God. Als een feest van blijdschap en vreugde. 

Tegelijk treden we daar binnen in de vergadering van de eerstgeborenen. Er is onder de 

theologen discussie over wie hier bedoeld worden. Gaat het om gestorven christenen? 

Dat lijkt onwaarschijnlijk omdat er in vers 23 gesproken wordt over de geesten van de 

rechtvaardigen. Dat dezelfde groep twee keer genoemd wordt is onwaarschijnlijk. Ver-

der is het de vraag waarom er aan toegevoegd zou zijn: “die ingeschreven zijn in de 

hemelen”? Hieruit blijkt duidelijk dat we hier moeten denken aan mensen. Het lijkt mij 

het meest waarschijnlijk om hier te denken aan de gelovigen op aarde. Hun namen staan 

in het boek van het leven in de hemel. Zij worden ‘eerstgeborenen’ genoemd, omdat zij 

het ‘eerstgeboorterecht’ hebben. Als kinderen van God hebben zij recht op de erfenis 

van Gods schatten. Recht op wat Jezus Christus voor hen verdiend heeft, maar wat ze 

nu nog niet in volle omvang in handen hebben. We treden hier dus binnen in de verga-

dering van de kerk op aarde. De vergadering van Afrikanen, Papoea’s, Chinezen, Zuid- 

en Noord-Amerikanen, Joden en Arabieren, Tsjechen en Nederlanders, ja van al die 

mensen op aarde die hun hoop gevestigd hebben op Jezus Christus en in Hem hun troost 

hebben. 

Verder zijn daar de ‘geesten van de rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben’. 

De geesten van hen die gestorven zijn en daarbij geloofd hebben dat hun zonden hun 

vergeven zijn om Jezus Christus wil’. We naderen tot God samen met onze gestorven 

opa en oma, onze gestorven ma of vrouw, met het kind dat net na de geboorte stierf, 
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maar ook met Abraham, Mozes, Noach, Abel, Sara, Ruth en Maria, met Johannes en 

Paulus. Ja, met allen die in Christus gestorven zijn wij daar voor Gods troon als wij hier 

samen zijn in onze erediensten. Zo maken we deel uit van de grote liturgie, de grote 

dienst die voor God in de hemel wordt verricht. Ook al doen we dat in een eenvoudig 

kerkgebouw, ook al doen we dat met onze beperkte muzikale kwaliteiten. Wij staan in 

die heerlijke ruimte van Gods troonzaal en mogen onze kinderstemmen of krakende 

oude mannen stemmen paren met de stemmen van de engelen in de hemel en met de 

stemmen van onze gestorven geliefden en met de stemmen van heel Gods volk op aar-

de. Een onvoorstelbaar groot en heerlijk feest. 

En het middelpunt van het feest is de Here zelf. En de Here wordt hier genoemd, de 

Rechter over allen. Dat kan ons aan het schrikken maken. En het wil ons ook zeker tot 

het besef brengen dat we ooit voor Gods rechterstoel zullen moeten verschijnen. We 

zullen niet stiekem de hemel kunnen binnen glippen. Ook al zijn we nog zo geoefend in 

het verstoppen van onszelf. In het voorkomen dat we opvallen. De Here ziet alles en wij 

ontsnappen zeker niet aan zijn aandacht. 

Maar tegelijkertijd hoeven we niet te vrezen. Want deze Rechter is een volkomen recht-

vaardig Rechter. Zijn oordeel is altijd zuiver en juist. Nooit zit Hij ernaast. Nooit doet 

Hij iemand onrecht. Hij trekt niemand voor, hoe rijk of machtig of beroemd ook op aar-

de. Hij stelt niemand achter, hoe arm, onbeduidend en onaanzienlijk ook op aarde. Mis-

schien wilt u dan zeggen: ja, deze Rechter kan wel volkomen rechtvaardig zijn, maar dat 

betekent dan wel voor mij een zware veroordeling. Want ik ben een zondaar. En niet 

zo’n klein ook. Telkens weer ben ik ongehoorzaam geweest. Telkens weer heb ik mijn 

oren dicht gestopt voor Gods geboden. Telkens weer heb ik me laten leiden door mijn 

vlees i.p.v. door de Heilige Geest. Maar dan zou ik u willen zeggen: kijk verder. Want 

wie zit er aan de rechterhand van deze Rechter? Daar is Jezus Christus, de Zoon van 

God, de Middelaar van een nieuw verbond. En Jezus Christus houdt het bloed van de 

besprenging vast. Het bloed waardoor Hij onze zonden heeft verzoend. Het bloed dat 

onze zonden afwast. Het bloed dat ons rechtvaardig maakt voor God, de rechtvaardige 

Rechter. Tot deze God naderen. Tot deze God die ons toeroept: u bent rechtvaardig, 

omdat u gelooft in mijn Zoon Jezus Christus. In Hem die voor uw zonden heeft betaald. 

Die uw schulden heeft voldaan. 
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Dat is de eredienst vieren. Deel nemen aan dat grote feest. Naderen voor God, de rech-

ter. In besef van uw zonden en tekortkomingen. Maar tegelijk ook in vrijmoedigheid 

omdat u gelooft in zijn beloften, dat Hij uw zonden vergeeft, vanwege het offer van zijn 

Zoon Jezus Christus. De eredienst vieren is beseffen dat we niet de enige christenen op 

aarde zijn en dat we niet de eerste christenen zijn. Dat maakt een mens bescheiden en 

bewaart ons ervoor een eredienst te verlangen waarin wij het middelpunt van de ere-

dienst zijn. Een eredienst waarin mijn persoonlijke wensen worden vervuld. 

Maar wie beseft dat we mee mogen doen aan deze heerlijke festiviteiten in de hemel, 

die moet er dan ook voor zorgen dat hij in een feeststemming is. En dan moeten we er 

ook met elkaar over nadenken hoe we deze feestelijkheid binnen de muren van ons 

kerkgebouw kunnen vorm geven en bewaren. Saaiheid en eentonigheid dragen daar niet 

aan bij. Dus is het goed om na te denken hoe we saaiheid en eentonigheid kunnen door-

breken. Hoe we bijvoorbeeld kunnen voorkomen dat tijdens de lezing van de wet onze 

gedachten alle kanten op gaan, omdat we toch wel weten wat er komt. We moeten er 

dan aan de andere kant ook voor waken dat onze erediensten, erediensten zijn en blij-

ven. En niet verworden tot slappe en platvloerse ontmoetingen. De feestelijke sfeer 

moet gepaard gaan met eerbied. We vieren feest voor de troon van de heilige en almach-

tige God. De Rechter over allen en zijn Zoon, onze Middelaar. En ook moeten we er-

voor zorgen dat we de energie hebben om mee te doen met het feest. We gaan hier toch 

niet een beetje slapen voor de troon van God, terwijl de engelen en de kerk van alle tij-

den feest viert voor de Here. Hoe zal de Here dat uitleggen? 

We komen hier elke zondag samen om met de kerk van alle tijden en plaatsen en de 

engelen in de hemel feest te vieren voor onze God. Maar laten we dan ook ter harte ne-

men wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën in het laatste vers van hoofdstuk 12 

schrijft. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar 

zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag, 

want onze God is een verterend vuur. Voor de onverschilligheid zoals die van Esau, 

heeft de Here geen begrip en daarvoor kent Hij geen genade. 

Amen 

 


	Amen

