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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Veel mensen gaan vandaag op pad. Naar het bos, het strand, een pretpark of misschien 

op bezoek bij familie of vrienden. Nu is die reis niet het leukste. Het wordt pas echt leuk 

als je op je bestemming bent aangekomen. In Blijdorp, het strand, het bos of misschien 

wel de Efteling. Dan begint het feest pas echt. In de Bijbel gaat het ook vaak over men-

sen die onderweg zijn. We lezen in Genesis hoe de Here Abram op reis stuurt. Naar een 

voor hem onbekende plaats. Na een lange reis kwam hij in het land Kanaän. Dat zou 

zijn nieuwe thuis worden. Maar de enige grond die hij ooit in dat land heeft gehad, was 

een graf. Ook zijn zoon en kleinkinderen hebben nooit het land echt hun land kunnen 

noemen. Dat zou nog vierhonderd jaar duren. Eerst zouden ze de hongersnood ontvluch-

ten in de dagen dat Jozef onderkoning was in Egypte. Honderden jaren waren ze gasten 

in Egypte. Daarna was er de lange reis door de woestijn. Veertig jaar zwierven ze door 

de woestijn voordat ze eindelijk in het beloofde land kwamen. Een land dat ze hun thuis 

zouden mogen noemen. Om na zes-, zevenhonderd jaar weggevoerd te worden in bal-

lingschap. Weer waren ze vreemdelingen in een land dat niet hun land was. En toen 

men na zeventig jaar mochten terugkeren naar Jeruzalem keerden ze terug in een land 

dat in de macht was van een bezetter. En dat zou zo nog honderden jaren blijven. Eerst 

onder de Perzen, daarna onder de macht van de Grieken en vervolgens leefden ze onder 

de macht van de Romeinen. In Jeruzalem is het eigenlijk nooit rustig geweest en dat 

geldt tot op de dag van vandaag. Waar blijft het veilige, rustige thuis voor het volk van 

God? In de kerk leeft vanaf de dagen van de zondeval een verlangen naar het herstel van 

het leven. Het leven in vrede met God, in vrede met de naaste, in vrede met de schep-

ping en niet te vergeten in vrede met onszelf. Wanneer is de strijd nu eindelijk voorbij? 

Wanneer zullen we eindelijk echt thuis zijn? 

Dat verlangen staat op de achtergrond van onze tekst. Want in de brief aan de Hebreeën 

leeft het verlangen naar rust en vrede. Het verlangen naar thuis. En de schrijver spoort 

door de hele brief door de gemeente aan om vol te houden. In hoofdstuk 11 wijst hij ter 

aanmoediging op de Abraham, Sara, Mozes en vele anderen die ook niet direct ontvin-

gen wat God ze had beloofd, maar die wel op het Woord van de Here bleven vertrou-

wen. En uiteindelijk hebben ervaren dat de Here zijn Woord houdt. 
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In de hoofdstukken 3 en 4 van de brief, houdt de schrijver zijn lezers het volk Israël als 

waarschuwing voor. Want op reis van Egypte naar Kanaän verloren velen het geloof in 

de Here en ze zijn in de woestijn gestorven. Wij leven in dezelfde spanning. We zijn 

onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. En soms gaat de reis van dit leven redelijk voor-

spoedig. Maar soms gaat het zeer moeizaam. Dan voelen we misschien zelfs de neiging 

om het bijltje erbij neer te gooien. Dan hoeft het allemaal niet meer. Maar onze tekst 

roept ons op om vol te blijven houden in het geloof. Aan het eind van vers 14 staat de 

oproep om vast te houden aan het geloof dat we belijden. En op de vraag waar je dan de 

moed, de hoop en de energie vandaan zou kunnen halen om toch vol te houden, wijst de 

schrijver ons op de Here Jezus als onze grote hogepriester. Ik bedien u op deze morgen 

het Woord van God onder het volgende thema: 

Mijn hogepriester Jezus Christus is mijn kracht om mijn geloof in een nieuwe toe-

komst vast te houden. 

Want mijn hogepriester Jezus Christus, 

1. is de hemel doorgegaan, 

2. kan met al mijn zwakheden meevoelen, 

3. zal mij altijd weer helpen. 

We zullen dus eerst zien dat we ons geloof in een nieuwe toekomst kunnen vast-

houden om onze hogepriester Jezus Christus de hemel is doorgegaan. We zijn op 

weg naar HUIS, met hoofdletter. Daar waar we ons helemaal veilig en vrij voelen. Daar 

waar het echt thuis is. Maar hoe weten we nu dat we ook die bestemming zullen berei-

ken? Dat weten we door onze hogepriester Jezus Christus. Want Hij is anders dan al 

zijn voorgangers. Tientallen mannen zijn voor Hem hogepriester geweest. Daar zaten 

goede bij, maar ook slappe. Zoals Eli in de dagen van Samuël. Er zaten hogepriesters bij 

die meer geïnteresseerd waren in hun eigen belangen dan in wat de Here vroeg. Denk 

aan de hogepriester Kajefas, die zich in heeft gezet door de veroordeling en dood van de 

Here Jezus. Maar onze hogepriester is uit een totaal ander hout gesneden. Hij is de grote 

hogepriester, de hooggeplaatste hogepriester. En niet omdat Hij zich heeft opgedrongen, 

maar omdat God hem daartoe had geroepen en aangesteld. Zoals dat in hoofdstuk 5 vers 

6 in herinnering wordt gebracht. 

Maar dat is niet het enige dat onze hogepriester zo bijzonder maakt. Wat Hem verder zo 

bijzonder maakt is dat Hij de hemel is doorgegaan. Dat is een wat vreemde woordkeuze 



 4 

‘doorgegaan’. Een woordkeuze die we moeten verklaren vanuit het werk van de hoge-

priester op de Grote Verzoendag. Dan ging hij door de hele tabernakel of door de hele 

tempel heen. Van voor helemaal door naar achteren. Daar waar de ark was. Daar waar 

Gods troon was. Om daar op het deksel van de ark verzoening  te bewerken voor de 

zonden van het volk Israël. En zoals deze hogepriester door de tempel of de tabernakel 

heen gingen om voor God te verschijnen, zo is de Here Jezus Christus als de grote ho-

gepriester door de hemel gegaan om voor God te verschijnen met eigen bloed. Om zo 

voor eens en altijd verloren zondaars met God te verzoenen. Om zo voor onze zonden te 

betalen met zijn eigen kostbare bloed. De Here Jezus, onze Hogepriester is voor ons de 

hemel doorgegaan en Hij is voor God verschenen. En God heeft zijn offer voor onze 

zonden aanvaard. En als teken daarvan is deze hogepriester in de hemel gebleven. Hij 

hoefde niet terug te keren om het volgende jaar opnieuw verzoening voor ons te bewer-

ken. Hij hoefde niet terug te keren om opnieuw te sterven. In tegenstelling tot de offers 

van zijn voorgangers is zijn offer voor eens en voor altijd genoeg. En het feit dat Hij in 

de hemel is gebleven is daarvan het heerlijke teken. Hij is bij God thuis en mag daar 

blijven. 

En als Hij daar is, hebben wij ook toegang tot God. Want Hij heeft voor onze zonden 

betaald en Hij heeft ons met God verzoend en Hij zit aan de rechterhand van God om 

daar voor ons te pleiten. Juist omdat deze Jezus Christus onze hogepriester is, hebben 

wij de zekerheid dat wij als leerlingen van Christus, rechtvaardig zijn voor God. En dat 

daar in hemel bij God ook onze toekomst ligt. Daar is ons thuis. En daar heeft onze ho-

gepriester Jezus Christus een plaats voor ons klaar gemaakt. Een plek voor u. Een plek 

voor u. Een plek voor jou. En een plek voor jou. Zodat wij daar thuis mogen zijn, waar 

Hij thuis is. In het huis van zijn Vader. In de hemel. Dat in de eerste plaats. 

We zullen in de tweede plaats zien dat we ons geloof in een nieuwe toekomst kun-

nen vasthouden omdat onze hogepriester Jezus Christus met al onze zwakheden 

kan meevoelen. Als we iets verkeerd hebben gedaan en we vertellen dat eerlijk dan 

hopen we dat de persoon aan wie we ons verhaal doen daar begrip voor op kan brengen. 

Want dat is toch ook reden waarom we onze fouten opbiechten. Dat is toch omdat we 

merken dat er iets tussen mij en een ander in staat. Iets wat ik verkeerd heb gedaan. 

Misschien heeft de ander er niet eens kennis van. Maar je voelt je er zelf niet plezierig 

bij. En je merkt dat het je moeilijk maakt om helemaal normaal met die ander om te 
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kunnen gaan. Je kunt niet zo spontaan zijn als anders. Je kunt niet van de ander genieten 

zoals anders. En dus besluit je om schoon schip te maken. Je geweten te zuiveren. En 

dan is natuurlijk best spannend. Stel dat je iets gedaan hebt, waarvan je weet dat mama 

dat helemaal niet fijn vind. Als je dan moet vertellen wat je gedaan hebt, dan is dat best 

eng. Hoe boos zal mama zijn? Hoe groot zal de straf zijn? 

En wat is het dan fijn als blijkt dat mama wel begrijpt waarom je iets gedaan hebt. En 

daarom ook niet heel erg boos is en de straf niet zo groot is. Maar wat is het vooral fijn 

dat je geen geheim meer hoeft te hebben tegenover je moeder. Je kunt weer gewoon 

doen. 

Dat mama het begrijpt is natuurlijk niet hetzelfde als dat mama het ook goed vind wat je 

hebt gedaan. Dat moeten we wel goed van elkaar onderscheiden. Als iemand begrijpt 

dat je tot een bepaalde daad bent gekomen, wil dat nog niet zeggen dat het daarmee 

goed is. Wat verkeerd is, is verkeerd. En dat moet ook gewoon zo benoemd worden. Als 

een hongerig kind in een arm land iets te eten steelt, dan kunnen we ons daar allemaal 

iets bij voorstellen. We kunnen allemaal begrijpen dat een kind zoiets doet. Maar daar-

mee is het nog niet goed. Maar het is heel wat plezieriger om je zonden op te biechten 

aan iemand die bereid is om ons te begrijpen, dan aan iemand die uit de hoogte doet en 

je het gevoel geeft, dat het toch onbegrijpelijk is dat we zoiets hebben gedaan. Hoe kan 

een mens zo slecht of zo stom zijn. Het pijnlijkste is trouwens niet dat hij of zij het niet 

kan of wil begrijpen, maar het pijnlijkste is dat die ander zijn hart niet voor je opent. Hij 

stuurt je feitelijk weg met je ellende. Je moet je er maar zelf mee redden. Van hem of 

haar hoef je geen toenadering of hulp te verwachten. 

Maar niemand hoeft bang te zijn, dat de Here Jezus Christus, hoe groot, hoog en mach-

tig Hij ook is, ons zo tegemoet zal treden. Hoewel Hij zelf nooit zonden heeft gehad of 

gedaan, weet Hij hoe verleidelijk deze wereld is. Hij weet ook hoe sluw de duivel te 

werk gaat. Zelf heeft Hij ook te maken gehad met zijn verleidelijke praktijken. En de 

Heer Jezus Christus weet ook hoe zwak ons vlees is. En als wij dan naar Hem toekomen 

om onze zonden te belijden, met de bedoeling schoon schip te maken, dan zal de Here 

altijd naar ons luisteren en pleiten voor de vergeving van onze zonden. En dan is het 

daarna ook weer goed. Echt goed. Niemand hoeft bang te zijn dat hij bij Jezus Christus 

geen luisterend oor en bewogen hart zal vinden. En niemand hoeft dan ook bang te zijn, 

dat de deur van het huis van onze hemelse Vader definitief in het slot is gevallen van-
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wege onze zonden. Er is altijd een weg terug. De weg langs onze grote Hogepriester 

Jezus Christus. Dat in de tweede plaats. 

We zullen tenslotte zien dat we ons geloof in een nieuwe toekomst kunnen vasthou-

den omdat onze hogepriester Jezus Christus ons altijd weer zal helpen. Wat we in 

het tweede punt hebben gezien, is datgene wat de schrijver van de brief aan de Hebreeën 

in vers 15 wilde zeggen. En in vers 16 brengt het de schrijver dan tot de blijde conclusie 

dat we daarom zonder schroom moeten naderen tot de troon van God. De troon van de 

genade. De troon van de genadige God. 

Dat is het feest van de Hemelvaart van de Here Jezus vieren. Als we Here Jezus willen 

eren in zijn Hemelvaart, dan moeten we zijn aanwezigheid in de hemel als onze grote 

Hogepriester serieus nemen. Hij is in de hemel. Hij heeft voor onze zonden betaald. Hij 

heeft ons met God verzoend. Hij pleit bijna onophoudelijk voor ons. Zodat wij maar 

zonder angst en verlegenheid tot God durven naderen. Wie daar, met alle goede bedoe-

lingen, bezwaar tegen maakt, die loopt Gods Hogepriester voor de voeten. Die is het 

werk van de Here Jezus van zijn vrucht aan het beroven. Die doet God met zijn mense-

lijke vroomheid verdriet. Want de Here Jezus is juist voor onze zonden gestorven, opdat 

wij een Vader in de hemel zullen hebben. Een Vader tot wie we zonder angst durven te 

naderen. Een Vader die we in alle dingen van ons leven in vertrouwen nemen. Een Va-

der op wie we bouwen en aan wiens zorg we in alle rust overgeven. De Here Jezus is 

niet vertrokken van de aarde omdat Hij niet meer in ons midden wil zijn. Integendeel. 

Hij is naar de hemel gegaan om ons naar zich toe te trekken. Zodat wij in de hemel bij 

Hem en zijn Vader zullen zijn. Opdat we daar ons thuis zullen mogen vinden totdat de 

Here Jezus deze aarde weer tot een waar thuis voor Gods kinderen zal maken. 

Nader dus zonder angst en aarzeling tot de troon van God. De troon van Hem die gena-

dig is. De troon van Hem die u zijn barmhartigheid bewijst door zijn eigen Zoon te laten 

sterven voor uw en mijn zonde. Dit alles is zo kostbaar en zo belangrijk voor u en mij. 

Dit geeft rust en vrede bij alle onrust die dit bestaan met zich meebrengt. Daarom moe-

ten we doen van de schrijver van de Hebreeënbrief zijn lezers voorhoudt: houd vast aan 

het geloof dat we belijden. Het geloof dat we een grote Hogepriester hebben die de he-

mel is doorgegaan. 

Amen 


