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Gemeente van Jezus Christus, 

 

(U hebt zich natuurlijk onmiddellijk bij de lezing uit de Hebreeënbrief gerealiseerd dat we die 

woorden op de 1e van de 40dagentijd ook al gehoord hebben! Mijn voormalige collega in 

het ziekenhuis Gerben Brunsveld heeft er toen een prachtige preek over gehouden. Dat ga ik 

nu ook proberen te doen, in overleg met hem, Gerben en ik bijten elkaar niet. Wel heb ik 

gekozen voor de oude vertaling, ik bots er elke keer weer op hoe onnauwkeurig de NBV vaak 

is.) 

 

De gedachten uit de Hebreeënbrief deden mij denken aan president Obama, toen die sprak 

bij de herdenking van de slachtoffers in Charleston, die in hun kerk waren doodgeschoten uit 

racistische motieven. Er waren n.b. nabestaanden van de slachtoffers naar de dader toe 

gegaan, om hem te zeggen dat ze hem zijn daad wilden vergeven. Obama had het toen over 

een reservoir van goedheid, van genade, waaruit wij mensen blijkbaar kunnen putten. 

Verbazende goedheid, genade, amazing grace, die voor ons klaar ligt, en hij begon het 

ineens te zingen. 

Zou dat er echt zijn, zo'n reservoir van goedheid? 

 

De schrijver van de Hebr. brief, aan het eind van de 1e eeuw, denkt van wel. We lazen: 

'Laten wij met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid 

ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd'.  

 

Hij is in deze brief aan het nadenken over wat Jezus Christus voor ons betekent. We 

proberen hem te volgen vanmorgen, ook al denkt hij daar over, hoe kan het anders, in 

termen en beelden die wat ver van ons af staan, maar toch.  

Hij noemt Jezus bijvoorbeeld: een grote hogepriester die de hemelen is doorgegaan. 

 

Hogepriester? Dat haalde hij uit het oude testament. Die heeft een taak die voor moderne 

mensen moeilijk te begrijpen is. Een echt godsdienstige taak. Hij treedt op voor de mensen 

bij God… een bemiddelingstaak, zou je kunnen zeggen. Maar bij 'bemiddeling' denk je al 

gauw aan een zakelijke transactie, daar gaat het hier niet om.  Relatiebemiddeling… dat 

komt dichter in de buurt… dat is als twee partijen een conflict met elkaar hebben. Maar wie 

heeft er dan een conflict met wie? God met ons? Wij met God? In elk geval is het een heel 

unieke relatie, omdat God nergens mee te vergelijken is. Daarom gaat dat niet zomaar, zo'n 

relatie, daarom moest de priester bemiddelen met …  offerrituelen. Vreemd. Toch worden er 

hier zaken aangeraakt die voor ons van levensbelang zijn, al zijn ze wat uit ons zicht zijn 

geraakt in onze westerse cultuur. Sinds God a.h.w. in de dode hoek van de 

achteruitkijkspiegel is terechtgekomen, zodat we Hem niet zo goed meer kunnen zien, zijn 



we ook over deze dingen in verwarring gekomen. Want God mag dan nergens mee te 

vergelijken zijn, Hij is wel degene die ons bestaan wil bevestigen, onderstrepen, goedkeuren. 

Zonder God zijn we a.h.w. gaan zweven in de oneindigheid van de ruimte en de tijd, hebben 

we geen anker meer, moeten we a.h.w. ons eigen anker worden. Maar houden we dat wel 

vol, ons eigen anker zijn? God is degene die ons uitnodigt om ons zelf te laten verankeren in 

Hem. Dan zijn niet de problemen opgelost, maar dan kunnen we wel weer verder, altijd. 

Vanouds heeft men in Israël - en ook daar buiten - daarvoor de weg gevonden van het 

godsdienstige ritueel. De priester bracht een offer in de tempel. Een machteloos gebaar? In 

zekere zin, ja, maar daarmee nog niet zinloos, het is net zo machteloos en net zo belangrijk 

als een gebed. Godsdienstige rituelen, ze kunnen ons over de afgrond van al te moeilijke 

vragen en gevoelens heen helpen. Zodat we in elk geval weer verder kunnen, ook met God. 

Op dat niveau beweegt de priester zich. 

 

Als onze Hebr. brief-schrijver over Jezus nadenkt, dat komt bij hem dat beeld van de priester 

boven. Een hogepriester zelfs, die 'door de hemelen is gegaan'. En hij noemt hem ook nog 

Zoon van God. Moderne mensen zeggen misschien: dat staat allemaal te ver van ons af, dat 

is achterhaalde mythische taal, en wij geloven niet in mythen. Maar een taal kun je leren, 

toch! En die taal kan vertaald worden, daar hebben we dan theologen voor, zal ik maar 

zeggen. Als ik deze woorden nu probeer te vertalen: hogepriester, door de hemelen 

gekomen, Zoon van God… dan zou ik zeggen: Hij is als een geschenk naar ons toegekomen, 

niet door ons bedacht, niet uit ons voortgekomen, maar van buitenaf aan ons gegeven, van 

God uit, om vervolgens toch een van ons te zijn, en om ervoor te zorgen dat we in elk geval 

weer verder kunnen, met God, en dus met ons leven….  

 

Kom, we volgen de tekst verder. 

'Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een 

die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest.'  

Zwakheden, op de proef gesteld worden, door alle mogelijke moeiten heen gaan… dat 

kennen we. Je kunt zomaar je spoor bijster raken, afdwalen van wie je bent, de moed en het 

vertrouwen in het leven verliezen. En nu wordt ons gezegd dat die hogepriester die door de 

hemelen is gekomen - van buiten dus - diezelfde dingen kent. Alsof je eindelijk iemand 

ontmoet van wie je zegt: die begrijpt me nu eens echt. Gelukkig kunnen we dat ook soms 

ervaren van iemand van binnen onze eigen wereld. Maar hier wordt gezegd dat het ons 

wordt aangeboden door degene die ons 'door de hemelen' tegemoet gekomen is! Reservoir 

van genade.  

 

Dat wordt nog eens onderstreept als er gezegd wordt: Jezus is weliswaar in elk opzicht net 

als wij op de proef gesteld, maar dan zonder te zondigen! Dat is ook nogal moeilijk te 

begrijpen, vooral sinds die term 'zonde' zo beladen is geraakt en van betekenis is veranderd. 

Alsof Jezus een 'heilig boontje' is geweest, keurig in het gelid en zonder enige humor of 

wispelturigheden. Het betekent veeleer dat hij, in wat hij ook deed, de weg van zijn 



bestemming niet is kwijt geraakt. Zijn bestemming om mensen de opening te doen vinden 

naar dat reservoir van genade, van waaruit een mens pas echt kan gedijen, omdat die 

genade ons zegt dat we er werkelijk zijn mogen, zelfs met onze beperkingen en 'zonden', als 

u wilt.  

 

Die briefschrijver… hij komt voor ons uit een vreemde denkwereld, maar hij wil ons 

hartstochtelijk duidelijk maken wat hij heeft ontdekt: die rituelen, ja ze zijn van belang. Maar 

nog belangrijker is datgene waar die rituelen naar verwijzen. En nóg belangrijker is het dat 

Jezus het rituele kader a.h.w. openbreekt, want hij is uiteindelijk niet een priester die rituele 

offers brengt, maar één die ze in zijn leven, in zijn lijf zelf, doet, beleeft;  hij bemiddelt vooral 

met zichzelf, doordat Hij ons nooit los laat… maar God ook  niet. 

 

In die oude tijden werd een priester uit het volk tevoorschijn geroepen, zo gaat onze 

schrijver verder. Hij kende dus uit eigen ervaring elk soort van getob dat ons mensen eigen 

is. 'Hij kan tegemoetkomend zijn jegens de onwetenden en dwalenden, daar hij zelf ook met 

zwakheid omvangen is.'  Dwalen, onwetendheid... Dat zijn twee kanten van dezelfde 

medaille. En ze horen bij ons mens-zijn als eten en drinken, maar tegelijk zitten ze ons dwars 

als graten in de keel, zeker als het gaat over onze relatie met God. Als Jezus aan het kruis 

voor zijn beulen bidt: 'Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen…', dan 

hebben we misschien de neiging om die onwetendheid als verontschuldiging te verstaan, 

dus als reden om te vergeven. Maar je zou ook kunnen zeggen: dat ze niet wisten wat ze 

deden… dát moet ze vergeven worden. Dát is hun dwalen. Er zijn immers heel wat dingen 

die we best hadden kunnen weten, maar die we niet willen weten, omdat het ons slecht 

uitkomt… Én er zijn dingen die we inderdaad niet hadden kunnen weten. Het is zo complex 

allemaal, daar komen we nooit uit door erover te blijven tobben. Daar komen we alleen uit 

als tegen ons gezegd wordt: je hoeft ook niet te blijven tobben, ik houd van je desondanks. 

Gelukkig zijn er soms mensen die dat tegen ons zeggen.  Maar gelukkig zijn er ook mensen, 

die bemiddelen dat God dat tegen ons zegt. Die priester, in het oude testament 

bijvoorbeeld, met zijn rituelen, die ons dragen. En, zo lezen we vandaag, die hogepriester die 

Jezus is, die de rituelen overstijgt, en het met heel zijn hebben en houden ons zegt: ik draag 

je over elke afgrond heen, ook over de afgrond die je ervaren kunt tussen jou zelf en God. 

 

Wie kan zo'n taak op zich nemen! Wie zou de ambitie kunnen hebben om priester te 

worden! Ach, ambitie, niet alles wat mensen ons geven krijgen we omdat die mensen zo'n 

ambitie hebben. Houdt een moeder van haar kind uit ambitie? Ze houdt van haar kind 

omdat ze niet anders kan, toch! Omdat ze is wie ze is: moeder. Dat maakt deel uit van haar 

bestemming, van haar roeping. 'Niemand matigt zichzelf die waardigheid aan, men wordt 

daartoe door God geroepen…. Christus heeft ook niet zichzelf de eer toegekend hogepriester 

te worden, dat deed degene die tegen hem zei: Jij bent mijn zoon…' Hoe dicht hij ook bij ons 

staat, hij komt niet uit zichzelf, hij komt vanuit dat reservoir van goedheid, van genade. Hij 

komt van God.  



 

En dan nu het laatste punt voor vandaag uit deze oude brief. En dat heeft alles te maken met 

waar we deze weken voor Pasen steeds mee bezig zijn: dat Hij heeft geleden. Want deze 

schrijver stipt daarover een heel bijzonder punt aan, als hij zegt: 'Hoewel hij de Zoon was, 

heeft Hij de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.'  Ik vind dit bijna 

onuitsprekelijke gedachten… natuurlijk, we zoeken op de een of andere manier naar een zin 

in het lijden van mensen. Sommigen zien hun lijden als straf… daarmee lijden ze dan in 

zekere zin dubbel: ze lijden aan datgene waaraan ze lijden, en ze lijden ook er ook nog eens 

onder dat het hun eigen schuld is. Maar… ze hebben daarmee wel, al is het op een heel 

pijnlijke manier, aan hun lijden een bepaalde zin gegeven. Anderen zien als enige zin in het 

lijden dat we er tegen moeten strijden. Daar kan ik me goed in vinden. Maar deze prediker 

naar wie wij vandaag luisteren, stipt nog een andere mogelijkheid aan: er valt uit het lijden 

ook te leren. Dat is een belangrijke, maar ook gevaarlijke gedachte, want hij kan zomaar 

misbruikt worden. Theologen hebben zich daar ook vaak schuldig aan gemaakt, net zoals 

opvoeders: pijn is goed voor je, daar leer je van, daar wordt je volwassen van…. en zo 

hebben ze zich vaak van de lijdenden afgekeerd…  

 

Maar… toch. God houdt van ons mensen zoals we zijn, maar dat betekent niet dat we altijd 

zullen blijven zoals we zijn. Wie leeft vanuit het besef dat we geroepen zijn door God - van 

buitenaf - om mens te zijn naar zijn beeld (zoals het christendom altijd heeft beweerd), leeft 

ook vanuit de hoop dat hij kan groeien, kan veranderen, dat hij op weg is naar een voller 

mens-zijn dan hij tot nu toe heeft kunnen waar maken. We zijn nog niet klaar, we zijn nog 

niet af. Er liggen zelfs nog mogelijkheden voor ons open waar we geen idee van hebben. 

Mogelijkheden die vooralsnog buiten ons besef liggen van wat er in onze wereld überhaupt 

mogelijk is. Maar voor wie gelooft dat hij geroepen is van buiten - van God, vanuit dat 

reservoir van goedheid, spreekt dat ook wel weer vanzelf. Het oude Bijbelse woord hiervoor 

is het woord 'heiliging' - haast niet meer te gebruiken dat woord, wie wil er nou 'heilig' zijn, 

maar daar ging het wel over. Tegenwoordig wordt wel gesproken van transformatie. De 

mogelijkheid om een ander mens te worden, vernieuwd. Maar hoe gaat dat? Door te 'leren', 

maar niet zozeer een leren met je hoofd, ook niet alleen met je hart, maar met je alles. Ik 

vind dat een geweldige uitdaging, om bij alles wat me overkomt steeds weer te denken: hoe 

kan ik hier van leren? Hoe vraagt God in deze omstandigheid van mij om mens te zijn?  

 

Onze schrijver ziet dat Jezus ook die weg is gegaan, als hij zegt: hij heeft de gehoorzaamheid 

geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En hoewel hij tot zich had horen zeggen: jij bent mijn 

Zoon, de geliefde…  betekende dat niet dat hij zijn bestemming al had bereikt… hij had ook 

nog veel te leren, en in dat leren speelde zijn lijden een beslissende rol. En wie werd hij dan? 

Hij werd een bron voor het heil van anderen. Hij ging steeds meer deel uit maken van dat 

reservoir van goedheid, van genade, waaruit we mogen putten.  

Zou het er echt zijn, zo'n reservoir? Wel voor die oude prediker, en voor wie zich door hem 

durft te laten inspireren.  Amen 


