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                                  2 juni 2013 

         ‘gezeten aan de rechterhand  

 van de Majesteit in de hoge  

 

             4. Hij doel van onze geloofsweg   

    Serie van 5 toespraken n.a.v. de brief aan de Hebreeën 

   over:   

   de verheerlijking van de Heer Jezus aan Gods  

   rechterhand met het oog op  

                onze geloofspraktijk. 

  

    Onderwerpen:  

     1. Zijn eigen heerlijkheid, 

     2. Zijn offer, 

     3. Hij hogepriester voor ons, 

     4. Hij doel van onze geloofsweg, 
     5. Zijn (en onze) eindoverwinning. 
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       Hb2:9b: 

 

 

  ....Jezus, met eer en heerlijkheid gekroond.... 
     

  Plaatsen in de Hebreeënbrief : 

 

      1:3  : op grond van eigen heerlijkheid, 

      1:13:  in afwachting van eindoverwinning,  

      8:2  :  als Hogepriester bij God, 

    10:12:  op grond van volbrachte offer, 

              12:2:  Hij doel van onze geloofsweg. 

   

      Wat heeft dit alles met onze  

                       geloofspraktijk te maken? 
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 Onze geloofsweg:  

  a. de weg tot heerlijkheid     

   God staat garant  (2:10) 

 

  b. de woestijntocht naar de sabbatsrust  (hfdst 3/4) 

   eigen verantwoordelijkheid 

    - beijveren tot die rust in te gaan (4:11) 

         - gehoorzaam aan Woord               (4:12)

    - zien op Hem        (2:9; 3:1; 7:4; 12:2,3) 

 

        c. de wedloop  (12:1)     

               voorbeeld:  Jezus (12:2a) 

   einddoel:    verheerlijkte Heer 

   beloning:    heerlijkheid    

      (12:2c) 
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 De loop: 
 

       - de arena gevuld met ex-lopers; hun getuigenis bemoedigt   (12:1a), 

 

       - zij hebben (ons lopers tot voorbeeld) getuigenis verkregen (11:2,39), 

 

       - wij:   a. afleggen   

  

         * alle last (12:1b), 

 

                 * de zonde die ons licht omstrikt     

                              (12:1b), 

   

  * *       b. met volharding de wedloop lopen        

        (12:1c) 

 

  c. zien op Jezus    (12:2a) 
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  Ons oog alleen gericht op Jezus: de vernederde Mens 

 op aarde:  

      
   Hij: - aan de broeders gelijk geworden, aan bloed en vlees    

   deelgenomen (2:14,17), 

 

 - volmaakt in Zijn vertrouwen  op God (2:13), 

 

 - verzocht zoals wij, met uitzondering van de zonde (4:15), 

 

 - om de vreugde die voor Hem lag: (12:2,3) 

        * het kruis verdragen 

 

   * de schande veracht 

 

   * de tegenspraak van zondaars verdragen. 
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  Ons oog alleen gericht op de verheerlijkte Heer in de  

 hemel: -> Hij heeft Zijn doel bereikt! 
 

     Want: 

 

 - de grootste Geloofsheld (vgl. hfdst. 11), 

 

        - overste Leidsman (12:2a:   van de geloofsweg), zie ook 

           (2:10:     van onze behoudenis),    

          (Hd3:15: ten leven),  

          (Hd5:31: tot bekering, vergeving van zonden), 

 

        - Voleinder van het geloof (12:2a), als Voorloper ingegaan (6:19), 

 

 - gaan zitten aan rechterzijde van de troon van God  / verheerlijkt   

               (12:2c). 
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  Ons oog alleen gericht op Hem: voorbeeld / einddoel. 

 

      Wij:         Hij: 

 

        - gebrek aan vertrouwen?       - vertrouwend op God 

        - lijden?                   - het kruis verdragen 

        - bespot? / vernederd?        - de schande veracht 

        - moe / bezwijkend?          - tegenspraak zondaars verdragen 

        - ons geloof beproefd?        - de grootste Geloofsheld (hfdst.11), 

        - finish halen?         - overste Leidsman:  

             geloofsweg, behoudenis, ten leven

             tot bekering, vergeving zonden, 

        - volharden tot einde?        - Voleinder van het geloof, 

        - delen in vreugde?        - heeft de vreugde bereikt 

        - verheerlijkt?         - is gaan zitten aan rechterzijde van 

             de troon van God / verheerlijkt!! 
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  Zijn oog is op ons gericht! 

 
 Hij is:   - onze Hogepriester (voorbede / priesterdienst),  

 

 Hij heeft ons: 

      - aangenomen / vastgegrepen tot redding (2:16 nt. TE), 

 

      - verlost van vrees (2:15), 

 

      - de Vadernaam bekend gemaakt (2:12), 

 

      - geheiligd (2:11), 

 

  

 Heiliging maakt ons bekwaam voor de heerlijkheid van God:  

     vgl.Ex15:11; Ps16:3; Js6:3; Ef1:18. 
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  Zijn oog is op ons gericht! 

 
  Heerlijkheid van God wordt openbaar in Gods woonplaats:  

   

  - de tabernakel (Ex40:34,35),  

   

  - de tempel (1Kn8:10,11; 2Kr5:13,14),  

 

  - de Heer Jezus (Ko2:9),  

 

  - de gemeente (1Ko3:16; Hd4:11),  

 

  - in mij??? en u??? (1Ko6:19; 2Ko3:18; 4:4). 
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  Gods heerlijkheid nu in mij?  

 
       lessen tempelinwijding: (2Kr5:1-14; 1Kn8:1-11): 

 

  - weest heilig / wordt geheiligd              (2Kr5:11), 

 

  - breng alles op orde      (5:1-12), 

   

      - breng de ark opwaarts (5:5), 

    

      - in de ark: het Woord (5:10) 

 

      - breng God eer  (5:13,14), 

 

      - -> vervuld met Gods heerlijkheid  (5:14). 
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  Onze geloofspraktijk met het oog op de Heer Jezus, 

   vernederd en verheerlijkt …… totdat ……  

  

   

 

    

  Wij wachten op Hem, ook Hij wacht aan Gods rechterhand, 

        

   totdat……….  (1:13; 10:13). 

 

 

 

 Daarover hopen we D.V. op 22 september 2013 na te denken. 


