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Let op de Apostel en Hogepriester van onze 

belijdenis: Jezus Christus (3:1) 
Hij is getrouw aan God. Hij is aangesteld door 

God. (3:2,6) 
Gods huis!(3:2,3,5,6) 

God heeft alles gepland, gebouwd en tot 

uitvoering gebracht. (3:4;4:3c) 
Wij kunnen/mogen deel uitmaken van Gods huis! 

Wij zijn deel van Zijn huis, als wij vrijmoedig de 

roem en de hoop tot het einde toe onwrikbaar 

vasthouden! (3:6) 
De Heilige Geest zegt:(3:7)=> 

Heden! 

Indien u Zijn stem hoort, 
Verhard dan uw hart niet! Wordt niet verbitterd! 

(3:8) 
Verzoek God niet! Stel God niet op de proef!  

Kijk juist naar Gods werken! (3:9) 

Dwaal niet! Ken Gods wegen! (3:10) 

Omarm Gods rust! (3:11;4:1-11) 

Maak jouw hart zacht, bereidwillig, gemotiveerd 

en vastberaden voor Gods geboden! 
Sta vast in het geloof! 

Blijf trouw aan de levende God! (3:12-13) 

Vermaan, moedig aan en roep elkaar op! (3:13) 

Wij hebben deel aan Christus! (3:14) 

Hou vast aan het beginsel van het geloof!  

Ondanks dat je God hoort door de prediking of doordat je de 

Bijbel leest of hebt gelezen en dan alsnog beslist om Hem niet te 

gehoorzamen. Door te gaan zondigen of door te volharden in het 

zondigen, ontstaat er : =>(3:7-19) 
ONRUST in jouw hart! 
Is jouw ziel onrustig in jou! 

Wordt je geplaagd door je geweten: Weet je immers beter…! 
(3:16,19;4:6,11;5:11;10:26-27,12:1;13:9) 
Angst om achter te blijven en niet Gods rust in te kunnen 

gaan! Door ongehoorzaamheid, door ongeloof! (3:19-4:4) 
In plaats van een zacht en open hart voor God is jouw hart 

gesloten en hard geworden, waardoor er ONRUST heerst in jouw 

hart, in plaats van RUST en zekerheid! (4:5-7) 
Kom niet ten val door het volgen van andermans slechte 

voorbeeld en ongehoorzaamheid aan God! (4:11) 
Door de zonde wordt je traag in het horen van en luisteren 

naar: GOD!!! 

Oren, ogen, gevoel, verstand, hart, zintuigen etc. staan niet 

langer meer open voor alle aanwijzingen die God jou openbaart: 

(1:1-3;4:2;5:14;11:1-40;12:1-3,15,18-29;13:6-7,8,9,17,18-21;Jak.1:12-15;1 Petr.5:6-9) 
ZONDE, ongehoorzaamheid, kan uitgebannen worden! 

Volhard niet in het buitensluiten van God!                                 

God wil de verbroken relatie tussen jou en Hem absoluut 

terug herstellen! (Jes.59:1-2; Joh.3:16; 2 Petr.3:8-10) 
“Dwaal niet, mijn geliefde broeders!” (Jak.1:16) 

”Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt 

opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de 
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Onwrikbaar, vol overtuiging, hoop, moed, geloof, 

vertrouwen, strijdend, vol vreugde, in gebed!(3:14) 
Kies om God gehoorzaam te blijven zijn! 

Blijf vaststaan in het geloof! (3:15-19) 

Aanvaard het gepredikte woord met geloof! (4:2) 

Wees blij, dat het Evangelie aan jou verkondigd 

is geworden! 
Vier feest, omdat jij tot geloof gekomen bent! 

Maak elke dag de keuze om God te gehoorzamen! 

Jij mag rusten van jouw werken, zoals God gerust 

heeft van Zijn werken! (4:6-10) 
Wees ijverig om Gods rust binnen te gaan! (4:11) 

Gebruik Gods Woord als toetssteen om jezelf elke 

dag opnieuw in vraag te stellen! Onderzoek jezelf of 

je vast staat in het geloof. (4:12;1 Kor.10:1-13;2 Kor.13:5) 
Wat een geruststelling! God ziet mij! God kent 

mij! Van binnen en buiten, van voor en van achter!  
Het is de zekerheid van het geloof, dat de Heer mij 

door en door kent, vormt, verandert, aanspoort, ver-

maant, oproept, hoort, stuurt en begrenst.(4:13 …) 
Jezus Christus, de Zoon van God, Hij is onze 

Hogepriester! Hou vast aan die belijdenis! (4:14) 
Met vrijmoedigheid naderen tot de troon van 

genade! 

Gods barmhartigheid verkrijgen! Genade vinden 

en door Hem geholpen worden op het juiste 

tijdstip! (4:16) 

deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem 

heersen.” (Gen.4:7) 
”En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga 

heen en zondig niet meer.” (Joh.8:11) 
”Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur 

en bid tot uw Vader, Die in het verborgene is; en uw Vader, Die 

in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.” 

(Matth.6:6) 
”Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, 

en er zal voor u opengedaan worden.” (Matth.7:7) 
Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand 

kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de 

Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij 

toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust 

geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig 

ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 

want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Matth.11:27-30) 
 Er is altijd een weg terug naar de Heer. Draai om en keer 

terug naar God! 
”Broeders, als iemand onder u van de waarheid is 

afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, weet dan dat 

hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel 

zal redden van de dood en een menigte van zonden zal 

bedekken.” (Jak.5:19-20) 
“Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn 

stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, 

op de dag van de verzoeking in de woestijn…”(Hebr.3:7-19) 
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Christus Jezus, de Hogepriester. Hij heeft 

medelijden met mij! Hij kent mijn zwakheden! (5:2) 
Christus Jezus is geroepen door God en door God 

aangesteld als Hogepriester! (5:4-6) 
Christus riep luid en onder tranen was Hij in 

gebed naar God de Vader! Hij bracht Zijn 

angsten onder woorden naar Zijn Vader! (5:7-8) 
Hij leerde gehoorzaamheid in het lijden, dat 

Hij leed. (5:8)  
Hij is volmaakt geworden! (5:9) 

Hij is een oorzaak van eeuwige zaligheid voor 

een ieder die Hem gehoorzaamt. (5:9) 
Hij is Hogepriester naar de ordening van 

Melchizedek! (5:10) 
Hou vast aan de grondbeginselen van het geloof! 

(5:12-13) 
Eet vast voedsel! Het is mogelijk! (5:14) 

Opdat jouw zintuigen geoefend zijn of geoefend 

zouden moeten zijn, waardoor jij onderscheid kunt 

maken tussen:(5:14) 
GOED en KWAAD!(5:14) 

Er is nog een sabbatsrust voor het volk van 

God! (4:9) 
Hou vast aan Gods levende Woord! (4:12-13) 

”Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet 

maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!...” (Rom.6:15-23) 
”Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, 

want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die 

gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Want de 

gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot 

geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 

geloof leven…(Rom.1:16-32) 
Wees niet koppig, niet eigenwijs en klim uit de put die jijzelf 

gegraven hebt door te zondigen. Open je hart en kom tot inkeer! 
Je hoeft niet te zijn zoals zij, die GOD ontkennen als “de 

Schepper”!:”Want willens en wetens is het hun onbekend 

dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest 

zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat.          

(2 Petr.3:5) 
Neem een voorbeeld aan hen die getroffen werden in hun 

hart door de toespraak van de apostelen op Pinksteren: 
”En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt 

en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij 

doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en 

laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus 

Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave 

van de Heilige Geest ontvangen…” (Hand.2:37-47) 

 
Dit is de belijdenis en de boodschap,die wij elke zondag vieren! 

(Hand. 2:41-42; 20:7; 1 Kor.11:26) 
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