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Goede voornemens
In de brief aan de Hebreeën vinden we heel wat
goede voornemens. Ze zijn te herkennen aan twee
woorden die we in de Griekse grondtekst steeds
terugvinden: Laat ons… Hierin zien we ten eerste
het voornemen zelf, het besluit. Ten tweede is het
opvallend dat er staat ‘ons’ – in het meervoud. Het
is niet genoeg om individueel, ieder voor zich, te
streven; nee, er ligt grote kracht in samen optrek-
ken, een gezamenlijk streven. Als gelovigen zijn we
geen autonome, onafhankelijke onderdelen die zich-
zelf moeten zien te redden. Nee, onze goede voor-
nemens en besluiten gaan niet over wat ‘ik’ ga doen
in het nieuwe jaar, maar God ziet ons altijd in
samenhang met onze medegelovigen. Samen
moeten ‘wij’ ons dingen voornemen en elkaar aan-
vuren en bemoedigen.

Deze gedachte zien we bevestigd in Efeze 4:13, 16.
Paulus schrijft hier over het doel van de verschil-
lende bedieningen die Christus heeft gegeven aan
zijn gemeente:
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraar, om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en
der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben (…).
In dit gedeelte wordt meer nadruk gelegd op het
gezamenlijke, dan op het individuele. Paulus spreekt
voortdurend over ‘wij allen’. Als we willen komen
tot de vervulling van Gods doel met ons leven, dan
hebben we elkaar nodig.

Er staan in de Hebreeënbrief veel meer ‘goede voor-

kelbaar vast aan je belijdenis: U Heer, zal voorzien in
al mijn nood! Ik kan alles in U die mij kracht geeft! U
bent mijn heelmeester, mijn voorziener, mijn bevrijder!
Al mijn bronnen zijn in U! 

Voornemen 6: Laten we acht slaan op elkaar
Hebr. 10:24-26: En laten wij op elkander acht geven
om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij
moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals
sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen,
en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Acht slaan op elkaar... dit goede voornemen is een
tegengif tegen de tijd waarin we leven… In plaats
van zelfgericht ons eigen belang te zoeken, hebben
we oog voor de ander en bemoedigen elkaar, vuren
elkaar aan en vermanen elkaar. Hoe kunnen we het
beste in de ander naar boven brengen? Laten we
acht slaan op elkaar. Veel mensen zitten gevangen in
de cel van ik-gerichtheid. De sleutel tot geluk is die
ander te zien.

Voornemen 7: Laten wij dankbaar zijn
Het laatste goede voornemen uit Hebreeën dat we
in deze brief behandelen, is nog veel meer dan een
voornemen; het is een belangrijke opdracht waar we
gehoor aan moeten geven. In Hebr. 12:28, 29: Laten
wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk
ontvangen, dankbaar zijn… In de Statenvertaling
staat: laat ons de genade (vast) houden in plaats van
laat ons dankbaar zijn. Dit is een opmerkelijk en
belangrijk feit: er is een directe samenhang tussen
de woorden ‘genade’ en ‘dankbaarheid’. De
Statenvertaling geeft een letterlijke vertaling van het
Grieks, maar dit Griekse basiswoord, ‘charis’ wordt
over het algemeen gebruikt om dankbaarheid mee
uit te drukken. Er staat hier dus feitelijk:”...blijf in
de genade; hou je dankbaarheid vast!” Er zijn
mensen die God oprecht dankbaar zijn, maar die
nooit de tijd nemen om Hem dat te zeggen. Hoe
zou u zich voelen, als uw kinderen nooit ‘dankjewel’
zouden zeggen voor alles wat u voor ze deed, als ze

alles maar gewoon aannamen alsof het hun recht
was? De link die de bijbel hier legt tussen genade en
dankbaarheid is heel belangrijk. Ondankbaarheid
plaatst je namelijk buiten het bereik van Gods
genade. Daarom roept de bijbel ons vaak op om God
altijd dankbaar te zijn. In 1 Thes 5:18 schrijft
Paulus: Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in
Christus Jezus ten opzichte van u. De context van de
oproep tot dankbaarheid die we zagen in Hebreeën
is veelzeggend. Die context is namelijk vers 25-27:
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Dit
is een ernstige waarschuwing! We leven vandaag
meer dan ooit in een wereld die wankelt; overal om
ons heen zien we onzekerheid, onveiligheid,
wanhoop, verwarring, verdeeldheid, oorlog, angst,
en het wordt steeds erger. Degene die spreekt, weet
dit en waarschuwt ons zijn oproep niet af te wijzen.
Waarom niet? Wij hebben een onwankelbaar
koninkrijk ontvangen, en hebben daarom alle reden
– ja, zelfs de opdracht – om dankbaar te zijn!
Diezelfde dankbaarheid brengt je onder de indruk
van Gods goedheid en maakt je klein. Dat ontzag is
nodig om God op gepaste wijze te eren, kijk maar
naar de waarschuwing waar Hebreeën 12 in vers 29
mee afsluit: ..want onze God is een verterend vuur.
Ondankbaarheid brengt het oordeel van God, omdat
ondankbaarheid je plaatst buiten het bereik van
Gods genade.
Laten we ervoor waken dat dankbaarheid – voor het
offer van Jezus en alles wat Hij daar voor ons heeft
bewerkt – steeds als een rode draad door ons leven
heen blijft lopen.
Als we de rijkdom aan goede voornemens die de
bijbel ons aanreikt ter harte nemen en onze basis-
houding erdoor laten bepalen, dan volgt onvermij-
delijk Gods zegen, die ook het komende jaar in uw
leven en in uw omgeving zal doorwerken.
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December. Een nieuw
jaar staat voor de
deur en veel mensen
maken allerlei goede
voornemens. Maar
tegelijk moeten som-
migen bij zichzelf al lachen, omdat ze weten dat hun goede voornemens in het nieuwe
jaar vaak geen lang leven beschoren zijn. Toch is het heel belangrijk om goede
voornemens te maken. Het zijn keuzes, beslissingen die de houding bepalen waarmee u
een situatie benadert. En die grondhouding bepaalt het uiteindelijke resultaat. Met de
juiste voornemens gaat u een gelukkig nieuwjaar tegemoet! 
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We zijn Gods kinderen, geen bedelaars. We    zijn uitgenodigd om

bij zijn troon van genade te komen.

nemens’, maar in deze studiebrief wil ik er zeven
noemen, om u te inspireren het komende jaar
besluitvaardig in te gaan, samen met God.

Voornemen 1: Ernst nemen met God
In Hebr. 4: 11 staat: Laten wij er dus ernst mede
maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten
val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid
te volgen. We moeten een houding aannemen van
ontzag voor God, maar niet vanuit slaafse angst.
Onze reactie op Gods genade is niet onverschillig-
heid, maar gehoorzaamheid. Die gehoorzaamheid
brengt rust in ons wezen.

Voornemen 2: Laten we met vrijmoedigheid
toegaan tot de troon der genade
Hebr 4:16: Laten wij daarom met vrijmoedigheid
(Grieks: parrhe'sia = vrijmoedigheid, blij vertrou-
wen) toegaan tot de troon der genade, opdat wij barm-
hartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te
verkrijgen te gelegener tijd.
Wat vinden we het vaak moeilijk om God te nemen
op zijn Woord… Maar God nodigt ons uit met ‘blij
vertrouwen’ tot Hem te komen, en dat dan barm-
hartigheid en genade op ons wachten! God doet
nooit loze uitdnodigingen. We zijn Gods kinderen,
geen bedelaars. We zijn uitgenodigd om bij zijn
troon van genade te komen. Geloof in actie neemt
God op zijn woord.

Wat betekent ‘barmhartigheid en genade’?
Onverdiende gunst! Genade is datgene wat God uit
vrije wil voor ons wil doen, ver boven alles uit wat
we verdienen. Ben je in nood? Is je situatie hope-
loos? Laat je dan niet voor de gek houden door de
duivel, die je wil laten geloven het té hopeloos is en
dat er niks meer aan gedaan kan worden. God nodigt
je uit om juist in tijden van nood te komen. Kom bij
Hem voor genade. Beperk God niet in wat Hij kan
doen voor jou en laat je niet afhouden door het feit
dat je situatie hopeloos is. Bedenk dat je nadert tot
een troon en de koning tot wie jij nadert, is de
koning van het universum. Alle autoriteit over het
universum, alle gezag in de hemel en op de aarde, is
in zijn handen! 

Voornemen 3: laten we ons richten op het
volkomene
Hebr. 6:1: Laten wij daarom het eerste onderwijs aan-
gaande Christus laten rusten en ons richten op het vol-
komene (Grieks: telei'otes, morele, verstandelijke en
geestelijke volmaaktheid). We moeten ons richten
op het volmaakte. Dat is geen aardige mogelijkheid,
maar een essentiële beslissing! Sommige christenen
hebben de indruk dat je in je leven een bepaald punt
bereikt waarop je kunt settelen en zeggen: zo, nu
ben ik er. Maar dat is niet waar… Stilstaan in het
geestelijk leven, is onmogelijk, we blijven altijd
groeien.

God heeft daarom een speciale voorziening getrof-
fen. In Efeziërs 4:11-13 en 16 lezen we over de

diverse bedieningen. Deze zijn gegeven om ons als
gelovigen te brengen tot eenheid en ons te leiden
naar volwassenheid. Gods volk doet niet automa-
tisch de dingen die ze zou horen te doen; daarvoor
moet het volk worden toegerust en getraind. Deze
bedieningen zijn er om dat te bereiken. Gods volk
zal nooit deze volheid bereiken zonder deze voor-
ziening. Het ultieme doel is niet een stel geïsoleerde
onderdelen, waarbij ieder doet wat hij doen moet,
maar een welsluitend geheel. Dat is Gods pro-
gramma om te komen tot volwassenheid. Jezus
Christus heeft nooit een voorziening getroffen die
niet belangrijk was. Hoe zit het met u, met jou? Ben
jij deel van een lichaam? Groei je toe naar volwas-
senheid? Bent u onder de bedieningen? 

Voornemen 4: Laten we ingaan in het heilig-
dom
Hebr. 10:19-22. Daar wij dan broeders, volle vrijmoe-
digheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door
het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg,
die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is,
zijn vlees, en wij een grote priester over het huis Gods

hebben, laten wij toetreden met een waarachtig hart, in
volle verzekerdheid des geloofs, met een hart dat door
besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met
een lichaam, dat gewassen is met zuiver water.

Het heiligdom in de tabernakel was de plek waar de
ark van het verbond stond. Eerst was er de voorhof,
dan het heilige en achter een gordijn bevond zich
het heilige der heilige, met daarin de ark des ver-
bonds. Onze bestemming ligt achter dit gordijn,
oftewel: bij God. De ark des verbonds was een kist
van acaciahout overdekt met goud, die werd afge-
sloten met het verzoendeksel en waarin de twee
tafelen van het verbond (de tien geboden) werden
bewaard. Boven het deksel stonden twee cherubs
die elkaar aankeken. Die kist, die ark van verzoe-
ning, was Gods troon. God zit op een troon van ver-
zoening, de troon van genade. Die genade bedekt de
gebroken wet. De engelen staan symbool voor een
plaats van ontmoeting, van gemeenschap. Het hei-
ligdom is dus een plaats waar we God mogen ont-
moeten en zijn genade mogen ontvangen.

We moeten daar komen door de nieuwe, levende
weg, namelijk Jezus, en met een waarachtig hart…
We naderen God met ons hart, niet met ons hoofd.
We moeten ons beredeneren (vaak gaan die redene-
ringen over schuld, schaamte, onze tekortkomingen)
loslaten, maar vanuit een verlangend en oprecht hart
tot Hem komen. Ook moeten we niet proberen ons
anders voor te doen dan we zijn of proberen dingen
te verbergen.

…met een hart dat door besprenging gezuiverd is van
besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is
met zuiver water.
Ons hart moet gezuiverd zijn van besef van kwaad,
oftewel een kwaad geweten. Door het bloed van
Jezus kunnen we zekerheid ontvangen dat onze
zonden zijn vergeven en dat onze harten gereinigd
zijn van zonde. Bovendien moet ons lichaam gewas-
sen zijn met zuiver water. Dat water is de doop.
Overal waar in het Nieuwe Testament wordt gespro-
ken over de doop, betekent het dat we met Christus
gestorven en begraven zijn, en zijn opgestaan in een
nieuw leven.

Voornemen 5: onwankelbaar vasthouden
aan onze belijdenis
Hebr. 10: 23 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij
hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd
heeft, is getrouw.
Belijden betekent dat we met onze mond hetzelfde
zeggen als wat God zegt in zijn woord. We zorgen
dat onze woorden op alle gebieden overeenstem-
men met Gods Woorden. In het christelijk leven
groeien die twee steeds samen: Gods Woord en onze
belijdenis. In Hebr. 3:1 staat: Daarom, heilige broe-
ders, deelgenoten der hemelse roeping, richt uw oog op
de apostel en hogepriester onzer belijdenis, Jezus. Jezus
is de hogepriester (degene die voor ons pleit) in de
hemel, op basis van onze belijdenis. Als we echter
geen belijdenis doen, sluiten we als het ware zijn
lippen en geven Hem geen kans om zijn taak als
onze hogepriester te volbrengen. Sterker nog, als we
negatief belijden, dan geven we daarmee de aankla-
ger in de hemelse gewesten de ruimte om ons leven
te beïnvloeden! Daarom worden we ook in Hebr.
4:14 opgeroepen om vast te houden aan onze belij-
denis: Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die
de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God,
laten wij aan die belijdenis vasthouden. En in Hebr.
10:23 staat bovendien dat we die belijdenis ‘onwan-
kelbaar’ moeten vasthouden. Dit wijst erop dat er
dus negatieve krachten zullen komen die die ons
willen doen wankelen in onze belijdenis. Er kan een
tijd komen dat het lijkt of alle krachten van de duis-
ternis zich tegen ons hebben gekeerd, en dan is het
verleidelijk om onze belijdenis los te laten. Doe dat
niet! Als we onze belijdenis veranderen door de
duisternis, dan laten we ons leiden door onze
natuurlijke zintuigen en niet door ons geloof. Hou
vast, zonder wankelen. Misschien heb je je zicht op
God verloren en heb je geen idee wat Hij aan het
doen is, maar de bijbel zegt dat Hij betrouwbaar is.
Twijfel daarom niet (Jakobus 1:6-8) en hou onwan-
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God verloren en heb je geen idee wat Hij aan het
doen is, maar de bijbel zegt dat Hij betrouwbaar is.
Twijfel daarom niet (Jakobus 1:6-8) en hou onwan-

God zit op een troon 
van verzoening,

de troon van genade

Acht slaan op elkaar...
een tegengif tegen de
tijd waarin we leven
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Goede voornemens
In de brief aan de Hebreeën vinden we heel wat
goede voornemens. Ze zijn te herkennen aan twee
woorden die we in de Griekse grondtekst steeds
terugvinden: Laat ons… Hierin zien we ten eerste
het voornemen zelf, het besluit. Ten tweede is het
opvallend dat er staat ‘ons’ – in het meervoud. Het
is niet genoeg om individueel, ieder voor zich, te
streven; nee, er ligt grote kracht in samen optrek-
ken, een gezamenlijk streven. Als gelovigen zijn we
geen autonome, onafhankelijke onderdelen die zich-
zelf moeten zien te redden. Nee, onze goede voor-
nemens en besluiten gaan niet over wat ‘ik’ ga doen
in het nieuwe jaar, maar God ziet ons altijd in
samenhang met onze medegelovigen. Samen
moeten ‘wij’ ons dingen voornemen en elkaar aan-
vuren en bemoedigen.

Deze gedachte zien we bevestigd in Efeze 4:13, 16.
Paulus schrijft hier over het doel van de verschil-
lende bedieningen die Christus heeft gegeven aan
zijn gemeente:
En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel
evangelisten als herders en leraar, om de heiligen toe te
rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en
der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben (…).
In dit gedeelte wordt meer nadruk gelegd op het
gezamenlijke, dan op het individuele. Paulus spreekt
voortdurend over ‘wij allen’. Als we willen komen
tot de vervulling van Gods doel met ons leven, dan
hebben we elkaar nodig.

Er staan in de Hebreeënbrief veel meer ‘goede voor-

kelbaar vast aan je belijdenis: U Heer, zal voorzien in
al mijn nood! Ik kan alles in U die mij kracht geeft! U
bent mijn heelmeester, mijn voorziener, mijn bevrijder!
Al mijn bronnen zijn in U! 

Voornemen 6: Laten we acht slaan op elkaar
Hebr. 10:24-26: En laten wij op elkander acht geven
om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij
moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals
sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen,
en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
Acht slaan op elkaar... dit goede voornemen is een
tegengif tegen de tijd waarin we leven… In plaats
van zelfgericht ons eigen belang te zoeken, hebben
we oog voor de ander en bemoedigen elkaar, vuren
elkaar aan en vermanen elkaar. Hoe kunnen we het
beste in de ander naar boven brengen? Laten we
acht slaan op elkaar. Veel mensen zitten gevangen in
de cel van ik-gerichtheid. De sleutel tot geluk is die
ander te zien.

Voornemen 7: Laten wij dankbaar zijn
Het laatste goede voornemen uit Hebreeën dat we
in deze brief behandelen, is nog veel meer dan een
voornemen; het is een belangrijke opdracht waar we
gehoor aan moeten geven. In Hebr. 12:28, 29: Laten
wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk
ontvangen, dankbaar zijn… In de Statenvertaling
staat: laat ons de genade (vast) houden in plaats van
laat ons dankbaar zijn. Dit is een opmerkelijk en
belangrijk feit: er is een directe samenhang tussen
de woorden ‘genade’ en ‘dankbaarheid’. De
Statenvertaling geeft een letterlijke vertaling van het
Grieks, maar dit Griekse basiswoord, ‘charis’ wordt
over het algemeen gebruikt om dankbaarheid mee
uit te drukken. Er staat hier dus feitelijk:”...blijf in
de genade; hou je dankbaarheid vast!” Er zijn
mensen die God oprecht dankbaar zijn, maar die
nooit de tijd nemen om Hem dat te zeggen. Hoe
zou u zich voelen, als uw kinderen nooit ‘dankjewel’
zouden zeggen voor alles wat u voor ze deed, als ze

alles maar gewoon aannamen alsof het hun recht
was? De link die de bijbel hier legt tussen genade en
dankbaarheid is heel belangrijk. Ondankbaarheid
plaatst je namelijk buiten het bereik van Gods
genade. Daarom roept de bijbel ons vaak op om God
altijd dankbaar te zijn. In 1 Thes 5:18 schrijft
Paulus: Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in
Christus Jezus ten opzichte van u. De context van de
oproep tot dankbaarheid die we zagen in Hebreeën
is veelzeggend. Die context is namelijk vers 25-27:
Ziet dan toe, dat gij Hem, die spreekt, niet afwijst. Dit
is een ernstige waarschuwing! We leven vandaag
meer dan ooit in een wereld die wankelt; overal om
ons heen zien we onzekerheid, onveiligheid,
wanhoop, verwarring, verdeeldheid, oorlog, angst,
en het wordt steeds erger. Degene die spreekt, weet
dit en waarschuwt ons zijn oproep niet af te wijzen.
Waarom niet? Wij hebben een onwankelbaar
koninkrijk ontvangen, en hebben daarom alle reden
– ja, zelfs de opdracht – om dankbaar te zijn!
Diezelfde dankbaarheid brengt je onder de indruk
van Gods goedheid en maakt je klein. Dat ontzag is
nodig om God op gepaste wijze te eren, kijk maar
naar de waarschuwing waar Hebreeën 12 in vers 29
mee afsluit: ..want onze God is een verterend vuur.
Ondankbaarheid brengt het oordeel van God, omdat
ondankbaarheid je plaatst buiten het bereik van
Gods genade.
Laten we ervoor waken dat dankbaarheid – voor het
offer van Jezus en alles wat Hij daar voor ons heeft
bewerkt – steeds als een rode draad door ons leven
heen blijft lopen.
Als we de rijkdom aan goede voornemens die de
bijbel ons aanreikt ter harte nemen en onze basis-
houding erdoor laten bepalen, dan volgt onvermij-
delijk Gods zegen, die ook het komende jaar in uw
leven en in uw omgeving zal doorwerken.
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Door Derek Prince
December. Een nieuw
jaar staat voor de
deur en veel mensen
maken allerlei goede
voornemens. Maar
tegelijk moeten som-
migen bij zichzelf al lachen, omdat ze weten dat hun goede voornemens in het nieuwe
jaar vaak geen lang leven beschoren zijn. Toch is het heel belangrijk om goede
voornemens te maken. Het zijn keuzes, beslissingen die de houding bepalen waarmee u
een situatie benadert. En die grondhouding bepaalt het uiteindelijke resultaat. Met de
juiste voornemens gaat u een gelukkig nieuwjaar tegemoet! 

augustus 2005

O n d e r w i j s b r i e f  O n d e r w i j s b r i e f  

Zeven goede 
voornemens
uit Hebreeën 

Goede voornemens zijn keuzes,
beslissingen die je basishouding bepalen

Er staat letterlijk: blijf 
in de genade; hou je
dankbaarheid vast!


