Heb 1:1-3:
spreke (1)
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No. E297
ie skrywer se doel met die brief aan die
Hebreërs is pastoraal van aard. Sy
lesers is Joodse Christene wat besig is
om moeg te word in die geloofswedloop en
oorweeg om weg te draai van Christus af, terug
na die Ou Testamentiese seremoniële
godsdiens.
Wat hy met sy skrywe aan hulle wil toon, is
dat so 'n ommekeer nie net onsinnig is nie,
maar inderdaad fataal. Die Ou Testament is
vervul in Christus - wat beteken dat hulle wil
terugdraai na iets wat eintlik nie meer bestaan
nie. Wat meer is, aangesien al die Ou
Testamentiese seremonies vooruit gewys het
na die komende Messias, sal so 'n besluit
neerkom op 'n skreiende belediging vir
Christus. Dit sal 'n versaking wees van die
Middelaar van die genadeverbond - en sonder
Hom is daar geen verlossing nie. Hierdie
waarskuwing word oor en oor in die res van die
brief herhaal - en in taal wat mens laat sidder.
In hierdie eerste verse val die skrywer met
die deur in die huis. Wat ons moet verstaan, sê
hy, is dat die koms en optrede van Jesus
Christus nie maar net nog 'n stap in die
ontwikkeling van God se raadsplan is nie met die gevolg dat mens bloot een tree agter
raak as jy terugkeer na die Ou Testamentiese
bedeling. Nee, jy verpas geheel en al alles
waaroor dit gaan!
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God se verlossingsplan en Sy openbaring
aan die mens het in Sy Seun tot afrondende
klimaks gekom. Daarom troon die Nuwe
Verbond ver bo die Ou Verbond uit. Mens kan
mos nie terugdraai na die voetheuwels toe, as
die pieke vir jou wink nie!
In die verse onder ons vergrootglas
vergelyk die skrywer die Ou en Nuwe
Testamente. En in die allerduidelikste taal
beklemtoon hy dan dat God se openbaring met
die koms en optrede van Jesus Christus tot
finale en kulminerende klimaks gekom het. Hy
het opgehou om een na die ander profeet te
stuur om oor Hom te praat. Nee, nou het Hy
self gekom en alles wat nodig is om oor Hom
en Sy plan te weet, persoonlik aan ons gewys.
Dis soos die skerp spits van 'n piramiede. Al
die lyne van die Ou Testament loop na hierdie
punt toe. En 'n hoër openbaring as wat in die
Seun gekom het, is net nie moontlik nie.
Nie alleen lê die Hebreërskrywer só die
fondament vir die hele boek nie; wat hy sê, het
enorme teologiese en praktiese implikasies.

'n Bietjie sinsontleding
Die eerste sin in die Grieks (Hb 1:1-2a) is
swaar gelaai met betekenis van groot belang.
Dit bestaan uit twee dele: 'n voorafgaande
bysin, gevolg deur 'n hoofsin. Deur hierdie twee
gedeeltes op dieselfde manier te bou, belig die
skrywer die kontras tussen die twee
testamente.
Die bysin: God het gespreek. Hoe?
Baiekeer en op baie maniere. Dit was dus
fragmentaries. Wanneer? In die verlede (in die
tyd van die Ou Verbond). Tot wie? Tot die
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voorvaders. Deur wie? Deur die profete.
Die hoofsin: God het gespreek. Hoe?
Eenmalig. Wanneer? In hierdie laaste dae. Tot
wie? Tot ons. Deur wie? Deur die Seun.

'n Aantal fundamentele waarhede
God het tot ons gespreek.
Laat ons nooit die wonder daarvan vergeet nie
dat die allerhoogste en enige God van hemel
en aarde nie die veraf en onbekende God
gebly het nie, maar dat Hy na ons toe afgebuig
en Homself aan ons geopenbaar het.
Ou en Nuwe Testament is God se spreke.
Daardie deel van Sy openbaring wat God aan
ál Sy kinders deur die eeue wou bekendmaak,
het Hy deur die inspirasie van die Heilige Gees
in die geskrifte van beide Testamente laat
vaslê.
• Daar is 'n kontinuïteit of deurlopendheid
tussen Ou en Nuwe Testament. Aangesien
beide Testamente God se spreke is, kan ons
verwag dat hulle mekaar nie sal weerspreek
nie, maar dat die Nuwe op die verlenging van
die Oue sal lê.
• Daar is 'n diskontinuïteit tussen Ou en
Nuwe Testament. Die skrywer impliseer
onmiskenbaar 'n onderskeid tussen die twee
Testamente: die Nuwe styg ver bo die Oue uit
- soveel as wat die Seun heerliker is as die
profete.
Só stel die Hebreërskrywer dit in sy agste
hoofstuk (7-13): "As daar aan die eerste
verbond niks kortgekom het nie, sou 'n tweede
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nie nodig gewees het nie." Uiteindelik sluit hy
af: "Deur van 'n nuwe verbond te praat, het
God die eerste oud verklaar, en wat oud word
en uitgedien raak, sal gou verdwyn."
• God se openbaring het 'n progressiewe of
kumulatiewe karakter. Die teenstelling tussen
die Testamente is dus nie 'n kontras tussen dit
wat gedeeltelik vals is, enersyds, en dit wat
volledig waar is, andersyds, nie. Dit gaan om
beloftes wat vervul word, om die voorlopige wat
gefinaliseer word, om die onvoltooide wat tot
vervolmaking kom, om skaduwees wat tot
substansie oorgaan. Die Nuwe Testament is in
die Oue verborge; die Oue word in die Nuwe
belig.
Herhaaldelik kom die woord "beter" in
Hebreërs voor. Christus is beter as die engele
(1:4), Hy bied 'n beter hoop (7:19) en waarborg
'n beter verbond (7:22). Dit alles is gegrond op
beter beloftes (8:6) en 'n beter offer (9:23). Die
verskil tussen die ou en die nuwe verbond is
die verskil tussen dit wat goed is en dit wat
beter is.
Die Nuwe Testamentiese openbaring het
deur (lett. in) die Seun gekom, en as
sodanig is Hy God se hoogste openbaring
aan die mens.
Luister weer na Johannes dit in sy evangelie:
"Die Woord het mens geword en onder ons
kom woon. Ons het Sy heerlikheid gesien, die
heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die
Vader het, vol genade en waarheid. ...Niemand
het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self
God, wat die naaste aan die Vader is, dié het
Hom bekend gemaak." (1:14, 18).
Waarlik, Jesus Christus is die hoogtepunt,
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die piek, die afronding, die kulminering, die
vervolmaking van God se openbaring aan ons.
Wie wil, wie durf, wie kan iets by Hom voeg!
Dit moet altyd onthou word dat God
Homself primêr in Sy Seun aan ons
geopenbaar het - in Sy persoon, lering en
werk. Waar kom die Bybel dan in die prentjie?
Daarin vind ons die neerslag van God se
openbaring in Sy Seun.
Reg van die begin af antisipeer die Ou
Testament die koms van die Seun. In talle
gevalle kan dit eers in die lig van die Nuwe
Testament raakgesien word. Maar as jy eers
gelowig só na die Ou Testament kyk, sien jy
Hom orals.
Tog is dit die Nuwe Testament wat by
uitnemendheid Christusgefokus is. Dit was die
apostels se taak om hierdie openbaring in
Christus vir ons neer te skryf. In die Evangelies
beskryf hulle dit; in die res van die Nuwe
Testament vertolk en ontvou hulle dit.
As gesê word dat God met ons gepraat het
"deur die Seun", is dit die vertaling van die
Grieks wat bloot sê "in Seun" (sonder die
lidwoord). Dit dra die idee: in so 'n persoon
soos die Seun. Dit gaan dus vir die skrywer oor
meer as net wat die Seun gesê het, dit gaan
ook oor wat Hy was, sowel as oor wat Hy
gedoen het.
Die Nuwe Testamentiese openbaring is God
se finale openbaring aan die mens in hierdie
lewe.
Hy hét in Christus gespreek (afgehandelde
verlede tyd). En Hy spreek stééds in die "laaste
dae". Laasgenoemde uitdrukking dui op die
hele bedeling tussen die eerste en die
wederkoms van Jesus Christus.
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• Die woord vertaal met "in" (hierdie laaste
dae) dui op 'n tydperk waarbinne iets gebeur.
Dus: God hét gespreek; dit bly Sy spreke;
dwarsdeur hierdie bedeling spreek Hy op net
een manier - deur Sy Seun.
• Nog 'n woord wat die Hebreërskrywer
dikwels gebruik, is "ewig". In Christus het ons
nou reeds die ewige saligheid (5:9), 'n ewige
verlossing (9:12), 'n ewige erfenis (9:15). Daar
kom dus nie 'n beter bedeling in die toekoms
nie. Wat ons nou in Christus het, is God se
finale gawe - in terme van 'n ewige verbond
(13:20). Dus, as die Nuwe Verbond die Oue by
verre oortref, is daar eweseer niks wat ooit bo
die Nuwe sal uitstyg nie. Dis die finale en ewige
reëling van die verhouding tussen God en Sy
uitverkorenes.
God se openbaring
genoegsaam.

in

Sy

Seun

is

As die Here dit onnodig ag om meer aan ons te
openbaar, het ons sekerlik nie meer nodig nie.
Ons het dus alle openbaring wat vir hierdie
bedeling nodig is - om godvrugtig volgens Sy
wil en tot Sy eer te lewe, om alles te doen wat
Hy van ons verg om uiteindelik salig te sterf.
Vir die oomblik is dit hoe ver ons gaan in die
uitleg van hierdie drie verse. Volgende keer,
DV, kyk ons dan na die res.
•
Nico v/d W alt ond ersk ryf die histo riese, internasionale en
reformatoriese 1689 Baptistebelydenis, asook die Belydenis van Sola 5, 'n
as so sias ie van Godgesentreerde e v a nge lies e g elo wig es in m ee r as 'n
halfdo syn lan de in A frika su id van die ew ena ar.
•
Subskripsies, adr es ve ran de ring s, k an se llasie s en korrespondensie:
Postnet Suite No.148, Privaatsak X1, Northcliff, 2115, Suid-Afrika.
E: nico.van derwa lt@reform ed.org.za ; Tel. 011 476 2907; 082 848 9396.
•
Blo gs: www.e-preke.blogspot.com (met skakels na nóg 4 blogs)
•
Ge ree ld word 'n preek/studiestuk soos hierdie wêreldwyd en gratis per
e-po s ge stuu r aan m ens e wa t dit pers oon lik aa nge vra h et.
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