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HOOFSTUK 1 

INLEIDING: Motivering, doel, werkswyse en inhoud va n die studie 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Die belangstelling in en verdere navorsing oor die onderwerp spiritualiteit1 is 

daagliks aan die toeneem en strek ook wyer as net die Christelike konteks. 

 

These days, it seems that spirituality is popular again. Book-store shelves are 

packed with the musings of hundreds of would-be spiritual gurus peddling "new 

improved" brands of spirituality and promising that if you buy their books, attend 

their seminars and embrace and employ their ideas, you will find spiritual 

fulfillment. There are as many choices as on the menu of a Chinese restaurant 

(Thomas 2001:16). 

 

Hierdie toenemende belangstelling in die onderwerp Spiritualiteit2 is ’n aanduiding 

van die behoefte en soeke na ’n ware en bevredigende spiritualiteit. Nie alleen is 

dit ’n saak wat vir teoloë en die kerk mettertyd al hoe belangriker geword het nie, 

maar dit is ook ’n onderwerp wat toenemend belangstelling ontlok in die  

                                            

1 Met “spiritualiteit” in die studie verwys ek na die “beoefening van die geloof”. 
2 Met “Spiritualiteit” in die studie verwys ek na die akademiese dissipline. 
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sosiologie3, die sielkunde, die mediese wetenskappe4  en selfs ook in die 

natuurwetenskappe5: 

 

Not only theological and religious attitudes, but the whole gamut of 

psychological, historical, anthropological, sociological, philosophical, linguistic, 

and other influences must be taken in account because each of these shape 

one’s spiritual ideal and one’s response to that ideal (Pursiful 1993:25). 

 

Die toename in die verskyning van wetenskaplike en nie-wetenskaplike artikels, 

ook op die internet, en boeke oor die onderwerp, byvoorbeeld: 

 

Christian spirituality: God’s presence through the ages (Woods 2006); Christian 

spirituality (McGrath 1999); Streetwise Spirituality (Thomas 2001); The Pursuit of 

God (Tozer 1993); The Devine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in 

God (Dallas 1998); Spirituality: an approach through descriptive psychology 

(Shideler 1992); Handbook of posttraumatic growth: research and practice 

(Lawrence G. Calhoun and Richard G. Tedeschi 2006); Spirituality and health: 

                                            

3 Coleman (2005:289-307) skryf dat hy in die 1990s uitgenooi was, saam met agt ander sosioloë en 
teoloë, om ’n fakulteitsbesprekingsgroep van die Universiteit van California, Berkeley by te woon. Vir 
’n tydperk van twee jaar het hulle een keer per maand vergader om dit wat deel uitmaak van 
spiritualiteit vanuit ’n sosiologies-wetenskaplike perspektief te bespreek. Coleman toon aan deur ’n 
kort historiese oorsig hoedat die sosiologie van godsdiens gegroei het. Kyk ook Gilligan & Furness 
(2006:617-637, 36). 
4 Ruffing (2005:308-324) maak die volgende opmerking in sy hoofstuk oor “Personality Sciences”: In 
baie skole van die psigologie vandag, word die gewig van spiritualiteit as een aspek van die kliënt se 
wêreldbeskouing en die bydrae wat dit gelewer het tot die positiewe of negatiewe terapeutiese 
uitkomste bevestig, en dit maak van spiritualiteit ’n reuse eietydse navorsingsonderwerp. Die huidige 
belangstelling vanuit die perspektief van die psigologie is so intens dat die psigologie een van die 
gesaghebbende dissiplines in die studie van spiritualiteit kan word. Studies en terapeutiese praktisyns 
inkorporeer spiritualiteit in hulle navorsing en terapie. 
5 Kyk Russel (2005:325-344), “Natural Sciences”. 
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multidisciplinary explorations (Augustine Meier, Thomas St. James O'Connor, 

Peter VanKatwyk 2005). 

 

Spiritualiteit en die saak van vernuwing word dikwels met mekaar in verband 

gebring, ook plaaslik (König 1998:33-117). In die Kerkbode van 9 Julie 2004 

verskyn ’n artikel met die opskrif: “Vernuwing – Ter wille en ten koste van Wie?” 

waarin gesê word (Symington 2004:6): 

 

Die woord “vernuwing” geniet tans voorrang op die kerk se agenda. Nuwe 

strukture word ingevoer, nuwe vorms van spiritualiteit word beoefen en nuwe 

erediensstyle is aan die orde van die dag. Nuwe meer doelmatige geboue word 

gebou, preekstoele verdwyn, orkeste en CD’s eerder as die tradisionele orrel lei 

die sang, atmosfeer word belangriker en die tegnologie word teen duisende 

rande hiervoor ingespan. Daar is só ’n verskeidenheid van vernuwings dat ’n 

mens soms wonder oor die betekenis van die “gereformeerde identiteit”. 

 

Dat spiritualiteit die brandpunt van nadenke en debattering geword het, is 

duidelik op te merk in die volgende twee artikels. Theron (2003:7) wat verwys in 

sy artikel: “Goedkoop of gratis?” na die lansie wat König (2003:7) in sy artikel: 

“Leer of spiritualiteit – wat is die belangrikste?” breek vir diegene wat die leer 

aanhang dat Christus wel “byna alles gedoen” het vir ons heil, maar dat “ons tog 

’n klein deeltjie moet bydoen om gered te word”, mits hulle maar “’n gesonde 

spiritualiteit” en “entoesiastiese liefde en ywer vir Hom” het. Theron (2003:7) 

skryf in reaksie hierop: 

 

Volgens König kan ’n mens immers die Here “van harte dien”, maar terselfdertyd 

“glo dat hy/sy ’n deel van die redding bydra”. Die geloof (leer) dat Christus geen 
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volkome Verlosser is nie, kan dus blykbaar gepaardgaan met ’n “gesonde 

spiritualiteit”. 

 

König (2003:7), op sy beurt, skryf in sy artikel: 

 

Die Pinkster- en Charismatiese kerke mag sê spiritualiteit is die belangrikste, en 

die Gereformeerde kerke mag kies vir die suiwer leer. Binne ’n spesifieke kerk, 

soos die NG Kerk, mag die vernuwingsbeweging die spiritualiteit benadruk, en 

die meer tradisionele groep die suiwer leer. 

 

Hiermee argumenteer hy of ’n mens die Here met oorgawe moet dien, of presies 

die regte geloof (die suiwere leer) moet navolg. 

 

Celliers (2006:6) skryf oor Nuwe spiritualiteit: 

 

Ek hou van kerk. Ek hou van die ruimte, van die sang, van die preek, en van die 

innige samesyn van die gelowiges. 

 

Celliers verwys in haar artikel na wat Dr Pieter van Niekerk in die verband sê: 

 

Daar is ’n ontwaking in die Christelike godsdiens in - maar veral buite - die kerk 

aan die gang en die spiritualiteit (hoe God verstaan en aanbid word) skitter in 

diversiteit. Mense vind al hoe meer sekuriteit in hulle spiritualiteit. Dit word 

waarskynlik deur die onsekerhede wat deesdae in die politiek en ekonomie 
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heers, versterk. Hulle soek sin en betekenis buite die sigbare en tasbare 

materiële dinge. 

 

In die Times skryf Owen (2005:8) ’n artikel oor die herlewing in spiritualiteit, 

getiteld: “Monarchs and world leaders hear pontiff call for a spiritual revival in a 

barren world of secularism, consumerism and exploitation”. Hierdie artikel 

onderstreep die behoefte en nood aan ’n geestelike herlewing. Oor die 

kenmerke van herlewing skryf Campolo (2000:26) die volgende: 

 

To all who study social trends, there is sufficient evidence to conclude that a 

spiritual revival is under way in America, but this revival has its own peculiarities. 

First of all, it is highly personal and somewhat anti-institutional. Secondly, this 

new spirituality is ready to question twentieth-century hyper positivism and 

instead embrace beliefs in the miraculous. Healing is at the core of this new 

spirituality, especially in those cases for which science has exhausted all hopes 

for cures. 

 

Wiese (1995:12-15) verwys na die toename in verkope van Christelike boeke: 

 

South Africans are reading about spiritual matters, and Afrikaners especially are 

looking outside of the established churches for new directions; that sales of 

Christian books in Afrikaans have soared over the last few years.  
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Hierdie herleefde belangstelling6 in spiritualiteit is en word aangemoedig deur 

verskeie ander faktore soos: die politieke veranderinge in Suid-Afrika vanaf 

1994, asook die voortgaande pogings om Christelike norme en waardes 

gevestig te kry in plaaslike en dan veral in agtergeblewe gemeenskappe. 

Lidmate van Christelike kerke het ’n toenemende geestelike honger (Vgl. 

Downey 1997:5) na ’n dieper spiritualiteit as gevolg van die toenemende 

bewuswording van geweld, oorloë, terroriste-bedrywighede en die implikasies 

wat aardverwarming tot gevolg het. As voorbeelde hiervan kan daar maar net 

gedink word aan die tragiese gebeure rondom die Wêreldhandelsentrum in die 

VSA aan die einde van 2001 en die dreigende oorlog van die VSA teen Irak wat 

in 2003 ’n werklikheid geword het. Tsunami’s en baie ander skokkende gebeure 

in die geskiedenis laat mense opnuut besef wat regtig in die wêreld en rondom 

ons aan die gebeur is. Hierdie skokkende gebeure en persoonlike traumas wat 

mense beleef laat hulle besef hoe broos, verganklik en kortstondig die lewe is. 

Dit bring mee dat mense al hoe meer nadink, en ook meer erns maak met die 

spirituele dimensie van hulle lewe. Die mens besef dat hy/sy nie regtig meer kan 

staat maak op die wêreldse outoriteite, sisteme en waardes nie, en dit lei tot ’n 

soeke na nie net fisiese sekuriteite nie, maar ook na geestelike sekuriteit. Die 

mens is besig om al hoe meer vertroue te verloor in algemene tradisionele 

sekuriteitsbronne. Verder nog is die gejaagde samelewing, spanning en 

onsekerhede oor die toekoms ander faktore wat hiertoe bydra. 

 

Hierdie faktore en die gepaardgaande herlewing van belangstelling in 

spiritualiteit bring mee dat die tradisionele kerke beleef hoedat eie lidmate 

wegbeweeg na ander denominasies en van een gemeente na die ander gaan op 

                                            

6 Kourie (2006:2) verwys ook na hierdie groeiende belangstelling: “The growing interest in the 
phenomenon of spirituality is evidenced in the vast array of literature, both popular and scientific that 
is now available. General bookshops stock large numbers of issues dealing with spirituality in an 
easily accessible manner”. 
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soek na ’n spiritualiteit wat kan bevredig7. Dit is ongetwyfeld so dat kerklidmate 

God op ’n nuwe wyse wil beleef en ervaar. Gibbs & Coffey (2001:141, 135) 

bevestig dit wanneer hulle onder die volgende onderskeie opskrifte skryf: 

 

The response of new-paradigm churches 

One encouraging sign of renewal in contemporary evangelicalism is a growing 

desire for an authentic and rich experience of God, and for that experience to be 

related to a personal call to holiness and to service in the world. 

 

Celtic Spirituality 

There is also a growing fascination with Celtic Christianity as one of the earliest 

traditions in the Christian church. 

 

Vir baie het die tradisionele godsdienstige strukture en praktyke van spiritualiteit 

as maniere om hulle spiritualiteit te beoefen onvoldoende geword. Teenoor hulle 

wat soek na hierdie nuwe of ander geestelike belewenis van God8, staan ook 

hulle wat ’n behoefte het aan meer tradisionele vorme van spiritualiteite9, omdat 

hulle van mening is dat die nuwere vorme van spiritualiteit nie voorsien in hulle 

behoeftes nie.10 Hierdie soeke is niks anders as ’n soeke na ander vorme of 

                                            

7 Op 13 Junie 2004 skryf Wilhelm Jordaan in Rapport oor die knyptang situasie waarin die NG Kerk 
homself bevind. Hy haal statistiek en kerkleiers aan en kom tot die gevolgtrekking: dat NG Kerk-
lidmate rondkuier en dat NG-jongmense verdwyn. NG-predikante voel hulleself ontoereikend opgelei 
vir die bedieningseise en hulle prediking is lewensvreemd. Dit wil lyk asof die kerk nie meer die 
vermoë het om sy mense die “ekstase van die geloof” te laat ervaar nie” (Theron 2003:7). 
8 “Hulle wil die ou bagasie afgooi en van nuuts af kerk wees vir ons tyd” (Kerkbode 2004:7). 
9 “Daarteenoor kry ’n mens diegene wat verbete veg vir die behoud van die oue en vas glo dat ‘nuut 
begin’ alleen vanuit die gereformeerde tradisie kan voortspruit” (Kerkbode 2004:7).  
10 Volgens Smit (1989:84-93) het in die historiese groei van die verskillende tradisies van spiritualiteit 
eensydigheid en reaksies ’n groot rol gespeel en dít het mettertyd gevestig geraak in die 
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gestaltes van spiritualiteit nie. König (1998:34) praat van die “mistieke 

vroomheid” van die Oosterse-Ortodokse Kerke; die “sakramentele vroomheid” 

van die Katolieke Kerk; die “entoesiastiese spiritualiteit” van die Pinkster- en 

Charismatiese Kerke; met Protestante, die Gereformeerde spiritualiteit11 as 

“sobere vroomheid”. Die gevaar bestaan egter dat hierdie soort van denke, 

oortuigings en soeke na belewenisse maklik kan lei tot die oortuiging dat geloof 

in God en die onderwerping aan godsdienstige beginsels suiwer net ’n saak is 

van persoonlike smaak en plesier, of van eie persoonlike belewenisse. 

 

Mense is dus, reg of verkeerd, op soek na ’n “spiritualiteitstipe”12 wat (soos 

verwys in die voorafgaande paragraaf) hulle geloof verstaan en belewenis die 

beste pas. Oor spiritualiteit en ervaring, wys König (1998:36) in sy samevatting 

op die kenmerke wat Gereformeerde spiritualiteit behoort te vertoon, naamlik dat 

daar minder klem gelê word op eie ervarings met die Here en eerder ’n sterker 

beklemtoning op die genadige redding wat die Here geskenk het. 

 

Ek is van mening dat al die soektogte na ’n herleefde spiritualiteit gemotiveer 

word vanuit: 

 

                                                                                                                                        

verskeidenheid van gestaltes. Die neiging in die twintigste eeu, is om die belangstelling in innerlikheid 
– spiritualiteit en vroomheid - te laat vaar en te vervang met ’n soort religielose oorgawe aan die 
alledaagsheid, die lewe en die naaste. In ’n teenreaksie kom daar ’n nuwe belangstelling in 
spiritualiteit om ’n korrekte balans te bewerkstellig. Hy gebruik die vroeë woestynmonnike se 
beoefening van spiritualiteit om te onderskei tussen drie vlakke van beoefening, naamlik: a). 
Algemene, wyd-verbreide geloofsgestaltes; b). Verskillende vroomheidstipes; c). ’n Persoonlike 
omgang met God. 
11 Volgens König (1998:34) is daar in Gereformeerde spiritualiteit ’n onderskeid tussen die Puriteine 
se gevoel van matige vroomheid en die Nadere Reformasie se konventikel-vroomheid. 
12 Kyk Jonker (1989:288-299) oor die tipes van spiritualiteit en König (1998:34) oor die algemene 
verbande van spiritualiteit. 
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� ’n Versadigingspunt of uitgediende vorme van spiritualiteit.  So 

byvoorbeeld is daar lidmate van die Gereformeerde kerke vir wie die 

tradisionele vorm van die erediens uitgediend is. 

 

� ’n Toenemende bewuswording en ervaring dat die samelewing nie kan 

beantwoord aan die ware sin en doel van die lewe nie. 

 

’n Besef dat daar meer in die lewe lê as die dinge wat ons kan sien, proe, 

voel, ruik of hoor – die fisiese dimensie van menswees. Mense het ’n 

groeiende behoefte aan ’n dieper geestelike dimensie van leef. 

 

� ’n Besef dat die lewe van korte duur kan wees. As gevolg van ’n toename 

aan ongeneeslike siektes, soos VIGS, word mense meer bewus van die 

dood. 

 

� Die “Verligting”13, wat belowe het dat die moderne wetenskap en menslike 

rede antwoorde kan bied op al ons diepste lewensvrae, het teleurgestel, 

en dit plaas mense in ’n vakuum, met geestelike behoeftes wat nie 

bevredig is nie. 

 

� Die insinking tans in die wêreldekonomie wat lei tot groter armoede en 

hongersnood. 

                                            

13 Die verligting en die obsessie met die sogenaamde objektiwiteit en die bevryding van enige 
persoonlike betrokkenheid (Schneiders 2002:141). 
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� Oorloë, terrorisme en geweld wat mense se lewe en sekuriteit bedreig. 

 

� Die onvermoë van gevestigde kerke om uit die greep van formalistiese 

verstarring te breek (Jonker 1989:290 praat oor die historiese en 

maatskaplike faktore hieraan verbonde). 

 

Hierdie realiteite het tot gevolg dat, wat ek wil noem: “vreemde 

spiritualiteitsoefeninge” soos paddastoele opspring. Daarom is dit 

kommerwekkend om te sien watter alternatiewe pogings daar aangewend word 

om mense se geestelike behoefte na “spiritualiteit” te bevredig. Verskillende 

moontlike oplossings en metodes, wat soms misleidend, oppervlakkig en ’n 

slaafse roetine kan wees, word aangebied om hierdie geestelike behoeftes van 

die mens aan te spreek en te bevredig. Hierdie alternatiewe pogings lei tot ’n 

doen vrye en selfgerigte spiritualiteit wat op die self van die mens fokus. Ons 

denke is soms vasgevang in ’n anti-metafisiese keurslyf; ons teologie en 

vroomheid word verhorisontaliseer; die klem val op die fisiek-voorhande, die 

liggaamlike, die seksuele en die materialisme van ons tyd. Hierdie tipe denke en 

ingesteldheid is soos ’n tipe VIGS van die gees: dit laat die geestelike dimensie 

wegkwyn. Thomas (2001:16) sê hieroor: 

 

Today's spiritualities have some common elements. By and large they are 

custom-designed to put you in touch with yourself, help you achieve personal 

happiness, and satisfy your deepest desires for fulfillment. And the wonder of it 

all is that the new spiritualities ask so very little of you yet promise so much, if 

you will only take the time to look within yourself to find the answers. 
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Hierdie realiteite en waarhede lei tot belangrike vrae wat nie geïgnoreer mag 

word nie, soos: Waartoe lei hierdie soort van spiritualiteite? Aan watter bron van 

waarheid en lewe wil dit mense verbind? Wat is die aard, wese, doel, en diepte 

van hierdie soort van spiritualiteite? Kan vorme en soorte van spiritualiteite 

regtig die diepste spirituele behoefte van mense aanspreek? Wat leer die Bybel 

ons oor Christelike spiritualiteit? 

 

Rice (1991:10) is daarvan oortuig dat die herontdekking van die ware Christelike 

spiritualiteit veral in die Gereformeerde tradisie14 daartoe kan lei dat nuwe 

kragte, lewe en diens in die kerk na vore gebring kan word. Rice (1991:7) sê 

verder ook: 

 

The longing for direct, firsthand experience is the source of the tremendous 

interest on the part of Protestants in the mainstream denominations in the 

subject of spirituality. 

 

Protestante, volgens Schneiders (2002:133), is dikwels skepties oor die term 

“spiritualiteit” asof dit sou suggereer dat jy goeie werke (vroomheid) doen om 

daardeur jou verlossing te verdien. Protestante is egter besig om die rykdom van 

hulle eie tradisie van spiritualiteit te ontdek en te herontdek. 

 

Downey (1997:6) sê dat studies op die terrein van die spiritualiteit voorspel het 

dat die grootste nie-fiksie boeke in die een en twintigste eeu sal lê op die gebied 

van die godsdiens / spiritualiteit. Die projeksie word gemaak dat daar ’n 82% 

                                            

14 Jonker (1989:291) sê: “Die gereformeerde vroomheid is ’n sub-spesie van reformatoriese 
vroomheidstipes en word gestempel deur reformatoriese insig in die boodskap van die evangelie”. 
Kyk ook Smit (1988:182-193) oor “Wat is gereformeerde spiritualiteit?” 
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groei in die getal boeke oor die onderwerp tussen die jare 1987 en 2010 sal 

wees. Dit alles is voldoende aanduidings dat spiritualiteit en meer spesifiek 

Bybelse spiritualiteit nie net ’n baie aktuele onderwerp is nie, maar dat daar ook 

’n groeiende geestelike behoefte is wat aangespreek moet word, en dat die 

perspektiewe, die bydrae en leiding van Nuwe Testamentiese spiritualiteite 

onontbeerlik is vir die Christelike Spiritualiteit. 

 

Daar kan nie ontken word nie dat daar reeds baie geskryf is oor spiritualiteit en 

die Christelike spiritualiteit.15 Daarom is die doel en motivering wat agter hierdie 

navorsing lê, nie net ’n poging om nog ’n verdere byvoeging te maak tot wat 

reeds hieroor geskryf is nie - asof wat reeds gesê is oor die aard en wese van 

spiritualiteit onvolledig is, maar om vanuit die perspektief van Hebreërs en 

spesifiek die Hebreërskrywer se denke oor spiritualiteit ’n bydrae te maak tot die 

vakgebied van Bybelse Spiritualiteit. ’n Verdere motivering tot die studie is nie 

net die oplewing oor die onderwerp vanuit verskeie terreine en wetenskaplike 

vakgebiede nie, maar ook dat in my raadpleging van verskeie bronne oor die 

onderwerp ek ontdek het dat daar vanuit Nuwe Testamentiese perspektief tot op 

hede maar min navorsing gedoen is oor die onderwerp van spiritualiteit, en meer 

spesifiek oor Hebreërs se spiritualiteit. Dus is daar ’n besliste leemte binne die 

veld van Bybelse Spiritualiteit en die Nuwe Testament waarbinne ’n studie van 

Hebreërs ’n betekenisvolle bydrae kan maak. Hughes (1979:1) beklemtoon dit: 

 

On one hand the letter’s significance as an early source for, and continuing 

influence upon, the devotional piety and understanding of Christians is 

unquestionable. 

                                            

15 Die saak oor die verhouding tussen spiritualiteit en Christelike spiritualiteit is een van die klassieke 
vrae in dié vakgebied en word bespreek in die Hoofstuk 2 wat handel oor “Wat is Bybelse 
Spiritualiteit?” 
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Ek is ook van mening dat, voordat daar met gesag en insig gepraat kan word 

oor die aard, wese en praktyk van die Christelike spiritualiteit en die Bybel se 

spiritualiteite,’n belangrike voorvereiste ’n deeglike verstaan van en insig in ’n 

Bybelse-Teologiese spiritualiteit is. Die Bybel moet die basis vorm vir gesprekke 

en navorsing oor Christelike spiritualiteit. Die Bybelteks is die bron16 van waaruit 

en waardeur die kerk en Teologie onderrig gee, gemotiveer word, en handelend 

moet optree. Dit wat die Bybelteks ons leer is binne die Gereformeerde Teologie 

ononderhandelbaar vir nie net die beoefening van die Teologie nie, maar ook vir 

’n Bybelse spiritualiteit. Schneiders (2002:141-142) sê in die verband: 

 

Especially in our own times the critical study of the biblical text is an 

indispensable foundation for any use of the Bible in spirituality. 

 

Geen teologiese uitsprake of gevolgtrekkings kan sonder die beginsels of 

grondwaarhede oor wat die Bybel daaroor leer, in Gereformeerde kring gemaak 

word nie. Geen Teologiese vakwetenskap kan die wetenskap van Teologie 

beoefen sonder om eers te peil en te verstaan wat die Bybeltekste se 

perspektiewe en beginsels op ’n bepaalde onderwerp is nie. Dit is my standpunt 

en oortuiging dat die Ou en Nuwe Testamentiese wetenskappe die leiding en 

pas moet aangee in hierdie verband, en dus ’n belangrike rol het om te vervul.  

 

Nie alleen moet die Bybel sentraal staan in die beoefening van die teologie nie, 

maar ook in die beoefening van spiritualiteit. Dit gaan oor die dialoog tussen 

                                            

16 Dus is die Skrif nie alleen ’n dokument van spiritualiteit nie, maar ook ’n bron en model vir ons eie 
spiritualiteit (Schneiders 2002:141). 
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God en die mens (aksie en reaksie) waarin die Bybel sowel as piëteit17 ’n 

belangrike rol speel. 

 

2. Motivering, doel, werkswyse en inhoud van die studie 

 

2.1 Motivering 

 

Samevattend uit die inleidende opmerkings sou ek my motivering vir die 

studie soos volg uiteensit: 

 

1)  ’n Steeds groeiende behoefte aan Christelike spiritualiteit, wat lei tot 

die noodsaaklikheid aan verdere nadenke oor Christelike spiritualiteit, 

Bybelse spiritualiteit (as geloofsuitdrukking) en Bybelse Spiritualiteit 

(as vakwetenskaplike dissipline). 

 

2)  Die behoefte aan en die noodsaaklikheid van verdere navorsing op 

Hebreërs18 en meer spesifiek, die aspekte van spiritualiteit in 

Hebreërs. 

                                            

17 Beeke & Piety (2008:11) haal Calvyn as volg aan: “The Word of God is central to the development 
of Christian piety in the believer. Calvin’s relational model explains how. True religion is a dialogue 
between God and man. The part of the dialogue that God initiates is revelation. In this, God comes 
down to meet us, addresses us, and makes Himself known to us in the preaching of the Word. The 
other part of the dialogue is man’s response to God’s revelation. This response, which includes trust, 
adoration, and godly fear, is what Calvin calls pietas”. 
18 Hughes (1979:1) skryf in sy inleiding: “The inclination to introduce any study on the Epistle to the 
Hebrews by remarking in some way or another on the enigma which attends this important letter of 
our New Testament canon seems almost irresistible”. 



15 

 

3)  Die behoefte aan en noodsaaklikheid daarvan om te herbesin en nuut 

te dink oor Bybelse spiritualiteit, om dit verder te stimuleer en te 

bevorder. 

 

2.2 Doel van die studie 

 

1) Om die aspekte van spiritualiteit in Hebreërs te identifiseer en te verstaan. 

 

2) Om deur middel van die aspekte van die spiritualiteit in Hebreërs te besin 

en nuut te dink oor Bybelse Spiritualiteit. 

 

3) Om deur hierdie studie ’n bydrae te lewer tot die navorsing op Hebreërs, 

die Christelike Spiritualiteit en Bybelse Spiritualiteit. 

 

3) Om ’n bydrae te lewer tot ’n beter verstaan van Hebreërs. 

 

Die studie wil die aspekte van spiritualiteit in Hebreërs, binne ’n Christelik-

Bybelse Spiritualiteit vasstel en analiseer. Die studie bestudeer dus: (a) aspekte 

van spiritualiteit, (b) naamlik van die Nuwe-Testamentiese skrywe Hebreërs, (c) 

maar binne ’n Christelik-Bybelse Spiritualiteitsraamwerk. 

 

Hierdie navorsing vind daarom plaas binne die breëre konteks van die 

paradigma van ’n Geesteswetenskaplike dissipline, én die dissiplinêre konteks 
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van die Teologie, én die multidissiplinêre konteks van die Nuwe Testament, wat 

deel is van die Bibliologiese vakke, én van die vakgebied van Spiritualiteit. Binne 

hierdie multidissiplinêre konteks wil ek die spiritualiteit van Hebreërs bestudeer 

en verstaan, om vanuit hierdie insigte en kennis te besin en nuut te dink oor die 

aard en praktyk van Bybelse spiritualiteit. 

 

2.3 Werkswyse van die studie 

 

Die werkswyse van die studie sou beskryf kon word met die volgende twee 

resiprokale punte: 

 

1) Ek benader Hebreërs vanuit die akademiese studie van die 

Christelike Spiritualiteit as ’n akademiese dissipline. 

 

2) My fokus is Hebreërs as ’n Bybelse geskrif, en ek plaas dit binne die 

konteks van Bybelse Spiritualiteit. 

 

Die werkswyse wat ek volg om die doel, objek en inhoud van die studie aan 

te spreek is: 

 

1) Analities – Om die aspekte van spiritualiteit soos dit binne Hebreërs 

na vore kom, te ontdek en te ondersoek. 

 

2) Sinteties – Om aspekte van hierdie studie-objek in hulle onderlinge, 

resiprokale samehang te probeer beskryf. 



17 

 

 

3) Induktief – Om vanuit Hebreërs ’n algemene reël of stelling, oor 

Bybelse S(s)piritualiteit19 te formuleer. 

 

4) Deduktief – Waarvolgens daar uit beginsels of algemene waarhede 

geldige afleidings of konklusies gemaak kan word oor Bybelse 

spiritualiteit. 

 

Die werkswyse van die studie volg daarom drie fases: 

 

Volgens Pursiful (1993:13-14) staan spiritualiteit in ’n noue verbintenis met 

die metodologiese vraag: hoe moet dit bestudeer word? 

 

1) Eksegese: Die identifisering en analisering van die geïdentifiseerde 

teksgedeeltes oor spiritualiteit in Hebreërs, en navorsing vanuit ander 

literatuur bronne. Om deur middel van ’n eksegetiese-hermeneutiese 

analise die spiritualiteit van Hebreërs te ontsluit. 

 

Kinerk in Pursiful (1993:26) stel in sy analisering van spiritualiteite twee 

nuttige metodologiese vrae voor. Dit is egter belangrik om die twee 

vrae te verstaan in die konteks van sy definisie van spiritualiteit. Hy 

definieer spiritualiteit as persoonlike groei vanaf die “onegte” na die 

“egte”. Die twee belangrike vrae wat hy vir die analisering van 

spiritualiteite voorstel, is: 

                                            

19 Met hierdie skryfwyse “S(s)piritualiteit” verwys ek na beide Bybelse Spiritualiteit (as akademiese 
dissipline) en Bybelse spiritualiteit (die beoefening van geloof soos dit in die Bybel na vore kom); kyk 
Hoofstuk 2. 
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a) Wat is die uitdrukkings van die “egte” en “onegte”? 

 

Met ander woorde: Wat is die uitdrukkings van ’n opregte en onopregte 

spiritualiteit? In my toepassing hiervan op Hebreërs se spiritualiteit stel 

ek “egte” gelyk aan die “paraklese” (aanmoedigings) en “onegte” aan 

die “paranese” (vermanings / waarskuwings). Wat is vir Hebreërs dus 

egte en onegte spiritualiteit? 

b) Wat is die “wysheid” van die bepaalde spiritualiteit?  

 

Met “wysheid” word verwys na hoe die bepaalde spiritualiteit “reageer” 

op God. Toegepas op Hebreërs word die reaksie wat die 

Hebreërskrywer verwag van sy eerste lesers uitgedruk of verwoord in 

die parakletiese gedeeltes – die praxis waartoe hulle aangemoedig 

word en die praxis waarteen hulle gewaarsku word. 

 

2). Hermeneutiek20: Dit is nie die doel van die studie om ’n in-diepte 

hermeneutiese studie van Hebreërs te doen nie, maar om die 

geïdentifiseerde tekste oor spiritualiteit in Hebreërs te verduidelik met 

die oog op die doel van die studie. Die ses faktore21 wat ’n rol hierin 

speel is: 

a) Die skrywer (sender). 

 

                                            

20 Is die wetenskap van interpretasie. Die woord hermeneutiek beteken om te interpreteer of te 
verduidelik (Terry 1986:17).  

21 Kyk Bosman (1986:16-28) vir ’n bespreking van die ses faktore. 



19 

 

b) Die medium (die teks van Hebreërs). 

 

c) Die Griekse teks (kode). 

 

d) Die ontvangers (lesers). 

 

e) Die boodskap van Hebreërs in verband met spiritualiteit. 

 

f) Die konteks. 

 

 

Hughes (1979:3) maak ’n belangrike opmerking in verband met 

Hebreërs en hermeneutiek. 

 

The writer of Hebrews is the theologian who, more diligently and 

successfully then any other of the New Testament writers, has worked 

at what we describe as hermeneutics. 

 

3). Om met die geïdentifiseerde  aspekte van spiritualiteit in Hebreërs, 

te besin en nuut na te dink oor die spiritualiteit van Hebreërs binne die 

konteks van ’n Christelik-Bybelse spiritualiteit en Bybelse Spiritualiteit. 

 

Met Christelike spiritualiteit word bedoel ’n ervaring van die Christelike 

geloof, en met Bybelse spiritualiteit na die spiritualiteite soos dit tot 

uitdrukking kom in die Bybel. 
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2.4 Die inhoud van die studie 

 

Na aanleiding van bostaande, ontvou die inhoud van hierdie studie soos 

volg: 

 

Hoofstuk 1:   Inleiding: Motivering, doel, werkswyse en inhoud van die 

studie 

 

In hierdie inleidende hoofstuk wys ek op die groeiende belangstelling en 

navorsing wat plaasvind op die gebied van die spiritualiteit. Dat verdere 

studie en navorsing belangrik en nodig is, kan nie betwyfel word nie; ek is 

veral van mening dat verdere navorsing nodig is in Bybelse S(s)piritualiteit. 

Dit is daarom die doel van hierdie studie om in verband hiermee ’n 

akademiese bydrae te maak – analities, sinteties, induktief en deduktief (kyk 

punt 2.3 hierbo) – met spesifieke verwysing na Hebreërs. 

 

Hoofstuk 2:   Wat is Bybelse Spiritualiteit? 

 

Omdat hierdie studie fokus op die aspekte van spiritualiteit in Hebreërs, vind 

dit plaas binne die konteks van ’n Christelik-Bybelse Spiritualiteit. Daarom 

die vraag: Wat is Bybelse Spiritualiteit? Hierdie gedeelte vind noue 

aansluiting by ’n referaat gelewer by die 2009-kongres van SPIRASA – die 

Spirituality Association of South Africa (vgl. Badenhorst 2009) – en 

daaropvolgende besinning. 
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Hoofstuk 3:   Algemene inleidingskwessies van Hebreërs 

 

Hierdie hoofstuk fokus op die algemene inleidingskwessies van Hebreërs. 

Hierdie hoofstuk wil die konteks van Hebreërs verstaan en verduidelik (kyk 

punt 2.3 oor hermeneutiek hierbo). 

 

Hoofstuk 4:   Struktuuranalise en die sentrale spiritualiteitstemas in 

Hebreërs 

 

Deel van die eksegetiese studie vir die doeleindes hier is struktuuranalises. 

Die doel hiervan is om deur die struktuuranalises ’n sentrale tema in 

Hebreërs te bepaal, wat kan help met die verstaan van aspekte van 

spiritualiteit in Hebreërs, in verband gebring met die doel of rede waarom 

Hebreërs geskryf is. 

 

 Hoofstuk 5:   Die identifisering van die spiritualiteitstema of -temas in 

Hebreërs 

 

Hierdie hoofstuk bou voort op hoofstuk 4, maar dien ook as ’n noodsaaklike 

oorgang vir hoofstuk 6 van hierdie studie. 

 

 Hoofstuk 6:   Hebreërs: ’n paranese en/ of ’n paraklese? 

 

Kommentare en ander literatuur verwys na Hebreërs as ’n paranese. In 

Hebreërs 13:22 verwys die skrywer egter na sy eie skrywe as ’n paraklese. 
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Daarom die vraag: Is Hebreërs ’n paranese en of ’n paraklese? Verder: hoe 

moet hierdie konsepte en die funksies daarvan verstaan word binne die 

konteks van die spiritualiteit van Hebreërs? Hierdie hoofstuk wil ook aandag 

gee aan die soort spiritualiteit in Hebreërs. 

 

 Hoofstuk 7:  Eksegetiese en hermeneutiese opmerkings oor die 

spiritualiteitsaspekte in Hebreërs 

 

Hierdie hoofstuk identifiseer, eksegetiseer en bespreek die parakletiese en 

paranetiese aspekte in Hebreërs. 

 

Hoofstuk 8: Hoe die insigte van die spiritualiteit rakende Hebreërs ons 

help om te besin en nuut te dink oor die aard van 

Christelik-Bybelse spiritualiteit 

 

In hierdie hoofstuk word insigte vanuit die vorige hoofstukke, maar veral van 

hoofstuk 7, gebruik om te besin en nuut te dink oor die aard en praktyk van 

Christelik-Bybelse (S)spiritualiteit. 

 

Hoofstuk 9:  Slot: Samevatting, teologiese opmerkings, die relevansie 

van Hebreërs vir vandag 

 

Hierdie hoofstuk gee ’n kort samevatting van die sudie, enkele teologiese 

opmerkings word gestel en die relevansie van Hebreërs se spiritualiteit vir 

vandag kortliks bespreek. 
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HOOFSTUK 2 

WAT IS BYBELSE SPIRITUALITEIT? 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Soos in die geval van “Spiritualiteit” is Bybelse spiritualiteit ’n woord en begrip 

wat algemeen gebruik word, dog baie moeilik definieerbaar is. Spiritualiteit, oor 

die algemeen, is ’n belangrike fokuspunt in die tyd waarin ons leef. Daarteenoor 

staan Bybelse Spiritualiteit22 as ’n akademiese dissipline wat snel ontwikkel het 

die afgelope tyd, maar waarvan nie dieselfde gesê kan word nie. Tydens my 

navorsing het ek tot die gevolgtrekking gekom dat akademiese studie oor die 

betrokke onderwerp betreklik skaars is. Hierdie studie is derhalwe daarop gemik 

om ’n bydrae te lewer tot die besprekingspunte en herbesinning van die 

onderskeie begrippe: Bybelse Spiritualiteit23, Spiritualiteit24 en Bybelse 

spiritualiteit25 (piëteit). 

 

Dit is nie die doel van die studie om ’n in-diepte bespreking van geloof of 

spiritualiteit aan te bied nie, maar dit is wel belangrik om ’n paar inleidende 

opmerkings te maak oor Spiritualiteit as ’n vertrekpunt en agtergrondstudie vir 

die verstaan van Bybelse Spiritualiteit, ook omdat spiritualiteit onlosmaaklik deel 

is van geloof. 

                                            

22 In spiritualiteit gaan dit oor twee aspekte van die Christelike lewe: Ten eerste, bronne vir die 
Christelike lewe en dissipelskap, en tweedens kenmerke van ’n lewe wat deur die Gees gelei word 
(Amirtham 2002:346). Hierdie dissipline maak in ’n toenemende mate gebruik van die geskiedenis, 
psigologie, vergelykende godsdienste en sosiale antropologie. 
23 Wanneer Bybelse Spiritualiteit met hoofletters geskryf word, verwys dit na die akademiese 
dissipline – Bybelse Spiritualiteit. 
24 “Spiritualiteit”, geskryf met ’n hoofletter verwys na die akademiese dissipline wat spiritualiteit 
bestudeer. 
25 Bybelse spiritualiteit kan ook verwys na die konsep van piëteit. 
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Godsdiens bestaan uit spiritualiteit, en spiritualiteit is op sy beurt weer ’n 

integrale deel van godsdiens. Godsdiens is ’n belewenis of geestelike 

belewenis26 waardeur ’n mens die onmiddellike teenwoordigheid van die 

godheid van die spesifieke geloof deur bemiddeling ervaar (Collins 1999:38). 

Derhalwe is spiritualiteit die kern of wese van geloof.  Alle spiritualiteite het hulle 

oorsprong in ’n heilige bron waaruit dit deur die eeue ontwikkel het. Die Jode 

gebruik byvoorbeeld die Torah, Moslems die Koran en Christene die Bybel, wat 

uit die Ou en Nuwe Testament bestaan. Teologiese dissiplines gebruik hierdie 

heilige hoofbronne om struktuur en vorm aan hulle onderskeie geloofsdissiplines 

en spiritualiteite te verleen. Spiritualiteit het in die geskiedenis in verskeie vorms 

gestalte gekry. So byvoorbeeld het daar in die Christendom verskeie 

spiritualiteitsvorme ontstaan: Katolieke spiritualiteit, Protestante spiritualiteit en 

Charismatiese spiritualiteit, om maar ’n paar te noem. Alhoewel geloof te alle tye 

en in verskeie vorme in alle kultuurgroepe te vinde is (Collins 1999:37), vind ’n 

mens dat gedurende sekere periodes mense vervreemd geraak het van die 

gedagte van persoonlike betrokkenheid by hierdie primêre heilige bronne van 

geloof, soos toe die Bybel in die hande beland het van klerikale deskundiges wat 

bloot as die onderrig-beamptes van die kerk opgetree het (Schneiders 

2002:133). 

 

2. Bybel en Spiritualiteit of Bybelse Spiritualiteit? 

 

Om tussen bogenoemde twee begrippe te onderskei is dit noodsaaklik om op 

die etimologiese oorsprong van hierdie begrippe te let. Die terminologie en 

onderskeid tussen hierdie twee begrippe is uiters belangrik vir die begrip van 

Bybelse Spiritualiteit. Schneiders (2002:134) bevestig dit wanneer sy ’n 

                                            

26 Die frase “belewenis of geestelike belewenis” verwys nie soseer daarna om te praat of te dink aan 
’n transendentale realiteit nie, maar verwys na die bewussyn, ’n bewus wees van daardie realiteit 
(Collins 1999:38). 



25 

 

onderskeid tref tussen die twee begrippe. Schneiders verkies naamlik die 

gebruik van Bybelse Spiritualiteit bo “Bybel” en “Spiritualiteit” omdat 

laasgenoemde suggereer dat die Woord (as Woord van God) en spiritualiteit (as 

’n persoonlike geestelike onderneming) twee verskillende werklikhede / 

realiteite27 is wat in verband of nie in verband mag staan tot mekaar nie. 

 

My vraag is dus: Indien “Bybel en spiritualiteit” nie deur die “en” geskei was nie, 

sou dit nie dieselfde beteken het as Bybelse spiritualiteit nie? Die “en” speel 

beslis ’n belangrike rol in die betekenis en begrip van die konsep. Gevolglik stem 

ek saam met Schneiders dat die “en” die begrip in twee afsonderlike konsepte 

verdeel en dus verwys na die verhouding tussen die Bybel en spiritualiteit. 

 

Dieselfde argument geld vir Bybelse spiritualiteit, wat een begrip impliseer en 

gevolglik verwys na “spiritualiteit van die Bybel”. Dit is ook geldig vir “Bybelse 

spiritualiteit en Christelike spiritualiteit28”, wat uit twee konsepte bestaan en na 

twee aparte werklikhede, naamlik spiritualiteit van die Bybel en die praktyk van 

’n Christelike lewe verwys. 

 

Bybelse Spiritualiteit is ’n interdissiplinêre studieveld en maak gevolglik ’n 

belangrike deel van Bybelse Studie asook Christelike spiritualiteit uit, aangesien 

hulle onderling verbind is. Die oorsprong van Bybelse spiritualiteit is die Bybel en 

die belangrikste bronne is Bybelstudie en Christelike Spiritualiteit. Bybelse 

Spiritualiteit beslaan die Ou en Nuwe Testament. Dit is belangrik om te weet dat 

                                            

27 Realiteite as lewenservaring is alleenlik verstaanbaar in die lig van praxis. Martin Heidegger 
(1962:138-203) stel dit soos volg: “In its own original way the language of praxis gives an account of a 
given understanding of lived experience”. 
28 Christelike spiritualiteit handel oor die Christelike lewe van die geloof en die geloof wat dit dryf, 
motiveer, in stand hou en ontwikkel. 
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beide die Ou en Nuwe Testament hulle eie unieke spiritualiteite het. Verder het 

elke Bybelboek en sy outeur sy eie unieke spiritualiteit. Die interdissiplinêre 

studie van hierdie geestelike begrippe as deurleefde belewenisse vorm deel van 

Bybelse Spiritualiteit. 

 

Bybelse Spiritualiteit is dus ’n integrale deel van die studie van spiritualiteit, 

aangesien dit noodsaaklik is vir die volledige vertolking van Christelike spirituele 

belewenisse. Spiritualiteit is egter ook ’n integrale deel van Bybelse spiritualiteit 

aangesien dit vrae opper wat Bybelse spiritualiteit in aanmerking moet neem, en 

ook aangesien die empiriese realiteite van spiritualiteit inligting verskaf wat 

noodsaaklik is vir Bybelse Spiritualiteit. Dit lei gevolglik tot die vraag: Wat behels 

Bybelse Spiritualiteit? 

 

3. Verskillende beskouings van Bybelse Spiritualiteit 

 

Daar is verskeie moontlike en geldige betekenisse vir die konsep van Bybelse 

Spiritualiteit wat ek wil weergee en verduidelik ten einde die vraagstelling van 

die studie te beantwoord. 

 

Volgens Schneiders (2005:2-3) verwys die betekenis van die begrip eerstens na 

die spiritualiteit soos uitgebeeld in die Bybel, d.i. die deurleefde belewenis van 

God waarvan die Bybel getuig. Tweedens het die begrip ’n eksistensiële 

betekenis, verwysend na ’n spiritualiteit wat deur die Bybel beïnvloed is. Dit is ’n 

besig-wees met die Bybel, deur sowel die indiwidu as die gemeenskap wat die 

spirituele lewe van die leser voed, vorm en verryk met die oogmerk dat die leser 

se spiritualiteit ’n Bybelse karakter sal aanneem. Hierdie is ’n transformerende 

besig-wees met die Bybel. 
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In ’n ander artikel van Schneiders (2002:134-136) onderskei sy tussen drie 

tersaaklike betekenisse van Bybelse Spiritualiteit: 

  

� Eerstens en fundamenteel verwys Bybelse Spiritualiteit na spiritualiteite 

wat tot uitdrukking kom in die Bybel en waarna verwys word as modelle of 

vorme en van ’n verhouding met God wat ons eie godsdienstige 

belewenisse bepaal en bevorder. 

 

� Tweedens verwys Bybelse Spiritualiteit na ’n spesifieke Christelike 

lewenswyse wat geïnspireer word deur die spiritualiteit of spiritualiteite in 

die Bybel. 

 

� Derdens verwys Bybelse Spiritualiteit na ’n transformerende proses van 

persoonlike en gemeenskaplike betrokkenheid met die Bybelse teks. 

 

Nolan (1982:11; 26) verwys na die drie standpunte van Schneiders as sy skryf: 

“Bybelse Spiritualiteit is ’n poging om vas te stel hoe die Gees van God homself 

manifesteer in die lewens van Bybelse figure wat deur die Gees vervul is, en wat 

’n voorbeeldige geestelike lewe gelei het. “Ons soeke is na die Gees, eerder as 

na die woorde in die Bybel, ten einde die Gees meer vryheid te gee om in ons 

lewens en in ons land te werk”. Hy stel dit verder dat Bybelse Spiritualiteit ’n baie 

ernstige poging sou moes aanwend om die tekens van die tye raak en reg te 

lees (Nolan 1982:26), want “Biblical Spirituality is Kingdom spirituality” (Nolan 

1982:57). 
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Volgens Adam (2004:19) sou die woorde Bybelse Spiritualiteit kon beteken om 

die Bybel as ’n bron van spiritualiteit te beskou of kon verwys na daardie 

spiritualiteit wat die resultaat is daarvan dat die Bybel as ’n gids gebruik word.  

 

Deur hierdie drie verskillende beskouings te ontleed, kan ’n mens die volgende 

belangrike beginsels vir Bybelse spiritualiteit aflei: 

 

1)  Die Bybel is die bron en gids vir Bybelse en Christelike Spiritualiteit. 

 

2)  Bybelse spiritualiteit behels ’n besig wees met die teks van die Bybel. 

 

3)  Christelike spiritualiteit is ’n uitdrukking van Bybelse spiritualiteit. 

 

4)  Christelike spiritualiteit sluit ’n verhouding met God in. 

 

5)  Bybelse spiritualiteit getuig van en dui ’n spesifieke Christelike leefwyse 

aan. 

 

6)  Bybelse spiritualiteit fasiliteer ’n transformerende proses van persoonlike 

en gemeenskaplike spiritualiteit. 
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7)  Die Bybelse teks tree as bemiddelaar op in ’n voortdurende 

kommunikasieproses tussen die gelowige en God en kan dus as 

“openbaring” beskou word. 

 

8) Dit is noodsaaklik dat Bybelse Spiritualiteit deurdrenk is met die Gees. 

 

4. Bybelse Spiritualiteit: Die verhouding tussen die konsep “Bybelse” en die konsep 

“Spiritualiteit” 

 

Die terminologie Bybelse Spiritualiteit, soos reeds bespreek, bestaan uit twee 

konsepte: “Bybelse” en “Spiritualiteit”. Dit is belangrik om beide hierdie begrippe 

uit te brei ten einde die betekenis daarvan in samehang te verstaan. 

 

Die Bybel of Skrif word beskou as die Woord van God29. Die Bybel is die basis / 

fondament van Christelike spiritualiteit en gevolglik is enige geldige Christelike 

spiritualiteit Bybelgefundeerd. Die Bybel tree as bemiddelaar op in die 

ontmoeting tussen gelowiges en God, persoonlik en as kerk. 

 

Adam (2004:19-20) konstateer: Die Bybel is die grootse God-gegewe bron van 

inligting. Deur die Bybel te lees, sal ons in staat wees om alle vorme van 

spiritualiteit te evalueer. As die Bybel as spirituele bron verwaarloos word, is dit 

                                            

29 Die Ou en Nuwe Testament is die geïnspireerde Woord van God. Aan die regterkant is die 
beskouing van die fundamentaliste wat van oortuiging is dat die teks letterlik die Woord van God is 
wat aan die skrywers van die Bybel gedikteer is; aan die linkerkant is die liberaliste wat glo dat die 
Bybel nie God se Woord is nie, maar net ’n boek is soos enige ander boek. Volgens Schneiders 
(2006:6) het ’n mens se standpunt in verband hiermee ’n direkte praktiese invloed op sy/haar 
spiritualiteit. 
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maklik om verward te raak, te fouteer, ongehoorsaam te wees, in afgodery te 

verval, ’n gebrek aan spirituele onderskeidingsvermoë te hê, en verlei te word 

weg van die aanbidding van God af. 

 

McGrath (1999:82) beskou daarom die Bybel as ’n bron van spiritualiteit wat 

fundamenteel is vir die Christelike denk- en leefwyse. Schneiders (2005:4-5) 

beklemtoon bogenoemde deurdat sy sê dat die Bybel fundamenteel is vir ons 

spiritualiteit. Die Bybel is gevolglik die belangrikste bron van Christelike 

spiritualiteit; alhoewel nie die enigste nie. Die Bybel is dus ’n belangrike lokus 

van Christelike spiritualiteit. 

 

“Bybelse” beskryf dus die tipe spiritualiteit waarmee ons besig is. Rahner, 

volgens Downey (1997:35), se navorsing stel ons in staat om duidelik te begryp 

wat die betekenis van die begrippe “Gees” en “spiritualiteit” is. Die “Gees van 

God”, “Gees van Christus”, of die “Heilige Gees” is die basis van alle Christelike 

Spiritualiteit en Christelike spiritualiteite. Die Gees bemagtig ’n mens om ’n 

spirituele lewe te lei. Christelike spiritualiteit behels die uitleef van ’n ontmoeting 

met Jesus Christus. Christelike spiritualiteit is dus die wyse waarop Christene of 

Christengroepe hulle belewenis van God uitleef deur die teenwoordigheid van 

God te beoefen (McGrath 1999:2-3). Nolan (1982:11) skryf in verband met die 

“Gees”: “Ons soeke is na die Gees eerder as die letter van die Bybel ten einde 

die Gees meer vryheid te verleen om in ons lewens en in ons land te werk”. Hy 

plaas die klem op die “Gees”. 

 

Volgens Downey (1997:42-43) is “spiritualiteit” ’n ryk multivalente werklikheid 

wat op vier vlakke berus en wat ek toepas op Bybelse Spiritualiteit. 
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1) ’n Fundamentele dimensie van die mens30 - Dit handel oor die Gees van 

God en die gees van mense. 

 

2) ’n Breë spektrum van menslike belewenisse soos wat dit vergestalt word 

in die soeke na vervolmaking deur die transendentele.31 - Dit is die 

belewenis wat die menslike vatbaarheid in relasie met mekaar, ander en 

God verwesenlik en aktualiseer. 

 

3) ’n Uitdrukking van insigte rakende hierdie menslike belewenis van God. 

 

4) ’n Dissipline of studiegebied.32 

 

5. Die doel en taak van Bybelse Spiritualiteit 

 

Bybelse Spiritualiteit is in eie reg deel van die Teologie, deel van Bybelkunde 

(“Biblical Studies”), en deel van Christelike Spiritualiteit. Dit lewer dus ’n 

belangrike bydrae tot al hierdie dissiplines. 

 

                                            

30 Mens as gees in die wêreld. 
31 Christelike spiritualiteit omvat die mens se ontvanklikheid van self-transenderende kennis, liefde en 
verbintenis soos wat dit verwesenlik word deur die belewenis van God, in Jesus Christus deur die 
gawe van die Gees (Joann Wolski Conn, aangehaal deur Collins 1999:13-14).  
32 Die vakdissipline wat die “belewenis” bestudeer, word na verwys as Christelike spiritualiteit 
(Downey 1997:42). Christelike spiritualiteit kan bestudeer word vanuit verskillende gesigspunte, 
naamlik: Bybels, histories, psigologies, fenomenologies en liturgies (Collins 1999:16-17). 
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Bybelse S(s)piritualiteit bemoei hom met: 

 

1) Die analise van die Bybelse teks deur eksegese, beoordeling en 

interpretasie33 (hermeneutiek). 

 

2) Die bestudering van die spiritualiteite in (dus antiek) en vanuit (dus 

modern) die Bybel ten einde deel te wees van die fasilitering en 

beïnvloeding van die transformerende proses van spiritualiteit. 

 

3) Die bemiddeling van ’n voortdurende kommunikasieproses tussen die 

gelowige en God. 

 

4) Die proses waartydens Christene en Christengroepe God beleef en hulle 

in hierdie belewenisse verdiep. 

 

Die doel van, en die sleutel tot Bybelse Spiritualiteit is interpretasie, wat ’n 

proses van aktualisering van die teks is deur middel van lees, gebed, prediking, 

lering. Dit impliseer dat die teks uitgeleef moet word in die hede, deur sowel die 

gelowige as die kerk. Betekenis is belangrik by ’n studie van die teks.34 

                                            

33 Dit beteken om die betekenis van die teks vir en in die hede in dade om te sit (Schneiders 
2002:16). 
34 Daar is ’n interaksie wat plaasvind tussen die hoorder / leser en die teks. In hierdie interaksie, sê 
Schneiders (2002:16), is daar twee pole: Eerstens, ’n objektiewe pool - die teks, en tweedens ’n 
subjektiewe pool – die teks en oorspronklike individuele hoorders of lesers het van mekaar verskil. 
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Interpretasie is altyd die aktualisering van betekenis in die teenwoordige; dit is 

die resultaat van interpretasie35 (Schneider 2002:16-17). 

 

Soos reeds in hierdie hoofstuk aangetoon is, kan die term op verskillende 

wyses gebruik word. Bybelse spiritualiteit kan volgens Pursiful (1993:24) 

op verskillende maniere gedefinieer word. Bybelse Spiritualiteit het die 

taak: 

 

1) Om ’n probleem in die huidige spiritualiteit te identifiseer en om dan te 

poog om die probleem nog duideliker te stel, of om dit op te los met 

relevante Bybelse middele. 

 

2) Om die Bybel in die geestelik lewe van gelowiges te help toepas. 

 

3) Om die spiritualiteite soos dit tot uitdrukking kom in die Bybel te 

bestudeer. 

 

Vanuit die Hebreërskrywer se tesisse, die paranetiese en die parakletiese gedeeltes, 

word dit duidelik dat daar in die spiritualiteitslewe van die eerste Hebreërslesers 

geestelike probleme was waaroor die skrywer pastoraal besorg was (kyk Hoofstukke 

4-7 van hierdie studie). Deur middel van ’n studie van Hebreërs se spiritualiteit, soos 

dit tot uitdrukking kom in die Hebreërs se homilie of leerrede kan die geestelike 

probleme duideliker verstaan, gestel en aangespreek word. Hierdie insigte op hulle 

beurt help ons om die spiritualiteit soos dit tot uitdrukking kom in Hebreërs, op ons 

eie geestelike lewens toe te pas sodat ons daardeur geestelike kan groei. Dus is die 

                                            

35 Interpretasie tree op as ’n middelaar tussen die antieke teks en die huidige konteks, tyd en plek 
(Schneider 2002:17). 
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doel van Bybelse spiritualiteit, kortliks gestel, om die spiritualiteite wat deur die Bybel 

onderrig en aangemoedig word, aan te toon. 

 

6. Die vorm en struktuur van Bybelse Spiritualiteit 

 

Die doel van Bybelse Spiritualiteit is om die fundamentele vorm (gestalte), 

struktuur (samestelling) van die “spiritualiteite van die Woord” en hoe dit 

funksioneer aan te dui; asook om te onderskei tussen die vorm en struktuur van 

Bybelse Spiritualiteit. Hierdie twee aspekte – vorm en struktuur – kan, volgens 

Adam (2004:44-46), soos volg uiteengesit word: 

 

Die vorm van Bybelse Spiritualiteit: 

 

� Die inhoud en fokus is God en Christus. 

 

� Die toepassing is om in geloof na die Woord van God te luister. 

 

� Die belewing is die ontmoeting met God deur middel van Gees-

vervulde woorde. 

 

� Die resultaat is geloof in Christus en ons Hemelse Vader. 
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Die struktuur van Bybelse Spiritualiteit: 

 

� God praat (spreek) en daardeur skep en ondersteun Hy lewe en 

verleen seëninge, en sodoende kom ’n verhouding tot stand. 

 

� As ons nie na God se stem luister nie en dit verwerp, of dit 

verontagsaam, dan bring daardie woorde vervloeking en lei dit tot die 

dood. 

 

� Ons ontvang die woorde van God in sy Geesvervulde Woord, en daar 

word van ons verwag om dit te glo en gehoorsaam. 

 

� Jesus is beide die Woord van God en Hy is die een wat God se woorde 

hoor, spreek en doen. 

 

� Ons vertrou en gehoorsaam God deur in sy Evangelie / Woord te glo. 

 

� Ons prys Hom, verkondig sy Woord aan andere, en ons bid tot God in 

antwoord op sy woorde. 

 

� Ons sien uit na die nuwe hemel en aarde wat sy Woord belowe. 

 

Die formaat en struktuur van Bybelse Spiritualiteit is dus dat God – die fokus – 

deur sy Geesvervulde Woord (die Skrif) spreek – die inhoud. Om die Woord 

uit te leef is nie net om dit te hoor nie, maar wel om daarna te luister. As jy 

God wil ontmoet of as jy gemeenskap met Hom wil hê deur Sy Woord, moet jy 

Hom beleef. Dit lei tot ’n reaksie van respons, naamlik dissipelskap. Al hierdie 

dinge is deel van ’n proses van transformasie wat uitloop op die ewige lewe in 

’n nuwe hemel en aarde. 
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 Gevolgtrekking 

 

Ten einde te verstaan en vir my studie te definieer “Wat Bybelse Spiritualiteit is”, 

het ek deur bostaande heen tot die gevolgtrekking gekom dat ’n mens tussen 

Bybelse Spiritualiteit as ’n teologiese akademiese dissipline en Bybelse 

spiritualiteit soos wat dit in die Bybel geopenbaar word, moet onderskei. Dit is 

ook belangrik om tussen die konsepte Bybelse Spiritualiteit en “Bybel en 

Spiritualiteit” te onderskei. 

 

1) Bybelse Spiritualiteit is ’n belewenis van God as ’n gevolg van ’n 

betrokkenheid met die Bybel 

 

Bybelse spiritualiteit is ’n betrokkenheid van sowel die individu as die 

gemeenskap met die Bybel wat tot gevolg het dat die spirituele lewe van die 

leser gevoed, gevorm, verryk word, wat uiteindelik tot ’n Bybelse spiritualiteit 

in die betrokke persoon / persone se lewe/ns lei. Hierdie is dus ’n 

transformerende betrokkenheid met die Bybel. Dit is wat dit beteken om die 

Godgegewe Woord deur middel van die Skrif te ontvang, te glo en te 

gehoorsaam, in antwoord op God. 

 

Bybelse spiritualiteit kan dus beskryf word as dié model, soos dit in die Bybel 

openbaar word, waarvolgens God roep en die mens op hierdie roep van God 

reageer. Bybelse spiritualiteit is dus ’n kommunikasieproses tussen God en 

die mens via die Bybel. Hierdie model moet die fundament wes vir ander 

modelle. 
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Dit is ook my oorwoë mening dat Christelike spiritualiteit nie los gemaak kan 

word van Bybelse spiritualiteit nie, veral nie in die huidige tyd nie. 

Schneiders (2002:141-142, vertaald), bevestig hierdie standpunt as sy sê: ’n 

kritiese beoordeling van die Bybelse teks is ’n noodsaaklike basis vir enige 

gebruik van die Bybel in die studie van Spiritualiteit. 

 

Dus is opregte Bybelse spiritualiteit, om die Bybelse teks nie net as antieke 

letterkunde te bestudeer nie, maar as die Woord van God wat in sy 

eksegetiese totaliteit bestudeer word. Bybel bestudering is beslissend vir 

opregte Bybelse spiritualiteit (vgl. Schneiders 2002:142). 

 

Du Toit (1993:28) beskryf Bybelse spiritualiteit as ’n lewenslange 

kommunikasieproses met God, waartydens God as die hoogtepunt, die 

wese van Bybelse spiritualiteit beskou kan word. Die Bybel bevat egter 

verskeie tradisies en tipes in hierdie verband. Die belangrikste aspekte van 

hierdie lewende gemeenskap met God is die praesentia Dei. 

 

2) “Bybel en Spiritualiteit” as twee konsepte 

 

Die Bybel is die Woord van God en dus die fundering en onderbou nie net vir 

Bybelse spiritualiteit nie, maar ook vir Bybelse spiritualiteite en vir Christelike 

spiritualiteite. Die Bybel, geïnspireer deur die Heilige Gees, tree as 

bemiddelaar op vir die spiritualiteitsbelewenisse36 van gelowiges. 

                                            

36 Pretorius (2008:147) bespreek in sy artikel twee belangrike vrae: (1) Wat word bedoel met 
geestelike belewenis binne die konteks van die Christelike spiritualiteit? en (2) Hoe moet daar 
onderskei word tussen ’n geestelike en godsdienstige belewenis? Vir Pretorius is belewenis / ervaring 
iets anders as blote optrede of gedrag. Belewenis of ervaring is “wat” ons dink en “hoe” ons glo. ’n 
Geestelike ervaring of belewenis in Christenskap verwys na die verpersoonliking van die geloof in 
Christus. 
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Christelike spiritualiteit is die uitleef van ’n ontmoeting met Jesus Christus. 

Dit is die manier waarop Christene poog om hulle belewenisse van God te 

verdiep (verinnig) of “om die teenwoordigheid van God te beoefen” (McGrath 

1999:2-3, vertaald). 

 

Die begrip “Spiritualiteit” kan dus oor die algemeen beteken die nuwe mens 

se antwoord op God se roepstem en alles wat daarmee gepaard gaan. 

 

3) Bybelse Spiritualiteit as ’n akademiese dissipline 

 

Wat is Bybelse Spiritualiteit? Daar is verskeie definisies vir hierdie 

vakwetenskap, maar ek sou dit soos volg omskryf: 

 

 Eerstens, Bybelse Spiritualiteit is ’n interdissiplinêre studieveld 

en is gevolglik deel van sowel Bybelkunde (“Biblical Studies”) 

as Christelike spiritualiteit, wat dus so onderling aan mekaar 

verbind word. 

 

 Tweedens bestudeer Bybelse Spiritualiteit deur eksegetiese 

beoordeling en vertolking die spiritualiteite in die Bybel 

(volgens inhoudelike fokus) as deurleefde 

openbaringsbelewenisse van God. Dit gaan dus nie om slegs 

’n rasionele of objektiewe ervaring nie, maar sluit ook 

persoonlike, innerlike en subjektiewe belewenis in. 
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 Derdens fokus Bybelse Spiritualiteit as ’n dissipline ook op ’n 

voortdurende kommunikasieproses tussen die gelowige en 

God via die Bybel, as ’n transformerende geestelike proses. 

 

Dus, behels Bybelse Spiritualiteit teorieë en praktyke van “die lewe deur die 

Gees” en van dissipelskap in die Bybel, maar dan deur eksegese. 

 

Bybelse Spiritualiteit moet ’n delikate balans handhaaf tussen ’n histories-

kritiese studie van die Bybel en die bereidwilligheid tot lewensveranderende 

potensiaal, en selfs al sou die begrip Bybelse Spiritualiteit onbekend wees aan 

baie, is die werklikheid van die uitlewing van Bybelse spiritualiteit in die praktyk 

nie onbekend nie (Schneiders 2002:133,140). 

 

Bybelse S(s)piritualiteit, wat, om Schneiders (1990:32) se woorde te gebruik, is 

juis ’n omvattende veld wat ook geïnteresseerd is in al die dimensies van die 

mens se lewe, en hoedat hierdie dimensies met mekaar in verband staan binne 

die ruimte van die (Christelike) godsdienstige belewenis. 
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HOOFSTUK 3 

ALGEMENE INLEIDINGSKWESSIES VAN HEBREËRS 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Ten spyte van die inleidingsprobleme in Hebreërs37, bevat die geskrif ’n rykdom 

van teologiese perspektiewe wat die bestudering daarvan oor en oor die moeite 

werd maak. Ten spyte van die intensiewe navorsing rondom die 

agtergrondkwessies - soos: Wie was die skrywer?, Wat was die historiese 

agtergrond en die Sitz im Leben van die lesers? Die literêre genre en die doel 

van die skrywe, ensovoorts - bly hierdie steeds vrae waarop daar gedeeltelike of 

geen oortuigende antwoorde bestaan nie. Lane (1991:xlvii), in die inleiding tot sy 

kommentaar, verwoord dit soos volg: 

 

Although these undefined issues continue to be addressed and defeated 

vigorously, no real consensus has been reached. 

 

Dit is dus nie so eenvoudig om klinkklare antwoorde te verskaf op die 

inleidingsprobleme van Hebreërs nie. 

 

Hierdie studie is nie in die eerste plek bedoel om ’n in-diepte ondersoek te wees 

na die inleidingsprobleme van Hebreërs nie; daarom word dit hier slegs hanteer 

as inleidende opmerkings. Tog is hierdie inleidende opmerkings oor die 

                                            

37 Die titel “Aan die Hebreërs” word reeds in sommige vroeë manuskripte van Hebreërs gevind as ’n 
hoofopskrif, maar was waarskynlik nie deel van die oorspronklike manuskrip nie (Mitchell 2007:14). 
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inleidingsprobleme of histories-kritiese probleme belangrik vir die onderwerp van 

die studie38. Die relevansie van die inleidingskwessies vir die spiritualiteit van 

Hebreërs sal ook verder bespreek word in die samevatting en gevolgtrekking 

aan die einde van hierdie hoofstuk. 

 

2. Inleidingskwessies 

 

Die studie van die inleidingskwessies is gesien vanuit twee perspektiewe, 

belangrik: Eerstens onthul dit die tipe vrae wat gevra is in die verlede, en die 

redes waarom dit gevra is (Ellingworth 1993:3). Die inleidingskwessies in 

Hebreërs wat in die verlede en tans nog bespreek en intensief nagevors word, 

en waarop daar tans nog verdere navorsing gedoen word, is die volgende: 

 

2.1 Die literatuursoort 

 

Die saak waaroor dit hoofsaaklik handel aangaande die literatuursoort van 

Hebreërs, is of Hebreërs ’n boek of ’n brief, ’n preek, ’n leerrede of ’n homilie 

in preekvorm is. Hebreërs is naamlik ’n Nuwe-Testamentiese literatuursoort 

wat anders as die ander briewe in die Nuwe Testament, geen briefaanhef 

het nie, maar tog wel ’n brief slot (Vgl. Gaebelein 1983:3; Du Toit 1990:73-

75). 

 

                                            

38 Porter (1997:592) stel die noodsaaklikheid hiervan, soos volg: “Therefore, the need to examine 
freshly these matters from time to time, in light of recent thinking and research, seems all the more 
necessary”. 
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Die Hebreërskrywer maak soos die ander skrywers van die Nuwe Testament 

gebruik van ’n bepaalde literatuursoort (vgl. Punt 1997:122-125) waarmee hy 

sy lesers wil oortuig van sy boodskap. Hy giet vir die doel of rede van sy 

skrywe die inhoud dus in ’n spesifieke literatuurvorm, sodat hy sy boodskap 

op die mees effektief moontlike wyse kan oordra. Daar is in die 

vakwetenskaplike literatuur verskeie mondelinge en geskrewe diskoerse wat 

aangebied word as ’n literêre vorm vir Hebreërs. Dit is veral op grond van die 

opbou, die gebruik van die Ou Testament, en die paranetiese gedeeltes 

daarin, dat daar egter gewoonlik voorkeur gegee word aan die standpunt dat 

Hebreërs eerder ’n preek as ’n brief is. Die literatuursoort van Hebreërs word 

naamlik benader vanuit vyf standpunte, wat ek skematies so wil voorstel: 

 

 

                      WOORD VAN 

                      VERMANING? 

 

                                  HOMILETIESE 

       RETORIEK?          LITERATUUR SOORT                     LEERREDE? 

                     VAN HEBREËRS   

 

                                       MIDRASH?     BRIEF?      
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Vorster (1990:74) noem Hebreërs ’n Joods-Hellenistiese preek. Die Hebreër-

geskrif word ook deur ander beskou as ’n leerrede. As ondersteuning van 

die standpunt word daar dan verwys na teksgedeeltes soos Heb. 2:5; 5:11; 

6:9; 8:1; 9:5. Die taalgebruik en retoriese styl van die skrywer word as ’n 

verdere motivering vir die standpunt gebruik.  

 

Die Hebreërskrywer verwys self na sy skrywe (Heb. 13:22) as λόγου τῆς 

παρακλήσεως – Ellingworth & Nida (1983:337) vertaal dit met “message of 

encouragement”, of “… in which I have exhorted you”, of “ … a short letter.” 

Hierdie selfde frase word ook in Handelinge 13:15 gebruik om te verwys na 

Paulus se preek in die Sinagoge in Antiogië in Pisidië. In Lane (1991:568) se 

kommentaar op vers 22 skryf hy die volgende: 

 

The writer characterizes his discourse as ὁ λόγος τῆς παρακλήσεως, “the word of 

exhortation”. 

 

Ellingworth & Nida (1983:337) se verskillende vertalings van Heb. 13:22 se 

Griekse teks is na my mening onduidelik en lewer nie ’n bydrae tot ’n 

oplossing in hierdie verband nie. 

 

Hierdie frase volgens Bruce (1964:413) toon duidelik aan dat Hebreërs ’n 

geskrewe homilie is, met enkele persoonlike opmerkings aan die einde. Tog 

vra hy die vraag: 

 

but could a document of this length be appropriately spoken of as written in few 

words? 
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Hy beantwoord die vraag deur te sê dat, al sou dit ’n brief genoem kan word, 

is dit nie in lengte so lank as Romeine en 1 Korintiërs nie: 

 

There is no need to suppose that the ‘word of exhortation’ might be confined to 

the concluding admonitions of Ch. 13:1-19. 

 

Lane (1991:lxx) beweer egter dat die “word of exhortation” in die Joods-

Hellenistiese en vroeë Christelike kringe gebruik is as idiomatiese, 

gevestigde uitdrukkings vir ’n preekvorm. Onlangse navorsers ontdek 

verdere aspekte wat elkeen op sy beurt weer lei tot beter insigte ten opsigte 

van die probleem. 

 

Thyen39(soos aangehaal in Mitchell 2007:14) wys byvoorbeeld op die gebrek 

aan bewyse oor hoedat Joodse en Christelike prediking gelyk het in die tyd 

voor die middel van die tweede eeu. Thyen kom tot die gevolgtrekking dat 

Hebreërs ’n unieke homilie is, van die tipe wat gelewer is in die sinagoge. 

Hebreërs, is volgens hom, die enigste voorbeeld van ’n volledig-bewaarde 

homilie van die tydperk (Lane 1991:lxx-lxxi).  

 

Donfried (1974:26) verwerp hierdie vorm-kritiese verwysing na ’n preek of 

homilie as hopeloos vaag en spekulatief, omdat daar feitlik geen duidelikheid 

is oor hierdie soort van genres in die eerste eeu n.C. nie (Lane 1991:lxx-

lxxi). In 1984 reeds reageer Wills (1984:293) egter op die standpunte en 

                                            

39 Thyen (soos aangehaal in Mitchell 2007:14) open ’n totale nuwe area in die genre-studies van 
Hebreërs. Hy baseer sy studie op Philo se allegoriese kommentaar op Genesis, 1 Clement, 4 
Makkabeërs, Jakobus, Hebreërs, dele van 1 en 3 Makkabeërs, Stephanus se toespraak in Hand. 7, 
Didaché 1-6 en 16, Barnabas, die Herder van Hermas, dele van Tobia, die Testament van die Twaalf 
Patriarge, en die Wysheid van Salomo. 
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toon deur sy navorsing aan dat dit tog moontlik is om ’n rekonstruksie te 

maak van ’n Joods-Hellenistiese en vroeë Christelike mondelinge 

preekvorm, naamlik deur gebruik te maak van Handelinge 13:16-41 as 

paradigma. ’n Mondelinge preekvorm se kumulatiewe oortuigingskrag het 

gelê in die progressie vanaf ’n voorbeeld van outoriteit tot ’n gevolgtrekking 

en daarna ’n finale vermaning of aanmoediging, en het gesamentlik bygedra 

tot ’n mondelinge preekvorm wat geskik was vir die Hellenistiese sinagoges 

en vroeë huiskerke. Hierdie herhaalde mondelinge preekpatroon is deur die 

Hebreërskrywer gebruik, maar met aanpassings, om ’n meer gesofistikeerde 

preekstruktuur te skep (Lane 1991:lxxii; Lincoln 2006:11). 

 

Black (1988:1-18) beklemtoon die ooreenkomste wat daar is tussen die 

preekvorm, soos deur Wills aangetoon, met die klassieke retoriese vorm. Die 

woord van vermaning oftewel “word of exhortation” word naamlik 

teruggevind in die klassieke retoriek40 van daardie tyd. Die dokumente, met 

die insluiting van Hebreërs was, nie net bedoel vir die oog (dus om gelees te 

word) nie, maar ook vir die oor (om na geluister te word), en was gebruik 

met die spesifieke doel om te oortuig of te oorreed (Lane 1991:lxxiii). 

Hiermee word die stellings van Thyen en Donfried dat die verwysing na 

Hebreërs as ’n preek of ’n homilie hopeloos vaag en spekulatief is, as 

ongeldig getoon. Black (1988:1-18) beskou Hebreërs as ’n vroeë Christelike 

preek wat ’n hoogs genuanseerde en gesofistikeerde vorm vertoon. 

 

Attridge (1990:215-217, 223) beveel aan op grond van ’n inleidende analise, 

dat die “homilie” of “woord van vermaning” vorm, eerder gesien moet word 

as, soos hy dit verwoord: “a sub-genre within the generic taxonomy of 

                                            

40 Retoriek in die Nuwe Testament word gebruik om ’n bepaalde emosie by die hoorders op te wek 
met die doel om hulle te oortuig om in ’n spesifieke denkrigting te beweeg (DeSilva 2000:39-40). 
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parentheses” - ’n voorstel wat ook ondersteun word deur Gammie (1990:41-

77). 

 

Kommentatore vestig die aandag op die midrastiese elemente in Hebreërs 

en wys daarop dat daar sekere teks gedeeltes in die homilie is wat 

midrashim is. Buchanan (1972:xxi-xxii) beskou die eerste twaalf hoofstukke 

van Hebreërs as ’n homiletiese midrash41 op Psalm 110. Tönges, in Mitchell 

(2007:16-17), sien Hebreërs as ’n teksgedeelte, Jesus Midrash wat beteken 

dat alhoewel die Hebreërskrywer ’n Joodse metode van Skrifinterpretasie 

volg, sy midrash-uitleg onderskei kan word van die Joodse midrash omdat 

dit Christologies van aard is. Tönges erken egter ook dat die grootste 

struikelblok in haar hipotese ’n tekort aan dokumentêre bewyse en 

ooreenkomste met latere homiletiese midrash-vorme is (vgl. Lincoln 

2006:69-72). 

 

’n Verdere belangrike aspek oor die literatuursoort van Hebreërs, is die 

aspek van diskoersanalise. In die verband, volgens Lane (1991:lxxxv-

lxxxvii), benader navorsers Hebreërs vanuit verskillende vertrekpunte: 

 

� Büchsel (soos aangehaal in Lane 1991:llxxxv) onderstreep die 

belangrikheid van die verandering van die genre wat wissel tussen 

uitleg en vermaning. Sy insigte word deur Gyllenberg (1957-

58:137-147) verder uitgewerk en verfyn, en bly ’n belangrike 

perspektief en vertrekpunt in die vasstelling van ’n literêre struktuur 

vir Hebreërs. 

 
                                            

41 Midrash is ’n Joodse voortskrywingsmetode van Skrifeksegese wat algemeen bekend was in die 
rabbynse Judaïsme (vgl. Mitchell 2007:16). 
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� Thien (1902:74-86) ontdek in sy navorsing dat die skrywer die 

primêre temas as inleiding gebruik tot die gedeeltes waar hy die 

betrokke tema in meer detail ontwikkel en uitwerk. 

 

� Vaganay (1940:271-272) bevorder die gesprek oor die struktuur 

van Hebreërs wanneer hy, wat hy noem, “hook-words” identifiseer 

wat regdeur die geskrif voorkom. Hierdie “haak / hoek-woorde” was 

’n destydse retoriese metode om twee groter blok-eenhede saam 

te bind. Met die plasing van ’n kernwoord aan die einde van ’n 

eenheid en die herhaling daarvan aan die begin van die volgende 

eenheid, gebruik die skrywer dit as ’n merker in die oorgang van 

een gedeelte na die ander. 

 

Hebreërs word dus algemeen beskou as deel van die artistieke Christelike 

literatuur en is ’n retoriese diskoers, beide in styl en in vorme van 

argumentering. Hebreërs is by uitnemendheid ’n geskrif wat retories 

geanaliseer moet word. Met die analise en interpretasie42 van Hebreërs is dit 

egter belangrik dat sowel die leser as die interpreteerder sensitief moet wees 

vir die wisseling van ’n mondelinge na ’n skriftelike struktuur, en dan weer 

terug na ’n mondelinge struktuur. Die skrywer verklaar in Heb. 13:22 dat hy 

sy preek of homilie van vermaning net kortliks op skrif stel, met die gevolg 

dat dit nou moontlik is om Hebreërs te bestudeer, alhoewel dit nie aanvanklik 

sy oorspronklike bedoeling daarmee was nie (Lane 1991: lxxv). 

                                            

42 Hebreërs word geïnterpreteer as prinsipieel óf apologeties, korrektief, polemies, óf vermanend in 
aard en intensie (Isaacs 1992:27). 
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Retoriek speel duidelik ’n belangrike rol in Hebreërs. Lincoln (2006:15-16) 

noem drie hooftipes antieke retoriek,43 naamlik: 

 

1) Juridiese retoriek is besorg oor beskuldigings en verdediging, 

maak ’n uitleg van die betrokke saak, en beredeneer wat 

regverdig en onregverdig is. Hierdie soort retoriek is nie toepaslik 

op Hebreërs nie, omdat dit nie ’n apologetiese diskoers is nie. 

 

2) Beraadslagings retoriek is besorg oor die oortuiging, afraaiing 

en aansporing van die lesers of hoorders om ’n bepaalde koers in 

te slaan of aksie te neem44. Hierdie soort retoriek lê klem op dit 

wat voordelig en skadelik is. Hierdie tipe retoriek is toepaslik op 

Hebreërs. 

 

3) Epideiktiese retoriek prys en blameer; dit is besorg oor wat 

opreg of onopreg is, en het ten doel om instemming en 

verkleefdheid aan waardes te bevorder of teen te werk. Hierdie 

retoriek is in ’n groot mate toepaslik op Hebreërs. 

 

Die Hebreërskrywer is primêr besorg oor die toekoms en die aksies van sy 

eerste lesers, en ontwikkel teologiese argumente van waaruit waarskuwings, 

opdragte en aanmoedigings volg, om daardeur sy lesers se 

spiritualiteitslewens aan te spreek. Hiervoor gebruik hy, soos die antieke 

                                            

43 Die etos van die antieke retoriek verwys na die karakter van die spreker in die diskoers; pathos 
verwys na die opwekking van sy gehoor se emosies ter bevordering van sy stelling; logos verwys na 
die beredenering van die argument van die diskoers (Lincoln 2006:17-19). 
44 Retoriese analise bied ’n rykdom van insigte in hoedat die tekste in die Nuwe Testament hulle 
lesers en hoorders oortuig om in ’n spesifieke geestelike rigting te beweeg of aksie te neem (DeSilva 
2000:39). 
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redenaars van sy tyd, retoriese tegnieke. Ek noem hier kortliks enkele 

retoriese tegnieke soos dit van toepassing is op Hebreërs, (Lincoln 2006:19-

21; DeSilva 2000:37-39): 

 

1) Synkrisis – vergelyk verteenwoordigende begrippe of figure 

met mekaar met die uitsluitlike doel om die voortreflikheid / 

verhewenheid van die een bo die ander te stel. Byvoorbeeld, om 

die superioriteit van Jesus as die openbaring van God te stel 

bokant die ouer vorme van openbaring (Hoofstukke 1-3) en die 

vergelyking van Jesus met Moses in Heb. 3:1-6 of met die 

priesterlike priesterskap in Heb. 7:1-10:18. 

 

2) Amplifikasie (vergroting) – is woord patrone wat gebaseer is op 

parallelismes en die ontwikkeling van temas. Byvoorbeeld, die 

verskillende maniere waarop die Hebreërskrywer die tema van 

Jesus se Hoëpriesterskap ontwikkel en parallelle trek met die 

Hoëpriesterskap van die Ou-Testamentiese Hoëpriesters (Heb. 

4:14-5:10; 7:1-8:13). 

 

3) Anafoor – is die herhaling van ’n woord of woorde in 

opeenvolgende gedeeltes van die diskoers en kan beskou word 

as ’n meer spesifieke aspek van amplifikasie. Byvoorbeeld, die 

drievoudige gebruik van die frase “vir ewig” in Heb. 7:21, 24, 28, 

of die agtien voorkomste van “deur die geloof” en die herhaling 

van die woord “geloof” in Heb. 11:1-40. 
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4) Alliterasie – is ’n ander tipe vorm van herhaling, maar in die 

geval van alliterasie is dit die herhaling van die klanke van ’n letter 

of van lettergrepe. Byvoorbeeld, van die twaalf Griekse woorde in 

Heb. 1:1, begin drie van die eerste vier en twee van die laaste vier 

met die letter “p” (Πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς 

λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις). 

 

5) Insluiting – is ’n verdere tipe van herhaling wat bestaan uit die 

reprodusering van ’n term of terme aan die einde van ’n eenheid 

wat aan die begin daarvan gebruik is. So byvoorbeeld is daar aan 

die begin van Heb. 6:13-7:28 sprake van God se eedswering 

(Heb. 6:13), God se belofte (Heb. 6:16) en Jesus as Hoëpriester 

vir ewig (Heb. 6:20), terwyl daar aan die einde van Heb. 6:13-7:28 

teruggekeer word na die eedswering en belofte van God (Heb. 

7:21, 28) en die Hoëpriester wat Seun is vir ewig (Heb. 7:28). 

 

6) Chiasme – is ’n stylvorm wat die woordorde in parallelle 

sinsdele en of paragrawe omkeer en in die patroon van A-B-B-A 

te rangskik, byvoorbeeld in Heb. 4:16 is die orde wisseling van die 

Griekse woorde, “ontvang genade” en “genade vind”, sodat die 

eerste werkwoord en naamwoord korrespondeer met die tweede 

naamwoord en werkwoord in ’n chiastiese styl. 

 

7) Voorbeeldigheid – is die toepassing van voorbeelde, 

byvoorbeeld die afbeelding van persone uit die geskiedenis van 

Israel in Heb. 11:1-40. Die geloofshelde is voorbeelde van hoe ’n 

volhardende geloofslewe moet lyk en waartoe die lesers in Heb. 
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10:19-39 opgeroep word om hulle voorbeelde na te volg en in 

Heb. 11:1, 2 word geloof beskryf. 

 

8) Hiperbole – oorbeklemtoning / oorbeklemtoning van woorde vir 

die bewerkstelliging van effek. Byvoorbeeld, die bewering of te 

suggereer dat sekere mense die Seun van God weer kruisig 

(Heb. 6:6) is duidelik nie ’n letterlike verwysing nie, asof Jesus 

weer deur hulle gekruisig word nie, maar deur dit te so te stel 

bereik die skrywer die maksimum retoriese impak. 

 

9) Klasieke en retoriese teorie. Die uitleg-gedeeltes waarin die 

skrywer argumenteer “van minder na meer” (byvoorbeeld, Heb. 

7:4-10; 2:1-4; 10:26-31) en hy ’n beroep doen op sy lesers deur 

middel van retoriese “temas” soos: Openbaring van God deur sy 

Seun (Heb. 1:1-2:18); die Hoëpriesterlike karakter van die Seun 

(Heb. 3:1-5:10); getrouheid aan God deur middel van volhardende 

geloof (Heb. 11:1-12:13). 

 

 Gevolgtrekking 

 

Vir Swain, Smith & Challenor (1972:5) is dit onmoontlik om Hebreërs in enige 

kategoriese literêre genre te plaas, behalwe vir hoofstuk 13 wat met ’n brief-slot 

eindig. Op grond van die nuutste navorsing en bogenoemde argumente en 

beredenering is daar egter genoeg getuienis om met oortuiging te kan aanvaar 

dat die Hebreërskrywer nie sy skrywe in die eerste plek bedoel het as ’n brief 

nie, maar eerder as ’n mondelinge preek of ’n retoriese diskoers waarna sy 

lesers moes luister. Die Hebreërskrywer slaag daarin om aan sy lesers die 
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ervaring te gee asof hy self met hulle praat. Hy is so suksesvol daarin dat 

wanneer die lesers sy skrywe lees, hulle dit ervaar asof hy self by hulle 

teenwoordig is. Lane (1991:568) verwoord dit soos volg: 

 

When the writer appeals to the members of the assembly to listen willingly to “the 

word of exhortation” he has prepared, he uses the customary idiom for a sermon. 

 

Deur die kundige gebruik van alliterasie, mondelinge imperatiewe, euforiese 

frases, vreemde woordorde waarmee hy sy lesers se aandag behou, en ander 

literêre metodes, slaag die Hebreërskrywer by uitnemendheid daarin om sy 

boodskap effektief oor te dra aan sy bedoelde lesers. 

 

As ’n verwoording van my eie standpunt maak ek gebruik van Lane (1990:lxxv) 

se bewoording: 

 

Hebrews is a sermon prepared to be read aloud to a group of auditors who will 

receive its message not primarily through reading and leisured reflection orally. 

Reading the document aloud entails oral performance, providing oral clues to 

those who listen to the public reading of the sermon. This complex reality 

underscores the importance of rhetorical form and subtleties of expression in this 

homily. Hebrews was crafted to communicate its point as much aurally as 

logically. In point of fact, aural considerations, in the event of communication, 

often prove to be the decisive ones. 

 



53 

 

Die skrywer van Hebreërs noem sy skrywe in Heb. 13:22 ’n “woord van 

aanmoediging” en nie “vermaning” nie45. Hy plaas dus daarmee die klem op 

“aanmoediging”, en dit is volgens Swain, Smith & Challenor (1972:5) die beste 

beskrywing van die literêre genre van Hebreërs, wat die ander moontlike literêre 

genres in sigself opneem. Die Hebreërskrywer bevorder teologie in die diens van 

aanmoediging en vermaning, terwyl die vermaning op sy beurt vanuit die teologie 

opkom. Holbrook (1989:27) gebruik die woord “vermaning” en nie die woorde 

“aanmoediging en vermaning” nie. 

 

Hebreërs is dus nie ’n boek of ’n brief nie, maar eerder ’n homiletiese leerrede, 

’n woord van vermaning / aanmoediging, in ’n sekere sin ’n midrash en ook ’n 

retoriese homiletiese diskoers. Volgens Holbrook (1989:27-28) word ’n brief 

geskryf vanuit ’n diepgewortelde emosie en opgewondenheid; ’n homilie of 

preek word daarenteen geskryf vanuit ’n deeglike vooraf beplanning. Tog word 

dit ook nie geskryf in isolasie van die eerste lesers se lewe nie, maar dit hou 

gedurig die hoorders of lesers se nood en behoeftes in gedagte. In Hebreërs 

dien die teologiese beredenering ’n spesifieke en praktiese doel in die lewe van 

die lesers. 

 

Daar kan met oortuiging op grond van Heb. 13:22 aanvaar word dat Hebreërs 

nie in wese ’n brief is nie, maar wat ek wil noem ’n “pastoraal-retoriese preek” 

wat deur middel van vermanende argumente en aanmoedigings sy bedoelde 

lesers wil inspireer om enduit te volhard in hulle geloof. 

 

                                            

45 In Hoofstuk 6 beredeneer en motiveer ek my keuse en voorkeur vir die gebruik van die woord en 
konsep “aanmoediging”. 
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Hebreërs is duidelik nie ’n geskrif wat op die ingewing van die oomblik geskryf 

was nie, maar die Hebreërskrywer was deeglik bewus van sy eerste lesers se 

teleurstellings en geloofsprobleme. Sy skrywe word in die proses die voertuig 

waardeur God dit wat hy gedoen het in Jesus kommunikeer. Die 

Hebreërskrywer gryp die gedagtes en emosies van sy hoorders en lesers aan 

deur sy skriftuurlike, teologiese en Christologiese prediking. God gebruik die 

Hebreërskrywer met sy retoriese vermoëns, sy teologiese insigte en sy 

pastorale hart om ’n homiletiese leerrede te skryf wat God se Woord aan mense 

sou wees. 

 

2.2 Die Skrywer 

 

Die debat oor die outeurskap van Hebreërs is ’n debat wat sedert die tweede 

eeu n.C. gevoer word. Van die begin af was die algemene standpunt 

gehuldig dat Paulus Hebreërs geskryf het (kyk Ellingworth 1993:3-13 vir ’n 

in-diepte bespreking). Die oudste voorstaander van die standpunt was 

Pantaenus van Alexandrië (Lincoln 2006:3). Die oudste manuskrip van 

Hebreërs, papirus 46, wat ’n getuie van die Aleksandrynse tekstipes is, plaas 

hierdie boek direk na Paulus se brief aan die Romeine. Ander manuskripte 

plaas Hebreërs weer onder die briewe van Paulus of direk daarna (Mitchell 

2007:2). In die amptelike kanon lyste van die vierde en vyfde eeu word 

Hebreërs gereken as deel van die veertien briewe van Paulus, en word dit 

geplaas voor die persoonlike briewe van 1 en 2 Timoteus, Titus en Filemon, 

maar meer dikwels aan die einde daarvan (Brown 1997:693). 

 

Sommige verwys na Hebreërs as ’n geskrif wat onder ’n skuilnaam geskryf 

was. Brown (1997:693) verkies dit egter om eerder daarna te verwys as ’n 

anonieme geskrif, omdat daar nie uitdruklik gesê word wie die skrywer was 
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nie. Die geskiedenis vertel dus op ’n manier sy eie verhaal oor die 

outeurskap van Hebreërs.  

 

Die Aleksandrynse oortuiging dat Paulus die outeur was het die Oosterse en 

later (aan die einde van die vierde eeu) die Westerse Christendom in die 

kwessie rondom die opneem daarvan in die kanon, sterk beïnvloed (Bruce 

1964: xxxvi). Dit was Hieronimus en Augustinus wat die Weste daarvan 

oortuig het om ’n Pauliniese outeurskap te aanvaar (Bruce 1964:xxxiii). Dit 

het daartoe aanleiding gegee dat Hebreërs toe tog wel in die kanon 

opgeneem is, maar onder die opskrif “van Paulus die Apostel”. Ten spyte 

daarvan dat Hebreërs kanon status verkry het deur die assosiëring daarvan 

met Paulus, word daar deur die meerderheid navorsers vandag met 

oortuiging aanvaar dat dit nie Paulus was wat Hebreërs geskryf het nie 

(Lincoln 2006:34). 

 

Nuwe debatte oor die outeurskap van Hebreërs is tydens die Reformasie 

hervat. Aan die begin van die twintigste eeu bied Adolf von Harnack verdere 

nuwe getuienis aan oor die outeurskap van Hebreërs deur voor te stel dat 

die medewerker van Paulus, Priscilla, die skrywer was. Hoppin (soos 

aangehaal in Mitchell 2007:5) argumenteer op grond van sekere 

grammatikale gronde dat die skrywer ’n vrou was. Ten spyte van Hoppin se 

verbeeldingryke en kreatiewe pogings om dit te bewys, slaag sy nie daarin 

nie (Mitchell 2007:4). 

 

Oor wie presies die skrywer dan was, is daar by alle ernstige navorsers van 

Hebreërs steeds onsekerheid. Elkeen van die navorser het ’n eie teorie, 

argument en standpunt oor wie die moontlike skrywer kon wees. Selfs die 

kerkvaders het nie eenstemmigheid oor die outeurskap van Hebreërs gehad 

nie. Die outeurskap word aan name gekoppel soos die van Paulus, Apollos, 
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Barnabas, Lukas, Stephanus, Timoteus, Clemens van Rome, Priscilla en 

Aquila wat kontak met Apollos gehad het (Hand. 18:26), en selfs ook Silas 

en Phillipus. Daar is verskeie hoedanighede wat die verskeie persone as die 

skrywer van Hebreërs pas, soos Apollos wat volgens Hand. 18:24, 26, 28vv 

’n Jood was wat uit Aleksandrië afkomstig was. Hy was goed onderlê in die 

uitleg van die Skrifte en ’n vurige leermeester. Uit 1 Kor. 1:12; 3:4vv; 16:12 

weet ons dat hy op sy eie sendingwerk gedoen het. Origenes was van opinie 

dat alhoewel Hebreërs se gedagtegang byna dieselfde is as die van Paulus, 

verskil hulle tog van mekaar in styl (Mitchell 2007:2). Die Kanon van 

Muratori, Irenaueus, Hippolytus en Gaius van Rome se standpunt was dat 

dit Paulus was wat Hebreërs geskryf het. Ambrosiaster het op sy beurt 

Hebreërs nie ingesluit in die versameling van Pauliniese briewe nie; vir hom 

was Hebreërs ’n anonieme geskrif (Bruce 1964:xxxviii). Luther die 

kerkhervormer is op sy beurt ’n voorstaander daarvan dat Apollos Hebreërs 

geskryf het (vgl. Mitchell 2007:4; Gaebelein 1981:6). 

 

Volgens Heb. 13:19 was die skrywer na alle waarskynlikheid goed bekend 

aan die mense aan wie hy sy skrywe gerig het. Die kort nota-verwysings in 

Heb. 13 is egter onvoldoende om die skrywer mee te identifiseer. Alhoewel 

daar met redelike oortuiging deur sommige beweer word dat die skrywer 

deel was van die Pauliniese groepering en dat hy saam met Timoteus gereis 

het (Heb. 13:23), was Paulus sonder twyfel nie die skrywer nie (vgl. Vanhoye 

1989:3-5). Waarskynlik was dit iemand anders, wat moontlik deel was van 

die direkte hoorders van die Evangeliese boodskap (Heb. 2:3-4). Ek noem 

net kortliks die argumente ten gunste van ’n Pauliniese outeurskap van 

Hebreërs: (vgl. Brown 1997:693-695): 

 

1) Paulus se verhouding met Timoteus is een van die argumente wat 

hiervoor gebruik word. In Heb. 13:23 – “Broer Timoteus” wie se naam 

net hier in Hebreërs voorkom, in Hand. en ook nog op tien ander 
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plekke in die Pauliniese briewe waar hy “broer” genoem word deur 

Paulus in onder andere 1 Tess. 3:2; Film. 1; 2 Kor. 1:1; Kol. 1:1. Die 

teenargument voer egter aan dat Timoteus tog seer sekerlik ook baie 

naby aan die ander gelowiges was. 

 

2) Die groeteboodskap aan die einde van Heb.13:20-24, word as ’n 

argument gebruik vir steun vir ’n Pauliniese outeurskap, en wat 

volgens die ondersteuners van die argument sterk ooreenkomste toon 

met die groetvorm van die ander briewe van Paulus. 

 

3) Die teks verwysing na Hab. 2:3-4 in Heb. 10:37-38, wat ook 

deur Paulus gebruik word in Gal. 3:11; Rom. 1:17 word as ’n 

argument gebruik vir Paulus as outeur. Die teenargument voer 

aan dat die Hebreërskrywer se intensie of bedoeling van die 

aanhaling nie dieselfde is as die van Paulus nie. Paulus se 

fokus is op die juridiese aspek van die regverdigmaking deur 

die geloof, terwyl die Hebreërskrywer weer fokus op twee 

verbandhoudende vrae: 

 

1) Hoedat ’n Christen verseker kan wees van deelname aan die 

finale verlossing. 

 

2) Waarop die gelowige se hoop gegrond moet wees om hierdie 

doel te bereik. 

 



58 

 

 In vers 39 antwoord die Hebreërskrywer self hierop: Die doel 

van die gelowige moet wees om te volhard in die geloof, en die 

volharding van die gelowige word gedryf en gemotiveer deur 

die geloof. 

 

Alhoewel daar twyfel bestaan oor wie die Hebreërskrywer dan was, word 

daar met algemene oortuiging aanvaar dat hy goed bekend was met die 

Griekse literatuur en met die Joods-Hellenistiese skryfstyl, taal, tradisies en 

teologiese konsepte. Hy het goeie onderrig ontvang in die formele retoriek 

en Hellenistiese standaarde. Hy was ’n opregte godsdienstige mens, ’n 

pastorale teoloog en ’n charismatiese leier (Lane 1991:xlvii-li; vgl. Isaacs 

1992:46-49). 

 

Volgens Brown (1997:695) is die kwaliteit van die Hebreërskrywer se Grieks 

en sy hantering van die Griekse geskrifte ’n bewys dat hy ’n Joodse Christen 

was, met goeie onderrig in die Hellenisme en met ’n beperkte kennis van die 

Griekse filosofie. Alhoewel sy allegoriese styl van hermeneutiek parallelle 

vertoon met Philo en met die Aleksandrynse Skrifinterpretasie, is die 

standpunt dat hy afkomstig sou wees van Aleksandrië ongegrond. Sy 

leermeesters het waarskynlik dieselfde teologiese uitkyk gehad op Christus 

(Heb. 2:3) as wat die Hellenistiese beweging gehad het op die Joods 

kultiese erfenis. 

 

Dit is verder Brown (1997:696) se standpunt dat die skrywer nie deel kon 

wees van die eerste generasie Christene nie, omdat hy afhanklik was van 

hulle wat Jesus self gehoor het (Heb. 2:3), en ook dat sy lesers of hoorders 

alreeds gelowiges vir ’n geruime tyd was (Heb. 5:12; 10:32). Hierdie 

standpunt geniet wye ondersteuning. 
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Brown (1997:693) vra die vraag: 

 

Could the writer of Heb have been a Hellenist preacher trying to win over 

Hebrew Christians to his persuasion? 

 

Indien, volgens Brown, die lesers Jode was wat onder aanvoering van 

Petrus en Johannes gereeld die tempel besoek het (Heb. 3:1), dan sou die 

aanname dat hulle die skrywer geken het sekerlik ook geldig wees. Baie 

navorsers huldig juis die standpunt dat die teologie van Johannes 

Hellenisties van aard was en dat Hebreërs hierby sou aansluit. Dit sou 

gevolglik op grond van hierdie standpunt wees dat hy die Joodse kultus46 

wou vervang. In die lig van hierdie argument kan die gevolgtrekking gemaak 

word dat die skrywer van Hebreërs inderdaad ’n Hellenistiese prediker kon 

wees. Die ooreenkomste van Hebreërs met die Joods-Hellenistiese 

skrywers, met spesifieke verwysing na Philo en die outeur van die Wysheid 

van Salomo, asook sy eksegetiese metodes, bevestig volgens Lane 

(1991:lxxi) dat die Hebreërskrywer ’n Hellenisties-Joodse Christen was. 

 

 Gevolgtrekking 

 

Ten spyte van al die argumente en beredeneringe is die ironie van die saak dat 

die mees gesofistikeerde retorikus en ’n elegante teoloog van die Nuwe 

Testament steeds onbekend is. Daar kan hoogstens aanvaar word dat hy ’n 

Hellenisties-Joodse Christen was, ’n onderwyser / leraar, ’n vroeë Christen (Heb. 

2:3), en dat dit beslis nie Paulus was nie (vgl. Du Toit 1990:76-78; Gaebelein 

                                            

46 Volgens Isaacs (1992:76) het die Joodse kultus nie ’n bedreiging ingehou vir die Christelike geloof 
nie, omdat laasgenoemde nog nie apart operatief was nie. 
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1981:6). Origenes (Gaebelein 1981:7) het gesê: “Who wrote the Epistle, God only 

knows the truth”. 

 

2.3 Die eerste lesers 

 

“Die brief aan die Hebreërs” staan as ’n opskrif vir Hebreërs in baie 

Bybelvertalings. Die woorde “aan die Hebreërs” is eers heelwat later deur ’n 

sekretaris of ’n redakteur bygevoeg47. Hierdie opskrif is na alle 

waarskynlikheid so geformuleer en gebruik op grond van gevolgtrekkings 

wat gemaak word vanuit die teks van Hebreërs. Net soos in die geval van 

die outeurskap van Hebreërs, is dit nie baie duidelik wie die bedoelde lesers 

was aan wie die Hebreërskrywer geskryf het nie. In verband met die 

vraagstuk oor wie die eerste lesers is, word op grond van Hand. 6:1-6 en 

7:47-50 ’n hipotese geformuleer wat ’n onderskeid tref tussen twee tipe 

Joodse Christene (Brown 1997:693), naamlik: 

 

1) Helleniste, wat onder aanvoering van Stefanus ’n radikale afkeurende 

standpunt in geneem het jeens die Tempel in Jerusalem ( Hand. 7:47-

50). 

 

2) Hebreërs, wat onder aanvoering van Petrus en Johannes gereeld na 

die Tempel toe gegaan het om daar te aanbid (Hand. 3:1). 

                                            

47 “Aan die Hebreërs” is volgens Vanhoye (1989:1-2) nie deel van die oorspronklike teks nie, maar is 
waarskynlik eers later daaraan toegevoeg sonder dat dit betrekking het op die teks. In die verband is 
daar ook ’n duidelike verskil tussen die briewe van Paulus en Hebreërs. Die Jode word nie in die teks 
genoem nie. Paulus gebruik die woorde Jode, Israeliete, en enige verwysing na die besnydenis so 
dikwels nie. 
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Die bewering dat die lesers in ’n stedelike area48 gewoon het waarin daar, 

soos dit bekend gestaan het, “huiskerk” gehou is, word ondersteun deur 

teksgedeeltes soos Heb. 13:1-6; 13:14; 3:6b; 10:21, 25.  Hierdie huiskerke 

het moontlik bestaan uit Joodse Christene, heidene wat Christene geword 

het, of dit kon ’n spesifieke groep gelowiges gewees het wat in ’n bepaalde 

area soos Jerusalem of Rome gewoon het. Daar kan egter met sekerheid 

aanvaar word op grond van teksgedeeltes soos Heb. 3:1 e.v.; 6:4-9; 10:23, 

dat die eerste lesers wel vroeëre Christene was aan wie die skrywer geskryf 

het. Oor of hulle bekeerlinge vanuit die Judaïsme of uit die heidendom was, 

is daar onsekerheid. Hulle sosio- religieuse wortels was waarskynlik Joods, 

en hulle het deelgeneem aan ’n Hellenistiese sinagoge-lewenstyl. Lane 

(1991:liii-lv) se argumente vir hierdie standpunt is: 

 

1) Dat hulle verwysingsbron ’n Bybelvertaling in oud-Grieks was. 

 

2) Dat die skrywer sonder huiwering na Bybelse verhale en gebeure kon 

verwys sonder dat dit vir hom nodig was om daarop uit te brei, omdat 

sy lesers met die inhoud daarvan goed bekend was (Lane 1991:liii-lv). 

 

Volgens Brown (1997:697) kan die omstandighede van die eerste lesers in 

periodes van drie fases ingedeel word, naamlik: 

 

                                            

48 Die aandag word veral gefokus op Jerusalem en Rome. Die Jerusalem-area hipotese word 
gegrond op die geadresseerdes as Joodse Christene wat gedurig in die versoeking gekom het om 
terug te keer na hulle aanbidding in die Tempel en die offerpraktyke wat steeds in Jerusalem beoefen 
is. Die Rome-hipotese word gegrond op Hand. 18:2 wat impliseer dat Joodse Christene onder die 
Jode was wat verban is uit Rome onder Claudius (49 n.C.). Ongeag of Hebreërs gestuur is na Rome, 
was daar Christene in Italië (Brown 1997:698-699). 



62 

 

1) ’n Fase, toe die lesers die boodskap van die Evangelie gehoor en dit 

aangeneem het en as Christene begin leef het (Heb. 2:3-4; 6:4-5). 

 

2) ’n Fase, waarskynlik voor die skryf van Hebreërs, toe die lesers een 

of ander vorm van lyding - vervolging, bespotting en vernederings - 

moes deurmaak (Heb. 10:32-34). 

 

3) ’n Fase, waarskynlik tydens die skryf van Hebreërs, waarbinne die 

aktiewe vervolgings van gelowiges tot ’n einde gekom het, maar 

waartydens daar steeds spanning en afvalligheid49 van die Christelike 

geloof voorgekom het. Waarskynlik was daar ook nog die 

moontlikheid van verdere vervolgings wat in die toekoms weer kon 

voorkom (Heb. 13:13, 5:11; 6:12). 

 

Na aanleiding hiervan sou beredeneer kon word dat daar slegs twee 

moontlike groepe eerste lesers kon wees, naamlik: Jode wat Christene 

geword het – Joodse Christene50, en heidene wat Christene geword het – 

heidense Christene. Ek sou ’n derde groepering hiertoe byvoeg, naamlik ’n 

gemengde groep lesers wat bestaan het uit sowel Joodse as heidense 

bekeerlinge. Vir die standpunt ten gunste van Joodse Christene word 

geargumenteer dat: 

 

1) Die inhoud van Hebreërs is deurspek van onderwerpe wat ’n sentrale 

plek inneem in die Judaïsme, en op grond hiervan is die skrywe 

                                            

49 Kyk DeSilva (2000:234-240) vir ’n bespreking van afvalligheid as ’n onvergeeflike sonde. 
50 Indien die eerste lesers Joodse Christene was, kan die vraag gevra word: Van watter soort 
Judaïsme was hulle afkomstig – Palestyne of die Diaspora, van die hoofstroom van Judaïsme of van 
die heterodokse Jode? Buchanan beskryf die eerste lesers as Diaspora Joodse Christene wat 
terugkeer uit Jerusalem om te wag op die parousia (Isaacs 1992:24-25). 
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hoofsaaklik bedoel vir ’n Joodse gehoor. In reaksie op hierdie 

standpunt word beredeneer dat die onderwerpe en teologiese 

aspekte nie noodwendig direk verband hou met die situasie van die 

eerste lesers nie, en dat in die paranetiese gedeeltes daar geen 

eksplisiete vermanings teen die terugkeer na die Judaïsme is nie. 

Hierdie vermanings kon dus argumentshalwe ook aan Heidense 

Christene gerig wees (Lincoln 2006:36). 

 

2) Die eerste lesers moontlik in die Jerusalem-omgewing gewoon het. 

Die gevolgtrekking en voorveronderstelling wat hieruit afgelei word, is 

dat die eerste lesers Joodse Christene was wat voortdurend as 

gevolg van hulle omstandighede in die versoeking gekom het om 

terug te keer na die Joodse gebruike van offers en aanbidding in die 

tempel - indien die tempel nog bestaan het (Brown 1997:688-699). 

 

Vir ’n standpunt ten gunste van Heidense Christene word die volgende 

argumente aangevoer:  

 

1) Lincoln (2003:37) stel voor dat sommige formuleringe deur die outeur 

eerder gerig was aan Heidense Christene, byvoorbeeld in Heb. 6:1-3 

verwys die skrywer na die onderrig wat hulle alreeds ontvang het oor 

die grondwaarhede van die Evangelie, naamlik bekering van ’n 

leefwyse wat tot die dood lei (bekering van dooie werke) of oor geloof 

in God; opdragte in verband met die doop; oplê van die hande; die 

opstanding uit die dood en die ewige oordeel. Hierdie is onderwerpe 

wat eerder van toepassing was op Heidense Christene as op Joodse 

Christene. 
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2) ’n Teksgedeelte wat vir Shenck (2003:27, 32, 42, 92) in hierdie 

verband belangrik is, is Heb. 2:16, op grond waarvan sy die vraag 

argumenteer of die Hebreërskrywer met hierdie teks sy hoorders 

aanspreek as etniese seuns van Abraham of as aangenome seuns 

van Abraham. Hebreërs 2, volgens haar, impliseer dat die skrywer 

Heidense Christene insluit by die term “saad van Abraham”. Alle 

gelowiges, of hulle afkoms uit die Judaïsme of uit die heidendom is, 

dus almal wat glo, is deel van die ware Israel. Daarom, sê Shenck 

verder, is dit ook nie toevallig dat die skrywer nie die woorde Jood of 

heidene in sy homilie gebruik nie. Die skrywer sal eerder na die “volk 

van God” verwys as na die etniese Israel of Jode (vgl. Heb. 2:17; 

11:25). Vir Schenck is die hoorders aan wie die Hebreërskrywer skryf 

dus eerder ’n gemengde gehoor van gelowiges (sowel Jode as 

heidene), maar met die Heidense Christene in die meerderheid 

(Schenck 2003:92-93). 

 

Ellingworth & Nida (1983:47) verklaar die frase “saad van Abraham” egter as 

’n verwysing na Israel: 

 

Descendants of Abraham may be expressed as ‘Those in lineage of Abraham’ or 

‘those who claim Abraham as a forefather’. 

 

Hebreërs 2:15 verwys wel met “in slawerny was, te bevry” na hoedat God sy 

volk (Israel) bevry het deur hulle uit Egipte te lei (Eks. 13:3), maar is ook ’n 

verwysing na die geestelike bevryding van die nuwe volk van God, naamlik 

van die sonde, om hulle te lei na die heerlikheid (vers 10) deur Jesus 

Christus – dié Leidsman, vgl. Rom. 8:21. Die Hebreërskrywer sluit dus by 

Paulus in Gal. 3:7 en Rom.8:21 aan dat hulle wat glo kinders van Abraham 

is.  
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 Gevolgtrekking 

 

’n Keuse van watter datum (soos bespreek by 2.5) vir die skryf van Hebreërs 

aanvaar word - die 60s, 70s, 80s of die 90s -, die omstandighede van die eerste 

lesers, en die plek waar hulle gewoon het, beïnvloed ’n standpunt ten gunste van 

en of ’n standpunt daarteen dat die eerste lesers Joodse Christene, Heidense 

Christene, en / of Joodse én Heidense Christene was. Die enkele verwysings na 

die identiteit van die hoorders of die eerste lesers is ongetwyfeld ’n verwysing na 

tweede-generasie Christene (Heb. 2:3-4; 13:7), wat reeds in die verlede lyding 

verduur het (Heb. 10:32-34), maar wat in die tyd waarin hulle leef ’n ander soort 

en intensiteit van lyding beleef (Heb. 12:3-6, 12-13). Die Romeinse Christendom 

het by sy ontstaan waarskynlik grotendeels uit Joodse Christene bestaan, maar 

het vinnig gegroei met heidene wat Christene geword het, veral nadat keiser 

Claudius die Joodse Christene uit Rome verban het in 49 n.C. My eie standpunt 

is egter dat die eerste lesers bestaan het uit Jode en heidene wat Christene 

geword het. 

 

2.4 Woonplek van die eerste lesers en plek van skrywe 

 

Voorstelle oor waar die gelowiges gewoon het aan wie die Hebreërskrywer 

geskryf het, strek vanaf Jerusalem in die Ooste tot so ver as Spanje in die 

Weste. Die debatte in verband met die vraagstuk word beredeneer vanuit die 

verstaan en interpretasie van Hebreërs 13:24b. Die vraag waarop ’n 

antwoord gesoek word, is of die inligting wat die teksgedeelte aanbied 

daarop dui dat die skrywer in Italië was en groete stuur vanaf die gelowiges 

in Italië na ander gelowiges wat op ’n ander plek gewoon het. Of beteken dié 

teks deel dat die skrywer skryf van buite Italië en namens die Christene 

groete stuur aan medegelowiges in Italië? (vgl. Schenk 2003:91). 
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Lincoln (2006:38) se standpunt is dat die laaste opsie meer sin maak en dat 

hierdie scenario die nodigheid vir argument voering in verband met ’n 

lokaliteit van Jerusalem of Kolosse onnodig maak. Hy is ook van mening dat 

die inhoud van Hebreërs asook die beskikbare agtergrondgeskiedenis van 

die eerste lesers nie duidelike en genoegsame bewyse lewer vir die 

standpunt vir Jerusalem of Kolosse nie. 

 

Bruce (1964: xxxi) argumenteer ook dat indien die eerste lesers se kennis 

van die Joodse rituele in die tempel nie gegrond sou wees op ’n eie 

eerstehandse ervaring nie, die lesers nie in Jerusalem kon gewoon het nie. 

Brown (1997:695) stel dit verder dat, volgens Hand. 8:4 en 11:19, die 

Helleniste meestal buite Jerusalem bedrywig was en selfs ook buite 

Palestina. 

 

Die bekende teoloog Guthrie (soos aangehaal in Lane 1991:lviii) se 

standpunt is, aansluitend hierby, dat die lesers in of naby Rome gewoon het. 

In die teksgedeelte Hebreërs 13:24b word die lesers gegroet as van Italië. 

Hierdie Nuwe-Testamentiese frase in die oorspronklike Griekse teks, 

volgens Ellingworth & Nida (1983:338), kan letterlik vertaal word: “hulle van 

Italië” (“those of Italy”), wat sou beteken dat die skrywer in Italië was en sy 

groete stuur van die gelowiges, of “hulle vanaf Italië” (“those from Italy”), wat 

op sy beurt kon beteken dat die skrywer op ’n ander plek was en ’n 

groeteboodskap stuur vanaf die “verbande gelowiges” in die selfde 

woonplek. Dit is egter Brown (1997:695) se standpunt dat die oordra van die 

groeteboodskap, “Die wat van Italië afkomstig is” (Heb. 13:24b), ons aandag 

vestig op die teenwoordigheid van Romeinse Jode in Jerusalem tydens 

Pinkster (Hand. 2:10). Indien Hebreërs geadresseer was aan Romeinse 

Christene, dan bevestig die teksvers in Hand. 28:21 inderdaad ’n gereelde 

korrespondensie tussen Judea en Rome. 
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Die onderskrifte in sommige manuskripte aanvaar in die algemeen dat 

Hebreërs geskryf moet wees vanuit Rome, volgens Codex Alexandrinus (A), 

wat dateer uit die vyfde eeu n.C., of geskryf is vanuit Italië, aldus Codex 

Euthalianus (H), wat dateer uit die sesde eeu n.C. Kommentatore gebruik 

Hand. 18:2 as ’n parallelle teksvers vir die argument dat die skrywer  buite 

Italië was en sy skrywe gerig het aan ’n groep gelowiges in of naby aan 

Rome (Lane 1991:571). 

 

Die skrywer, volgens Du Toit (2002:27), was ’n Jood uit die diaspora – ’n 

Jood wat buite Palestina gewoon het en nie meer Aramees gepraat het nie, 

maar wel Grieks. Motivering vir hierdie standpunt is dat die skrywer nie 

aanhaal uit die Hebreeuse Bybel nie, maar uit die Septuagint (Griekse Ou 

Testament-vertaling). Du Toit meen verder ook dat die skrywer se denkwyse 

gevorm is vanuit sowel die Joodse as die Griekse denkpatrone. Die Joodse 

invloed is herkenbaar aan die rol wat die Ou Testamentiese aanhalings in sy 

preek of leerrede speel, soos die verwysings na tabernakeldiens, Joodse 

historiese figure, en die verbondsgedagte. Die Griekse invloed op die 

skrywer kom veral na vore in die maniere waarop hy die Platoniese denk-

model gebruik, ’n geestestroming wat die Hebreërskrywer beïnvloed het. 

Hierdie beïnvloeding is herkenbaar aan sy twee-vlak denke (die volmaakte 

hemelse argetipe teenoor die minderwaardige aardse of materiële 

werklikheid). 

 

 Gevolgtrekking 

 

Ten spyte van al die teorieë oor die plek waar die eerste lesers gewoon het en 

die plek waarvandaan die skrywer geskryf het, kan daar met geen sekerheid 

aangetoon word waar en waarvandaan dit was nie. Ten minste dui die argumente 

daarop dat die eerste lesers óf in Jerusalem óf in Rome gewoon het. Die meeste 
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bronne is egter ten gunste van Rome as die mees waarskynlike plek waar die 

lesers gewoon het. 

 

2.5 Datum van die skrywe (kyk die aangehegte aanhangsel) 

 

Die vraagstuk oor die datum wanneer Hebreërs geskryf is, kan nie 

losgemaak word van wie die bedoelde lesers was aan wie die skrywe gerig 

is nie. Na my mening speel die datering van Hebreërs ’n belangrike rol in die 

verstaan en interpretasie van Hebreërs. Argumente oor wanneer Hebreërs 

geskryf is, wissel van so vroeg as tussen 64 n.C. en 68 n.C. tot - 70 n.C. en 

selfs 80 n.C., wat meebring dat geleerdes oor die datering van Hebreërs in 

drie kampe verdeel kan word, soos vervolgens uiteengesit. 

 

2.5.1 ’n Datum tussen 64 n.C. en 68 n.C. 

 

Hebreërs 10:32-34, 12:3-4 en 11:35-12:3 speel ’n belangrike rol in die 

argumentering vir ’n datum van tussen 64 n.C. en 68 n.C. In hierdie 

Skrifgedeelte verwys die skrywer terug na spesifieke gebeurtenisse in 

die gelowiges se verlede. Die skrywer herroep gebeure van lyding, 

misbruik, gevangenskap, en die verlies aan eiendom. Indien Rome die 

eindbestemming van die Hebreërskrywer se skrywe sou wees, dan 

werp hierdie Skrifgedeeltes inderdaad lig op die vroeëre geskiedenis 

van die hoorders (Lane 1991:lxiv). 
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Om die agtergrond agter die argument beter te verstaan, is dit nodig 

om Heb. 12:4 eers eksegeties te ontleed. Ellingworth & Nida 

(1983:292) eksegetiseer die teksvers soos volg:  

 

12:451: Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd 
teen die sonde nie. (Οὔπω µέχρις αἵµατος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν 
ἁµαρτίαν ἀνταγωνιζόµενοι) 

 

� Die woord “stryd” is ’n Griekse werkwoord wat verband hou met 

vers 1, maar hier is die betekenis wyer en verwys dus na ’n 

werklike stryd, dus meer as net ’n atletiekkompetisie. 

 

� “Teen die sonde” beteken nie maar net “teen die sondige 

impulse van die hart nie”, maar beteken dieselfde as “sondige 

mense” in vers 3. 

 

� “Sonde” word hier byna gepersonifieer, en verwys na die stryd 

teen die “magte van sonde” of “magte van die bose”. Die stryd 

waarin gelowiges betrokke is, is primêr ’n defensiewe stryd. 

 

� Daarom kan “in julle stryd teen die sonde” ook vertaal word met 

“ter verdediging van julleself teen die sonde”. 

 

                                            

51 Hierdie vers, volgens Ellingworth (1993:644), moet saam met 10:32-34 gelees word, wat terugkyk 
na ’n tydperk van vervolgings, maar waarvan martelaarskap nie deel was nie. Ernstiger en intenser 
vervolgings was moontlik, maar Hebreërs vertel ons nie of dit ’n werklikheid geword het nie. 
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� Die woord “weerstand bied” word op geen ander plek in die 

Nuwe Testament gebruik nie. In die sekulêre manuskripte het dit 

die betekenis van ’n passiewe “uithou”, eerder as ’n aktiewe 

aggressie. 

 

� “’n Stryd om lewe of dood” verwys na “ten bloede”. Bloed in die 

Bybel het dikwels die betekenis van gewelddadige dood. In 

hierdie vers is daar egter nie die gedagte van ’n offer nie. 

 

Lane (1991:418) en Bruce (1964:357), in hulle onderskeie kommentare 

oor die teksgedeelte, ondersteun die kernwaarheid dat die eerste 

lesers gely het as gevolg van hulle geloof in Christus, maar dat dit 

kwantitatief en kwalitatief nie vergelykbaar is met die lyding wat 

Christus moes verduur nie. Die weerstand teen en die stryd van die 

lesers was nog nie so intens van aard dat dit bloedmartelare 

opgelewer het nie, maar die moontlikheid dat dit wel in die toekoms 

kon gebeur, was nie uitgesluit nie. 

 

Hoofstuk 10:32-34 kan ’n moontlike aanduiding daarvan wees dat die 

lesers wel in die verlede reeds een of ander vorm van vervolging 

beleef het, maar dat dit in intensiteit so klein was dat dit die rede kon 

wees waarom daar nie in die gebruiklike geskiedenisbronne naamlik 

daarna verwys word nie.  

 

Die onderskeie groot vervolgings van gelowiges in die geskiedenis van 

die vroeë kerk wat ’n belangrike rol gespeel het, is naamlik die 

volgende: 
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� Die eerste vervolging was die in 49 n.C. toe keiser Claudius al 

die Jode (sowel Christen-gelowiges as hulle wat nie Jesus as 

Messias wou aanvaar het nie) uit Rome verban het as gevolg 

van onluste wat veroorsaak is oor argumente of Jesus die 

Messias was al dan nie. Dit was op grond van gebeure soos 

hierdie dat Aquila en Pricilla na Korinte toe gegaan het (Hand. 

18:1-2). 

 

� Die mees bekende vervolging van die kerk in die geskiedenis 

het plaasgevind in ongeveer 64-65 n.C. - die einde van Nero se 

tydperk van regering. Die Christene is deur Nero vir die uitbreek 

van ’n groot brand, wat die grootste deel van die stad Rome 

vernietig het, beskuldig. Nero was hierna tot en met sy dood in 

68 n.C. betrokke by sporadiese vervolgings van die kerk. 

 

� ’n Ander belangrike vervolging van die kerk deur die Romeine 

het plaasgevind tydens die regering van keiser Domitianus 

tussen 81 en 96 n.C. 

 

Hebreërs 10:32-34, 12:3-4 en 11:35-12:3 speel ongetwyfeld ’n 

sleutelrol in die argumentering vir ’n datum van tussen 64 n.C. en 68 

n.C. Die vervolging van die kerk in die geskiedenis onder keisers 

Claudius, Nero en Domitianus moet ook in ag geneem word by die 

lees van die Skrifgedeeltes. Daar is egter nog ander Skrifgedeeltes in 

Hebreërs en argumente wat ’n rol speel in standpunte vir ’n datering na 

68 n.C., wat vervolgens bespreek word. 
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Voordat daar tot ’n finale standpunt insake die datum van skrywe 

gekom kan word, is dit belangrik om rekening te hou met Heb. 2:3, wat 

impliseer dat die skrywer nie deel was van die eerste generasie 

Christene nie, omdat hy in sy skrywe afhanklik was van hulle wat die 

evangelie self gehoor het; vgl. Heb. 5:12, 10:32. Dit impliseer dat die 

eerste lesers alreeds vir ’n geruime tyd gelowiges was. 

 

Volgens Lincoln (2006:39) is die belangrikste teksvers waarmee die 

leser van Hebreërs rekening moet hou wanneer dit kom by ’n datum 

oor wanneer Hebreërs geskryf was, Heb. 10:1, 2. Ek is van mening dat 

Heb. 10:3 net so belangrik is. Hierdie betrokke verse beklemtoon dat 

dieselfde offergebruike jaar na jaar gevolg is, en dat dit ten spyte 

hiervan onvoldoende was om die mens vry te maak van sy sondes. ’n 

Baie belangrike sin in vers 2 is: “sou hulle immers opgehou het om die 

offers te bring”. Lincoln (2006:40) se verklaring van vers 2 is: 

 

the force of the argument at this point depends on the contrast between 

the continuous nature of the old and the once-for-all quality of the new, 

not on the coming to an end of the old and arrival of the new. 

 

Twee ander aspekte wat vir Lincoln in hierdie verband belangrik is, is: 

 

1) Dat ander Christelike bronne net soos die van Josephus 

ruimskoots die vernietiging van die tempel sou kon bespreek en 

dit tog nie doen nie, maar eerder skryf asof die offer bepalings 

nog in plek was (vgl. 1 Klem. 41:2, 3; Diogn. 3:5). 
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2) Dat die Mishna getuig dat die rabbi’s steeds na 70 n.C. 

voortgegaan het om reëlings insake die tempel en die offers te 

bly deurgee (Lincoln 2006:40). 

 

Op grond hiervan sou die argument oor of die offer kultus met die 

vernietiging van die tempel in 70 n.C. opgehou het al dan nie, 

onvoldoende wees as ’n argument om aan te toon wanneer Hebreërs 

geskryf is. 

 

’n Ander rede wat aangevoer word om ’n datum voor 70 n.C. te 

aanvaar, is die wyse waarop Hebreërs die evangelie van Markus 

komplementeer. Hebreërs kan beskou word as die ontwikkeling van 

die Christologiese tradisie van die Romeinse kerke na aanleiding van 

die evangelie van Markus. Volgens Mitchell (2007:10), lys Brown die 

ooreenkomste tussen Markus en Hebreërs na aanleiding van Jesus se 

lyding, byvoorbeeld “toets” in Mark. 14:38 en “om te toets” in Heb. 

4:15, en die tradisie van die voorhangsel in die tempel in Mark. 15:38 

en Heb. 6:19-20 en 10:19-20. Ander teksgedeeltes in Hebreërs wat in 

verband met Markus gebring kan word, is byvoorbeeld Heb. 12:25-29, 

naamlik met Mark. 13:5, 9, 23, 25, 33. 

 

Indien die standpunt aanvaar word dat Paulus, Apollos, Aquila, of 

Priscilla Hebreërs geskryf het, impliseer dit, dat Hebreërs nie later as 

60 n.C. geskryf kon wees nie, omdat hulle waarskynlik reeds oorlede 

was teen 80 n.C. (Brown 1997:696). 
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2.5.2 ’n Datum van 70 n.C. 

 

’n Datum wat deur Bruce (1964: xliii-xliv), Vanhoye (1989), Buchanan 

(1972), Strobel (1975), Hughes (1979) (soos aangehaal in Lane 

1991:lxiii) ondersteun word, is 70 n.C. – die jaar waarin die tempel in 

Jerusalem vernietig is deur Rome; ’n krisistyd in die Joodse 

geskiedenis. Beredenerings ter ondersteuning van hierdie datum is: 

 

 Dat die skrywer na die kultiese aktiwiteite in die teenwoordige 

tydsvorm verwys (vgl. Heb. 7:27-28; 8:3-5; 9:7-8, 25; 10:1-3, 8; 

13:10-11). Lane (1991:lxiii) vind hierdie argument egter 

ongegrond: “The writer of Hebrews shows no interest in the 

temple in any of its forms nor contemporary cultic practice”. 

 

Lane gebruik Heb. 9:1-10 as ’n voorbeeld om aan te toon dat die 

skrywer van Hebreërs fokus op die tabernakel van die Israeliete tydens 

hulle omswerwinge in die wildernis, en nie op die tempel nie (Eksodus 

25:40). Om hierdie rede moet die teenwoordige tydsaanduider eerder 

as tydloos gehanteer word. 

 

Nog ander faktore wat gebruik word deur die voorstanders van ’n 

datum van 70 n.C. is: 

 

� Die vraag of die tempel in Jerusalem nog bestaan het tydens die 

skryf van Hebreërs. Die tempel is volgens historici deur die 

Romeinse weermag in 70 n.C. vernietig, wat inderdaad ’n 
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traumatiese gebeurtenis in die Joodse geskiedenis was. Na 

aanleiding hiervan sou dit dus moeilik wees om te aanvaar dat, 

indien Hebreërs na 70 n.C. geskryf sou wees, die skrywer nie 

daarna sou verwys het nie.  

 

� Die stilswye van die Hebreërskrywer oor die vernietiging van die 

Jerusalemse tempel lei navorsers tot die gevolgtrekking dat 

Hebreërs voor 70 n.C. geskryf moes wees. By herhaling toon 

die skrywer aan dat Christus ’n hoër status (eer) gehad het, en 

dus ook belangriker is, as die grootste geestelike voorvaders, 

soos byvoorbeeld Moses. Christus is ook meer as die 

belangrikste Joodse instellings en gebruike. Daarom sou die 

skrywer nie eintlik anders kon as om ook aan te toon dat 

Christus ’n beter52 “tempel” is as die tempel in Jerusalem nie, 

veral as hy geweet het dat die tempel vernietig is. 

 

Voorstanders van hierdie argumente kies vir ’n datum 70 n.C. Die 

eerste lesers se omstandighede sou dus dan ook direk hieruit afgelei 

kan word. 

 

2.5.3 ’n Datum van 80 n.C. 

 

Argumente wat gebruik word ter ondersteuning van ’n datum rondom 

80 n.C., waarvan Brown (1997:696) ’n voorstaander is, is gegrond op 

                                            

52 Hebreërs is die enigste Nuwe Testament dokument wat die woord “beter” gebruik, op verskeie 
plekke, om ’n vergelyking te tref tussen die Christendom en die Judaïsme, en dit ten koste van 
laasgenoemde (Gordon 2000:24). 



76 

 

die baie sterk klem wat die skrywer sou plaas op die vervanging van 

die Joodse feeste, offers, priesterskap, die plek van aanbidding, en die 

vervanging van die ou verbond met die nuwe (Heb. 8:7-8, 13). Dit was 

die sienswyse van die vroeë Christene dat die instellings en gebruike 

van Israel radikaal vernuwe moes word, maar na 70 n.C. en die 

vernietiging van die tempel het hierdie siening verander (Brown 

1997:696-697). Johannes bevestig dit in sy evangelie (Joh. 5-10) 

wanneer hy skryf oor die vervanging van die Ou Testamentiese feeste 

(Brown 1997:334; 344-349): 

 

� die Sabbat (5:1-47). 

� die Pasga (6:1-71). 

� die Tabernakels (7:1-10:21). 

� die Tempelwyding (10:22-42). 

 

Brown se voorkeur vir ’n datum rondom 80 n.C. word ondersteun deur die 

standpunte oor wie die geadresseerdes was, soos reeds bespreek onder 

punt 3 hierbo. 

 

  Gevolgtrekking 

 

In die lig van die sterk interne getuienis is ’n datum vir die datering van Hebreërs 

tussen 60 n.C. en 68 n.C. die mees waarskynlike datum. Indien dit egter aanvaar 

sou word dat die skrywer met Heb. 10:32-34 sou verwys na die eerste lyding- en 

vervolgingsgebeure wat gelowiges deurgemaak het onder die regering van 

Claudius, en Heb. 11:35-12:3 na die tweede lyding- en vervolgingsgebeure wat 
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gelowiges deurgemaak het onder Nero, wat ook meer intens van aard was as die 

eerste, sou dit beteken dat Heb. 10:32-34 verbind kan word aan ’n datum tussen 

64 n.C. en 68 n.C. en Heb. 11:35-12:3 aan ’n datum tussen 70 n.C. en 80 n.C. 

Dus sou die konteks waarbinne Hebreërs sy beslag gekry het ’n konteks van 

verbanning, lyding en vervolgings wees wat plaasgevind het in die regeringstyd 

van beide Claudius en Nero. Hebreërs sou dus eers aan die einde van die 

tydperk tussen 64 n.C. en 68 n.C., dit wil sê teen ongeveer 68 n.C. geskryf 

gewees het, of aan die einde van die tydperk tussen 70 n.C. en 80 n.C., dit wil sê 

teen ongeveer 80 n.C. Indien Hebreërs geskryf is in reaksie op die gebeure 

tussen 64 n.C. en 80 n.C., sou ’n datum vir die skryf van Hebreërs teen ongeveer 

80 n.C. moontlik wees. Wat egter vir ons doeleindes hier belangrik is, is die 

konteks van die tydperk tussen 64 n.C. en 80 n.C., omdat dit die omstandighede 

waarbinne die eerste lesers van Hebreërs geleef het, bepaal. Hierdie 

omstandighede het dus ’n invloed gehad op die beoefening van hulle geloof. 

 

2.6 Godsdiens-historiese agtergrond en omstandighede53 van die lesers 

 

Daar word algemeen aanvaar dat Hebreërs gelees moet word teen ’n Joods-

Hellenistiese godsdiens-historiese agtergrond. Bronne vir ondersteuning 

hiervan is: Die Dooie See-Rolle, die Qumran geskrifte, en die geskrifte van 

Philo. 

 

Vorster (1990:83) se standpunt is dat die godsdiens-historiese agtergronde 

nie in die eerste plek as beïnvloeding of literêre afhanklikheid tussen 

Hebreërs en die res van die Nuwe Testament beoordeel moet word nie, 

                                            

53 In enige bespreking van die omstandighede van die eerste lesers in Hebreërs is daar een faktor 
wat nie buite berekening gelaat mag word nie, en dit is die effek wat lyding en vervolging op die 
geloofsgemeenskap gehad het (Gordon 2000:16). Kyk ook Schenk (2003:98-103). 
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maar eerder vanuit die gemeenskaplike tradisies waaruit dit sou ontwikkel 

het. 

 

Die gelowiges aan wie die Hebreërskrywer skryf, was ongetwyfeld ’n 

gemeente in krisis. Sommige het afvallig geraak en begin wegdrywe van die 

beginsels van die Evangelie (Heb. 2:3; 10:25). Onder dié wat agter gebly het 

was daar ’n verlies aan die oortuiging en motivering van hulle voortbestaan 

as Christene, die boodskap van verlossing (Heb. 2:1-4) wat vroeër aan hulle 

’n gevoel van identiteit gegee het as die nuwe verbondsvolk van God. Die 

skrywer stel dit ook dat hulle nie meer luister na die stem van God in die 

Skrif of die prediking nie (Heb. 2: 1; 3:7b – 4:13; 5:11; 12:25). Hulle staan nie 

meer so vas in hulle oortuigings en toewyding aan Christus soos toe hulle 

Hom aanvaar het as hulle Verlosser en Hom begin navolg het nie. Hulle 

hande het slap geword, hulle knieë lam, en hulle het geestelik begin uitsak 

(Heb. 12:3, 12-13). Party het selfs in die proses geloofsprobleme ontwikkel. 

 

Die wortel van bogenoemde geloofsprobleme was die vertraging van die 

parousia (Heb.10: 25, 35-39), sosiale verwerping en vervolging (Heb.12: 4; 

13: 13-14), en ’n algemene verlies aan entoesiasme en sekerheid (Heb. 3: 

14; 10: 35). Wat ook al die presiese redes was, dit het ernstige implikasies 

gehad vir die gemeentebyeenkomste wat begin skade ly het (Heb.10: 25), 

en hulle hoop wat begin wegkwyn het (Heb. 3: 6; 6:18-20; 10:23-25; 11:1). 

Hierdie omstandighede het die skrywer daartoe beweeg om pastoraal op te 

tree deur sy lesers ernstig te vermaan en te bemoedig. 
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2.7 Die doel of rede vir die skryf van Hebreërs 

 

Oor die rede of doel vir die skryf van Hebreërs is daar oor die algemeen nie 

wyd uiteenlopende standpunte nie. Die skrywer van Hebreërs behandel nie 

die Christelike lewenstyl, soos Du Toit (1990:102) dit stel, in sy “breedte” nie, 

maar skryf doelgerig oor bepaalde aspekte van die geloofslewe wat van 

toepassing is op die eerste lesers se omstandighede en om hulle daarmee 

te help. Hierdie omstandighede, en daaroor is navorsers dit eens, is om 

gelowiges wat moeg geword het in hulle geloofslewe te versterk, aan te 

moedig, en op te roep om te bly volhard in wat hulle glo (bely) en dit prakties 

te leef. Die Hebreërskrywer skryf dus nie ’n “breedte”- spiritualiteit nie, maar 

’n gefokusde of doelgerigte spiritualiteit, ’n spiritualiteit wat gefokus is op die 

omstandighede en probleme van sy lesers. Die strategie wat die skrywer 

gebruik om dit te bereik is: 

 

� Motiverings – positief (aanmoediging) en negatief (vermaning / 

waarskuwing). 

 

� Appèl - deur sy lesers op te roep tot ’n bepaalde lewenstyl. 

 

Hiermee saam waarsku die Hebreërskrywer gelowiges ook teen die 

implikasies van ongehoorsaamheid en afvalligheid. Die unieke literêre 

struktuur van tesis, paranese en paraklese is die metode wat die skrywer 

gebruik om sy doel met sy skrywe te bereik. Die doel kom die duidelikste na 

vore in die appellerend gedeeltes. 
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Volgens Porter (1997:355) is die rede vir die skryf van Hebreërs dat die 

lesers lyding54 verduur en soms blootgestel was aan erge mishandeling en 

beproewings; hulle het selfs van hulle eiendom verloor (Heb. 10:32-34; 35-

36; vgl. 12:4; kyk Hoofstuk 4 punt 3 hieronder vir bespreking). 

 

Die rede waarom die Hebreërskrywer sy homilie of leerrede skryf hou 

onlosmaaklik verband met die omstandighede en probleme van sy eerste 

lesers. Hebreërs is dus ’n pastorale55 reaksie op die nood en krisis van die 

eerste lesers. Lincoln (2006:54-60) verdeel hierdie omstandighede en 

probleme in drie kategorie: 

 

1) Lyding, vervolging, sosiale marginalisering en vrees vir die dood. 

 

2) Ontmoedig, eskatologiese onsekerheid en onveiligheid. 

 

3) Die versoeking om die Christelike belydenis prys te gee en terug te 

keer na die Judaïsme. 

 

 

 

                                            

54 Volgens Schenk (2003:94) verwys die aanmoedigings in Hebreërs na die eerste lesers se 
vervolgings en lyding. Die getuies van Heb. 11:35b-38 het nie lyding ontkom nie ten spyte van hulle 
geloof, maar hulle is gestenig, gemartel, in die gevangenes gegooi en verban. 

55 Die skrywer verwys self na sy geskrif as “rede van vermaning” (logos tēs paraklēseōs, 13:22, Du 
Toit 1990:73). 
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3. Samevatting en konklusie 

 

Afsonderlik van die debatte oor die sentrale betekenis van Hebreërs, is daar ook 

nog die inleidingskwessies – Wie het Hebreërs geskryf? Wanneer? Vir wie? 

Waarom? Van waar? – waaroor daar verskeie argumente en standpunte is. 

 

Die inleidingskwessies bly egter ’n voorvereiste vir enige studie van Hebreërs. 

Die antwoorde op hierdie inleidingskwessies oefen ’n bepaalde invloed uit op die 

verstaan van Hebreërs, byvoorbeeld die saak in verband met die identiteit van 

die lesers het ’n effek op die verstaan van die doel van die skrywe. Die 

omstandighede (datum, plek, agtergrond) het net so ’n invloed op die verstaan 

van die spiritualiteit van Hebreërs. Dit was nie die doel van hierdie hoofstuk om 

’n in-diepte studie te doen op die inleidingskwessies nie, maar om die kern en 

tersaaklike aspekte daarvan te stel met die oog op die doel van hierdie studie 

(kyk bladsy 12 punt 2.2). 

 

Hebreërs sê niks van wie die skrywer was nie, ook nie oor wie die eerste lesers 

was nie; daar is geen aanhef nie, maar wel ’n slot soos by ’n brief. Daar word 

algemeen aanvaar dat Hebreërs ’n geskrewe homilie is. Die skrywer verwys 

naamlik na sy skrywe as ’n woord van vermaning / aanmoediging (Heb. 13:22). 

Hierdie vermanings / aanmoedigings, ook waarskuwings, kom na vore vanuit 

teologiese stellings of leerredes. Ek kies daarom om na Hebreërs te verwys as 

’n leerrede met paranese en paraklese. 

 

Uit die navorsing in verband met die outeur kan bevestig word dat die skrywer 

nie Paulus was nie. Daar is verskeie aanbevelings en motiverings vir verskeie 

ander persone, soos Barnabas, Lukas, Stefanus, Timoteus, Clemens van Rome, 
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Aquila en Priscilla, Apollos. Tog kan daar met geen sekerheid bevestig word wie 

die skrywer was nie. 

 

Daar is drie moontlikhede in verband met die eerste lesers, maar ook hieroor is 

daar nie konsensus nie: (a) Joodse Christene; (b) Heidense Christene; (c) 

gemengde groep Christene (Jode & Heidene). Die volgende samevattende 

opmerkings kan egter oor die eerste lesers gemaak word: 

 

� Die skrywer en die eerste lesers het tot geloof gekom deur middel 

van die verkondiging van die Evangelie deur hulle wat Jesus self 

gehoor het (Heb. 2:3-4). 

 

� Die eerste lesers was sonder twyfel vir ’n geruime tyd Christene (Heb. 

3:16). 

 

Die eerste lesers is gedoop en was deelgenote van die Heilige Gees 

(Heb. 6:1-5). 

 

� Die eerste lesers is deur die bloed van die nuwe verbond geheilig 

(Heb. 10:29b). 

 

� Die eerste lesers is Christene wat geleef het in ’n tyd van vervolgings 

- of onder Claudius, Nero, of Domitianus en moet in die geloofstryd 

staande bly (10:32; 6:10). 

 

� Die eerste lesers is openlik tot bespotting gemaak (Heb. 10:33-34). 
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Ten spyte van die gedeeltelike antwoorde op die inleidingskwessies van 

Hebreërs, is dit belangrik vir sowel die studie van Hebreërs, as vir Bybelse 

Spiritualiteit. Die inleidingskwessies help ons in die studie van Bybelse 

spiritualiteit. 
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HOOFSTUK 4. 

 

STRUKTUURANALISE EN DIE SENTRALE SPIRITUALITEITSTEM AS IN 

HEBREËRS 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Die fokuspunt of doel van hierdie studie (Hoofstuk 1) is die spiritualiteit van 

Hebreërs, geplaas binne die ruimtes van die Christelike Spiritualiteit en van 

Bybelse Spiritualiteit. Om dus ’n wetenskaplik-verantwoordbare bydrae te kan 

maak tot die Christelike Spiritualiteit en Bybelse S(s)piritualiteit vanuit die 

perspektief van Hebreërs, is eksegese van die toepaslike tekste in Hebreërs 

onontbeerlik. Dit is egter nie in die eerste plek die fokuspunt van die studie om 

die werk wat in kommentare op Hebreërs geskryf is hier te herhaal nie, maar 

eerder word hulle as hulpmiddels gebruik om die doel van hierdie studie te 

bereik. 

 

2. Eksegetiese oriëntasie van die studie 

 

Omdat eksegese deel is van ’n komplekse multidimensionele dissipline binne 

die Ou- en Nuwe-Testamentiese vakgebiede, is dit belangrik om kortliks ’n 

oriëntasie ten opsigte van eksegese soos wat dit hier verstaan word, te gee. 

Porter (1997:18) se omskrywing is toepaslik: 
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For the linguist, exegesis becomes an analysis of lexis and grammar. For the 

historical critic, exegesis concerns itself with the uncovering ancient backgrounds 

and original intentions (sic). The theologian embraces exegesis in order to aid in 

the contemporization of traditions and doctrines that will continually speak in a 

new and vital way to present believers. 

 

2.1 Die eksegetiese uitgangspunte van die studie 

 

Die eksegetiese uitgangspunte vir die doeleindes van die studie is die volgende: 

 

1) Om die betrokke tekste wat van toepassing is op die onderwerp 

van die studie, te identifiseer en te analiseer. 

 

2) Om histories sensitief met die betrokke tekste om te gaan. 

 

3) Om deur middel van die verskillende struktuuranalitiese resultate 

van die toepaslike teksgedeeltes die doelwit (kyk Hoofstuk 1 punt 

2.2) van die studie te bereik. 

 

2.2 Stappe onderweg tot die verstaan van die teks van Hebreërs 

 

1) Kanoniek - die aard en oorsprong van die teks van Hebreërs (kyk 

Hoofstuk 3). 
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2) Die agtergrond van die teks van Hebreërs – die politieke en sosiale 

konteks van die teks (kyk Hoofstuk 3). 

 

3) Die religieuse en filosofiese agtergrond van die teks van Hebreërs 

(kyk Hoofstuk 3). 

 

4) ’n Sentrale tema en/ of temas word daargestel deur middel van 

struktuuranalises van Hebreërs (kyk Hoofstuk 4 & 5). 

 

5) Eksegese van die toepaslike tekste in groter details deur 

kommentare en ander relevante studies te raadpleeg (kyk Hoofstuk 

7). 

 

6) Hermeneutiek – die verstaan en toepassing van die toepaslike 

tekste in Hebreërs op spiritualiteit (kyk Hoofstuk 8). 

 

2.3 Enkele belangrike eksegetiese opmerkings vir die verstaan van Hebreërs 

 

Met die eksegetiese proses is dit belangrik om sekere aspekte in ag te 

neem. Hebreërs word naamlik gekenmerk deur ’n leerstellige uitleg of 

verkondiging (“expository”)56 en paranese of vermanings (“exhortation”)57 

                                            

56 “The primary function of exposition is thematic development. Exposition instructs, showing why 
obedience will be amply rewarded. Biblical exposition and theological development ultimately serve a 
hortatory purpose. The expository units of the discourse do not stand on their own but rather furnish 
the presupposition for the paranese” (Lane 1991:c). 
57 “The primary function of exhortation is to motivate the community to appropriate action. Exhortation 
confronts, with implications for obedience and disobedience. The persuasive force of the exhortation 
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volgens ’n patroon wat Conzelmann indikatief-imperatief noem (Du Toit 

1990:87). Die Hebreërskrywer wil sy eerste lesers met leerstellige 

verkondiging vermaan. Hierdie twee genres58, indikatief en imperatief, is 

die instrument wat die Hebreërskrywer op ’n kundige en effektiewe wyse 

gebruik om sy doel met sy skrywe aan sy eerste lesers te bereik. Lane 

(1991:xcix) stel ’n belangrike beginsel in hierdie verband: “A differentiation 

between the genres and purposes of expository and hortatory units of a 

text is a basic tenet of NT exegesis and interpretation”. 

 

Dit is nodig dat daar ook gelet moet word op die gebruik van langer 

periodes (vgl. Heb. 1:1-4); die vermyding van hiate; die herhaling van 

“trefwoorde” aan die begin (anafoor, vgl. Heb. 11) of einde (antistrofe, vgl. 

Heb. 2:16) van frases; ritme en woordgebruik en retoriese vrae59 (Heb. 

11:32) – al hierdie aspekte is aanduidings van die retoriek van die geskrif. 

 

Nog ’n belangrike aspek is die funksionering van die Ou Testament in 

Hebreërs. In hierdie opsig verskil Hebreërs van die ander Nuwe 

Testamentiese skrywers. So byvoorbeeld word die aanhalings in 

Hebreërs direk in die mond van God (Heb. 1:5; 5:5, 6), Christus (Heb. 

2:12; 10:5) of die Heilige Gees (Heb. 3:7; 10:15) geplaas, of selfs baie 

vaag ingelei (vgl. Heb. 2:6) sonder om direk te verwys wie die outeur is en 

waaruit dit aangehaal is. Die Hebreërskrywer interpreteer die Ou 

Testament vanuit die Christusgebeure, en daarom word die Ou 

                                                                                                                                        

is derived from the convincing thematic development in the expository sections of the sermon” (Lane 
1991:c). 
58 “Hebrews is a ‘Word of exhortation’, that is a rather accurate description. The term occurs in Acts 
13:15. It must also be noted that Hebrews is more than just an exhortation” (Mitchell 2007:15). 
59 Retoriese vrae stel aan die leser of die hoorder ’n keuse tussen twee optredes, en die implikasie 
wat so ’n keuse tot gevolg kan hê (DeSilva 2000:48). 
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Testament vir hom tydloos en konteks loos. Daarom maak dit volgens Du 

Toit (1990:86) weinig sin om in die uitleg van Hebreërs te vra na die 

betekenis van die Ou Testamentiese aanhalings in hulle Ou 

Testamentiese konteks. In verband met die aanhalings van Ou 

Testamentiese60 gedeeltes in Hebreërs sê Lane (1991:cxxiv) aansluitend 

hierby: “The words of the OT are quoted not for their significance in the 

past but rather for their significance in the present”. 

 

Die Hebreërskrywer maak naamlik in sy uitleg gebruik van Joodse of 

Rabbynse eksegetiese metodes61 of tegnieke van sy tyd: 

 

� “Midrash62-pesher” is ’n aanhaling wat gemaak word en woorde in 

die aanhaling kry deur substansie ’n nuwe betekenis, so 

byvoorbeeld is “Seun” in Ps. 2 Jesus in Heb. 1. (Du Toit 1990:86). 

 

� “Gezerah shawah” is die skep van ’n verhouding tussen twee 

Skriftuurlike tekste op die basis van dieselfde woorde. So 

byvoorbeeld kan in Heb. 3:7-4:13 Gen. 2:2 verbind word aan Ps. 

95 as die basis gedeelte, omdat die term vir “rus” in beide tekste 

gevind word. En so ook kan in Heb. 5:5, 6 die teks van Ps. 2:7 

                                            

60 Ou Testamentiese teskte wat in Hebreërs aangehaal word is: Ps. 8:4-6 (vgl. 2:6-8); Ps. 95:7b-11 
(vgl. 3:7-11); Ps. 110:4 (vgl. 5:6; 7:17, 21); Jer. 31:31-34 (vgl. 8:8-12); Ps. 40:6-8 (vgl. 10:5-7); Hab. 
2:3-4 (vgl. 10:37-38); Spr. 3:11-12 (vgl. 12:5-6). Hoe belangrik die Ou Testament vir die 
Hebreërskrywer is, word aangetoon wanneer hy reeds in die eerste verse van hoofstuk 1 aanhaal uit 
die Ou Testament. 
61 Vir ’n uitgebreide bespreking, kyk Lane (1991:cxix-cxxiv). 
62 “Madras / Midras” is ’n Hebreeuse werkwoord wat beteken “om te soek” (Porter 1997:154). ’n 
Algemene kenmerk van “madras” is die aanhaling van een of meer Bybeltekste. Buchanan hou vol 
dat die eerste twaalf hoofstukke van Hebreërs ’n homiletiese midras op Ps 110 is (Mitchell 2007:16). 
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verbind word aan Ps. 110:4 op grond van die word “jou” (Lincoln 

2006:71). 

 

� “Catena” is om verskeie tekste in ’n catena of as ’n reeks aan 

mekaar te verbind deur kort inleidende formules, byvoorbeeld in 

Heb. 1:5-13, met sy groep van sewe verskillende tekste wat so aan 

mekaar gebind is (Lincoln 2006:72). 

 

� Lincoln (2006:72) verwys na nog ’n ander rabbynse beginsel wat 

van belang is: Die “argument van verswyging” (argumentum e 

silencio)63, waarmee bedoel word dat wanneer die Bybel swyg oor 

iets, dit ook nie bestaan nie, byvoorbeeld: Genesis swyg oor 

Melgisedek se ouers, daarom kan Hebreërs beweer dat hy geen 

moeder of vader gehad het nie. Daarom lees Heb. 7:3 (1933 

Afrikaanse vertaling): “sonder vader, sonder moeder, sonder 

geslagsregister, sonder begin van dae of lewens einde, maar 

gelykgestel aan die Seun van God, bly hy priester altyddeur”. 

 

� Tipologie: Om patrone van ooreenkomste raak te sien tussen 

vroeëre en latere persone, gebeure, plekke of instellings. Hebreërs 

gebruik selfs die terme “tipe” (Heb. 8:5) en “anti-tipe” (Heb. 9:24), 

byvoorbeeld vir Hebreërs is die hemelse tabernakel die reeds-

bestaande tipe en die aardse tabernakel die anti-tipe. 

 

 

                                            

63 Die gewone Engelse vertaling van argumentum e silencio is “argument from  silence”. 
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3. Die verband tussen die sentrale tema en die doel of rede vir die skryf van 

Hebreërs 

 

Alhoewel die inhoud van die bespreking hier onder gedeeltelik ’n opsomming is 

van wat in hoofstuk 3 gesê is, is dit belangrik vir die verstaan van die verband 

tussen die sentrale tema en die doel of rede vir die skryf van Hebreërs. 

 

Die keuse van die sentrale tema of temas sal bepaal wat die toepaslike 

teksgedeeltes sal wees wat vir eksegetisering geneem sal word. Omdat daar nie 

eenstemmigheid is oor wat dan die sentrale tema van Hebreërs is nie, kan die 

vraag: Wat was die skrywer se rede, doel of motivering vir die skryf van 

Hebreërs? meer duidelikheid gee (kyk Hoofstuk 3 punt 2.7). Ek is ook van 

mening dat die antwoord op hierdie vraag gesamentlik met ’n tematiese en nie-

tematiese struktuuranalise, dit moontlik maak om vas te stel wat die sentrale 

tema of temas in Hebreërs is. 

 

Die probleem, en die rede of doel van die skrywe van Hebreërs is die sentrale 

fokuspunt van die Hebreërskrywer. Die geloofsprobleme wat deur die eerste 

lesers se omstandighede veroorsaak is (kyk Hoofstuk 3 punt 2.6), bepaal die 

inhoud en wyse van die Hebreërskrywer se argumentering. Die geloofsprobleme 

waarop die Hebreërskrywer fokus, word onderskeidelik deur Lincoln, Lane en 

Gordon, soos volg verwoord: 

 

Gordon noem ’n lys van aaneengeskakelde gevare of probleme, wat ernstige 

geloofs- implikasies het vir die eerste lesers. 
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The preacher sees as needing to be overcome as one involving the temptation to 

become discouraged and to drift away from or even reject the Christian 

confession, a problem that he believes has its ultimate roots in unbelief and 

disobedience. Correspondingly, the overall purpose of his message can be seen 

as urging its hearers to hold fast to their confession of faith in Jesus who, as Son 

of God and high priest, is God’s final and decisive word in comparison with 

earlier revelation (Gordon 2000:15-16). 

 

Vir Lincoln is die wortel van die probleem en die fokuspunt van die 

Hebreërskrywer ongeloof en ongehoorsaamheid, wat kan lei tot afvalligheid en 

selfs die prysgee van die Christelike belydenis. 

 

The purpose of Hebrews is to strengthen, encourage, and exhort the tired 

and weary members of a house church to respond with courage and 

vitality to the prospect of renewed suffering in view of the gifts and 

resources God has lavished upon them. The writer's intention is to 

address the sagging faith of men and women within the group and to 

remind them of their responsibility to live actively in response to God's 

absolute claim upon their lives through the gospel. He urges his listeners 

to hold loyally to their confession of Jesus Christ as the sole mediator of 

salvation in a time of crisis and warns them of the judgment of God they 

would incur if they should renounce their Christian commitment (Lincoln 

2006:52-53). 

 

Vir Lane is die probleem en die fokuspunt die uitsakking in die geloof en die 

vashou aan die Christelike belydenis. 

 

At a number of points throughout the letter, in the so-called parenetic 

sections, a series of interlocking dangers is exposed: of drifting from the 
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faith (2.1), of turning away from the living God (3.12), of crucifying again 

the Son of God (6.6), or of spurning the Son of God and at the same time 

profaning the blood of the covenant and outraging the Spirit of grace 

(10.29). To judge from the Christological emphasis of the letter, in respect 

of Christ's status as divine Son and of the sufficiency of his self-offering 

for the sins of humanity, we may judge that the community had problems 

in maintaining their original confession of Jesus as the 'Son of God’. 

However, in any discussion of the attendant circumstances of the 

‘Hebrews’ there is one factor that calls for attention more than most, and 

that is the effect of hardship and persecution on the community. The calls 

to endurance have to be read in that light, as also the appeal to previous 

displays of fortitude (10.32-34) and the explanatory gloss put on their 

discomforts when the writer discusses God's disciplinary ways in 12.3-11 

(Lane 1991:c). 

 

Kern begrippe wat beklemtoon word by al drie die outeurs is: geestelike 

moegheid, geestelike afvalligheid, en Christelike belydenis. Die antwoord of 

oplossing op die geloofsprobleme lê vir die Hebreërskrywer in geloof in Jesus as 

die gestuurde Woord van God; geloofsgroei en -volharding; ’n lewe wat 

ooreenstem met dié geloofsbelydenis. 

 

4. Die Sentrale tema in Hebreërs 

 

Is daar ’n sentrale tema in Hebreërs van waaruit ander temas verder ontwikkel 

kan word? Anders gestel: Is daar in Hebreërs kleiner losstaande temas wat deur 

een groter tema saamgebind word? ’n Vraag waaraan die meerderheid navorsers 

van Hebreërs aandag gee, is die vraag of daar ’n sentrale tema of temas in 

Hebreërs te vinde is. Navorsers verskil nie alleen oor aspekte soos: wie was die 

skrywer (kyk Hoofstuk 3, 2.2), wat was die datum van skrywe (kyk Hoofstk 3, 2.5), 
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of wie die eerste lesers was nie (kyk Hoofstk 3, 2.3), maar ook oor die 

gedagtegang van die skrywer (die struktuur64) en die sentrale tema of temas in 

Hebreërs. Ek verwys hier na slegs enkeles. 

 

Vir Vorster (1990:83) is Hebreërs geen tydlose dokument vol konteks lose 

waarhede nie, maar is die sentrale tema gerig op die konkrete lewens 

werklikhede van gelowiges wat gevaar loop om in die geloofstryd uit te sak. 

Hiermee sluit Vorster aan by Du Toit (1990:92) dat die sentrale tema op die 

situasie en konkrete lewenswerklikheid van die lesers afgestem is. 

 

Vir Käsemann (1984:25) lê die sentrale tema opgesluit in die gedagte van: “The 

Wandering People of God”, wat verwys na Christene wat soos die volk Israel in 

die Ou Testament wat op ’n geestelike reis is, en in hierdie reis (pelgrimstog) 

moeg word, daarom is volharding belangrik (Heb. 3:7-4:13). Die probleem is vir 

Käsemann (1984:25) ’n stryd om geloof wat uitdrukking vind in lyding. 

 

Goppelt (1976:579) beskou die eerste lesers as tweede-geslag Christene wat 

moeg geword het vir die geestelike reis (Du Toit 1990:92). Vir sowel Goppelt as 

vir Käsemann is die sentrale tema ’n geestelike reis. 

 

Die sentrale tema vir Lane (1991:cxxvii) is die belangrikheid om te luister na die 

stem van God in die Skrif, en om te handel volgens die Christelike prediking. Dit 

is met hierdie sentrale tema waarmee die Hebreërskrywer sy preek of leerrede 

                                            

64 Mitchell (2007:17) verwoord die probleem soos volg: “The structure of Hebrews continues to be an 
unsettled issue, and one that is highly complicated by the variety of proposals that have been made 
over the years”. 
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begin. God het in die verlede toegetree tot Israel se geskiedenis deur met hulle 

te praat op baie maniere, maar nou, in hierdie laaste dae het Hy met ons 

gepraat deur die Seun (Heb. 1:1-2a). Hierdie tema met variasies kom 

deurlopend in Hebreërs voor (Heb. 2:1-4; 3:7b-4:13; 5:11; 10:23, 35-39; 11:11). 

Hebreërs eindig ook met dieselfde tema in die vorm van ’n waarskuwing om 

Hom wat praat nie af te wys of te verontagsaam nie (Heb. 12:25). Vir Lane 

(1991) is die sentrale tema dus om te luister na God se boodskap en hierdie 

boodskap te leef – gehoorsaamheid. 

 

Die Hebreërskrywer borduur voort op hierdie tema deur middel van die 

interpretasie van die Skrifte, en deur ’n appel tot die lesers te rig oor die realiteit 

van ’n Christelike lewenstyl. Die ontwikkeling van die tema stem ooreen met die 

Joodse tradisie van ’n homiletiese midrash (kyk Hoofstuk 3 punt 2.1), waarin 

sleutel frases van ’n uitgebreide aanhaling verder uitgebou word (vgl. Heb. 2:5-

9; 3:7b-4:11; 8:6-13; 10:5-10, 15-18; 12:26-29). 

 

Albert Vanhoye (1989) beskou Heb. 8:1- 9:28 as die sentrum van Hebreërs. Hy 

gaan selfs nog verder as dit en beskou die naam “Christus” in Heb. 9:11 as die 

sentrum van die sentrum in die gedeelte. Vanhoye, volgens Du Toit (2002:24-

25), forseer hiermee sy eie model op Hebreërs af, maar volgens Du Toit kan 

Hebreërs op ’n heel natuurlike manier in drie hoofdele uiteengesit word, naamlik: 

Heb. 1:1-4:13; 4:14-10:31; 10:32-12:13, met ’n afrondingsgedeelte, Heb. 12:14-

13:25. Indien ’n sleutelvers geïdentifiseer moet word om die Hebreërs boodskap 

mee saam te vat, maak Du Toit ’n keuse vir Heb.13:8: “Jesus Christus is gister 

en vandag dieselfde en tot in ewigheid” (1957 Afrikaanse vertaling). Die sentrale 

boodskap van Hebreërs vat Du Toit (2002:27) soos volg saam: 
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1) Ontdek en beleef Jesus Christus opnuut. 

2) Dan sal julle kan volhard en voluit as Christene kan lewe. 

 

Die sentrale tema vir Vanhoye (1989:40a&b; vgl. 18-41), is “Christus”. Alhoewel 

Du Toit Vanhoye kritiseer van ’n eie model wat hy af forseer op Hebreërs, kom 

Du Toit na my mening tog ook self, in die skep van sy eie model deur ’n keuse te 

maak van ’n sleutel vers, by dieselfde tema as Vanhoye uit, naamlik: “Christus 

wat altyd dieselfde bly”. Inderdaad is Christus die sentrale tema, maar Hy is dit 

tog ook vir die res van die Nuwe Testament, net soos wat God die sentrale tema 

sou wees van die Bybel in ’n geheel. Indien “Christus” as die sentrale tema van 

Hebreërs aanvaar word, sou die vraag gevra kon word of die Hebreërskrywer 

nie vanuit ’n Christologiese benadering die probleme en omstandighede van die 

eerste lesers wou aanspreek nie? Die Hebreërskrywer gebruik Christus as die 

fondament en vertrekpunt waarmee hy sy lesers wil vermaan en aanmoedig om 

nie hulle geloof in Christus te verruil vir die Joodse geloof en instellings nie, 

maar om te volhard in die uitleef van Christus en hulle belydenis ten spyte van 

hulle omstandighede. 

 

Vir Kim (1997:280) is die tema van “volharding” die sentrale motief in Hebreërs: 

“The whole of Hebrews deals with the theme of perseverance”. 

 

Ek is van mening dat die keuse vir ’n sentrale tema bepaal word deur die soort 

literêre bril waarmee Hebreërs gelees, geanaliseer, verstaan en geïnterpreteer 

word. Dus, indien Hebreërs met ’n Christologiese bril gelees word sal die 

sentrale tema Jesus wees. 
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5. Die struktuur van Hebreërs  

 

Verskillende metodes van analise word aangewend om die struktuur van 

Hebreërs saam te stel en van waaruit ’n sentrale tema of temas in Hebreërs 

ontwikkel kan word (soos hieronder bespreek). Neely (soos aangehaal in Lane 

1991:lxxxi) noem vier kriteria waarmee die diskoers-eenhede binne ’n homilie 

vasgestel kan word (vgl. Vanhoye 1989:18-19): 

 

1) Die verandering van genre (byvoorbeeld, van die teologiese uitleg na die 

vermanings en aanmoedigings). 

 

2) Inleidende oorgange of konklusies (byvoorbeeld, verbindingswoorde 

“hoek woorde”, herhalings en opsommings). 

 

3) Die gebruik van rare linguistiese sinspreuke (byvoorbeeld, retoriese vrae, 

ongewone partikels en vokatiewe). 

 

4) Die voorkomste van leksikale en semantiese verbande van die 

voorafgaande ingebedde diskoers (byvoorbeeld, insluitings en chiasmus). 

 

Die verskillende voorstelle in verband hiermee kom veral na vore vanuit twee 

kategorieë, naamlik: tematiese en nie-tematiese analises. Vanhoye (soos 

aangehaal in Mitchell 2007:17). verwys na die analises as “konseptueleanalise” 

en “literêreanalise”. 
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5.1 Tematiese struktuuranalise 

 

’n Tipiese tematiese struktuur verdeel Hebreërs in blokke na aanleiding van 

’n tema wat in daardie blok geïdentifiseer word. Hughes (soos aangehaal in 

Mitchell 2007:17), byvoorbeeld, verdeel Hebreërs in ses dele, met die 

superioriteit van Christus as die sentrum of kerngedagte: 

 

I. Christus superieur bo die profete (1:1-3). 

II. Christus superieur bo die engele (1:4-2:18). 

III. Christus superieur bo Moses (3:1-4:13). 

IV. Christus superieur bo Aäron (4:14-10:18). 

V. Christus superieur as die nuwe en lewende Weg (10:19-12:29). 

VI. Vermanende gevolgtrekkings, versoeke, en groete (13:1-25). 

 

Die probleem met ’n tematiese struktuur, sê Mitchell (2007:17), is dat dit 

subjektief en afhanklik is van hoe goed die strukturalis die temas kan 

identifiseer in ’n bepaalde gedeelte of boek. Attridge (1989) merk op dat ’n 

tematiese benadering dikwels net op sekere gedeeltes konsentreer en nie 

rekening hou met die geheel nie. Tog, volgens Guthrie (1994) is daar 

tematiese struktuuranalises wat daarin slaag om die verhouding tussen die 

struktuur en die inhoud te beklemtoon (Mitchell 2007:18). Die 

struktuuranalises van Brown en Hughes is goeie voorbeelde hiervan. 

 

Brown (1997:684) se struktuuranalise stem grootliks ooreen met die van 

Hughes. Vir Brown en Hughes is die inhoud en klem Christus se 

verhewenheid. Hulle slaag daarin om deur hulle struktuuranalise die 

verhouding tussen die struktuur en die inhoud van Hebreërs te beklemtoon. 

Daar kan dus met reg van Brown en Hughes se struktuuranalise gepraat 

word as, wat ek noem, ’n Christologiese-struktuuranalise. 
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5.2 Nie-tematiese struktuuranalise 

 

Hierdie metode van struktuuranalise fokus op die taalaspek en analiseer die 

teks volgens literêre beginsels en retoriese- of linguistiese kritiek (Mitchell 

2007:18). 

 

5.3 Die literêr-kritiese analise 

 

Hierdie soort analise fokus op (Vanhoye 1963:85): 

 

� Die unieke taalgebruik van die skrywer. 

 

� Oorgange van een gedeelte na die ander. 

 

� Die gebruik van histories-literêre tegnieke, byvoorbeeld: Insluiting 

(“inclusio”), waar die betrokke gedeelte begin en eindig met dieselfde 

woorde. 

 

� Grammatikale patrone, uitdrukkings, of chiasmus (omgekeerde 

parallelle vorme wat gerangskik is rondom ’n sentrale tema). 

 

� Interne sinspelings en herhalings. 

 

Die struktuuranalise van Vanhoye (soos aangehaal in Mitchell 2007:19) is uniek 

saamgestel: 
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Dele.   Teksindeling. Tema.          Dominante   Oo reen- 

                       Genre               stemmend e 

                        afdeling 

 

a.      1:1-4  Inleiding              z 

I.      1:5-2:18 Die uitnemende grootheid 

van Jesus   Verduideliking    V 

II.         

A. 3:1-4:14  Jesus se getrouheid         Paranese          IV. B 

B. 4:15-5:10  Jesus die barmhartige 

   Hoëpriester          Verduideliking   IV. A 

p.  5:11-6:20  Voorlopige aanmoedigings 

   Jesus, die Hoëpriester  Paranese          III. f 

A. 7:1-1-28  Volgens die orde van 

  Melgisedek      Verduideliking   III. C 

III.   

B.  8:1-9:28  Volmaaktheid      Verduideliking   Sentrum 

C. 10:1-18  Die middel van redding         Verduideliking   III. A 

f.  10:19-39  Laaste aanmoediging            Paranese          II.  p  

A. 11:1-40   Die geloof van die 

    geloofsgetuies                 Aanmoediging  II. B 

IV. 

B. 12:1-13        Volharding is noodsaaklik     Paranese          II.A  

 

V.      12:14-13:19         Die vrug van geregtigheid  Paranese          I  

z.       13:21-25              Konklusie                   a 

 

Die ontsluiting van die struktuurskema is soos volg: 

 

Dit bestaan uit vyf dele naamlik: (a 1:1-4, I, II, ensovoorts tot by z); en vyf 

afdelings naamlik: dele; teksindeling (Heb. 1:1-11:40); die tema (inleiding tot 

by die konklusie); die dominante genre (verduideliking, paranese en 

aanmoediging); simbole wat verwys na die ooreenstemmende dele 
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(byvoorbeeld verwys die z van die ooreenstemmende afdeling na die z van 

die ooreenstemmende deel of a van die ooreenstemmende afdeling, en net 

so verwys V van die ooreenstemmende afdeling na V van die dele of I van 

die ooreenstemmende afdeling). 

 

5.4 Retoriese analise. 

 

Hierdie metode van analise organiseer individuele gedeeltes in 

samehangende retoriese patrone wat gebaseer is op die beginsels van 

retoriese gesprekvoering. Die grotere retoriese verdelings van ’n toespraak 

bestaan uit: (1) Inleiding, (2) Vertelling met voorstelle, (3) Ondersoekende 

argumentering en weerleggings, (4) slotrede, (5) en ’n naskrif. Koester 

verkies ’n retoriese struktuur vir Hebreërs, omdat hy van mening is dat die 

Hebreërskrywer se argumentering meer lineêr (lyn-vormig) as sirkelvormig 

is. Sy struktuur van Hebreërs is soos volg (Mitchell 2007:19; Koester 

2001:84-85): 

 

I. Inleiding / aanhef (1:1-2:4). 

II. Stelling / probleem (2:5-9). 

III. Argumente / beredenerings.    

A. Eerste reeks (2:10-6:20). 

1. Argument: Jesus ontvang die heerlikheid omdat hy 

getrou gebly het ten spyte van sy lyding (2:10-5:10). 

2. Oorgang: Waarskuwing en aanmoediging (5:11-6:20). 

B. Tweede reeks (7:1-10:39). 

1. Argument: Jesus se lyding is die offer wat ander 

instaar stel om tot God te nader God (7:1-10:25). 

2. Oorgang: Waarskuwing en aanmoediging (10:26-39). 
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C. Derde reeks (11:1-12:27). 

1. Argument: God se mense volhard deur lyding in 

geloof (11:1-12:24). 

2. Oorgang: Waarskuwing en aanmoediging (12:25-27). 

IV. Slotrede (12:28-13:21). 

V. Naskrif (13:22-25). 

 

5.5 Linguistiese diskoers-analise of teks-linguistiese analise 

 

Hebreërs in geheel word beskou as ’n “ingebedde diskoers”, wat saamgestel 

is uit kleiner gedeeltes wat “paragrawe” genoem word. Hierdie “paragrawe” 

is opgebou uit “kola”. Op hierdié vlak funksioneer die individuele woorde, 

grammatika en styl van die skrywer. 

 

Hierdie metode analiseer die verhouding tussen die eenhede van ’n gegewe 

diskoers deur elke “kolon” te bestudeer sodat elke “paragraaf” se verhouding 

tot die res van die diskoers verstaan kan word. Die skrywer se bedoeling of 

boodskap lê opgesluit in hierdie “paragrawe” (Guthrie 1994:46-48, 144): 

 

1:1-4: Inleiding. 

I. Jesus, die seun gekroon met heerlikheid op grond van sy 

lyding en sterwe (1:5-2:18). 

II. Jesus apostel en hoëpriester: ’n model van geloof en hoop 

(3:1-6:20). 

III. ’n Boodskap aan die volwassenes: ’n ander priester volgens 

die orde van Melgisedek (7:1-10:39). 

IV. Die geloofsgetuies en dissipline van lyding (11:12:13). 
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V. Waarskuwings en aanmoedigings(12:14-13:19). 

13:20-25: Naskrif. 

 

Bogenoemde analises poog om die gedagtegang van Hebreërs met behulp 

van struktuuranalises te verstaan en formuleer. Lane (1991:cii) in die 

inleidende gedeelte van sy kommentaar analiseer Hebreërs vanuit ’n ander 

benadering naamlik in die vorm van tesisse (stellings of lerende gedeeltes) 

teenoor paranese (vermanings, aanmoedigings of opdragte). In 

grammatikale terme verwys die indikatiewe na die tesisse en die en die 

imperatiewe na vermanings. Die boodskap van Hebreërs verwys na ’n 

praktiese homilie wat in alle omstandighede van hierdie lewe geleef moet 

word. Die struktuur of samestelling van Hebreërs word dus gekenmerk deur 

die afwisseling van “doctrinal expositions and exhortations, which shows well 

just where the author is concerned to make faith enter into life and to 

transform life by faith” (Vanhoye 1989:19). 

 

Ek haal ook die struktuuranalise van Ellingworth & Nida (1983:342) hier aan, 

omdat dit duidelik aantoon wat volgens hulle die sentrale tema van Hebreërs 

is en aandui hoedat die lerende gedeeltes die paranese afwissel. 

 

Inleiding              1:1-4 

1   Jesus is verhewe bo die engele  l      1:5-2:18 

 2.1  Jesus is getrou             p      3:1-4:14 

     2.2    Jesus die barmhartige  l      4:15-5:10 

        3.1 Voorlopige aanmoediging  p      5:11-6:20 

            3.2 Jesus en Melgisedek  l      7:1-28 
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    3.3 Jesus bewerk volmaaktheid l      8:1-9:28 

            3.4 Jesus en verlossing   l      10:1-18 

        3.5 Finale aanmoediging  p     10:19-39 

     4.1  Die geloofsgetuies   l     11:1-40 

 4.2  Die noodsaaklikheid van 

volharding    p    12:1-13 

5 Die vrug van geregtigheid  p    12:14-13:19 

Konklusie             13:20f 

l = leerstellige / dogmatiese onderrig 

p = paranese (aanmoediging - ’n oproep tot dade) 

 

Volgens hierdie strukturering van Hebreërs word die sentrale tema gevind in 

hoofstuk 8:1-9:28. Volgens Ellingworth & Nida (1983:342) is die struktuur 

van Vanhoye al wyd bespreek en verskeie aspekte daarvan is ook 

gekritiseer - nie elke stukkie detail van Hebreërs kan in so ’n tipe model of 

vorm gegiet word nie. Dit is ook nie altyd die geval dat die gedagtegang van 

die skrywer, die “teologiese struktuur” en die “literêre struktuur” dieselfde 

patroon volg nie. Ellingworth & Nida se sentrale tema, volgens hulle 

struktuur-analise, stem egter tog ooreen met die van Vanhoye – 8:1-9:28: 

Christus wat die alles, die beter, die volmaakte, die vervulling, ensovoorts is. 

 

Na my mening kan die bepaling van ’n sentrale tema nie bepaal of vasgestel 

word sonder ’n in diepte of detail struktuuranalise van die teks van Hebreërs 

nie – sowel teologies as literêr. Sowel die doel of rede van die skrywe as die 
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historiese konteks is mede bepalende faktore wat nie geïgnoreer mag word 

nie. Vanhoye (1989:19) ondersteun my standpunt en beklemtoon ook die 

belangrikheid hiervan wanneer hy sê:  

 

In order to understand correctly the message which the author of Hebrews has 

left us it is not enough to read his sentences one after the other. One must also 

and above all figure out the composition of the work as a whole. In fact, each 

part receives its precise meaning only when it is situated in its place in the whole. 

Otherwise a secondary remark runs the risk of being considered something 

essential, while a central point passes unrecognized. If important connections 

are not known or poorly understood, the entire piece is disfigured. An error with 

regard to the literary structure is never without consequences on the 

interpretation of the thought. In a work as carefully crafted as Hebrews the 

results of such errors are serious. 

 

Wat die struktuuranalise van Hebreërs aanbetref, is daar ook nie volledige 

ooreenstemming nie. Dat die struktuuranalise van Vanhoye ’n groot invloed 

uitgeoefen het op die bestudeerders van Hebreërs, kan nie ontken word nie. 

Ten spyte van kritiek deur sommige word Vanhoye se struktuuranalise 

beskou as belangrik. Dit word gekenmerk deur (Brown 1997:690): 

 

� “Haak / hoek woorde” (“catchwords”). 

 

� Insluitings is wanneer die einde van ’n eenheid ooreenstem met die 

begin daarvan (“inclusions”). 

 

� Afwisseling van genres. 
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Ring komposisie wat bestaan uit ’n Inleiding (Heb. 1:1-4), ’n slot (Heb. 13:21-

21) wat omring word deur vyf gerangskikte chiasmus wat elkeen 

onderverdeel is in kleiner eenhede: 

 

I. 1:5-2:18: Die naam superieur bo die van die engele 

(Eskatologie). 

II. 3:1-5:10: Jesus is getrou en barmhartig (Ekklesiologie). 

  III. 5:11-10:39: Sentrale uiteensetting (Offers). 

IV.11:1-12:13: Geloof en volharding (Ekklesiologiese parranese). 

    V.12:14-13:19: Geregtigheid as die vrug van vrede 

(Eskatologie). 

 

Attridge (Brown 1997:690-691) in sy analise van Hebreërs, beskou Vanhoye 

se analise as “a definite advance over simple catalogues of contents and 

thematic structures”, waarteen hy dan ook kritiek uitspreek, omdat dit 

volgens hom te dikwels net fokus op wat hy noem “Christological 

affirmations” wat lei tot ’n skeeftrek van die teks, en die gevolg is dat die teks 

dan dogmaties hanteer word. Dit is egter waar dat om so skerp te fokus op 

die inhoud nie noodwendig tot so ’n resultaat hoef te lei nie. ’n Te formele 

benadering kan daartoe lei dat die apologetiese doel van die 

Hebreërskrywer verhinder, of gedeeltelik verhinder kan word, Brown 

(1997:690-691): 

 

Is it a contradiction to encourage that attention be paid both to a formal approach 

that respects the complexity of the work and more thematic study? 
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Brown (1997:684), in sy algemene analise van Hebreërs, volg ’n tematiese 

benadering, eerder as wat hy noem: ’n formele benadering. 

’n Ander benadering om die sentrale tema in Hebreërs te bepaal is die 

“tematies-simmetriese” analise van Vaganay (soos aangehaal in Lane 

1991:lxxxvi): 

 

1:1-4  Inleiding. 

1:5-2:18: Eerste tema : Jesus is verhewe bo die Engele. 

3:1-5:10: Tweede tema : Jesus, die barmhartige en 

geloofwaardige Hoëpriester. 

5:11-10:39:  Derde tema : Jesus, die bron van die ewige 

verlossing, die volmaakte Priester, en Hoëpriester 

volgens Melgisedek. 

11:1-12:13:  Vierde tema : Volharding in die geloof. 

12:14-13:21:    Vyfde tema : Die noodsaaklikheid van Heiligheid. 

13:22-25:  Slot of gevolgtrekking: Laaste aanbevelings. 

 

’n Verdere belangrike aspek van struktuuranalise is die funksies van 

“expositions” (uitleg / verklaring) en “exhortations” (vermanings, 

waarskuwings en aansporings) wat in Hebreërs gevind word. Die funksie 

van die “uitleg / verklarende” gedeeltes is om ’n tematiese ontwikkeling te 

bewerkstellig van die een eenheid wat voortbou op die vorige. Die funksie 

van die “vermanende of aanmoediging” gedeeltes is om gehoorsaamheid 

aan die Woord van God te beklemtoon, en die konsekwensies aan te toon 
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van ongehoorsaamheid (Heb. 3:11). In enige uitleg van Hebreërs is dit 

belangrik om duidelik te onderskei tussen uitleg en vermaning, omdat elkeen 

van die genres in ’n spesifieke funksie het. Guthrie (soos aangehaal in Lane 

1991:xcvi-xcvii) se struktuuranalise toon hierdie belangrike beginsel van ’n 

teks-linguistiese analise. 

 

1:1-4:  Inleiding. 

1:5-4:12-13: Die posisie van die Seun in verhouding tot die 

engele. 

2:1-4:  Waarskuwing oor die verwerping van die verhewe 

Here se woorde. 

3:1-6:   Vermaning of aansporing oor geloofsgetrouheid. 

4:14-10:25: Die posisie van die Seun, ons Hoëpriester, in 

verhouding tot die aardse offersisteem. 

4:14-16:  Finale vermaning of aansporing – vashou aan die 

geloof en om met vrymoedigheid tot die 

genadetroon te nader. 

5:11-6:20:  Aanmoediging en waarskuwing om nie afvallig te 

raak nie, maar te bly volhard. 

10:19-25: Gevolgtrekking: Ons het ’n Hoëpriester wat ons 

Middelaar is. 

13:1-17:  Konkluderende paranese. 

13:18-25: Slot. 
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Lane (1991:cii-ciii), se struktuur-analise tref n duidelik onderskeid tussen die 

tetiese en paranetiese gedeeltes in Hebreërs: 

 

1:1-2:18: Tesis : Die openbaring van God deur Sy Seun. 

2:1-4:    Paranese  – Eerste waarskuwing: Die gevaar as  

  die Woord van verlossing geïgnoreer word. 

3:1-5:10: Tesis : Die Hoëpriesterlike karakter van die Seun. 

3:7-19:    Paranese  – Tweede waarskuwing: Die gevaar as  

  die Woord van God nie geglo word nie. 

5:11-10:39: Tesis : Die Hoëpriesterlike amp van die Seun. 

5:11-6:12:   Paranese  – Derde waarskuwing: Die gevaar van  

  geestelike onvolwassenheid. 

10:19-39:   Paranese  – Vierde waarskuwing: Die gevaar van  

  ontrouheid aan Christus. 

11:1-12:13: Tesis : Getrouheid aan God deur middel van volhardende 

geloof. 

12:14-13:25: Tesis : Oriëntasie van die Christelike lewe in ’n vyandige 

wêreld. 

12:14-29:   Paranese  – Finale waarskuwing: Die gevaar van  

  die verwerping van God se genade-Woord. 

 

 Dit is sonder twyfel hieruit duidelik, en daaroor is daar ten minste 

ooreenstemming, dat Hebreërs ’n afgebakende inleiding en slot het. Die 

tussenin-gedeeltes vorm ’n gestruktureerde eenheid wat saamgestel is uit 



109 

 

leerredes - verkondiging, en paranese - vermanings en aanmoedigings. 

Hebreërs sou dus inhoudelik in vyf kern dele verdeel kan word: 

 

1. 1:1-4:  Inleiding: Die openbaring en finale Woord van God – Christus. 

2. 1:5-4:13:      Die voortreflikheid van Christus se persoon. 

3. 4:14-10:18:    Die voortreflikheid van Christus se bediening.  

4. 10:19-13:25:   Die voortreflikheid van die Christen se wandel in die geloof. 

5. 13:18-25:    Slot of gevolgtrekking. 

 

Lincoln (2006:24-25) deel Hebreërs in twee hoofdele: A met drie onderafdelings 

en B met ses onderafdelings. 

 

A. Die geskrewe preek (1:1-12:29). 

 

 1. Inleiding tot die vermanende gedeeltes (1:1-4) - Exordium. 

 2. Vormings (1:5-12:17) - argumentatio. 

i). Vermaning gebaseer op die Superioriteit van die Seun bo die van 

die middelaars van die ou verbond (1:5-4:13). 

ii). Vermanings gebaseer op die superioriteit van Christus as 

Hoëpriester teenoor die van die ou verbond (4:14-10:39). 

iii). Vermaning om te volhard gebaseer op geloof (11:1-12:17). 
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3. Gevolgtrekking gebaseer op God se spreke vanuit die hemel in Christus 

(12:18-29) - peroratio. 

 

B. Finale gevolgtrekkings en samevatting (13:1-25).  

 1. Verskillende samevattende vermanings (13:1-19). 

 2. Seëngroet (13:20-21). 

 3. Opmerkings (13:22). 

 4. Nuus oor Timoteus en reisplanne (13:23). 

 5. Groete (13:24). 

 6. Genade groet (13:25). 

 

6. Samevatting: ’n eie struktuuranalise van Hebreërs 

 

Hebreërs bestaan uit die afwisseling tussen die teologiese uitleg / 

verduidelikings65 (“exposition”) en praktiese toepassings daarvan. Hebreërs kan 

dus volgens temas gestruktureer word, of na aanleiding van literêre analise, 

retoriese analise, of linguisties-kritiese analise. 

 

                                            

65 ’n Studie van die vermaningsgedeeltes toon ’n teologiese konsentrasie en ’n ontwikkeling van 
teologiese argumente wat beide aan Hebreërs ’n uitsonderlike karakter gee. Hierdie vermanings 
vertoon vier hooftrekke: (a) Hoëpriesterlike Christologie; (b) Kultiese terminologie; (c) ’n Sistematiese 
aanbieding van teologiese argumente; (d) ’n Klimaks van die argument (Holbrook 1989:21). 
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Vanuit bogenoemde struktuuranalises sou ek samevattend die volgende 

struktuur van Hebreërs voorstel: 

  

1.  1:1-4:        Inleiding. 

2.  1:5-2:18:      Jesus as Seun gekroon met heerlikheid op grond van sy 

lyding en dood aan die kruis. 

3.  3:1-6:20:      Jesus, Apostel, en Hoëpriester – ’n model van geloof en 

hoop. 

4.  7:1-10:39:   ’n Boodskap vir geestelik volwassenes – ’n Priester 

volgens Melgisedek. 

5.  11:1-12:13:    Historiese geloof en lyding. 

6.  12:14-13:19:  Finale waarskuwings en oproepe aan die gelowiges. 

  7.  13:20-25:       Naskrif en groete. 

 

Hebreërs word gekenmerk deur die afwisseling van leerstellige gedeeltes 

(tesisse); gedeeltes waarin vermaan word (paranese); aanmoedigingsgedeeltes. 

Hebreërs is dus opgebou rondom hierdie leerstellige uitleg-gedeeltes 

(“expositions”), vermanende (“exhortations”) en aanmoedigingsgedeeltes 

(“exhortations”). My eie opbou of analise van Hebreërs is soos volg: 

 

Deel 1 – Inleiding 

Hoofstuk 1:1-2:4:  Inleiding: God praat met  ons – in die verlede, maar ook  nou 

(in die laaste dae). 
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i).  1:1-4:   God praat met ons deur dié Seun. 

(ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκε 
κληρονόµον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησενἐπ. v. 2). 

 

ii). 1:5-14: God bevestig dié Seun se uitnemende posisie. 

(τοσούτῳ κρείττων γενόµενος τῶν ἀγγέλων, ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾿ 
αὐτοὺς κεκληρονόµηκεν ὄνοµα. v. 4). 

 

iii). 2:1:    Vermaning : Kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het van God. 

(∆ιὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡµὰς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι. v. 1). 

iv). 2:2-4:  Waarskuwing:  2:2-3: Sodat ons nie wegdrywe nie. 

(µή ποτε παραρυῶµεν. v. 1). 

 

Deel 2 – Argumentatio 

Hoofstuk 2:5-13:17: Jesus se middelaarskap; Jesus se amp – Hoëpriester; 

Volharding in die geloof. Die inleiding (1:1-14) vorm die rede vir dit wat volg. 

 

1. 2:5-4:13: Dié Seun Christus: Die Middelaar van God se finale Woord. 

  i). 2:5-2:18: Dié Seun is die Voorloper/ Leidsman. 

(τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας. v. 10b). 

 

  ii). 3:1-19: Dié Seun is meer as Moses. 

(πλείονος γὰρ δόξης οὗτος παρὰ Μωϋσῆν ἠξίωται v. 3). 
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Vermaning  (3:1, 7): Let noukeurig op Jesus as die Apostel en 

Hoëpriester. 

(κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁµολογίας ἡµῶν 
Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. v. 1). 

 

2. 4:1-10:31: Die Seun Christus: Die Hoëpriester – die beliggaming   

  van God se Woord. 

  i). 4:1-5:10:  - 4:1-11    Belofte van rus vir die wat glo. 

            - 4:12-13: Die Woord as swaard. 

 - 4:14-16: Oorgang – Vermaning  / 
aanmoediging:  Hou met vrymoedigheid vas aan 
die geloof wat julle bely. 

(῎Εχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τοὺς 
οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶµεν τῆς 
ὁµολογίας. v.14b). 

 

 ii). 5:1-10: Jesus geroep en verklaar tot Hoëpriester volgens die 

priesterorde van Melgisedek. 

(προσαγορευθεὶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀρχιερεὺς κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

v. 6b). 

 

iii). 5:11-6:12: Vermaning / aanmoediging:  Laat ons nie 

stilstaan nie, maar groei na  geestelike volwassenheid, 

(∆ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν 
τελειότητα  φερώµεθα, µὴ πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι 
µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν 6:1). 
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  iv). 6:13-7:28: Belofte en priesterskap. 

- 6:13-20: Die sekerheid van God se belofte en eed. 
(ὅπου πρόδροµος ὑπὲρ ἡµῶν εἰσῆλθεν ᾿Ιησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ ἀρχιερεὺς γενόµενος εἰς τὸν αἰῶνα v. 20). 

 

- 7:1-28: Priesterskap van Melgisedek bo die van Aäron. 
(µαρτυρεῖ γὰρ ὅτι δὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν 
Μελχισεδέκ. v. 17). 

 

  v).  8:1-13: Die ou verbond teenoor die nuwe verbond 

(ἐν ττ λέγειν καινὴν, πεπαλαίωκε τὴν πρώτην· τὸ δὲ 

παλαιούµενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισµοῦ. v.13). 

  vi).  9:1-10:18: Die ou en nuwe heiligdom en offers. 

        9:1-18: Die ou en nuwe tabernakel. 

9:23-10:18: Offers van die ou verbond en Christus wat die  

volkome offer is. 

(ἐν ᾧ θελήµατι ἡγιασµένοι ἐσµὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ 
σώµατος τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐφάπαξ. v. 10). 

 

  vii).10:19-25: Vermaning / aanmoediging:  

   - Nader tot God (v. 22):  

(προσερχώµεθα µετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ 
πίστεως, ἐρραντισµένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως 
πονηρᾶς καὶ λελουσµένοι τὸ σῶµα ὕδατι καθαρῷ. v. 22). 

 

   - Laat ons styf vashou (23): 
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(κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ· πιστὸς γὰρ ὁ 
ἐπαγγειλάµενος v. 23). 

 

   - Laat ons na mekaar omsien (24): 

(καὶ κατανοῶµεν ἀλλήλους εἰς παροξυσµὸν ἀγάπης καὶ καλῶν 
ἔργων v.24). 

 

  viii). 10:26-31: God straf opsetlike sonde 

(῾Εκουσίως γὰρἁµαρτανόντων ἡµῶν µετὰ τὸ λαβεῖν τὴν 
ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁµαρτιῶν ἀπολείπεται 
θυσία. v. 26). 

 

3. 10:32-13:17: Volharding wat gebasseer is op geloof. 

i). 10:32-39: Oorgang: Vermaning:  Volhard in die geloof  

(ὑποµονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέληµα τοῦ Θεοῦ 
ποιήσαντες κοµίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. v.36). 

 

 ii). 11:1-40: Voorbeelde van volharding uit die 

geskiedenis. 

 

 iii). 12:1-13: Vermaning / aanmoediging:  Laat ons elke 

las afgooi en volhard met die oog gevestig op Jesus 

(Τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡµῖν 
νέφος µαρτύρων, ὄγκον ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν 
εὐπερίστατον ἁµαρτίαν, δι᾿ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν 
προκείµενον ἡµῖν ἀγῶνα, ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως 
ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν. v. 1- 2a). 
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en die Here tug die wat Hy liefhet. 

(ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, µαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν 
παραδέχεταιv. 6). 

iv).12:14-13:17: Vermaning:  Die Christelike 

lewenswandel: 

   - Beywer julle vir vrede. 

(Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς 
οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον. v. 14). 

 - Waarskuwing:  Wees versigtig om Hom wat met julle 

praat nie af te wys nie. 

(οὗ ἡ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσε τότε, νῦν δὲἐπήγγελται λέγων· ἔτι 
ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ µόνον τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.v.26). 

 - Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontsag.  

 (∆ιὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαµβάνοντες ἔχωµεν χάριν, δι᾿ 
ἧς λατρεύωµεν εὐαρέστως ττ Θεε µετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας. 
28). 

 

Deel 3 – Afsluiting 

Hoofstuk 13:18-25: Slot. 

i). 13:18-19: Bid vir ons en vir my. 

(Προσεύχεσθε περὶ ἡµῶν. v. 18); (περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο 

ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑµῖν). 

  ii). 13:20-21: Gebed vir die lesers. 

  iii).13:22-23: ’n Laaste versoek. 

  iv).13:24-25: Groete. 
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7. Samevatting en konklusie 

 

Hebreërs is opgebou uit drie dele: ’n inleiding (exordium), Argumentasie 

(argumentatio) en slot (peroratio). Die kern van Hebreërs word dus omsluit deur 

’n inleiding66 en ’n slot67. 

 

Omdat God Homself aan julle geopenbaar het deur met julle te praat deur sy 

“Woord” in die verlede (in die Ou Testament deur die priesters, profete en 

konings, ensovoorts.), en nou in die laaste dae deur Sy “Woord” (in die Nuwe 

Testament deur Jesus die Christus, die evangelieskrywers, die apostels, engele 

(Heb. 1:1-2:4; 2:5-10:31), daarom moet julle gehoorsaam volhard in julle 

geloofsbelydenis en die Christelike lewenswandel, ten spyte van die 

omstandighede (Heb. 10:32-36). Groete (Heb. 13:18-25). 

 

� Die Hebreërskrywer en sy eerste lesers leef binne ’n bepaalde sosio-

historiese konteks wat hulle geloof bedreig en nadelig beïnvloed. Die 

Hebreërskrywer reageer pastoraal retories hierop. 

� Die Hebreërskrywer wil sy eerste lesers leer, vermaan, waarsku en oproep 

om nie hulle geloof in Jesus prys te gee nie, maar om te volhard deur 

geestelik te groei in hulle geloof, en met vrymoedigheid tot God te nader. 

 

                                            

66 Die meerderheid kies vers 1-4 as die inleiding. Vir my vorm vers 1-14 ’n logiese en tematiese 
eenheid. 
67 Die meerderheid kies vir 13:20-25 as die slot. Vir my vorm 13:18-25 ’n logiese en tematiese 
eenheid. 
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� Om sy doel te bereik gebruik die Hebreërskrywer die metode van: 

 

• Tesis – geloofsienings. 

• Uitleg en interpretasie van die geloofstellings. 

• Praxis van die geloofstellings deur te vermaan, te waarsku en op 

te roep. 

 

Skematies stel ek dit so voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 
(Sentrale tema)  
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     UITLEG 

(“Exposition”)  
 

 

                                                     PRAXIS 

                                      vermanings(“paranese”)  

aanmoedigings (“Paraklese”)  
 

 

HEBREËRS 

Struktuur-analise 

  Deel 1(Exordium)     Deel 2 (Argumentatio)     Deel 3 (Peroratio)  

     TESIS            Hoofstuk 1:1-2:4       Hoofstuk 2:5-13:17            Hoofstuk 13:18-25  

 (Sentrale tema)            God praat met ons      Jesus-Middelaarskap           Slot  
                                                 en amp 

   UITLEG             God se spreke in die      Belofte van rus.             Christelike lewenswandel  

 (“Exposition”)           verlede en hede.            Hoëpriester en sy offer    Voorbidding & Groete  
                                                                 Heiligdom en offers 

                                                                 Geloof 

  PRAXIS68 
    Vermanings           Byvoorbeeld: 2:1            3:7, 15; 4:7; 6:12               13:9; , 16, 17 

  (“Paranese”) 

 Aanmoedigings                                                 3:13, 13; 4:11; 12:1b         13:2-3, 4 , 15, 18, 22 

  (“Paraklese”)  

                                            

68 Kyk Hoofstuk 7 van hierdie studie. 
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HOOFSTUK 5 

DIE IDENTIFISERING VAN DIE SPIRITUALITEITSTEMA OF - TEMAS IN 

HEBREËRS 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Omdat dit in hierdie hoofstuk handel oor die eksegese van die geïdentifiseerde 

spiritualiteitstema of -temas in Hebreërs, is dit nodig om vir die doeleindes van 

die hoofstuk ’n werk definisie van Christelike spiritualiteit69 te formuleer. McGrath 

(1992:2) definieer spiritualiteit soos volg: 

 

“Spirituality” is thus about70 the life of faith71 – what drives and motivates it, and 

what people find helpful in sustaining72 and developing it. It is about that which 

                                            

69 Die woord spiritualiteit kom nie in die Nuwe Testament voor nie, maar wel die woorde gees / “spirit” 
(πνευµα) en geestelik / “spirit/ual” (πνευµατικος). Louw & Nida (1988:509, vol. 1) maak die volgende 
opmerking: πνευµατικός, ή, όν: afgelei van πνευµα ‘Gees van God’), wat betrekking het op ’n manier 
van lewe wat beheer of gerig word deur God se Gees – ’n Spirituele of geestelike optrede wat gelei / 
gerig word deur die Gees. οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑµῖν ὡς πνευµατικοῖς, ἀλλὡς σαρκίνοις: “En ek, 
broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike”, 1 Kor. 
3.1. (Dit is moontlik dat πνευµατικοῖς gereken kan word as identies aan πνευµατικός, maar in 1 Kor. 
3.1 is die fokus op gedrag eerder as op die ontvang van God se Gees). 
70 Spiritualiteit is die gevolg van die uitlewing van ’n mens se geestelike lewe in die werklike lewe – 
met ander woorde, wat ’n mens doen met wat hy / sy glo. Dit gaan nie maar alleen net oor die 
basiese geloofsbeginsels van die Christelike lewe nie, alhoewel die basiese geloofsbeginsels van die 
Christelike lewe belangrik is vir die Christelike spiritualiteit. Dit gaan ook oor die manier waarop die 
Christelike lewe bedink, begryp en uitgeleef word. Dit gaan dus oor die volledige begrip van die 
realiteit van God (McGrath 1999:2). 
71 Dit verwys na die wyse waarop ’n Christen die inhoud van sy/haar geloof leef. Daar kan onderskei 
word tussen twee pole van “spiritualiteit”: ’n geloofsisteem en geloofsaksies. 
72 Die uitvoering en instandhouding van ’n verhouding met God, sluit in beide openbare aanbidding en 
persoonlike toewyding, en die resultate daarvan in die realiteit van die Christelike lewe (McGrath 
1999:2). 
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animates the life of believers, and urges them on to deepen and perfect what has 

at present only begun”. 

 

Dit gaan dus in spiritualiteit en ook in Christelike spiritualiteit oor: 

 

� Die uitleef van ’n ken-verhouding met God. 

 

� Ervaring / belewenis van God en die geloof. 

 

� ’n Voortdurende transformasieproses. 

 

� Die egtheid van geloof. 

 

Met enkele wysigings aan McGrath se definisie formuleer ek hier ’n eie werk 

definisie wat van hulp kan wees met die bespreking van die spiritualiteitstema of 

-temas in Hebreërs: 

 

Egte Christelike spiritualiteit fokus op die praxis van die Christelike geloof – die 

uitleef van ’n ken-verhouding met God, die inspirasie en motivering daarvoor, 

maar dit fokus ook op wat vir Christene tot hulp kan wees om hulle geloofslewe 

in stand te hou en verder te ontwikkel – voortdurende transformasie. Dit handel 

dus oor daardie sake wat die geestelike lewe aanmoedig of besiel en aanspoor 

en begelei tot verdieping en volkomenheid. 

 

Toegepas op Hebreërs beteken dit dat dit juis gaan oor die eerste lesers se leef 

van hulle geloof (spiritualiteit) en die volharding daarin binne hulle eie unieke 
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lewensomstandighede. Die skrywer fokus in Heb. 1:1-10:18 op God wat met 

hulle praat en Jesus as die Woord van God wat hulle geloofslewe of 

spiritualiteitslewens dryf, motiveer, in stand hou en laat groei. Die openbarings 

woorde van God en Jesus as die Seun van God is die asem en bron van hulle 

geloofslewe. In hierdie geloofsleer en praktiese uitleef van hulle geloof (dus: 

spiritualiteit) moet hulle groei tot geloof volwassenheid – dit is transformasie. 

 

2. Die identifisering en formulering van die sentrale tema of -temas van die 

spiritualiteit in Hebreërs 

 

Uit die vorige hoofstuk (Hoofstuk 4) is dit duidelik dat daar uiteenlopende 

menings bestaan oor die sentrale tema of temas in Hebreërs. Dit is egter 

belangrik dat Hebreërs ook as ’n eenheid hanteer moet word en dat daar binne 

hierdie eenheid gesoek moet word na ’n sentrale tema. 

 

Die onderstaande struktuur is ’n uitvloeisel en ’n samevatting van Hoofstuk 4. se 

struktuuranalises. Enkele verklarende opmerkings oor die struktuuranalise is 

toepaslik: 

 

Die aangehaalde tekste kom uit die 1933 Afrikaanse vertaling van die Bybel. 

Ek gebruik hierdie vertaling, omdat dit ’n meer letterlike vertaling is van die 

oorspronklike koiné Griekse teks. Die aanhaling van die tekste dien as ’n 

begronding en verduideliking van die tema waarna dit verwys. Daar is egter 

geen spesifieke rede waarom ek die tekste in die volgorde plaas nie. 
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DEEL 1 

HEBREËRS 1:1a-2a 

 

DIE BEGRONDING / MOTIVERING VAN ’n GEESTELIKE LEWEN STYL 

 

GOD OPENBAAR (Αποκάλυψις τοῦ Θεοῦ) HOMSELF 1:1-2a 

 

DIE MANIER WAAROP GOD HOMSELF OPENBAAR 

 

God het op “baie maniere” met ons gepraat (Πολυµερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ Θεὸς 

λαλήσας (1:1) 

 

� In die ou tyd (Πολυµερής) / verlede (πάλαι) aan die vaders deur die profete 
(τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις) (1:1) 
 

� Nou / in die laaste dae (ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡµερῶν τούτων) tot ons gespreek 
deur die Seun (ἐλάλησεν ἡµῖν ἐν υἱῷ) (1:2) 

 

DEEL 2 

HEBREËRS 1:2b-10:18 

 

IDENTITEIT: STATUS EN POSISIE; BEDIENING VAN DIE SE UN MET 

PARANESE EN PARAKLESE 
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Identiteit: Sy goddelikheid en menslikheid (1:2b-2: 18): 

 

1:3: Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge 
dra deur die woord van sy krag, nadat Hy deur Homself die reiniging van ons sondes bewerk 

het, het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. 

(ὃς ὢν ἀπαύγασµα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῳ 
ῥήµατι τῆς δυνάµεως αὐτοῦ, δι᾿ ἑαυτοῦ καθαρισµὸν ποιησάµενος τῶν ἁµαρτιῶν ἡµῶν 

ἐκάθισεν ἐν δεξιᾳ τῆς µεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς) 

 

4:14 Terwyl ons dan ‘n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik 
Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 

(᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ) 

 

3:1: Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping, let op die Apostel en 
Hoëpriester van ons belydenis, Christus Jesus. 

(κατανοήσατε τὸν ἀπόστολον καὶ ἀρχιερέα τῆς ὁµολογίας ἡµῶν Χριστὸν ᾿Ιησοῦν) 

 

Status en posisie: Seun en Hoëpriester 

Bediening: Hy gee Homself as ’n volledige offer vir  die sondes, en bewerk so 

verlossing.(4:14-10:18): 

 

5:1 Want elke hoëpriester wat uit die mense geneem word, tree ten behoewe van mense op 
in die dinge wat in betrekking tot God staan, om gawes en offers vir die sondes te bring 

(ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁµαρτιῶν) 

 

5:3: En niemand neem die waardigheid vir homself nie, maar hy wat deur God geroep word, 
net soos Aäron (προσφέρειν ὑπὲρ ἁµαρτιῶν) 

 

5:9: ’n bewerker van ewige saligheid geword (αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου) 
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DEEL 3 

HEBREËRS 10:19-13:19 

 

 ’n LEWENSTYL VAN GELOOF - WELBEHAAGLIKE DIENS AAN GOD MET 

PARANESE EN PARAKLESE 

 

12:28: Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar 

wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees. 

(∆ιὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαµβάνοντες ἔχωµεν χάριν, δι᾿ ἧς λατρεύωµεν εὐαρέστως τῳ 
Θεῳ µετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας) 

 

Voorbeelde van ’n lewenstyl van opregte geloof 

Deur geloof: voorbeelde van geloofshelde (11:1-40): (Πίστει) 

 

DEEL 4 

KONKLUSIE MET PARANESE EN PARAKLESE: 

Gebed (13:20-21) 

 

DEEL 5 

SLOT MET PARANESE / PARAKLESE: 

Laaste versoek en groete (13:22-25) 
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Uit bogenoemde struktuur kan die volgende sentrale temas geïdentifiseer en 

geformuleer word: 

 

1. GOD OPENBAAR HOMSELF DEUR MET ONS TE PRAAT: 1:1-2a. 

2. DIE IDENTITEIT, STATUS, POSISIE EN BEDIENING VAN DIE SEUN: 

 1:2b-10:18. 

3. ’n LEWENSTYL VAN GELOOF - WELBEHAAGLIKE DIENS AAN 

 GOD EN PRAKTIESE VERMANINGS: 10:19-13:19. 

4. KONKLUSIE - GEBED EN SLOT – LAASTE VERSOEK EN GROETE: 

 13:20-25. 

 

Opmerkings ter verduideliking van die struktuurskema: 

 

� Temas 1 en 2 vorm saam die begronding, die motivering of rede vir 

temas 3 en 4. 

 

� Die paranetiese73 gedeeltes (waarskuwings en vermanings) kom slegs 

voor by temas 2, 3, en 4 en vorm so dus drie dele. 

 

� Die parakletiese74 gedeeltes (aanmoedigings) kom ook voor by temas 2, 

3, 4 en is ’n aanduiding van die denkpatroon van die Hebreërskrywer, 

naamlik: 

 

                                            

73 Bespreking by Hoofstuk 6. 
74 Bespreking by Hoofstuk 6. 
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• Begronding of motivering. 

 

• Waarskuwings en vermanings. 

 

• Aanmoedigings. 

 

Hierdie struktuurskema kan goedskiks ook die gedagtegang van die 

Hebreërskrywer verwoord, en kan visueel soos volg uitgebeeld word: 
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GOD 

  OPENBAAR  
HOMSELF 

 

HOE? 

DEUR MET ONS TE PRAAT 

      IN DIE OU TYD (verlede): IN DIE LAASTE DAE (hede):  

                    DEUR                    DEUR 

               DIE PROFETE               DIE SEUN 

 

  TEOLOGIESE   

      LEERREDES  

 

PARANESE (VERMANINGS) 

 

PARAKLESE 

(AANMOEDIGINGS 

 

 KONKLUSIE 

GEBED EN SLOT 
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Die struktuurskema van die gedagtegang van die Hebreërskrywer kom 

verbasend sterk ooreen met die vorm en die struktuur van die vakwetenskaplike 

onderneming van Bybelse Spiritualiteit, soos reeds vroeër uiteengesit75: 

 

The shape and structure of Biblical Spirituality is therefore that God - the focus, 

speaks through his Spirit-given Word (Scripture) – the content. Practicing the 

Word is to listen to it and not only to hear it – the practice. Meeting God, or to 

have fellowship with Him through his Word as revelation is to experience Him. 

This results in a relationship of response - discipleship. All of these are parts of a 

process that results in a transformative life that awaits a new heaven and earth 

(Badenhorst 2009:8). 

 

Hierdie kernaspekte word ook so in Hebreërs teruggevind: 

 

1) Die fokus: God wat homself openbaar of bekend maak aan ons deur met 

ons te praat. 

 

2) Die inhoud: Sy Woord uit die verlede - deur die profete, en in die hede - 

deur sy Seun. 

 

3) Beoefening / Belewenis: Om Sy Woord nie net te hoor nie, maar te doen 

– om God te beleef. 

 

                                            

75 Kyk Hoofstuk 2, punt 6:  “Die vorm en struktuur van Bybelse Spiritualiteit”. 
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4) Reaksie / gevolg: ’n lewenstyl van geloof, dit is welbehaaglike diens aan 

God – dissipelskap. 

 

Hierdie aspekte vorm deel van ’n proses wat ’n getransformeerde lewe tot 

gevolg het. Die Hebreërskrywer verwoord dit as geestelike groei tot 

volwassenheid (Heb. 6:1). Wat behels, vind uitdrukking in ’n uitleg van die 

leerredes, paranetiese en parakletiese gedeeltes in Hebreërs se spiritualiteit. 

 

Die betekenis van die woord “paranese” hang grootliks af van die konteks 

waarbinne dit gebruik word. Volgens Lincoln (2006:9), beteken die woord 

parakaleō76 “summoning, appealing to, urging, imploring, exhorting, encourage, 

comforting or admonishing”.  

 

Paranese77 is aangewend om te onderrig, te vermaan78 en aan te moedig oor hoe 

geloof prakties geleef moet word. Attridge (soos aangehaal in Lane 1991:lxxiv), 

sê dat die skrywer hierdie vorm van genre gebruik het “to confirm the values and 

commitments of a Christian group who were experiencing social ostracism and 

alienation in their own environment”. 

 

                                            

76 Kommentatore gebruik die Griekse woord parakaleō as ’n wisselterm vir vermaning en 
aanmoediging (vgl. Hoofstuk 7).  
77  Παρακαλεω volgens Louw & Naida (1988:185, vol. 2) het die volgende betekenismoontlikhede: a) 
om ywerig te vra; b) uit te nooi / uitnodiging; c) bymekaar te roep vir; d) aan te moedig. Volgens Starr 
& Engberg-Pedersen (2004:69) beteken parakalein vermaning / aanmoediging (4:1, 10; 5:14); troos / 
ondersteuning (4:18; 5:10). 
78 Hebreërs verwissel gemaklik en met bekwaamheid tussen onderrig en vermaning (ek voeg hierby – 
aanmoediging) (Schenck 2003:12). 
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Dit is dus die skrywer van Hebreërs se intensie om sy lesers te oorreed en op te 

roep om vas te hou aan hulle belydenis en om nie hulle geloofsoortuiging prys te 

gee nie (Lane 1991:lxxix). 

 

3. ’n Paranetiese (waarskuwings- en vermanings) en parakletiese (aanmoedigings) 

strukturele uitleg van Hebreërs 

 

Ek stel hier ’n eie detail-strukturele uitleg voor wat gebaseer is op al bostaande 

analises met die verskil dat dit fokus op die paranese / parakletiese aspekte in 

Hebreërs. Dus is die doel van hierdie uitleg om die geïdentifiseerde paranetiese 

en parakletiese dele en temas binne die groter struktuur van Hebreërs te stel. 

 

Deel 1: 

PARANESE / PARAKLESE IN VERBAND MET DIE IDENTITEIT, STATUS, 

POSISIE EN BEDIENING VAN DIE SEUN: 2:1-6:12 

 

2:1-4:  1. Heb. 2:1: Ignoreer God se Woord nie. 

 

3:1-19: 2. Heb. 3:8, 12-13: Verhard julle harte nie, sodat julle nie afvallig 

raak deur die verleiding van die sonde nie. 
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4:1-16:  3. Heb. 4:1: Laat ons dan vrees dat iemand nie agterbly nie. 

4. Heb. 4:11: Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus 

sodat  niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid 

mag val nie. 

    5. Heb. 4:14: Laat ons aan die belydenis aangaande Jesus, die 

    Seun van God vashou. 

6. Heb. 4:16: Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van 

die genade gaan. 

 

5:11-6:12: 7. Heb. 6:1: Die doel: Geestelike volwassenheid. 

 

Deel 2: 

PARANESE / PARAKLESE IN VERBAND MET ’n LEWENSTYL VAN GELOOF 

- WELBEHAAGLIKE DIENS AAN GOD: 10:19-13:19 

 

10:19-39:  8. Heb. 10:22: Laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle  

    geloof versekerdheid. 

9. Heb. 10:23: Laat ons aan die belydenis van die hoop 

onwankelbaar vashou. 

10. Heb. 10:24: Laat ons op mekaar ag gee om mekaar tot 

liefde en goeie werke aan te spoor. 

11. Heb. 10:25: Laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim 

nie. 
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12:1-13: 12. Heb. 12:1: Laat ons ook elke las aflê, asook die sonde wat 

ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat 

voor ons lê. 

   

12:14-29: 13. Heb. 12:16, 25: Hoorders pas op dat julle Hom wat spreek, 

nie afwys nie. 

 14. Heb. 12:28: Laat ons dankbaar wees, en so God 

welbehaaglik dien. 

 

13:1-19:  15. Heb. 13:2: Vergeet die gasvryheid nie. 

 16. Heb 13:3: Dink aan die gevangenes en aan die wat 

mishandel word.  

 17. Heb 13:4: Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en 

die bed onbesmet. 

 18. Heb 13:5: Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees 

Wees  tevrede met wat julle het. 

    19. Heb 13:7: Gedenk julle voorgangers. 

20. Heb. 13:9: Moenie rondgeslinger word deur allerhande en 

vreemde leringe nie. 

21. Heb. 13:13: Laat ons dan uitgaan na Hom toe buitekant die 

laer en sy smaad dra. 

22. Heb. 13:15: Laat ons dan gedurig deur Hom aan God ’n 

lofoffer bring. 
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 23. Heb.13:16: Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid 

nie. 

     24. Heb. 13:17: Wees gehoorsaam aan julle voorgangers, en 

    onderdanig. 

    25. Heb.13:18: Bid vir ons. 

 

Deel 3: 

’n PARANETIESE / PARAKLESE KONKLUSIE - GEBED EN SLOT - LAASTE 

VERSOEK EN GROETE: 13:20-25 

 

13:20-25:  26. Heb. 13:22: Verdra die woord van vermaning. 

    27. Heb. 13:24: Groet al julle voorgangers en al die heiliges. 

 

Bogenoemde uiteensettings kan visueel soos volg saamgevat en uitgebeeld word: 
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HOOFSTUK IN HEBREËRS 

      1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13 

 

    

         

Dele:    1                                     2             3  

1:1-2                 2:1-6:12                  6:1 3-10:18               10:19-13:19       13:20-25   

      Sleutel:             

1:1-2: God openbaar homself deur met ons te praat (bevat geen paranese of 
paraklese). 

     

               2:1-6:12: Die identiteit, status, posisie en bediening van die Seun. 

 

6:13-10:18: Die belofte, priesterskap, nuwe verbond, offers (bevat geen 

paranese of paraklese). 

 

10:19-13:19: ’n Lewenstyl van geloof – welbehaaglike diens aan God en praktiese 
vermanings en aanmoedigings. 

 

      13:20-25: Konklusie – gebed en slot – laaste versoek en groete. 

 

                 Waarskuwings en vermanings / aansporings – praktiese vers gedeeltes. 

 

       Afgebakende eenhede van die paranetiese gedeeltes. 
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4. Samevatting en Konklusie 

 

Na my kritiese analises van die geraadpleegde bronne stel ek hier ’n 

analise voor. Daar is vier sentrale temas of hoofgedagtes in Hebreërs, van 

waaruit ander kleiner temas79 ontwikkel: 

 

1) God - die sprekende God. 

God praat met ons op verskeie maniere in die verlede (onder die ou verbond 

deur die profete) en in die hede (onder die nuwe verbond deur Jesus). 

 

2) God – die openbaarder van homself. 

God openbaar homself deur Jesus sy Seun. 

 

3) Jesus - die middelaar. 

Jesus is die leidsman tot die saligheid, die Hoëpriester en die 

volmaakte offer. 

 

4) Jesus - die Seun, van God. 

Jesus is die gestuurde of gesproke Woord van God.80 Hy is die 

Woord van verlossing / redding81) wat die skeiding tussen God die 

                                            

79 Vgl. “Index of Principal Topics: Holiness; Elementary Christian virtues; Word of God; Sacrifice (Lane 
1991:610-617). 
80 “Both the Son and high priest are forms of God’s speech. God has spoken in the Son, and God has 
sworn an oath in the high priest” (Lincoln 2006:86). 
81 Soteriologie is ’n ruimer term vir redding en beskryf die bemiddeling daarvan tussen God en die 
mens deur Christus (Lincoln 2006:89-92). 



137 

 

heilige en die mens as sondaar kom ophef. Daarom is Jesus die 

volmaakte Hoëpriester volgens die orde van Melgisedek. 

 

Die kleiner temas wat ontwikkel uit die vier hoofdele (verduidelikende 

argumentatio) bestaan uit paranese (vermanings) en paraklese 

(aanmoedigings), byvoorbeeld (kyk ook Hoofstuk 6): 

 

Paranese: 

 

 Om nie die Woord te ignoreer nie (2:1-4). 

 

 Om nie aan die Woord ongehoorsaam te wees nie (3:7-19). 

 

 Om vas te hou aan die geloofsbelydenis (4:14-16). 

 

Waarskuwing:  Oppas dat julle nie agterbly nie, maar beywer julle om 

in die rus in te gaan (4:1-11). 

 

Paraklese: 

 

 Om geestelik te groei (5:11-6:12). 

 

 Om met vrymoedigheid na God toe te gaan (10:19-25). 
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 Om te volhard in die geloof (10:26-39, 12:1-3). 

 

 Leef ’n Christelike lewenstyl (13:1-19). 

 

 Om met geduld te luister na die vermanings (13:22). 

 

Waarskuwing:  God straf opsetlike sondes (10:26-31). 

 

Die sentrale gedagte in Hebreërs is dus, God en Jesus  as subjekte in Hebreërs 

is ook die bron, die begronding / rede en motivering van die Christelike geloof en 

geloof beoefening – spiritualiteit. ’n Basiese geloof beoefening82 kan 

gelykgestel word aan “’n Elementêre of basiese Christelike spiritualiteit”. 

God praat met ons deur die Seun en dit het ’n bepaalde implikasie vir die 

geloofslewe van elke gelowige. God se Woord (die Seun) en woorde moet 

gehoorsaam geleef word. Hoe hierdie geloof en geloof beoefening tot 

uitdrukking moet kom, bespreek die Hebreërskrywer aan die hand van die 

leerstellige en paranetiese gedeeltes, wat hy afsluit met ’n konklusie en ’n slot. 

 

Lane (1991:cxxvii) bevestig dus my standpunt aangaande die sentrale tema 

wanneer hy die volgende daaroor skryf: 

 

The central theme of Hebrews is the importance of listening to the voice 

of God in Scripture and in the act of Christian preaching. The opening 

                                            

82 ’n Basiese geloof beoefening is die vashou aan die Christelike belydenis dat Jesus Christus die 
redder is en die praktiese uitleef daarvan (Lane 1991:611, 47b). 
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lines of the homily focus attention upon the God who speaks. The 

characterization of God as the one who intervened in Israel's history 

through the spoken word serves to introduce the characterization of the 

Son as the one through whom God has spoken the ultimate word (1:1-

2a). That theme is sustained with variations throughout the homily (2:1-4; 

3:7b-4:13; 5:11; 10:23,35-39; 11:11). It is recapitulated in a climactic 

warning, "Be careful that you do not disregard the one who is speaking" 

(l2:25a). The redemptive accomplishment and transcendent dignity of the 

Son through whom God has spoken the final word demonstrates that it 

will be catastrophic to ignore the word of salvation delivered through the 

Son (2:1-4). 
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HOOFSTUK 6 

 

HEBREËRS ’n PARANESE EN / OF ’n PARAKLESE 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Voordat daar voortgegaan word om in die volgende hoofstuk die paranese en 

paraklese se spiritualiteitstemas / -aspekte” in Hebreërs te eksegetiseer, is dit 

eers belangrik om: 

 

1) Die terme en onderskeid tussen paranese en paraklese te verstaan. 

 

2) Die uitgangspunt, kriteria en raamwerk van verwysing te verstaan. 

 

2. Die probleem 

 

Die woorde “paranese” en “paraklese” word op verskillende wyses gebruik deur 

die skrywers van kommentare, monografieë en navorsingsartikels.83 Baie 

kommentatore gebruik slegs die term “aanmoediging” (“exhortation”), ander 

weer net “vermaning” (“hortatory”), en nog ander beide. Op grond van Heb. 13 

                                            

83 Byvoorbeeld: Lane, Mitchell, Lincoln, Holder, ensovoorts. 
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(soms net 13:1-6) definieer baie vakkundiges die konsep paranese met 

“praktiese vermanings” (“practical exhortations”).84 

 

Die probleem hiermee is dus: watter van die twee terme beskryf die paranetiese 

gedeeltes in Hebreërs die beste? Moet daar onderskeid getref word tussen die 

twee woorde en konsepte? Is ’n keuse vir die een of die ander noodsaaklik? 

Hierdie is belangrik vrae, nie alleen vir die doeleindes van hierdie studie nie, 

maar ook omdat die gebruik van hierdie terme met hulle betekenisinhoud ’n 

invloed uitoefen op die verstaan en interpretasie85 van Hebreërs se spiritualiteit. 

 

Ek is daarvan bewus dat die verstaan en funksie van paranese binne die res van 

die Nuwe Testament anders kan wees as by Hebreërs. Daarom is dit nie die 

intensie van hierdie hoofstuk om paranese in ’n wyer verband te bespreek nie, 

met ander woorde soos wat dit binne die Nuwe Testament86 as geheel of 

byvoorbeeld by Paulus87 gebruik word nie, maar die fokus is hier primêr op die 

parakletiese gedeeltes binne Hebreërs. 

 

 

                                            

84 Bruce (1990:367): “Concluding Exhortation and Prayer (13:1-21)”. Tog onderskei hy 13:1-6 as 
“Ethical Injunctions”. Lane (1991:499): “Heb. 13:1-19 is recognizably a paraenetic section.” Koester 
(2001:564-579) sien 13:28-13:21 as ’n peroratio en gebruik vermaning (“exhortation”) en 
aanmoediging (“admonition”) as wisselterm. 
85 Een van die altyd groeiende uitdagings van interpreteerders is om die verhouding tussen 
vermanings en lerende- of uitleg-gedeeltes te verstaan. Die verhouding tussen vermaning en die 
oorblywende dele is nog maar selde voldoende geanaliseer (Attridge 1990:215). 
86 Oor paranese in die res van die Nuwe Testament en verder (kyk Starr & Engberg-Pedersen 
2004:70-72). 
87 Oor Pauliniese paraklēsis, teologisering en die oun paraeneticum (kyk Starr & Engberg-Pedersen 
2004:62-64). 
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3. Die betekenis van die terme paranese of paraklese 

 

Wie die term paranese88 en of paraklese gebruik, moet homself deeglik vergewis 

van die inhoud van die Griekse woorde wat die betekenis en die basiese funksie 

van die terme bepaal. Die twee terme word gebruik in die literatuur van sowel 

die Ou as die Nuwe Testament. In Hebreërs gebruik die skrywer net die term 

“paraklēsis”, Die woord “paranese” kom nie in die Griekse woordeboeke89 voor 

nie, maar wel “paraklēsis” saam met verwante semantiese90 en grammatiese91 

woordsoorte. 

 

Volgens die volgende woordeboeke is die grammatikale betekenis van paranese 

en paraklese onderskeidelik soos volg: 

 

� In Louw & Nida (1988:185, vol. 2; vgl. “The Hebrew-Greek key study Bible” 

1996:1659), beteken: 

parakaleō, para + kaleō (werkwoord): 

a. “ask for earnestly”. 

b. “invite”. 

c. “call together to”. 

                                            

88 Paranese is ’n saamgestelde woord: ainō (+para) wat beteken om te prys, te bevestig, aan te 
beveel, adviseer.  
89 “Greek-English Lexicon” (Liddell and Scott’s 1982:528); “Analytical Greek Lexicon” (1971:303); “A 
concise Greek-English dictionary of the New Testament” (Newman 1971:133); “Greek-English lexicon 
of the New Testament based on Semantic domein” (Louw & Nida  1988:185, vol. 2). 
90 Semantiese woordsoorte dui op die betekenisklasse van ’n woord. 
91 Grammatiese woordsoort dui op die naamwoorde, werkwoorde, adjektiewe en lidwoorde. 
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d. “encourage”. 

 

� parakalō, para + kalō (werkwoord): 

a. “encouragement”. 

 

In Thayer (soos aangehaal in Meyers 2000-2009), beteken parakaleō: 

1) “to call to one’s side, call for, summon”. 

2) “to address, speak to, (call to, call upon), which may be done in the way 

of exhortation, entreaty, comfort, instruction, etc.”. 

 2a) “to admonish, exhort”. 

 2b) “to beg, entreat, beseech”. 

  2b1) “to strive to appease by entreaty”. 

 2c) “to console, to encourage and strengthen by consolation, to 

comfort”. 

  2c1) “to receive consolation, be comforted”. 

 2d) “to encourage, strengthen”. 

 2e) “exhorting and comforting and encouraging”. 

 2f) “to instruct, teach”. 

 

� In Louw & Nida (1988:185, vol. 2, vgl. “The Hebrew-Greek key study Bible” 

1996:1659), beteken: 
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parakalein92, kara + kalein (werkwoord - infinitief): 

a. “encourage”. 

 

� paraklēsis, para + klēsis (naamwoord): 

a. “encouragement”. 

b. “earnest request”. 

 

In Thayer (soos aangehaal in Meyers 2000-2009), beteken paraklēsis: 

 

  1) “a calling near, summon (especially for help)”. 

  2) “importation, supplication, entreaty”. 

  3) “exhortation, admonition, encouragement”. 

  4) “consolation, comfort, solace; that which affords comfort or refreshment”. 

  4a) “thus of the Messianic salvation (so the Rabbis call the Messiah the 

consoler, the comforter)”. 

  5) “persuasive discourse, stirring address”. 

5a) “instructive, admonitory, conciliatory, powerful hortatory discourse”. 

 

� paraineō (werkwoord): 

a. “advise strongly”. 

                                            

92 Mitchell (2007:213): Die werkwoord “aanmoedig”, parakalein, is ’n stereotipiese uitdrukking in 
Christelike vermaning. 
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Woorde en die konteks waarbinne dit gebruik word kan nie van mekaar los 

gemaak word nie. Met ander woorde, in elke konteks tree ’n woord eenmalig vir 

’n bepaalde betekenis op. Dus, afhangende van die konteks, kan paraklēsis die 

volgende beteken (Lincoln 2004:9-10): oproep (“summoning”), smeek / pleit 

(“appealing”), aanspoor (“urging”), soebat / smeek (“imploring”), aanmoedig 

(“encourage”), vermaan (“exhort”),  bemoedig (“comforting”), bestraf of teregwys 

(“admonishing”). Hierdie woorde is deel van die woordgroep parakaleō93. 

Wanneer die woorde “’n woord van paraklēsis” (Heb. 13:22), die Hebreërskrywer 

se kommunikasie met sy eerste lesers beskryf, kan die kommunikasie in die lig 

van die woordgroep en die inhoud van die boodskap verstaan word as ’n 

“aansporing en teregwysing”, en wel op so manier dat die lesers aangemoedig 

word om vas te hou aan hulle Christelike belydenis. 

 

Die bespreking van die verstaan van die die term parainesis / parainein, volgens 

Starr & Engberg-Pedersen (2004:49-50), neem as ’n vertrekpunt die skrywes 

van Isocrates “To Nicoles”, “Nicoles”, die “Antidosis” en die “pseudo-Isocrates 

To Deminicus”. Isocrates tref ’n onderskeid tussen aanmoediging (parakalein) 

en aansporing (protrepein) aan die een kant, en sumbouleuein (advise ring – en, 

by implikasie, parainein) aan die ander kant. Die verskil, sê Starr & Engberg-

Pedersen (2004:51), lê in die logiese objek van beide die soort van aktiwiteite: 

aanmoediging en aansporing wat gerig is op mense, en parainein wat gerig is op 

die optrede, gedrag, van wat gedoen moet word. In die aanmoediging en 

aansporing is die fokus op hulle. In “adviserend” gaan dit oor die doen van iets 

of iets wat nie gedoen word nie. Wanneer advies gegee word, word daar 

gefokus op die wat hulle moet doen. Hierdie is ’n belangrike onderskeiding, 

omdat dit aantoon dat parainesis / parainein nie beteken aanmoediging 

(“exhortation”) nie.  

                                            

93 Lincoln (2004:9-10): “parakaleō rendered as ‘exhort’ and has as its cognate noun the term used of 
the writing as a whole in 13:22”. 



146 

 

Daar is verder ook nog verskillende tipes van aanmoediging wat fokus op ander 

sake eerder as op die spesifieke vraag van presies wat gedoen moet word. 

Hierdie tipes van aanmoediging sorteer onder die term parakalein (en 

paraklēsis). In beginsel moet parakalein dus vertaal word met aanmoedig, en 

parainein as op die hart druk of inskerp. In die antieke gebruik van paranese 

was dit nie net gebruik as ’n verwysing na aanmoediging nie, maar het dit 

verwys na iets meer spesifiek: ’n toespraak wat logies gerig was op die optrede 

of lewenswyse, gedrag, en dade wat geleef of vermy moet word. Parakalein / 

parainein is die infinitiewe vorm van die werkwoord parakaleō, en paraklēsis die 

naamwoord vorm. Dit is dus die Hebreërskrywer se intensie om sy eerste lesers 

aan die een kant aan te spoor / aan te moedig, en aan die anderkant hulle te 

adviseer hoe om hulle belydenis van Christus met volharding prakties te leef. 

Die skrywer wil ook waarsku teen die konsekwensies as dit nie gedoen word nie. 

 

Die volgende stelling van Starr en Engberg-Pedersen (2004:322), wat verwys na 

Pseudo-Libanius, werp lig op die probleem: “For parainesis is hortatory speech 

that does not admit of a counter-statement”. Ps-Libanius tref ’n duidelike 

onderskeid tussen “hortatory speech” (vermanende toespraak), en “exhortatory 

speech” (aanmoedigende toespraak). Dit impliseer dat paranese en paraklese 

nie dieselfde betekenis het nie. Hebreërs gebruik sowel die woord paranese as 

paraklese. Die gevolgtrekking kan gemaak word, dat die Hebreërskrywer nie die 

woorde as wissel terme gebruik nie, maar verskillende betekenis daaraan heg. 

Dit gaan dus in wese hier oor die genre en retoriek van Hebreërs. 
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4.  Die konsep “paranese” 

 

Die konsep “paranese / paranesis” is net meer as ’n 100 jaar oud. Aanvanklik 

was “paranese” ongedefinieerd en is dit op ’n los en vas basis gebruik. Teen 

ongeveer 1900 is pogings aangewend om die konsep meer spesifiek te definieer 

en te formuleer. Starr & Engberg-Pedersen (2004:14-18) stel drie basiese 

benaderings in die verband voor: 

 

4.1 Eerste benadering 

 

Hierdie eerste benadering poog om paranese te definieer as ’n genre en 

retoriek, en sulke tekste word dus gereken as ’n literêre vorm.94 Hierdie 

benadering beskou paranese as ’n reeks losstaande vermanings of 

waarskuwings. Die grootste samebindende element is die “einheitliche 

Adressierung” (uniforme aanspreekvorm). Hierdie versameling bestaan 

hoofsaaklik uit gnȏmai: grondbeginsels, spreuke en korter stellings wat nie ’n 

groter logiese struktuur en verband het nie. Hierdie benadering en argument, 

volgens Popkes (2004:15-16), kan nie gehandhaaf word nie.95 

 

 

 

                                            

94 Hierdie benadering is voorberei deur Paul Wendland, bekendgestel deur Martin Dibelius en 
opgevolg deur Adolf von Harnack en Alfred Seeberg (Dibelius, 1931b:212-213). Kyk vir meer 
besonderhede, Popkes (Starr & Engberg-Pedersen 1996:30-31). 
95 Popkes: “The main proof-text, viz. Ps-Isocrates, To Demonicus, is insufficient; moreover, 
comparable ancient literary productions are absent” (Starr & Engberg-Pedersen 2004:15). Kyk ook 
Starr & Engberg-Pedersen (2004:15-16) vir meer detail. 
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4.2 Die tweede benadering 

 

Hierdie tweede benadering neem die antieke Griekse semantiek as ’n 

vertrekpunt en bestudeer: 

 

� Die paranese as term. 

 

� die gebruik en toepassing van paranese deur antieke outeurs. 

 

� en die klassifisering daarvan deur veral leksikoloë en epistemoloë. 

 

Hierdie benadering en argument is vir Popkes (2004:30-31) meer 

oortuigend, omdat paranese96 ’n Griekse woord is wat nie losgemaak kan 

word van sy antieke betekenis nie. Die konteks waarin die woord gebruik 

word, het ’n bepaalde invloed op die inhoud en betekenis van ’n woord. Die 

funksie van paranese is om te oorreed, om te vermaan, om te waarsku. Met 

paranese is dit die doel van die skrywer om sy lesers of hoorders te oortuig 

deur vermaning, sonder om hulle te forseer tot ’n bepaalde optrede, 

alhoewel ’n bepaalde optrede geïmpliseer word. 

 

 

                                            

96 “Paranese” is ’n saamgestelde woord, die werkwoord-stam is die werkwoord aineō (+ para) wat 
beteken: te loof / prys, goed te keur of te bewys, aan te beveel, advies. Die stam, volgens Popkes, 
van die woord het positiewe konnotasies (Starr & Engberg-Pedersen 2004:16). 
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4.3 Die derde benadering 

 

Hierdie benadering fokus op die konteks waarbinne antieke skrywers 

paranese gebruik het. So byvoorbeeld het historici dit veral gebruik by 

dringende besluitneming.97 

 

Die semantiese en kontekstuele aspekte bevorder ’n funksionele verstaan 

van paranese. Die basiese funksie van paranese in hierdie sin van die woord 

is om die houdings en optredes, wat deur die nabye of verre toekoms van 

die lesers of ontvangers geraak word, te bevorder. 

 

Die Lund 2000-konferensie98 modifiseer en aanvaar gedeeltelik die 

formulering van paranese deur Reider Aasgaard as “nie bindend nie”, maar 

eerder as ’n herinnering dat: 

 

Paranese ’n teks is waarin ’n persoon van gesag ’n ander persoon (of groep, of 

onder verdeelde groepe) adresseer. Sy intensie is om by wyse van verskeie 

literêre gebruike hulle daaglikse gedrag rondom praktiese (etiese)99 aspekte te 

beïnvloed, en die oorhoofse intensie is om basiese ideologiese oortuigings te 

bewaar en te bevorder (Starr & Engberg-Pedersen 2004:33). 

 

                                            

97 Popkes (Starr & Engberg-Pedersen 2004:17) sê oor hierdie benadering: “The semantic quality is (at 
least often) intimately related to a variety of typical situations in which paraenesis is necessary and 
appreciated. Conversely, such situations have repercussions for what is meant by paraenesis”. 
98 ’n Proses wat begin is deur ’n groep navorsers tydens ’n konferensie in Lund, Swede, vanaf 25 tot 
27 Augustus 2000 (die “Lund konferensie”) (Starr & Engberg-Pedersen 2004:1). 
99 Hoofstuk 13 van Hebreërs word juis gekenmerk deur ’n wye “etiese” fokus. 
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’n Werk definisie vir paranese word geformuleer by die daaropvolgende Oslo 

2001-konferensie:100 

  

Paranese is (1) saaklike, liefdevolle invoegings (2) wat herinner aan morele 

praktyke wat nagevolg of vermy moet word in ’n Christelike lewenswyse, (3) en 

wat ’n gedeelde wêreldsiening verteenwoordig of verwoord en (4) gevolglik 

antisipeer paranese nie verskille nie (Starr & Engberg-Pedersen 2004:34). 

 

’n Kleiner gemodifieerde weergawe van hierdie definisie gebruik vier 

parallelle lyne wat deelsinne 3 en 4 herskryf om te lees: ‘en wat ’n gedeelde, 

verwoorde wêreldsiening / (en) nie verskille antisipeer nie’ (Starr & Engberg-

Pedersen 2004:34). 

 

Popkes (Starr & Engberg-Pedersen 2004:35) reageer soos volg op die 

definisies: 

 

Unless we understand "moral practices" in a very wide sense and subsume 

under morality also a religious way of life with its sets of values, the Oslo 2001 

definition of parainesis becomes rather exclusive, focusing on ethics proper.  

 

Volgens die Oslo 2002-definisie en Popkes (Starr & Engberg-Pedersen 

2004:37-38), is die term paranese nie van toepassing op tekste wat in die 

algemeen geklassifiseer word as “vermanings” (“hortatory”) nie, maar as 

“invoegings wat herinner aan morele praktyke”. Hierdie waarde-beoordeling 

is relevant vir tekste, soos Hebreërs, waar vakkundiges tradisioneel ’n 

                                            

100 ’n Verdere  voortsetting van die Lund-konferensie in Gran buite Oslo, Noorweë, vanaf 24 tot 26 
Augustus 2001 (die “Oslo konferensie”) - Starr en Engberg-Pedersen, 2004:1. 
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onderskeid tref tussen dogmatiese gedeeltes en paranetiese gedeeltes. Die 

sogenaamde paranetiese gedeeltes, wat nie in Hebreërs eweredig versprei 

is nie, is nie almal op dieselfde vlak wat konteks of inhoud aan betref nie, 

soos Heb. 2:1-4; 3:1-4:11 en 10:19 e.v. 

 

Die kernvraag waarom dit dus gaan is: waarom Paulus, Hebreërs en ander 

Nuwe Testament-skrywers nie die term paranese gebruik nie, maar eerder die 

term paraklēsis? In hierdie verband verwys die outeur van Hebreërs in 13:22 

na sy eie skrywe as ’n woord van “paraklēsis” (logos tēs paraklēseōs), dit is ’n 

“woord van aanmoediging”, of van bemoediging, vgl. Hand. 13:15. Hebreërs 

13 word deur vakkundiges101 gebruik as motivering om te praat van “practical 

exhortations”. Dus is die verhouding tussen teologie en paranese, tussen 

leering en vermaning of waarskuwing ’n belangrike sleutel in die interpretasie 

van Hebreërs, en om die gebruik van (morele) vermanings te verstaan.102 

 

5. Die funksie van die paranetiese tekste in Hebreërs (vgl. Starr & Engberg-

Pedersen 2004:319-371) 

 

5.1 Paraklese wat gegrond is op leerstellige instruksies met konsekwensies vir 

die Christelike geloof 

 

                                            

101 Soos byvoorbeeld Bruce (1990:367): Samevattende vermaning en gebede (13:1-21). Hy tref ’n 
onderskeid, en noem 13:1-6 “etiese opdragte”. Lane (1991:499): “Heb. 13:1-19 is recognizably a 
parenetic section”. Koester (2001:561; 565): Hebreërs se slotrede vertaal wat gesê is oor aanbidding 
of in diens van praktiese opdragte binne die gemeenskapslewe; hy beskou ook 12:28-13:21 as ’n 
peroratio en gebruik vermaning (“exhortation”) en waarskuwing (“admonition”) as afwisselende terme. 
102 Een van die voortdurende uitdagings aan interpreteerders is om die verhouding te verstaan tussen 
vermanings en die leerstellige - of uitleg-materiaal. Die verhouding tussen vermaning en die res van 
die werk is selde of nooit voldoende geanaliseer (Attridge 1990:215). 
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Die funksie van die leerstellige (dogmatiese) en paranetiese gedeeltes in 

Hebreërs is nie net ’n omstrede kwessie nie, maar is ’n saak wat ook vurig 

gedebatteer.103 Paranese se doel is om geloof te bevorder – dit is gerig op 

die verhouding met God. Sintakties beskou, bied die leerstellige gedeeltes ’n  

basis vir die aanmoedigende en waarskuwende gedeeltes. Hierdie 

leerstellige gedeeltes verskaf in-diepte teologiese instruksies in verband met 

die praktiese implikasies van die Christelike geloof (spiritualiteitslewe), en dit 

word in Hebreërs verwoord met die term “belydenis”. 104 

 

In Hebreërs word die aanmoedigingsgedeeltes aan die voorafgaande 

gedeeltes verbind deur “logiese voegwoorde”105 soos dia touto: “Om hierdie 

rede” / “daarom” (Heb. 2:1); dio hōthen: “daarom” / “maar” of “en” (Heb. 

3:1,17); oun: (Heb. 4:1; 10:19; dio: (Heb. 4:1; 6:1; 12:12) “laat ons dan” / 

“terwyl ons dan” / “daarom”; toigaroun: “terwyl ons dan”, “daarom dan, terwyl 

ons dan” (Heb. 12:1) of evaluerend, wat die funksie het van verbindings of 

koppelings tussen die lerende en vermanende gedeeltes106. DeSilva 

(2000:48) sê: 

 

Hebrews is punctuated by well-developed exhortations. These are connected, 

moreover, by inferential particles such as διὸ  and οὖν to the expositional sections 

that precede them, suggesting that each exposition serves to set up the following 

exhortation. 

 

                                            

103 Vir detail-besprekings kyk die kommentare op Hebreërs: Grässer, Attridge, Weiss, Lane en 
Koester, om net enkeles te noem. 
104 Thompson (1982:31) beskryf 7:1-10:18 as: “an expansion of the confession”. 
105 Linss (1966:365) toon aan dat oun twaalf keer gebruik word saam met voegwoorde wat een of 
ander vorm van logiese verbindings uitdruk. 
106 Die uiteensetting of verklarende gedeeltes dien as die aanmoedigings doel van die totale skrywe 
(Guthrie 1988:143, Attridge 1990:215). 
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In hoofstuk 7 bespreek ek sowel die paranetiese as die parakletiese tekste 

waarin die Hebreërskrywer die direkte teologiese implikasies van dit wat hy 

gesê het in sy leerredes (tesisse), gebruik om sy lesers se geloof en 

geloofslewe (spiritualiteit lewe) positief te beïnvloed. Hierdie leerredes en 

vermanende gedeeltes is ’n weerspieëling van die probleme en nood van die 

eerste lesers. Hierdie probleme en nood wil die skrywer aanspreek om 

daardeur sy lesers se etiese aspekte, teologiese oortuigings en 

spiritualiteitslewens te verander en te verdiep. Om hierdie doel te bereik, 

gebruik hy verskillende literêre gereedskap (“tools”) waardeur hy sy lesers 

wil help om die punt van sy leerredes goed te verstaan, en wat ook as ’n 

basis kan dien vir sy aanmoedigings en waarskuwings in die vorm van: 

 

1) Evaluering: waarmee hy terugkyk op sy voorafgaande leerredes om 

daardeur die funksie te onderstreep, asook sy bedoeling daarmee. 

 

2) Meta-proposisie: wat funksioneer as instruksies, wat hy gebruik om 

sy lesers te help om dit te verstaan as ’n werklikheid, verwerklik baar, 

moontlik, nodig, wenslik, goed of sleg. 

 

3) Retoriese vrae (kyk Neeley 1987:10-11) waarmee hy op ’n indirekte 

wyse sy lesers se instemming vra, en waardeur hy dit ook moeilik 

maak vir hulle om op ’n latere stadium met hom daaroor te 

argumenteer. 

 

5.2 Paraklese as praktiese morele implikasies en invoegings (soms ook met 

motiverende argumente) 
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Die funksie van paraklese met ’n praktiese morele implikasie is om moraliteit 

te bevorder en om die lesers se verantwoordelikheid as Christene te 

onderstreep. Hierdie paraklese staan in relasie tot die gemeenskapslewe en 

’n praktiese lewenstyl. Met die paraklese wil die skrywer, deur middel van 

beredenering107, sy lesers oortuig en motiveer deur aanmoediging dat dit vir 

hulle voordelig is om hulle geloof volhardend te bly beoefen. In hierdie 

verband is daar geen advies of voorskrifte in die vorm van julle moet geloof 

en volharding beoefen nie, maar is dit eerder ’n oproep en aanmoediging om 

sy redes as formele voorwaardes te aanvaar. Indien die lesers dit doen, sal 

hulle naamlik die belofte van om in God se rus in te gaan, verseker ontvang. 

 

5.3 Paraklese is om oorweging te skenk aan, en is die navolging van goeie 

voorbeelde, maar ook die vermyding van slegte voorbeelde 

 

Om sy lesers te motiveer en aan te moedig om gehoor te gee aan sy 

aanmoedigings en waarskuwings, gebruik die Hebreërskrywer die 

voorbeelde van: 

 

5.3.1 Jesus as die Apostel en Hoëpriester van ons belydenis (Heb. 3:1).  

Deur Jesus te vergelyk met die engele (vgl. Heb. 1:5-14; 2:5-18) en Moses 

(Heb. 3:1-6):  

 

� Moedig hy sy lesers aan deur hulle te motiveer om kragtiger vas 

te gryp aan wat hulle gehoor het en aan hulle belydenis van 

                                            

107 Leerstellige / lerende gedeeltes. 



155 

 

Jesus, sodat hulle nie wegdrywe en sodoende die saligheid 

verontagsaam nie (Heb. 2:1-4). 

 

� Moedig hy hulle aan om nougeset te let op Jesus wat getrou 

was aan God soos Moses (Heb. 3:1-2), en deur lyding 

gehoorsaamheid geleer het (Heb. 5:8-9). Omdat Abraham 

geduldig gewag en gehoop het op God se belofte (Heb. 6:15) 

het hy beleef dat God getrou is aan Sy woord (Heb. 6:16-18). 

 

Die Hebreërskrywer moedig sy lesers aan om te besef dat Jesus 

groter (beter, magtiger) is as die engele in Heb. 1 en 2, as 

Moses en Josua in Heb. 3 en 4, as Aäron in Heb. 5:1-10, en nou 

in 7:1-10:18 as selfs die aardse hoëpriester. 

 

5.3.2 Geloofsgetuies - hulle wat deur geloof en geduld deel gekry het aan 

die dinge wat God beloof het (Heb. 6:12; 11:3-40) 

 

� Die skrywer gebruik die geloofsgetuies as positiewe voorbeelde 

van die geloofslewe. Met hierdie voorbeelde wil hy sy lesers 

aanmoedig om, soos hulle, te volhard in die geloof ten spyte 

van hulle omstandighede. Die lesers word opgeroep en 

aangemoedig om hulle voorbeeld na volg. 

 

� Die skrywer gebruik egter ook negatiewe voorbeelde soos die 

Israeliete in die woestyn, en Esau wat nie in staat was om te 

volhard nie. 
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5.4 Paraklese - aanmoediging in Hebreërs deur gebruik te maak van eksplisiete 

motiverings 

 

Die Hebreërskrywer gebruik nie alleen die rede (denke) om sy lesers te 

motiveer nie, maar ook die “emosionele”. Met eksplisiete motiverings word 

bedoel dat ’n imperatief of partisipium-aanmoediging opgevolg word met ’n 

eksplisiete rede (gar: 2:2-3; 10:28-29; 12:19, 25-26), met die intensie om ’n 

appel te maak op sy lesers se rede asook op hulle emosies, in ’n positiewe 

sin (beloning) of ’n negatiewe sin (straf) bedoel.108 

 

In Heb. 6:4-8 fokus die skrywer op die negatiewe aspek - die oorlê van die 

fondament van redding, wat opgevolg word deur die positiewe - ons is in 

julle oortuig van beter. Hiermee skep hy ’n kontras waardeur hy sy lesers wil 

aanmoedig om te volhard in hulle geloof, soos in die voorbeelde waarna hy 

reeds verwys het. Sy lesers word so aangemoedig tot positiewe emosies en 

denke. Nog ’n voorbeeld van appel op die positiewe denke, is om die lesers 

te herinner aan wat hulle houding en gesindheid was toe hulle gelowig 

geword het, hoe hulle volhard het ten spyte van die lyding wat hulle verduur 

het (Heb. 10:34). Om hierdie rede wil hy hulle aanmoedig om nie hulle 

geloofsvertroue prys te gee nie, maar om te doen wat hulle vroeër gedoen 

het (Heb. 10:33). Dit word opgevolg met ’n positiewe appel deur hulle te 

herinner aan die belofte van hulle verlossing (Heb. 10:36-39). 

 
                                            

108 Die dinamiek van Hebreërs kan die beste gesien word in die wisselwerking van die positiewe 
gevoelens, soos vertroue en simpatie, wat die skrywer gebruik om mense nader te trek aan die 
geloof, en negatiewe gevoelens, soos vrees en skaamte, wat hy gebruik om ’n afsku te bewerkstellig 
teen ongeloof. Koester maak ’n belangrike opmerking as sê: "Warning is the counterpart to promise; 
both pertain to the future. Warnings disturb people, while promises encourage them, but together they 
serve the same end, which is encouraging people to persevere in faith." (Vgl. Koester 2001: 89-90, 
542). 
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Die verkeerde en slegte gewoontes waarvan hy sy lesers wil afraai, is: 

 

1) Ongeloof (apistia, Heb. 3:7-19). 

 

2) Ongehoorsaamheid soos die van die volk in die woestyn (apeitheia, 

Heb. 3:7-19; 4:1-11). 

 

3) Onheilige lewe en die konsekwensies daarvan (hupomonē, Heb. 

12:15-17). 

 

6. Die teks van Hebreërs 13:22 

 

Die Hebreërskrywer definieer, soos vroeër reeds onderstreep, sy hele geskrif as 

’n woord van paraklēsis - logou tēs paraklēseōs (13:22), met ander woorde, as 

’n woord van aanmoediging”. 

 

Die verstaan van Heb. 13:22 is na my oortuiging die sleutel tot die vraag: Moet 

daar na die paranetiese gedeeltes in Hebreërs verwys word as paranese of 

paraklese? 

 

Lane (1991:566) maak die volgende belangrike opmerkings in verband met die 

teks. Hy vertaal die Griekse teks soos volg: 

 

Παρακαλῶ δὲ ὑµᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως καὶ γὰρ διὰ 
βραχέων ἐπέστειλα ὑµῖν. 
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Brothers, I urge you to listen willingly109 to the word of exhortation110, for in fact I 
have written to you briefly. 

 

Lane (1991:567) se kommentaar op hierdie teksvers is dat die woorde: “Broers, 

dit is my dringende versoek: Julle moet geduldig na die woorde luister waarmee 

ek julle bemoedig het” (Die Multivertaling Bybel),’n pastorale oproep is wat die 

begrip en emosie van liefdevolle omgee verwoord. Die parakletiese gedeeltes in 

Hebreërs bestaan uit sterk aanmoedigings en ernstige waarskuwings. Die 

Hebreërskrywer se intensie met sy kort skrywe was dat dit hardop voorgelees 

sou word aan die lede van die huis gemeentes tydens hulle samekomste. Die 

frase “’n woord van aanmoediging” is dus ’n toepaslike beskrywing van ’n preek 

of ’n homilie in geskrewe formaat.111 

 

                                            

109 Die vertaling ἀνέχεσθε is van kardinale belang, omdat dit die verstaan van die beskrywende frase 
λόγος τῆς παρακλήσεως beïnvloed (as teregwysing of aanmoediging, soos opgemerk deur 
Andriessen (aangehaal in Lane 1991:566). Die gewone vertaling soos “om te verdra”, of “om te duld” 
neig eerder om te verwys na ’n nuanse van ernstigheid of felheid. Andriessen bevestig dat ἀνέχεσθε 
eerder beteken “om te onderwerp aan”, “om tevrede te stel met” en vertaal dus hierdie gedeelte soos 
volg: “I urge you to content yourself with this word of encouragement” Vir die eiesoortige nuanse wat 
in die vertaling reflekteer word, kyk Hand. 18:14 en 2 Tim 4:3. Daar is ’n herhalingskrag (“iterative 
force”) in die huidige imperatief ἀνέχεσθε (Lane 1991:566). 
110 Die vertaling misluk om die woordspeling te reflekteer van Παρακαλῶ .... παρακλήσεως, “Ek spoor 
aan ... aanmoedig” (Lane 1991:566). 
111 In die lig van die ondersoeke wat deur Michel en Thyen gedoen is (Vorster 1990:73), word daar al 
hoe meer gedink dat Hebreërs die kenmerke vertoon van ’n Joods-Hellenistiese preek en dat die term 
“rede van vermaning” waarmee die skrywer sy geskrif benoem het, in die lig hiervan beoordeel moet 
word. Tog bly dit ’n ope vraag. Schenk (2003:2) sê oor die frase in Heb. 13:22: “A short sermon or a 
homily that makes arguments”. Mitchell (2007:15) sê: “a word of exhortation”. Judging from the highly 
paraenetic nature of the book, that is a rather accurate description”. 
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Die doel van die skrywer was dus om sy lesers te vermaan en aan te moedig om 

dit waaroor hy hulle onderrig het, prakties uit te leef in hulle omstandighede – 

geloof omgesit in aksie.112 

Beide die leerstellige - en aanmoedigingsgedeeltes het die oorhoofse funksie 

om die geadresseerdes in die regte gesindheid en gemoedstemming te bring, 

sodat die Hebreërskrywer hulle kan motiveer / aanmoedig om met aandag te 

luister na God se Woord (Heb. 1:1-2a), en om gehoorsaam te wees aan God se 

wil (Heb. 13:20-21). Om dit te bereik het die lesers die volgende nodig: 

 

1) Kennis of insig om te kan onderskei tussen goed en kwaad (5:14). 

Hierdie kennis of insig wat hulle nodig het, word in 7:1-10:18 deur die 

skrywer in detail bespreek; 

 

2) Dade wat ooreenkom met die skrywer se aanmoedigings. Die 

Hebreërskrywer twyfel nie dat sy lesers hiertoe in staat is nie, daarom 

herinner hy hulle aan hulle vroeëre sukses in die verband, byvoorbeeld 

in Heb.10:32-34.  

 

3) Gewilligheid en bereidwilligheid om gemotiveer te word deur: 

 

� die skrywer se in-diepte teologiese aanmoedigings en 

waarskuwings. 

                                            

112 Oor die geloof in aksie sê Ellingworth & Nida (1983: 293): “The Greek includes the idea of a call to 
action (3.13; 6.18 and especially 13.22)”. 
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� geloofsvertroue, die navolging van geloof voorbeelde, ’n besef 

van die beloning wat wag op hulle wat enduit volhard en straf 

indien hulle afvallig sou word (vgl. Heb. 3:1; 4:14; 6:1-2, 9-10; 

10:23, 32-34). 

 

Die karaktereienskappe van die aanmoedigingsgedeeltes  (“exhortations”) in 

Hebreërs is dat dit ondersteun word met ’n rede (gar) en dat dit ’n appèl maak 

op die emosies van die lesers, naamlik deur die konsekwensies uit te spel van 

goed en kwaad asook die beloning wat met die keuse vir die een of ander 

gepaard gaan. 

 

Uit Starr & Engberg-Pedersen (2004) kom die volgende algemene konklusies 

wat in verband met paranese en of paraklese in Hebreërs gestel word: 

 

1) Paranese skep nie ruimte vir teenargumente nie, terwyl paraklese dit wel 

doen. 

 

2) Paranese, volgens die Oslo-beskrywing, is hoofsaaklik saamgestel uit 

morele (prakties-georiënteerde) aanmoedigings. Paraklese voeg hierby: 

“nuwe” diepte en laat beredenering, argumentering, en die vestiging van 

teoretiese begronding van spesifieke aanmoedigings binne ’n bepaalde 

konteks toe – verklarende paraklese. 

 

3) Paraklese maak ’n appèl op verstaan (insig), maar ook op die vrye wil (’n 

vrye keuse). Daarom impliseer paraklese raadpleging, dit stel die 
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alternatiewe duidelik, sodat die leser in staat gestel word om ingeligte 

keuses te maak. 

 

4) Paraklese stimuleer ywerigheid deur gebruik te maak van voorbeelde wat 

op hulle beurt weer aanleiding gee tot vertroue of vrees, gehoorsaamheid of 

ongehoorsaamheid, en die begeerte om kwaad te vermy. 

 

5) Die Griekse term paraklese bevestig die betekenis van aanmoediging of 

ondersteuning, onder andere in Heb. 3:13; 6:18; 10:25. 

 

6) Paraklese en paranese het die volgende karaktertrekke in gemeen: die 

persoon wat aanmoedig of vermaan is in ’n gesagsposisie; beide maak 

gebruik van goeie en slegte voorbeelde wat nagevolg of nie nagevolg moet 

word nie; vir beide is gedeelde besittings en waardes belangrik. In die 

Christelike tradisie en belydenis het die klem in albei meer verskuif na 

“gemeenskaplikheid”. 

 

7) Hebreërs se (paranese) en paraklese is veral gerig op mense wat 

geestelik groei en vordering maak in hulle geloofslewe, eerder as op 

beginners in die Christelike geloof.113 In hierdie verband maak Übelacker 

(soos aangehaal in Starr & Engberg-Pedersen 2004:351) ’n baie belangrike 

opmerking: 

 

                                            

113 Die “basiese onderrig” of “melk” wat gegee was aan die beginners was: (a) die evangeliese 
boodskap van wat God in Christus vir hulle gedoen het; (b) ‘n oproep tot bekering, dit wil sê om van 
die ou lewe se dooie werke afstand te doen; (c) ‘n inleiding tot die charismatiese belewenisse (die 
doop en die oplê van die hande); (d) eskatologie (die opstanding uit die dood en die lewe na die dood, 
en die oordeel van God) (Heb. 5:12; 6:1-2). Die doel was om die struktuur van die Christelike teologie 
duidelik te maak. Kyk Starr & Engberg-Pedersen 2004:108. 
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I suggest that the Christian siblingship is one of the main reasons the broader 

term paraklēsis is used in the New Testament instead of the more hierarchically 

structured parainesis or parainein. 

 

8) Die woord paraklese is ’n standaard term wat grootliks gebruik is om na 

toesprake en briewe te verwys (vgl. Hand. 4:15; Heb. 13:22), en verwys 

gevolglik na beide die funksie en genre van ’n teks. Dit word egter betwyfel 

of paranese vir die doel aangewend is. 

 

9) Wanneer die Hebreërskrywer na sy skrywe as ’n woord van paraklēse 

verwys, verwys hy daarmee na sy skrywe in die geheel. 

 

10) Die paraklese van Hebreërs bestaan in sy geheel uit instruksies, beide 

om te herinner aan die basiese geloofsonderrig en vir die verdere 

ontwikkeling van teologiese instruksies in die vorm van aanmoedigings, 

vermanings, opdragte, en vertroostings. 

 

 

7. Samevatting en gevolgtrekking. 

 

Deur die bespreking en beredenering van: 

 

� die Griekse woorde en hulle betekenis. 
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� Isocrates se beredenering en onderskeid van paranese / paranein 

(paraklēsis). 

� die drie basiese benaderings om die konsep van.paraklese meer spesifiek 

te definieer en te formuleer. 

 

� die Lund 2000-konferensie en Oslo 2001-konferensie se werk definisies. 

 

� die paranetiese tekste se funksies in Hebreërs, en die eksplisiete 

motiverings. 

 

� die teksvers Hebreërs 13:22. 

 

kom ek tot die gevolgtrekking dat daar na die paranetiese gedeeltes in Hebreërs 

as aanmoedigings (paraklēsis) verwys moet word, eerder as vermanings 

(paranese). Deur die woord “paranese” te vervang met “paraklese” is volgens 

Starr & Engberg-Pedersen (2004:42) wel nie ’n bevredigende oplossing vir die 

probleem nie: 

 

The solution suggested by some, to replace parainesis by paraclēsis, because 

this term is found in the New Testament quite frequently (unlike parainesis 

parainein), is not satisfactory because the Greek words paraclēsis and 

parakalein, are not clearly defined terms (but rather have a quite wide range of 

meaning), and the modem concept “paraclēsis” would need scholarly precision 

and refinement as well.  
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Die gedagte van die vervanging van die woord paranese met paraklese is egter 

myns insiens nie van toepassing op Hebreërs nie, juis omdat die 

Hebreërskrywer self die woord paraklēsis gebruik. Die opmerking dat die 

Griekse woord vir “paraklēsis” en “parakalein” nie duidelik gedefinieer kan word 

nie en deur vakkundige presiesheid verfyn moet word, en dat paraklēsis 

(“exhortation”) ’n algemene en te breë term is, is in verskeie opsigte ook reeds 

deur Ellingworth114, Ellingworth & Nida115 en Attridge116 weerlê. 

 

Hebreërs 13:22 se woorde: “verdra die woord van vermaning” is na my mening van 

kardinale belang vir die verstaan van Hebreërs, en per implikasie dus ook vir die 

spiritualiteit van Hebreërs, soos hierbo aangetoon. Hebreërs word deur 

sommige beskou as ’n soort dogmatiese studie wat telkens met ’n vermaning 

afgerond word. Met ander woorde dit sou ook verstaan kon word asof die 

skrywer ná die beredenering van die leerstellige gedeeltes sy lesers teregwys of 

wou vermaan117. Die nuutste navorsing, volgens Du Toit (2002:22), het dit egter 

as ’n mistasting uitgewys. Hebreërs is soos beredeneer en aangetoon eerder ’n 

“aansporings woord” waarin die leerstellige gedeeltes dien as ’n onderbou vir die 

aanmoedigings. Die konsep en die begrip van “vermaning” (paranese) moet 

eerder geassosieer en in verband gebring word met die waarskuwings 

gedeeltes118in Hebreërs. 

 

                                            

114 Alhoewel Ellingworth (1993:343) sê dat paraklēsis óf aanmoediging óf vermaning kan beteken, 
verwys hy tog na 12:5 en 13:22 as “verbal encouragement”. 
115 “Encouragement is only one part of the meaning of a flexible word, which in 12.5 has more the 
meaning of ‘challenge’” (Ellingworth & Nida 1983:337). 
116 In Attridge se annalise stel hy ‘n vermanende funksie van Hebreërs voor, maar in sy geheel gesien 
is dit ’n paraklese (Lane 1991:lxxiv). 
117 “Means it as encouragement, not as rebuke” (Gaebelein 1981:156). 
118 Dibelius maak die volgende opmerking in verband met waarskuwings: “a text which [loosely] 
strings together admonitions of general ethical content” (Starr & Engberg-Pedersen :2004:54). 
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Vermaning beteken dus om: 

 

1. Die Woord ernstig op te neem – prosechō (2:1). 

2. Nie weg te dryf nie – pararreuō (2:1). 

3. Nie die harte te verhard nie - pararreuō (3:7, 15; 4:7). 

4. Nie afvallig te raak nie – aphistēmi / parapiptō (3:12; 6:6). 

5. Nie traag te word nie – nōthros (3:12; 6:6). 

6. Nie van die samekomste van die gelowiges af weg te bly nie – episinagōgē 

(10:25). 

7. Nie die geloofsvertroue prys te gee nie - parrēsia (10:35). 

8. Nie op te hou om te volhard  in die geloof nie – hupomonē (10:36). 

9. Nie op te hou met die beywering vir vrede en heiligheid - eirēnē / 

hagiasmos (12:14). 

10. Nie agter te bly nie – husterō (4:1). 

11. Nie in die genade van God te veragter nie - charis; nie verbitterd te raak nie - 

pikras; nie hoereerders (sedeloosheid) te wees nie - pornos; nie goddeloos te 

word nie – bebēlos (12:15-16). 

12. Nie te weier om ag te slaan op God se Woord nie – paraiteomai (12:15-16). 

13. Nie geldgierig te wees nie – aphilarguros (13:5). 

15. Nie weggevoer te word deur vreemde leringe nie – peripherō / zenos 

didaghe (13:9). 
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16. Nie op te hou om goeie dade en mededeelsaamheid te beoefen nie - eupoiia; 

koinōnia (13:16). 

17. Wees gehoorsaam en onderdanig – peithō (13:17). 

 

Aanmoediging impliseer op sy beurt: 

 

1. Die onwrikbare en ywerige vashou aan die belydenis van hoop – katechō; 

elpis; homologia (3:6; 6:1, 18; 10:23) 

2. Die onderlinge aansporing van gelowiges – parakaleō (3:13; 10:24) 

3. Waaksaamheid teen agterbly – husterō (4:1); 

4. Die ingaan in God se beloofde rus – eiselthein (4:11) 

5. Die belydenis van geloof - homologeō (4:14); 

6. Die vrymoedigheid om na God toe te gaan - prosergomai (4:16; 10:22) 

7. Die geestelike groei – teleiotēta (6:1) 

8. Die samekomste van gelowiges – episunagōgē (10:25) 

9. Die afgooi van elke las en die sonde – apothēmenoi (12:1a; 

10. Die volharding in die geloof – hupomonē (12:1b) 

11. Die geloof gerigtheid op Jesus, en om Hom voor oë te hou – aphōraō; 

analogizomai (12:2-3) 

12. Tugtiging en teregwysing – paideia; elegchō (12:5) 

13. Vrede en heiligheid - eirēnē / hagiasmos (12:14) 
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14. Dankbaarheid en diens – charis; latreiō (12:28) 

15. Algemene kategetiese voorskriftelike aanmoedigings: 

15.1.1 Onderlinge liefde – philadelphia (13:1); gasvryheid – philonexia 

(13:2); gevangene sorg – desmiōn (13:3) 

15.2.2 Die huwelik – gamos (13:4) 

15.3.3 Voorgangers se voorbeeld – hēgeomai (13:7) 

15.3.4  Offer van lof – thusia; ainesis (13:15) 

16. Voorbidding – proseuchomai (13:18) 

 

Hoop, vertroue, moed gee en opbeur is belangrike fasette van aanmoediging. 

Die eerste lesers het weens hulle omstandighede, iemand, ’n woord nodig 

gehad wat hulle kon aanspoor, hulle kon moed gee, kon opbeur. Geestelike 

uitputting, dwaalleringe, ensovoorts was realiteite in die tydsomstandighede 

waarin die eerste lesers geleef het en daarom was dit ook nodig dat hulle 

gewaarsku of tereggewys word. 

 

Uit bogenoemde is dit duidelik dat Hebreërs bestaan uit: 

 

� Tesisse: leerstellige of lerende gedeeltes. 

 

� Paranese: vermaning of waarskuwende gedeeltes. 
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� Paraklese: aanmoediging of  aansporende gedeeltes. 

 

In die volgende hoofstuk bespreek ek hierdie parakletiese en paranetiese 

teksgedeeltes in Hebreërs. 
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HOOFSTUK 7 

EKSEGETIESE EN HERMENEUTIESE OPMERKINGS OOR DIE 

SPIRITUALITEITSASPEKTE IN HEBREËRS 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Hebreërs is ’n homiletiese leerrede wat saamgestel is uit die aspekte van 

vermanings / waarskuwings, opdragte en aanmoedigings wat voortvloei vanuit 

leerredes (teologiese argumente), en is gerig aan gelowiges in huis gemeentes 

wat lyding verduur as gevolg van hulle lewensomstandighede, en ook moeg 

geword het in die geloofstryd. Dit is op hierdie omstandighede wat die 

Hebreërskrywer reageer met hierdie vermanings / waarskuwings, opdragte en 

aanmoedigings . Die strategie wat die skrywer gebruik om sy lesers te vermaan, 

tereg te wys of te waarsku, en aan te moedig, is motivering (positief in die sin 

bedoel van aanmoediging en negatief in die sin bedoel van vermaning of 

teregwysing), deur middel van ’n direkte appèl. 

 

My doelwit met hierdie hoofstuk is om deur middel van eksegese opmerkings die 

betrokke teksgedeeltes119 waarin die parakletiese aspekte na vore kom, te 

bestudeer, te verstaan en toe te pas, sodat hierdie insigte aangewend kan word 

om nuut te dink oor die aard en wese van Bybelse Spiritualiteit binne die konteks 

van Hebreërs. Dit is egter nie my bedoeling om met hierdie hoofstuk ’n detail-

eksegese van die betrokke teksgedeeltes te gee nie, omdat hierdie studie 

                                            

119 Om ’n boodskap saam te stel bestaan uit vyf basiese stappe: (1) Vindingrykheid, (2) rangskikking, 
(3) styl, (4) memorisering en (5) aflewering. Aangesien ons slegs die teks in ons besit het, is stappe 
(4) en (5) nie van veel waarde vir Nuwe Testamentiese interpretasie nie. Stappe (1) en (2) is egter 
van groot hulp om te verstaan wat die die retoriese teks beteken (DeSilva 2000:42-43). 
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gedoen word binne die vakdissipline van die Christelike Spiritualiteit en meer 

spesifiek Bybelse Spiritualiteit (kyk Hoofstuk 1 en 3 vir die volledig motivering). 

 

Hebreërs behandel nie die spiritualiteitslewe in sy volle breedte nie, vanweë sy 

doel om die spesifieke spirituele nood waarin die eerste lesers hulle bevind, aan 

te spreek. Die vorm en styl van die spiritualiteit in Hebreërs is dus in wese ’n 

parakletiese spiritualiteit wat voortvloei uit ’n reeks teologiese stellings of 

argumente as onderbou en begronding. Ondergenoemde skematiese 

voorstelling leun sterk op bogenoemde skema. Hierdie skema help om die 

paranese en paraklese makliker met mekaar te kan vergelyk en dien as ’n 

verwysingsraamwerk by die besprekings van die aspekte en teksgedeeltes hier 

onder. 
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TESISSE 

TEOLOGIESE STELLINGS OF ARGUMENTE 

PARANESE 
Opdragte, waarskuwings en vermanings 

in verband met: 

1. Die Woord ernstig op te neem – 
prosechō (2:1). 
2. Nie weg te dryf nie – pararreuō (2:1). 
3. Nie die harte te verhard nie - 
pararreuō (3:7, 15; 4:7). 
4. Nie afvallig te raak nie - aphistēmi/ 
parapiptō (3:12; 6:6). 
5. Nie traag te word nie – nōthros (3:12; 
6:6). 
6. Nie die geloofsvertroue prys te gee 
nie - parrēsia (10:35). 
7. Die volharding in die geloof – 
hupomonē (10:36). 
8. Vrede en heiligheid - eirēnē / 
hagiasmos (12:14). 
19. Nie agter te bly nie – husterō (4:1). 
10. Nie in die genade van God te 
veragter nie - charis; nie verbitterd te 
raak nie - pikras; nie hoereerders 
(sedeloosheid) te wees nie - pornos; 
nie goddeloos te word nie – bebēlos 
(12:15-16). 
11. Nie te weier om ag te slaan op God 
se Woord nie – paraiteomai (12:15-16, 
25). 
12. Nie geldgierig te wees nie – 
aphilarguros (13:5). 
13. Nie weggevoer te word deur 
vreemde leringe nie – peripherō/ zenos 
didaghe (13:9). 
14. Nie op te hou om goeie dade en 
mededeelsaamheid te beoefen nie - 
eupoiia; koinōnia (13:16). 
15. Gehoorsaamheid en 
onderdanigheid te beoefen – peithō 
(13:17). 
 

PARAKLESE  
Aanmoedigings in verband met: 

1. Die onwrikbare en ywerige vashou aan die 
belydenis van hoop – katechō; elpis;  homologia 
(3:6; 6:1, 18; 10:23) 

2. Die onderlinge aansporing van gelowiges – 
parakaleō (3:13; 10:24) 

3. Waaksaamheid teen agterbly – husterō (4:1); 
4. Die ingaan in God se beloofde rus – eiselthein 

(4:11) 
5. Die belydenis van geloof - homologeō (4:14); 
6. Die vrymoedigheid om na God toe te gaan - 

prosergomai (4:16; 10:22) 
7. Die geestelike groei – teleiotēta (6:1) 
8. Die samekomste van gelowiges – 

episunagōgē (10:25) 
9. Die afgooi van elke las en die sonde – 

apothēmenoi (12:1a; 
10. Die volharding in die geloof – hupomonē 

(12:1b) 
11. Die geloof gerigtheid op Jesus, en om Hom 

voor oë te hou – aphōraō; analogizomai (12:2-3) 
12. Tugtiging en teregwysing – paideia; elegchō 
(12:5) 
13. Vrede en heiligheid - eirēnē / hagiasmos 
(12:14) 
14. Dankbaarheid en diens – charis; latreiō (12:28); 
15. Algemene kategetiese voorskriftelike 
aanmoedigings: 

15.1.1 Onderlinge liefde – philadelphia (13:1); 
gasvryheid – philonexia (13:2); gevangene 
sorg – desmiōn (13:3); 
15.1.2  Die huwelik – gamos (13:4); 
15.1.3 Voorgangers se voorbeeld – hēgeomai 
(13:7); 
15.1.4 ‘n Offer van lof – thusia; 
ainesis(13:15); 

16. Voorbidding – proseuchomai (13:18) 
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2. Eksegetiese opmerkings oor die paranetiese en parakletiese gedeeltes in 

Hebreërs 

 

Soos uit bogenoemde skema gesien kan word, tref ek ’n onderskeid120 tussen 

paranese en paraklese, en daarom kies ek vir spesifieke paranetiese 

teksgedeeltes wat saamgestel is uit opdragte met waarskuwings en vermanings, 

en parakletiese teksgedeeltes wat saamgestel is uit aanmoedigings waarop ek 

die klem plaas. Ek motiveer by punt 2.2 en 2.3 hieronder waarom ek die 

spesifieke teksgedeeltes kies as aspekte van die spiritualiteit in Hebreërs vir 

bespreking met die oog op Bybelse Spiritualiteit. Beide die paranetiese en 

parakletiese teksgedeeltes word ge-analiseer aan die hand van eksegetiese 

opmerkings wat insluit (vgl. Lane 1991:lxxxi): 

 

� Die retoriese analise – styl / struktuur. 

 

� Die leksikale analise – Individuele woorde / sinne. 

 

� Die sintaktiese analise – Grammatika. 

 

In die bestudering van die paranetiese en parakletiese gedeeltes in Hebreërs 

maak ek gebruik van al drie hierdie analises.met die oog op die verstaan van die 

spiritualiteitsaspekte in Hebreërs. 

                                            

120 Kyk hoofstuk 6 vir die bespreking van paranese en paraklese. Dit is belangrik om ’n duidelike 
onderskeid te tref tussen “uitleg” en “vermanings of aanmoedigings”, omdat elkeen van hierdie genres 
’n spesifieke funksie het (vgl. Lane 1991:xcvi). 
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2.1 Die retoriese analise – styl / struktuur 

 

Hierdie analise tref ’n duidelike onderskeid tussen die inleiding, leerredes, 

waarskuwings, vermanings / aanmoedigings soos dit in Hebreërs na vore kom. 

’n Breë uitleg van die retories-analitiese struktuur sou soos volg daar kon uitsien 

(vgl. Lane 1991:xcvi-xcvii; Hoofstuk 4): 

 

1:1-4:   Inleiding – God praat met ons deur die verlede en die hede. 

1:5-14: Leerrede - Die posisie van die Seun in verhouding tot die 

engele. 

2:1-4:   Waarskuwing – Verontagsaming van God se Woord. 

 2:5-18: Leerrede – Jesus se lyding – hy is ons leidsman tot die 

saligheid. 

 3:1-6:  Vermaning / Aanmoediging – Let op Jesus, sy getrouheid aan 

God. 

3:7-19:  Waarskuwing – Gevaar van afvalligheid en hardkoppigheid. 

 4:1-11: Vermaning / Aanmoediging – Streef daarna om in God se rus in 

te gaan. 

 4:12-13: Waarskuwing – Die Woord beoordeel die bedoelings en 

gedagtes van die hart. 

 4:14-16: Vermaning / Aanmoediging – Hou vas aan die geloof wat ons 

bely en laat ons tot God nader met vrymoedigheid. 

 5:1-10:  Leerrede – Jesus ons Hoëpriester. 

 5:11-14:  Waarskuwing – Die gevaar van geestelike onvolwassenheid. 
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 6:1-20:   Aanmoediging / Waarskuwing – Geestelike groei en ’n stewige 

vashou aan die hoop wat vir ons voorlê. 

 7:1-10:18:  Leerrede – Melgisedek; Levitiese priesterskap; Hoëpriester van 

’n nuwe verbond; die aardse heiligdom en sy offers, en die offers 

van die ou verbond.  

 10:19-25:  Aanmoediging – Laat ons tot God nader. 

10:26-31: Waarskuwing – Opsetlike sonde. 

 10:32-12:24: Aanmoediging / Vermaning – Volhard in die geloof; 

geloofsgetuienis; afgooi van die sondelas; tugtiging en lyding. 

 12:25-27: Waarskuwing - Verontagsaming van God se Woord 

(ongehoorsaamheid). 

12:28-13:19,22: Aanmoediging – Dankbare diens aan God; Christelike 

lewenswandel; gebed; luister met geduld. 

 

2.2 Eksegetiese opmerkings van die parakletiese (aanmoediging-) 

spiritualiteitsaspekte in Hebreërs 

 

Die leksikale en sintaktiese analise van die parakletiese teksgedeeltes, soos in 

die skema hierbo uitgebeeld, gebruik woorde soos: 

 

� Die woorde: Laat ons dan ... of laat ons die .... . 
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2.2.1 Onwrikbaar, en ywerig vas bly hou aan die hoop wat ons bely en 

voortgaan in geestelike groei (3:6; 6:1, 18; 10:23) 

 

3:6: En ons is sy huis121 as ons net die vrymoedigheid122 en die roem123 van die 
hoop tot die einde124 toe onwrikbaar vashou125 

(ἐάνπερ τὴν παρρησίαν καὶ τὸ καύχηµα τῆς ἐλπίδος µέχρι τέλους βεβαίαν 
κατάσχωµεν) 

 

6:1: Daarom moet ons nie bly126 by die begin127 van die prediking aangaande 
Christus nie, maar na die volmaaktheid128 voortgaan129 sonder om weer die 
fondament130 te lê van die bekering131 uit dooie werke132 en van die geloof in God 

                                            

121 Die aktualiserings van Num. 12:7 gee ’n ander komposisie aan die huis van God (Mitchell 
2007:83). Die kerk of die volk word naamlik na verwys as “huis van God”. Die lesers het die huis van 
God geword deur die Christelike geloof en hoop; kyk ook Lane (1991:79). 
122 In die Engels vertaal met “boldness” of “confidence”, wat volgens Mitchell (2007:84) ’n deug van 
vriendskap is. In Hebreërs beteken die woord dus om met vertroue of vrymoedigheid openlik en eerlik 
met God te praat. Kyk ook Ellingworth (1993:211-212). 
123 Die dubbele objek van “vashou aan” sluit kauchēma in, wat “roem” beteken. Volgens Spicq 
(1982:259-272) is dit beter om kauchēma te verstaan as dit waaroor “geroem” word eerder as die 
daad van roem, en ook dit waarop “gehoop” word eerder as die daad van hoop. 
124 Hierdie woorde is moontlik kopiëring van 3:14 (Ellingworth & Naida 1983:57). 
125 ‘n Voortgaande aspek van die werkwoord: “as ons aanhou om ...” 
126 Die onmiddellike konteks impliseer dat aphiēmi hier nie die betekenis dra van “verwerp” of 
“verlaat”, soos byvoorbeeld in Op. 2:4 nie, maar voortgaan na iets anders (Ellingworth 1993:311). Die 
skrywer verwerp nie die elementêre Christelike leringe nie, maar moedig ’n waardering en toepassing 
daarvan aan (Lane 1991:139).  
127 Die begin of dit wat agtergelaat word, volgens Ellingworth (1993:311), verwys nie as sodanig na 
“die woord van Christus nie”, maar die “woord” van Christelike inisiasie. 
128 Die Griekse woord teleiotēs volgens Ellingworth (1993:312) beteken nie “volmaaktheid” in kontras 
met sonde nie, maar “volwassenheid” in kontras met kind (5:13). Volgens Lane (1991:139) verwys die 
Griekse woord na die doel van geestelike volwassenheid. 
129 “Voortgaan” hier, volgens Mitchell (2007:118) beteken om “aan te beweeg”, te vorder in geestelike 
groei en ontwikkeling. 
130 Die woord fondament, themelios, dui op ’n fondament wat bestaan uit bekering, nie ’n fondament 
wat op bekering gebou is nie (Ellingworth 1993:313). Dit impliseer om nie weer te praat oor die eerste 
lesse van die geloof en bekering nie, maar oor te gaan na die onderrig wat pas by 
geloofsvolwassenheid (vgl. Ellingworth & Nida 1983:110). 
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(∆ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ133 τὴν τελειότητα φερώµεθα, µὴ 
πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ 
Θεόν) 

 

6:18: sodat ons deur twee onveranderlike dinge134, waarin dit onmoontlik is dat 
God sou lieg, kragtige bemoediging kan hê, ons wat ontvlug het, om vas te hou 
aan die hoop wat voorlê. 

(ἵνα διὰ δύο πραγµάτων ἀµεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν, ἰσχυρὰν 
παράκλησιν ἔχωµεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι135 τῆς προκειµένης ἐλπίδος) 

 

10:23: Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar136 vashou, want Hy 
wat dit beloof het137, is getrou. 

(κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ· πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάµενος) 

 

Die belangrike sleutelwoorde in verband met hierdie aspek van die 

paraklese is: 

 

 

                                                                                                                                        

131 Die Griekse betekenis volgens Ellingworth & Nida (1983:111) is ‘n volledige verandering van 
denke en rigting van lewe. 
132 Kommentatore verskil oor die verstaan hiervan. Lane (1991:140) sien dit as ’n verwysing na die 
werke van die Joodse wet en ander weer, soos Koester (2001:304), as ’n verwysing na sonde wat lei 
tot dood. 
133 epi voor tēn teleiotēta dui op “beweging wat sy doel volledig bereik” (Ellingworth 1993:312). 
134 Hierdie twee “onveranderlike dinge” word nie gespesifiseer nie, maar daar word oor die algemeen 
aanvaar dat dit verwys na die belofte van God en sy waarborg van die belofte (Lane 1991:152).  
135 Die sinoniem vir kratein kom voor in 4:14 en 6:18 (Mitchell 2007:84). 
136 Die woord vir “styf”, aklinēs, kom net hier in die Nuwe Testament voor (Du Toit 2002:170). 
137 Die belofte-motief begin reeds by Abraham: Gen. 12:2-3, 7; 13:14-17. 
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2.2.1.1 Vrymoedigheid / moedig (parrēsia), en oortuiging / roem 

(kauchēma) 

 

Deel van die Christelike spiritualiteit wat hier aangedui word, is in wese 

om met vrymoedigheid na God toe te kan gaan in gebed en aanbidding 

(vgl. 4:16; 10:19, 35), maar ook om met vrymoedigheid, sonder 

huiwering, vreesloos ’n mens se hoop in God te bely. Die klem van die 

skrywer se aanmoediging val op parrēsia: “vrymoedigheid” en “hoop”. 

Omdat Jesus die Hoëpriester by uitnemendheid is, het Christene die 

reg en vrymoedigheid om tot God te nader (vgl. 4:15-16), en kan hulle 

in die openbaar hulle geloof erken en bely, met hoop wat daarvan die 

fondament is. Dit is die rede waarom Christene kan roem – hulle roem 

in die Here en in wat Hy gedoen het. 

 

2.2.1.2 Om onwankelbaar vas te hou (katechō) 

 

In Hebreërs 2:1 vermaan die skrywer sy lesers met ’n opdrag, naamlik 

om kragtig vas te gryp aan die Woord. Hier kom moedig hy hulle aan, 

om nie net vas te gryp aan hulle hoop nie, maar ook te bly vashou aan 

hierdie hoop wat hulle bely. Dit is ’n volhardende vashou, ten spyte van 

die omstandighede van hopeloosheid. Die eerste lesers moet enduit 

vashou aan die vertroue waarmee hulle begin het (3:14), maar hulle 

moet ook moedig en met oortuiging vashou aan hulle 

toekomsverwagting (3:6; 10:23). Hulle word herinner aan hulle vroeëre 

vashou toe hulle moes ly (10:32), en die belangrikheid om te bly 

volhard word onderstreep deur die Hebreërskrywer (10:36; Du Toit 

1990:103). 
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2.2.1.3 Hoop (elpis)138 

 

Die Christelike hoop is gesentreerd in God. Jesus is die waarborg van 

Christene se hoop. Die essensiële komponente van hoop is: (a) 

verwagting (b) van iets goed (c) in die toekoms, en (d) om geduldig te 

vertrou dat dit wat verwag word verseker waar sal word (Ellingworth & 

Nida 1983:58). Hoop volgens 6:11 is om seker te wees, sonder twyfel. 

Die karakter van hoop is belofte en realisering; aankondiging en 

vervulling (vgl. 7:19).  

 

Hierdie spiritualiteit van hoop in Hebreërs, bied vir sy eerste lesers, in 

hulle omstandighede, die krag om die aanslae en versoekings van 

twyfel met oortuiging te weerstaan en te weerlê. Hoop inspireer 

Christene om te volhard in hulle belydenis en geloof reis. Die lewe van 

Christene word beveilig deur die hoop wat hulle aan Christus verbind. 

Die eerste lesers word aangemoedig om die hoop, en die inhoud 

daarvan, voortdurend vir hulleself toe te eien. 

 

2.2.1.4 ’n Belydenis van hoop (homologia) 

 

Die skrywer het reeds die werkwoord katechō gebruik (3:6; 3:14) om sy 

lesers aan te spoor om “vas te hou aan...”. In 4:14 gebruik hy die 

                                            

138 Die naamwoord word gebruik in 6:11, 18; 7:19; 10:23 en die werkwoord in 11:1. “Hoop” stel die 
gelowige in staat om tot God te nader, en toe te tree tot die heiligdom. Hoop is die onderwerp van die 
sin en kom sewe keer in Hebreërs voor: 3:6; 6:11, 18-19; 7:19; 10:23; 11:1. Hoop in Hebreërs beskryf 
nie ’n  subjektiewe betekenis (“ons hoop” of hopeloosheid) nie, maar ‘n objektiewe inhoud van hoop 
wat verwys na die teenswoordige en toekomstige verlossing in Christus (Lane 1991:153). In 
Hebreërs, soos in die Ou Testament, is “geloof” en “hoop” naby aan mekaar in betekenis (Elingworth 
& Nida 1983:232). 
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werkwoord krateō waarmee hy hulle aanmoedig om nie net vas te hou 

nie, maar gekwalifiseerd vas te hou - “stewig / styf” vas te hou. Hier in 

10:23 moedig hy sy lesers aan om stewig vas te hou aan hulle 

“belydenis van hoop”, of anders vertaal: “stewig vas te hou aan die 

hoop wat ons bely”. Met ander woorde, ons belydenis is ’n belydenis 

van hoop139. Hoop is die toekoms aspek van belydenis. Dit gaan dus 

hier oor gelowiges se geloofshouding. Die krag agter die motivering vir 

hierdie belydenis, is dat God nie ’n leuenaar is nie, maar getrou bly aan 

sy beloftes en geloftes. 

 

Die omstandighede van die eerste lesers, soos beskryf in (Hoofstuk 3 

punt 2.6), kon veroorsaak dat hulle begin twyfel aan God se getrouheid 

aan sy beloftes. ’n Belydenis dra die karakter van absolute oortuiging, 

en so moet die eerste lesers hulle hoop bly bely. 

 

2.2.1.5 Groei na geestelike volwassenheid / volmaaktheid 

(teleiotēs) 

 

In Heb. 5:11-14 waarsku die Hebreërskrywer teen die gevaar van 

onbevredigende geestelike groei. In 6:1-3 moedig hy sy eerste lesers 

aan om aan te beweeg na geestelike volwassenheid (vgl. 6:4-12). 

Volgens Mitchell (2007:121) was die skrywer teleurgesteld in sy eerste 

lesers se geestelike vordering in die beoefening van hulle geloof (5:12). 

Met die beelde van “kind / babas” en “volwassenes”, en “melk” en 

“vaste kos” vestig hy sy lesers se aandag op hulle geestelike vordering. 

Sy lesers moet weg beweeg van die basiese beginsels van die geloof 

en bekering na die gevorderde beginsels van die geloof. Die oorsaak 
                                            

139 Kyk die bespreking oor hoop by punt 2.1.3. 
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waarom hy nie met hulle kan praat oor die moeiliker aspekte van 

spiritualiteit nie, is omdat hulle volgens 5:11 so traag140 was om te leer 

en dit belemmer hulle geestelike vordering. Lane (1991:145) verskil 

egter van Mitchell en volgens hom was hierdie nie ’n feitlike beskrywing 

van die eerste lesers nie; dit is slegs ’n waarskuwing. Tog verwys Lane 

na die eerste lesers se agteruitgang en dat die skrywer hulle waarsku 

dat indien hulle moedswillig hierin voortgaan, hulle die voordele van 

Christus se verlossing permanent kan verloor. 

 

Die Hebreërskrywer adresseer ’n situasie wat dreig om sy 

medegelowiges te verswelg en te vernietig. Hierdie omstandighede is 

besig om hulle te laat verslap in die volhardende leef van hulle geloof. 

Hulle het opgehou om te groei tot geestelike volwassenheid. Hy vestig 

hulle aandag op die geloof implikasies wat dit inhou. Christelike 

spiritualiteit is gefokus op geestelike volwassenheid en moet gelowiges 

daarin begelei. 

 

2.2.2 Die onderlinge aansporing van gelowiges - parakaleō (3:13; 10:24; 

12:12-13) 

 

3:13: Maar vermaan141 mekaar elke dag142 so lank as dit vandag genoem word, 
sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard143 word nie. 

                                            

140 Traag om te hoor kan letterlik, volgens Mitchell (2007:116) vertaal word met “sluggish in hearing”. 
Verder sê Mitchell ook dat die tekortkoming om te hoor, in Hebreërs, gelykstaande is aan 
ongehoorsaamheid (3:16-19). 
141 Parakaleō: Die dominante betekenis in die LXX is “ondersteuning”, en Hebreërs handhaaf (12:5 = 
Pr. 3:11) die verband tussen aanmoedig en ondersteun (Ellingworth 1993:223). 
142 “Elke dag”: ‘n daaglikse aktiwiteit. 
143 ‘n Mens kan verhard word deur innerlike verset, maar ook deur afstomping. Later word dit byna 
onmoontlik om nog op God se stem te reageer (vgl. 6:6; 12:17; Du Toit 2002:80). 



181 

 

(ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ᾿ ἑκάστην ἡµέραν ἄχρις οὗ τὸ σήµερον καλεῖται, 
ἵνα µὴ σκληρυνθθ τις ἐξ ὑµῶν ἀπάτῃ τῆς ἁµαρτίας) 

 

10:24: en laat ons op mekaar144 ag gee om tot liefde en goeie werke aan te 
spoor145  

(καὶ κατανοῶµεν ἀλλήλους εἰς παροξυσµὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων) 

 
12:12-13:146 Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op147; en 
maak reguit148 paaie vir julle voete149, sodat wat kreupel150 is, nie uit lit151 raak 
nie, maar liewer gesond gemaak word. 

 
 

                                            

144 “Laat ons op mekaar”: katanoeō is ‘n Griekse werkwoord wat volgens Lane (1991:273; 289) 
beteken om aanhoudend of sonder ophou vir mekaar om te gee met die doel om mekaar aan te spoor 
tot liefde en goeie werke. 
145 “Aansporing”, paroxysmos, is dieselfde naamwoord vir skok in mediese terme (Mitchell 2007:212). 
146 Vers 12 kan beskou word as ’n samevatting van 1:1-13 of as die begin van ’n aanmoediging wat 
voortgesit word in vers 29. Die skrywer gebruik in v 12 verbale verbeelding en nie eksplisiete 
aanhalings nie. Die skakel tussen verbeelding in v 12 en 13 is anorthōsate en orthos. Vers 13 
ontwikkel die gedagte van vers 12 verder (Ellingworth 1993:657; 659). Die aanmoediging in vers 12 
word deur Mitchell (2007:273) as ’n afsluiting gesien, wat naamlik met die beeld van Jes. 35:3 afsluit, 
met ’n paar veranderinge. Lane (1981:426) sien vers 12-13 as ’n oorgang vanaf die sentrale gedeelte 
(vv 4-11) na die samevattende aanmoedigingsgedeelte (vv 12-13). Die beeld in vers 12 word verryk 
deur die gedeelte in Spreuke 4:25-27 (Lane 1991:427). 
147 Die werkwoord anorthoō: “rig op”, “versterk” of “maak reguit”, hou verband met God wat die 
swakkes help (Ps. 144:14; 145:8). “Swak” of “kragteloos”: paraluō verwys in die Nuwe Testament 
hoofsaaklik na liggaamlike swakheid (Luk. 5:18, 24; Hand. 8:7; 9:33; LXX: Jer. 6:24; Eseg. 7:27); dit 
kan ook metafories gebruik word soos in die LXX (Jer, 26:15; 27:15; Eseg. 21:12; Mitchell 2007:273-
274). 
148 Die betekenis van orthos: “reguit”, “gelyk”, is in beginsel eties (Lane 1991:427). 
149 Letterlik om “reguit” te maak. Volgens Lane (1991:427) beteken die uitdrukking nie “maak reguit 
paaie vir julle voete nie”, maar “volg metodes of maniere wat reguit lei na die doel” of “beweeg in ’n 
reguit rigting met julle voete”. 
150 Die Griekse woord gōlon verwys na dit wat “lam” is (Mal. 1:8, vgl. v 13, onwaardige offers), maar 
dit kan ook verwys na “’n kreupel hand”. 
151 ekrepō, “draai”,word volgens Ellingworth (1993:659) nie hier as ’n oorganklike werkwoord gebruik 
nie, maar passief, naamlik as iemand wat iets of iemand draai. Die Hebreërskrywer gebruik die woord 
egter in ’n tegnies-mediese sin van die woord, as ’n voet wat gedraai het en uit lit geraak het. 
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(∆ιὸ τὰς παρειµένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυµένα γόνατα ἀνορθώσατε, καὶ τροχιὰς 
ὀρθὰς ποιήσατε τοῖς ποσὶν ὑµῶν, ἵνα µὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθθ δὲ µᾶλλον). 

 

Volgens Ellingworth (1993:657) is vv 4-11 van hoofstuk 12 geadresseer aan 

’n geloofsgemeenskap sonder om enige onderskeid te tref, terwyl v 12 die 

sterker lede daarvan wil aanmoedig om weer die swakker lede aan te spoor. 

Dieselfde gebeur in die res van die hoofstuk: vers 14 is ’n algemene 

aanmoediging wat oorgaan in v 15 in ’n drievoudige waarskuwing teen die 

besoedeling van bitterheid. 

 

Spiritualiteit soos wat dit hier in Hebreërs aangetref word, het dus nie alleen 

’n vertikale dimensie nie, maar ook ’n horisontale dimensie. In 3:13 en 10:25 

moedig die skrywer sy lesers aan om as gelowiges mekaar aan te moedig, 

om daardeur mekaar te versterk, of eerder te ondersteun. Hierdie doel van 

versterkende aanmoediging is ook die oorhoofse doel van die skrywe: die 

bevestiging van geloof, en om afvalligheid te voorkom (3:12; 6:6). Hierdie 

ondersteuning van mekaar het bestaan uit: saam eet, lering en prediking, die 

uitdeling of verdeling van fondse, die bestudering en bespreking van die 

Skrifte (Hand. 2:46 e.v.; 5:42; 17:11, 17; 19:9; vgl. 6:1). Dit gaan dus hier oor 

medegelowiges se verhouding met mekaar. Volgens 10:25 het hierdie 

samekomste vir sommige ’n las geword. Christene neem vir mekaar 

verantwoordelikheid (6:10; 10:25; 12:15). Hulle spoor mekaar aan tot liefde 

en goeie werke: dit is ’n omgee-reaksie op die nood van mekaar en ’n goed 

doen aan mekaar (Lane 1991:289). Liefde soek nie sy eie belange nie, maar 

die belange van ander gelowiges. 

 

Onder die eerste lesers was daar egter ook gelowiges wat spesiale aandag 

nodig gehad het. Hulle was swak, of het kragteloos geword in hulle 

spiritualiteit beoefening (12:12-13). Die teks beskryf hulle as gelowiges wie 

se hande slap geword het en wie se knieë lam is; dit is ’n beeld wat algehele 

uitputting en ontmoediging beskryf. 
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Die Hebreërskrywer het goed verstaan dat die beoefening van spiritualiteit 

kan wegkwyn onder die druk van haglike omstandighede. Die 

geadresseerde gelowiges het omstandighede beleef van minagting, 

mishandeling, en verliese omdat hulle hulle geïdentifiseer het met Jesus 

(10:32-34). Daarom word die sterker lede aangemoedig om hulle wat lam 

geword het, te versterk en te ondersteun. Genesing is van kardinale belang, 

omdat die wat reeds kreupel is nie toegelaat mag word om verder kreupeler 

te word nie, maar gesond. Hierdie genesing kan bewerkstellig word deur dit 

wat krom is weer reguit te maak (die paaie waarop hulle loop). Genesing is 

dus om metodes of maniere te vind wat “reguit” lei na die einddoel van 

geloof. 

 

Volgens (die oorlewering) van psigagogie, is mediese beelde aangewend vir 

die regstel van sedelike foute. Die Hebreërskrywer pas dit toe op die 

vermyding van sonde (12:4). Die skrywer gebruik hier beelde wat 

geassosieer kan word met regverdigheid en sedelike deugde (Mitchell 

2007:274; 276). Die Hebreërskrywer was naamlik van oortuiging dat sy 

eerste lesers, as gevolg van hulle omstandighede, ’n dringende behoefte 

gehad het aan aanmoediging, wat vir hulle aangebied word deur: 

 

� Beproefde getuies uit die verlede. 

 

� Jesus en die voorbeeld van sy lyding. 

 

� Die getuienis van die Woord. 

 

2.2.3 Waak teen agterbly – husterō (4:1) 
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4:1: Laat ons dan vrees152 dat, terwyl die belofte153 om in sy rus154 in te gaan nog 
standhou, dit nie miskien sal blyk155 dat iemand van julle agtergebly156 het nie.  

(Φοβηθῶµεν οὖν µή ποτε, καταλειποµένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν 
κατάπαυσιν αὐτοῦ, δοκκ τις ἐξ ὑµῶν ὑστερηκέναι). 

 

Volgens die Hebreër-argument hier, was Israel ongehoorsaam aan die Here 

en daarom kon hulle nie in sy rus ingaan wat Hy belowe het nie. Christene 

moet dus nie aanvaar dat hulle outomaties in God se rus sal ingaan nie. 

Daarom sou die woord “vrees” hier ook vertaal kan word met “laat ons 

versigtig wees”. God se belofte beteken baie vir die skrywer, daarom kom dit 

meer kere (14 keer) in Hebreërs voor, meer as in enige ander Nuwe 

Testament-boek. Die fisiese in besit neem van Kanaän het nie vir Israel 

beteken dat die volheid van die belofte ontvang is nie, maar God belowe 

“rus” wat meer ingehou het as om fisies in Kanaän te woon. Daar is nog 

geleentheid om seker te maak van die beërwing van die belofte deur te 

volhard in gehoorsaamheid (Gaebelein 1981:39). 

                                            

152 In Hebreërs verwys phobos na die vrees vir die dood (2:14), en phobeō staan in verband met 
menslike vyande (11:23, 27; 13:6 = Ps. 118:6) (Ellingworth 1993:238). 
153 Die Griekse woord epaggelia beteken “belofte” of “ooreenkoms” (Louw & Nida 1988:93, vol. 2). Die 
woord kan verwys na die daad van ‘n belofte, soos hier, of na die inhoud van die belofte soos in 6:12 
(Ellingworth 1993:238). Mitchell (2007:96) meen die woord vir belofte kan verwys na die belofte wat 
God aan Abraham gemaak het (6:13-15; 7:6; 11:9, 17), of meer algemeen na God se beloftes (8:6; 
9:15; 10:36), of na die daad van God se beloftes (6:13, 17; 10:23; 11:11; 12:26). In Hebreërs word die 
algemene patroon van belofte en vervulling egter verander na belofte en die hernuwing van die 
beloftes (Lane 1991:98). 
154 katapausis verwys na die hemelse werklikheid – die hemelse stad (12:22), wat verwys na die 
gerealiseerde en toekomseskatologie. Mitchell (2007:96) sê: “A failure to enter God’s rest now will 
result in a failure to enter it later”. 
155 dokein dra die betekenis van dat iets bevind word, soos ‘n skuldigbevinding of die uitspreek van ’n  
vonnis (Mitchell 2007:95). 
156 hustereō: Om “halfpad te stop, of kort te stop”. Die werkwoord “agterbly” beteken: “kortkom”, 
“ontbreek” of “tekort” (Mitchell 2007:95). 
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Die “beoefening van spiritualiteit” in Hebreërs behels dus ook dat gelowiges  

versigtig moet wees hoedat hulle lewe. Gehoorsaamheid is dus die sleutel 

waarmee gelowiges toegang kry tot God se belofte van rus. Die eerste 

lesers se omstandighede het die potensiaal gehad om hulle te ontneem van 

hulle waaksaamheid, wat daartoe kon lei dat hulle agterbly. 

 

2.2.4 Die ingaan in God se beloofde rus – eiselthein (4:11) 

 

4:11: Laat ons ons dan beywer157 om in te gaan in dié rus, sodat niemand in 
dieselfde voorbeeld158 van ongehoorsaamheid mag val159 nie. 

(Σπουδάσωµεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα µὴ ἐν τῳ αὐτῷ  τις 
ὑποδείγµατι πέσῃ τῆς ἀπειθείας). 

 

Die aanmoediging subjunktief hier wil die lesers aanspoor om alles in die 

stryd te werp om in God se beloofde rus in te gaan, waarby die 

Hebreërskrywer homself insluit. Dit word gedoen deur die beoefening van 

hulle geloof in die woord van die belofte, en deur op God se stem te reageer 

met gehoorsaamheid.  

 

                                            

157 spoudazō is ‘n onoorganklike werkwoord en verwys in die algemeen na beywering en inspanning. 
spoudazō word tog ook dikwels gebruik in assosiasie met werkwoorde van beweging – letterlik of 
figuurlik (2 Tess. 2:27; 2 Tim. 4:9; Tit. 3:12). Hierdie woord is ‘n kenmerkende term vir Christelike 
paranesis, en word geassosieer met vashou aan die tradisie – dogmas of leerstellinge (2 Tim. 2:15; 2 
Pet. 1:15), etiek (2 Pet. 3:14), of beide (Ellingworth 1993:258). Vir Mitchell (2007:99) verwys hierdie 
woord in die Nuwe Testament meestal na “om ‘n ernstige poging aan te wend”. 
158 Hierdie woord word in die Nuwe Testament positief (Joh. 13:15; Jak. 5:10) of negatief (2 Pet. 2:6; 
Heb. 4:11) gebruik. Hier verwys die woord egter, volgens Mitchell (2007:99), nie na ’n “voorbeeld van 
ongehoorsaamheid” nie, maar eerder na “ongehoorsaamheid” op sy eie. 
159 Die woord piptō word figuurlik gebruik vir hoedat die volk Israel in die woestyn omgekom het (Num. 
14:29, 35), en beteken letterlik “om neer te val” (Mitchell 2007:99). 
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Hierdie aanmoediging is ’n voorveronderstelling vir wat gesê is in vers 4:3: 

dat dit alleen deur geloof moontlik is om in God se rus in te gaan. Soos met 

die volk van ouds, kan dit verbeur word deur ’n moedswillige en traak-my-

nie-agtige ingesteldheid. 

 

Die spiritualiteitslewe van ’n gelowige word gekenmerk deur ’n geloof 

beywering om in God se rus te kan ingaan. Dit beteken dat gelowiges hulle 

moet oefen in die gehoorsaamheid aan God se Woord met die besef dat 

hulle dit kan verbeur deur ongehoorsaamheid. Die einddoel of fokus van 

die eerste lesers se spiritualiteitslewe was dus om in die rus van God 

se belofte in te gaan. 

 

2.2.5 Die belydenis van geloof – homologia (4:14-16) 

 

4:14:“Terwyl ons dan ’n groot160 Hoëpriester161 het wat deur die hemele162 
deurgegaan163 het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis164 
vashou165” 

                                            

160 “Groot” beskryf die uitnemendheid van Jesus se Hoëpriesterskap. 
161 Jesus se Hoëpriesterlike bediening is die waarborg dat God se mense die “Sabbatsrus” in sy 
teenwoordigheid sal deurbring (vgl. 4:1-11). 
162 Jesus is die Hoëpriester wat verhoog is bo die hemele (7:26); wat sit aan die regterhand van die 
troon van God in die hemele (8:1); en het self in die hemelse heiligdom ingegaan (9:24). Wat hier 
beklemtoon word, is die verhoging van Jesus, “bo die hemele”, soos ons vertel word in 7:26 (Bruce 
1964:85). 
163 Hebreërs beklemtoon die motief van Jesus se ingaan in die hemelse heiligdom op verskeie ander 
plekke (6:20; 8:2; 9:11-12) as ‘n uitsonderlike kenmerk van sy hoëpriesterskap (Mitchell 2007:105). 
164 Die belydenis van geloof wat ons bely, letterlik ons belydenis, wat kan beteken om in die openbaar 
te bely wat jy glo, of die woorde waarmee die geloof uitgedruk word. Soortgelyke taal word gebruik in 
3:1 en 10:23. Vaste uitdrukkings was waarskynlik gebruik teen die tyd wat Hebreërs geskryf was. Die 
geloof wat bely is, was waarskynlik uitgedruk as “wat ons bely ons glo” of hoedat ons verklaar dat ons 
in Christus glo (Ellingworth & - hier en elders... Nida 1983:88). 
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 (῎Εχοντες οὖν ἀρχιερέα ῎Εχοντες οὖν ἀρχιερέα µέγαν διεληλυθότα τοὺς 
οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας. διεληλυθότα τοὺς 
οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶµεν τῆς ὁµολογίας). 

 

’n Geloofsbelydenis166 was deur al die eeue heen vir die kerk belangrik. 

Daarmee het die kerk die kern inhoud van die geloof verwoord. In 

Reformatoriese kerke, byvoorbeeld, bely lidmate van onder meer die 

Nederduitse Gereformeerde Kerk die Nederlandse Geloofsbelydenis hardop 

tydens eredienste op ’n Sondag. Die belydenis van geloof verwys hier nie na 

die Christelike godsdiens in sy breedte nie, maar na die kern van wat 

Christene glo. Dit was ’n eenvoudige geloofsbelydenis wat bely is voordat 

hulle gedoop was. In die teenwoordigheid van medegelowiges wat as 

getuies opgetree het, het die dopelinge bely wat hulle glo167. Dit was die 

toets, bewys en getuienis van Christenskap. 

 

Die uitgangspunt van alle geloofsbelydenisse het gegroei vanuit twee kern 

belydenisse, naamlik: 

 

� Jesus is die Here (Rom. 10:9; 1Kor. 8:6; 12:3; Fil. 2:11). 

 

� Jesus is die Christus, die Seun van God (vgl. Matt 16:16; Joh. 

20:31: 1Joh. 2:22). 

 
                                                                                                                                        

165 Die Griekse woord parapiptein: “Laat ons stewig vashou”, nie julle moet stewig vashou nie. “Laat 
ons” is nie ’n versoek om toestemming nie, maar ’n aanmoediging. soortgelyk aan “ons moet 
vir geen oomblik ophou om ...” (Ellingworth and Nida 1983:88). 
166 Die drie Algemene of Ekumeniese Belydenisse van die Kerk: die Nederlandse Geloofsbelydenis, 
die Belydenis van Athanasius en die Belydenis van Nicea. 
167 Vir ’n bespreking van die doop kyk Adams, J.E. 1976. Meaning and mode of baptism. Beasley-
Murray, G.R. 1983. Baptism in the New Testament. Floor, L. 1983. Die heilige doop in die Nuwe 
Testament. 
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Hiermee is verklaar dat daar geen ander weg van redding was nie; toegang 

tot God was alleen moontlik deur Jesus as die uitnemendste Hoëpriester. 

Binne die omstandighede van die eerste lesers van Hebreërs was so ’n 

volhardende belydenis van geloof ’n daad van getuienis wat dikwels tot 

vervolgings kon lei. Die belydenis van geloof was en mag dus nie net ’n 

mondelinge belydenis wees nie, maar moet ook deel wees van gelowiges se 

spiritualiteitslewe, waarvan Christus die kern, motivering en inspirasie was. 

Wie dus ophou bely het, in hierdie sin van die woord, het by implikasie 

opgehou om sy geloof te leef. Daarom die Hebreërskrywer se woord van 

aanmoediging (paraklese) om te volhard168 in die belydenis van hulle geloof. 

 

Die woord “vashou” in die teks kan beskou word as die teenoorgestelde van 

“loslaat / laat gly” (2:1), of afvalligheid (6:6). Gelowiges word aangemoedig 

om vas te hou aan die belydenis dat Jesus die Seun van God is. Wie hierdie 

belydenis laat los of daarvan afvallig word, minag Jesus. In Hebreërs is die 

terme wat gebruik word vir die sonde van die minagting van God, volgens 

Lane (1991:142), woorde wat verbind is aan para-: paradeigmatizein (om in 

die openbaar te verneder, 6:6), parapikrainein, (om te rebelleer, 3:16), 

parapikrasmos (rebellie, 3:8, 15), pararrein (om weg te dryf, 2:1), 

parapherein (om weg te dra, 13:9), en pareimenos (om lusteloos te wees, 

12:12). 

 

 

 

 

                                            

168 Volharding volgens Bruce (1964:84) beteken: “Resisting the temptation to let go and fall back.” 
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2.2.6 Die vrymoedigheid om na God toe te gaan - prosergomai (4:16; 7:19; 

10:19-22) 

 

4:16169: Laat ons dan met vrymoedigheid170 na die troon van die genade gaan171, 
sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp 
te word. 

(προσερχώµεθα οὖν µετὰ παρρησίας  τῷ  θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωµεν ἔλεον 
καὶ χάριν εὕρωµεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν). 

 

7:19: omdat die wet niks volkome gemaak het nie; maar aan die ander kant is 
daar die invoering van ’n beter hoop waardeur ons tot God nader. 

(οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόµος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς 
ἐγγίζοµεν τῷ Θεῷ). 

 

10:22: laat ons toetree met ’n waaragtige hart in volle geloof versekerdheid172, 
die harte deur besprinkeling gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam gewas 
met rein water. 

(προσερχώµεθα µετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ἐρραντισµένοι 
τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσµένοι τὸ σῶµα ὕδατι καθαρῷ) 

 

                                            

169 Vers 16 is die hoogtepunt en gevolgtrekking (oun) van die skrywer se aanmoediging om tot God te 
nader deur Jesus as hoëpriester. 
170 Kyk 2.1.1 hierbo. 
171 Die Griekse woord proserchomai beteken “nader” in die sin van “nader gaan aan”. Dit is dus 
toegang tot God, en het kultiese konnotasies (Eks. 12:48; 19:9; 34:32; Lev. 9:5, 7, 8; 10:4, 5; Num. 
10:3, 4; 16:40; 18:3, 4; 4:22; Deut. 21:5; Heb. 7:25; 10:1, 22; 11:6; 12:18, 22), en kan beteken “kom in 
die teenwoordigheid van die goddelike” (Mitchell 2007:107). Die “troon van die genade” kom net hier 
voor in die Nuwe Testament.  
172 Die frase “met ’n waaragtige hart in volle geloofsekerheid” is ’n uitdrukking wat Ellingworth & Nida 
(1993:231) “attendant circumstances” (begeleidende omstandighede) noem. Dit beskryf die 
omstandighede waarin die lesers tot God moet nader. “Geloofsversekerdheid” is dieselfde as “’n 
opregte hart” (Ellingworth & Nida 1983:230). Geloofsversekerdheid lê baie naby aan vrymoedigheid. 
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Hier gaan dit in wese oor gelowiges se verhouding met God. “Die troon van 

die genade” verwys na die soewereiniteit van God, en ook na God se liefde 

vir die mens (Gaebelein 1981:46). Die Hebreërskrywer verstaan “na die 

troon van God gaan” as om deur die Seun te gaan wat die weg vir ons 

gebaan het, maar wat ook die Hoëpriester is wat as bemiddelaar optree 

tussen ons en God; vergelyk 10:19-20. God is heilig en wie toetree tot God 

se teenwoordigheid moet self geheilig wees. Dit moet plaasvind binne die 

konteks van reiniging van ’n slegte gewete en ’n gewaste liggaam, en met 

opregtheid. Die funksie van gewete is dat dit die mens aankla. In Hebreërs, 

behalwe in 13:18, is die omstandighede anders: hulle wat nie geloof in Jesus 

het nie word deur hulle gewete aangekla vir die verkeerde wat hulle doen, en 

ervaar as gevolg daarvan innerlike pyn en hartseer. Die Ou Testament se 

offers was nie voldoende om dit reg te stel nie. Christus se offer van homself 

aan die kruis reinig gelowiges van hulle sonde en neem die pyn wat die 

gewete veroorsaak weg. Die gedagte van hierdie vers word ontwikkel in 

9:14, en verder uitgewerk in 8:10-11. In al hierdie gedeeltes is die gewete, 

soos die hart van die mens, ’n aspek van die menslike natuur en sy of haar 

verhouding met God (Ellingworth & Nida 1983:187). 

 

Die genadetroon, die toetrede tot God se teenwoordigheid en die reiniging 

van sonde het spiritueel vir die eerste lesers, wie se knieë lam geword het 

en die hede as steeds meer betekenisloos en met baie vrae ervaar het, baie 

beteken. Wie gekniehalter word deur sy gewete (sonde) kan nie met 

vrymoedigheid (geloof versekerdheid) en oorgawe sy spiritualiteit beoefen 

nie. Hierin speel innerlike en uiterlike reiniging (die doop) ’n baie belangrike 

rol. 
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2.2.7 Die geestelike groei – teleiotēta (5:11-6:12; 6:1) 

 

Die aspek van Bybelse Spiritualiteit wat in hierdie gedeelte na vore 

kom, is “geestelike groei”. Hierdie teksgedeelte word deur Mitchell 

(2007:120) onderverdeel in twee dele: 

 

2.2.7.1 ’n Waarskuwing teen geestelike stagnering, of gebrek aan 

geestelike groei 

 

5:11-14: waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar173, omdat 
julle traag174 geword het om te hoor175. Want hoewel julle vanweë die tyd 
leraars176 behoort te wees, het julle weer nodig dat ’n mens julle die 
eerste beginsels177 van die woorde van God moet leer, en julle het weer 
behoefte aan melk178 en nie aan vaste spys179 nie. Want elkeen wat melk 
gebruik, is onervare180 in die woord van geregtigheid, omdat hy ’n kind181 

                                            

173“ Dit is vir die Hebreërskrywer moeilik om te verklaar sodat sy eerste lesers dit kan verstaan. 
174 Die Griekse woord verwys na beide die hede en die verlede, m.a.w. julle het traag geword, maar is 
nou traag om te hoor. Die lesers is minder geïnteresseerd in hulle verstaan van die Christelike geloof 
en loop die gevaar om hulle geloof te laat vaar (Ellingworth & Nida 1983:103). 
175 Die Griekse woord beteken traag of lusteloos om te hoor, met ’n verdere betekenis van slap, 
onoplettend, verstandelik lui om te luister na wat gesê word (Ellingworth & Nida 1983:103). 
176 Die “leraars” hier verwys nie na gespesialiseerde of professionele onderwysers nie. Om hierdie 
rede is dit beter om ‘n uitdrukking te gebruik soos: “teen hierdie tyd behoort julle ander te leer” 
(Ellingworth & Nida 1983:104). 
177 6:1-2 verduidelik wat bedoel word met “die eerste beginsels van die woorde van God moet leer”. 
Hierdie Griekse woord word herhaaldelik gebruik om dit te beklemtoon, letterlik: "the elements of the 
beginning." Die eerste lesse of beginsels mag verwys na die “eerste onderrig oor God” of “dit 
wat geleer behoort te word aan die begin van die onderrig aan gelowiges oor wat God bekend 
gemaak het” of “...wat God gesê het” (Ellingworth & Nida 1983:104). 
178 Met die gebruik van “melk” word bedoel om van melk te leef, en daarom is die lesers nie in staat 
om geestelike vaste kos te verteer nie (Ellingworth & Nida 1983:105). 
179 Vaste kos is vir volwassenes. Dit impliseer dat melk bedoel is vir kinders (onvolwassenes) en 
vaste kos vir grootmense (volwassenes; Ellingworth & Nida 1983:106). 
180 apeiros beteken “ongeskool in die woord van geregtigheid”. 
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is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit 
deur die gewoonte geoefen182, om goed van kwaad te onderskei183. 

 

(Περὶ οὗ πολὺς ἡµῖν ὁ λόγος καὶ δυσερµήνευτος λέγειν, ἐπεὶ νωθροὶ 
γεγόνατε ταῖς ἀκοαῖς  καὶ γὰρ ὀφείλοντες εἶναι διδάσκαλοι διὰ τὸν χρόνον, 
πάλιν χρείαν ἔχετε τοῦ διδάσκειν ὑµᾶς τινα τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν 
λογίων τοῦ Θεοῦ, καὶ γεγόνατε χρείαν ἔχοντες γάλακτος καὶ οὐ στερεᾶς 
τροφῆς  πᾶς γὰρ ὁ µετέχων γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος 
γάρ ἐστι τελείων δέ ἐστιν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια 
γεγυµνασµένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ). 

 

Die Hebreërskrywer beweeg in sy bespreking van hierdie gedeelte 

tussen twee pole: traagheid (nōthroi) in 5:11, en geoefen wees 

(gegumnasmena) in 5:14. Die enigste ander plek waar nōthroi in die 

Nuwe Testament voorkom, is in Heb. 6:12, waar die skrywer ywer 

voorskryf as ’n teenmiddel vir traagheid (wat geestelike dieet-advies 

insluit), sodat hulle wat traag is om te hoor hulle geestesvermoëns kan 

oefen, naamlik om goed van kwaad te onderskei, aldus v.14 (Gordon 

2000:70). Die doel van hierdie gedeelte, volgens Lane (1991:145), is 

om die eerste lesers voor te berei vir die onderrig oor die kerngedeelte 

van die Hebreër brief, 7:1-10:18. 

 

Die eerste lesers se stagnering van hulle spiritualiteit groei word in 

verband gebring met hulle traagheid om te hoor. Dit wil voorkom asof 

hulle nie bereid was om die dieper implikasies van geloof en die 

                                                                                                                                        

181 Die eerste lesers word vergelyk met kinders: in plaas daarvan dat hulle in staat was om geestelike 
vaste kos te eet, drink hulle nog melk (Ellingworth & Nida 1983:104). 
182 Die woord vir oefening behels fisiese en verstandelike fiksheid, byvoorbeeld in Sirag 30:14, wat 
beteken dat ’n mens in ‘n goeie kondisie is. Dit kan ook verwoord word, volgens Ellingworth & Nida 
(1983:106) as: "by constantly using their minds," of "by repeatedly thinking in their hearts," of 
"by carefully and repeatedly considering in their hearts". 
183 “Onderskei” beteken om goed en kwaad van mekaar te onderskei, of om in staat te wees om te 
kan besluit wat goed en wat sleg is. 
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uitlewing daarvan te aanvaar nie. Dit het meegebring dat hulle vanaf 

hulle bekering en basiese geestelike onderrig tot nou nie gegroei het 

nie, maar nog steeds soos klein kindertjies is wat met melk gevoed 

moet word. Met die beeld van kindertjies en volwassenes, en melk en 

vaste kos, wil die skrywer die eerste lesers se geestelike toestand of 

vordering in hulle spiritualiteitslewens beskryf. Geestelike 

onvolwassenheid is dus om te bly by die begin van die prediking 

aangaande Christus, en om weer die fondament te lê van die bekering 

uit dooie werke en van die geloof in God (6:1). 

 

2.2.7.2 ’n Aanmoediging om geestelik te groei tot geestelike 

volwassenheid 

 

6:1-3: Daarom moet ons nie bly by die begin184 van die prediking 
aangaande Christus185 nie, maar na die volmaaktheid186 voortgaan187 
sonder om weer die fondament188 te lê van die bekering uit dooie werke189 
en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die 

                                            

184 “’n Genitief van verduideliking”, volgens Bruce (1964:109). 
185 Die letterlike betekenis van “die woord van Christus” verwys na die boodskap oor Christus eerder 
as ’n boodskap van Christus (Ellingworth & Nida 1983:109). 
186 Volmaakte woord of onderrig beteken nie onderrig deur volwassenes nie, maar onderrig wat 
geskik is vir “volwassenes in hulle geloof” (Ellingworth & Nida 1983:108). 
187 “Laat ons voortgaan” is nie ’n versoek nie, maar ’n aanmoediging tot aksie. Die doelwit is volwasse 
onderrig.  
188 Die woord “fondament” waarna verwys word in vers 1b word verduidelik met verwysing na twee 
elemente: (a) die wegdraai (bekering) van dooie werke, en (b) van geloof in God. Indien die woord 
“fondament” vertaal word met “eerste beginsels” of “aanvanklike onderrig”, dan verwys hierdie 
onderrig na dieselfde twee elemente, met ander woorde, bekering en geloof (Ellingworth & Nida 
1983:110). 
189 Die konsep “dooie werke” kan ook uitgedruk word as “wat gedoen word met dit wat geen waarde 
het nie” of met “die wyse van lewe (lewenstyl) wat van geen waarde is nie”. Indien, sê Ellingworth & 
Nida (1983:110-111), die betekenis van “gedrag wat lei tot die dood” gebruik word, is dit tog moontlik 
om eerder te praat van “’n wyse van lewe wat die gees van ‘n mens doodmaak”. 
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handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige 
oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. 

(∆ιὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα 
φερώµεθα, µὴ πάλιν θεµέλιον καταβαλλόµενοι µετανοίας ἀπὸ νεκρῶν 
ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ Θεόν, βαπτισµῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, 
ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίµατος αἰωνίου καὶ τοῦτο ποιήσοµεν, ἐάνπερ 
ἐπιτρέπῃ ὁ Θεός). 

 

Die beoefening van sy/haar geloof of spiritualiteit is ’n imperatief vir 

elke gelowige. Geloofsgroei of spirituele groei is om jouself te oefen 

(gymnazō) in die geloof in God, met die doel om geloof volwassenheid 

of spirituele volwassenheid te bereik. 

 

2.2.8 Die samekomste van gelowiges – episunagōgē  

 

10:24: en laat ons op mekaar190 ag gee om tot liefde en goeie werke191 aan te 
spoor192; 

(κατέχωµεν τὴν ὁµολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάµενος). 

 
10:25: en laat ons ons onderlinge byeenkoms193 nie versuim194 soos sommige 
die gewoonte195 het nie, maar laat ons mekaar vermaan196, en dit des te meer 
namate julle die dag sien nader kom. 

                                            

190 Die woord allēlous, “mekaar”, verwys nie na ’n eensydige optrede nie, maar na ’n gesamentlike of 
wederkerige optrede. Gelowiges moedig mekaar aan en dit is nie ’n geval waar die leier of leiers dit 
alleen moet doen nie. 
191 ergōn: kyk voetnota 55; 207. 
192 Kyk voetnota 18. 
193 Die naamwoord episynagōgē is duideliker as synagōgē, want met die voorsetsel epi kry dit ’n meer 
spesifiek plaaslike betekenis (Mitchell 2007:212). 
194 Die werkwoord “versuim”, egkataleipō, beteken in die algemeen “verwerp” of “in die steek laat” of 
ook “dros”, vgl. Deut. 12:19 (Mitchell 2007:212). 
195 Die naamwoord ethos verwys na ’n gewoonte. 
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(µὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ 
παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ µᾶλλον, ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡµέραν) 

 

Die eerste lesers word hier aangemoedig om nie die onderlinge 

byeenkomste te ignoreer nie, en om vir mekaar om te gee. Dit kom tot 

uitdrukking in liefde, goeie werke en aansporing van mekaar om aktief deel 

te wees van die samekomste van gelowiges. Die drietal woorde geloof (v 

22), hoop (v 23), en liefde (vv 24-25) word hier voltooi. Dit word deur die 

Hebreërskrywer ontwikkel deur middel van die koördinering van die 

aanmoedigings in vv 22-25 (vgl. 6:10-12 vir dieselfde drietal woorde). 

 

Christene het ’n verantwoordelikheid teenoor mekaar om deur hulle omgee 

vir mekaar mekaar te stimuleer tot liefde en goeie werke. Deur die inagname 

van mekaar en ’n voorbeeldige lewe kan hulle mekaar aanmoedig tot liefde 

en goeie werke. Hierdie twee eienskappe sal hulle as ’n gemeenskap 

onderskei van ander. Uitsonderlike diens aan medegelowiges was in die 

verlede dié kenmerk van die gemeente (vgl. vv 33-34). Die Hebreërskrywer 

wil hulle nie net aanmoedig tot liefde, goeie werke en uitsonderlike diens nie, 

maar ook tot ’n verdieping en uitbreiding daarvan. 

 

Spiritualiteit bestaan nie net uit ’n vertikale dimensie, my verhouding met 

God, nie, maar ook uit ’n horisontale dimensie, my verhouding met 

medegelowiges. Die kern van beide hierdie dimensies is geloof, hoop en 

liefde. Die eerste lesers van Hebreërs word deur die skrywer hiertoe 

aangemoedig, maar hulle moet ook mekaar onderling hiertoe aanmoedig. In 

’n omgee-spiritualiteit sien gelowiges mekaar raak, ondersteun hulle mekaar 

en verryk mekaar. Hierdie “na-mekaar-omsien” bevat, volgens Du Toit 

(2002:171), die volgende eienskappe: 
                                                                                                                                        

196 Die woord wat hier vertaal is met “vermaan” is die Griekse woord parakaleō, wat beteken 
“aanmoediging” en nie “vermaning” nie. 
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(1) Dit is ’n omsien wat begin met ’n “raaksien” van mekaar. 

 

(2) Dit is ’n omsien met noukeurige aandag aan mekaar. 

 

Die Griekse werkwoord wat hiervoor gebruik word, kan vertaal word 

met “noukeurig let op” (Heb. 3:1). In Hand. 7:31 word dit vir Moses 

gebruik wat met toegespitste aandag na die brandende bos toe gestap 

het om te sien wat dit is. 

 

(3) Dit is ’n omsien met innige liefde, soos Jesus dit gedoen het (Matt. 

9:36). Hierdie omsien loop noodwendig uit op dade. Medegelowiges 

moet mekaar aanspoor tot liefde en goeie dade (v 24). 

 

Die samekomste van gelowiges is ononderhandelbaar. Drie redes word in 

Hebreërs in hierdie verband aangevoer: 

 

(1) Dit is die plek waar gelowiges God loof en prys, aanbid, en dank. 

 

(2) Dit is die plek waar God met gelowiges praat. 

 

(3) Dit is die plek waar gelowiges mekaar kan aanspoor, verryk, en 

versterk. 
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2.2.9 Die afgooi van elke las en die sonde – apothēmenoi (12:1a) 

 

12:1a 197: Daarom dan198, terwyl ons so ’n groot wolk van getuies rondom ons 
het, laat ons ook elke las199 aflê200 en die sonde201 wat ons so maklik omring202 

(Τοιγαροῦν καὶ ἡµεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείµενον ἡµῖν νέφος µαρτύρων, 
ὄγκον ἀποθέµενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁµαρτίαν). 

 

Lane (1991:405), struktureer hoofstuk 12:1-3 soos volg: 

 

A. 12:1-3: Aanmoediging om die wedloop met volharding te 

hardloop. 

B. 12:4-11: Die betekenis van die eerste lesers se lyding 

wat hulle moet verduur. 

A. 12:12-13: Aanmoediging vir ’n hernude verbintenis om die 

wedloop te voltooi. 

 

                                            

197 12:1a is ’n pastorale aanmoediging in ’n retoriese styl. Die uitdrukking en herhaalde gebruik van 
die afwisselende terminologie en nuanses (hupomonē / hupomenein in 12:1, 2, 3, 7 ) is retoriese 
middels wat gebruik was om die lesers se aandag te kry wanneer so ’n skrywe hardop voorgelees 
sou word (vgl. Lane 1991:406). Die gebruik van die atletiek-metafoor oor die afgooi van onnodige 
gewig, is terme wat standaardgebruik was vir aanmoediging (“exhortations”) onder Hellenistiese 
etiese filosowe. 
198 Toigapou is hier ’n aanduider van ’n oorgang en verbind 12:1-3 aan 11:1-40, maar meer spesifiek 
aan 11:39-40. 11:1-40 toon aan dat die aanmoediging wat volg die gevolg is van die voorafgaande 
uitleg (Lane 1991:407). 
199 Die woord ogkos verwys na elke (pas) las, gewig of struikelblok, nie alleen die sonde nie, maar 
alles wat kan verhinder dat die wedloop voluit gehardloop kan word. DeSilva (2000:431) stel dit soos 
volg: “Whatever threatens running well, that is the weight to cast off”. 
200 Hierdie woord apotithēmi, “aflê”, kan verduidelik word met die beeld van die uittrek van klere. 
201 Die woord vir sonde, hamartia, verwys nie hier na ’n spesifieke sonde nie, maar na sonde in die 
algemeen. 
202 Die Griekse woord euperostatus, “omring”, verwys na die geloofsgetuies, Heb. 12:1. 
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Hoofstuk 12 kan nie losgemaak word van hoofstuk 11 nie. Die eerste lesers 

was omring deur geloofsgetuies uit die verlede (hoofstuk 11). Die 

Hebreërskrywer gebruik die geloofsgetuies as voorbeelde om sy eerste 

lesers aan te moedig. Dit is juis hierdie geloofsgetuies wat die 

aanmoedigings in vers 1-2 inlei. 

 

Die voorbeelde van spiritualiteitslewe wat soos ’n wolk van getuienis rondom 

die lesers is, word deur die skrywer gebruik as ’n motivering vir sy 

aanmoediging, om die las van die sonde af te gooi. ’n Spiritualiteitslewe is ’n 

wedloop waaraan gelowiges deelneem. Omdat hulle hierdie wedloop met 

volharding moet hardloop, is dit nodig dat hulle elke las wat hulle mag 

verhinder om voluit daaraan deel te neem, afgooi. 

 

Christelike spiritualiteit kan nie in sy volle diepte en breedte beoefen word 

tensy elke las of sonde afgegooi word nie. Laste en sonde laat ’n gelowige 

geestelik moeilik vorentoe beweeg in sy geestelike lewe. Laste en sonde 

raak ’n gelowige se verhoudings met God, met sy medegelowiges en hom / 

haarself, negatief. Laste en sonde verhinder geestelike groei en verhinder 

sodoende geestelike volwassenheid. 

 

2.2.10 Die volharding in die geloof – hupomonē (12:1b) 

 

12:1b en met volharding203 die wedloop204 loop205 wat voor ons lê. 

                                            

203 Die woord hupomonē, “volhard”, beskryf die wedloop nie as ’n wedloop van spoed nie, maar van 
stamina. Die skrywer, volgens Lane (1991:409), sinspeel op ’n langafstand-wedloop wat ’n 
gedissiplineerde toegewydheid en volharding van die hardloper vereis. Die woord kan ook vertaal 
word met “geduld” (Lincoln 2006:102). 
204 Die woord agōn beteken letterlik wedloop (“race”) en verwys na ’n atletiese wedloop. Käsemann 
(1984),  in sy boek “The Wandering People of God”, bespreek die geloofsreis as ’n wedloop. 
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(δι᾿ ὑποµονῆς τρέχωµεν τὸν προκείµενον ἡµῖν ἀγῶνα). 

 

Heb. 12 onderstreep dat volharding die einddoel van geloof is. Daarom 

moedig die Hebreërskrywer sy lesers aan om met volgehoue volharding te 

bly volhard, en nie tou op te gooi nie. Die baie geloofsgetuies se volharding 

moet die lesers juis inspireer om soos hulle in die geloof te volhard. Die 

omstandighede van die eerste lesers het waarskynlik tot gevolg gehad dat 

hulle nie meer kans gesien het vir die geloof reis nie. ’n Spiritualiteit van 

volharding vertoon die eienskappe van doelgerigtheid en uithouvermoë. ’n 

Belangrike aspek in verband met volharding is geloof fiksheid. Die 

teenmiddels vir “nie-geestelike-moeg-word-nie” en “nie-uitsak-nie” (v 3) is: 

 

2.2.10.1 Die aanmoediging van die geloofsgetuies 

 

Hier is dit ook belangrik wie hierdie geloofsgetuies is, want dit gee 

geloofwaardigheid aan hulle eie getuienis en aanmoediging. 

 

2.2.10.2 Die aanmoediging van medegelowiges 

 

In 3:13 en 10:24-25 moedig die skrywer sy lesers aan om nie van die 

onderlinge samekomste van die gelowiges weg te bly nie, want dit is 

geleenthede waar daar geestelik gegroei kan word, maar waar 

gelowiges mekaar ook aanspoor tot geloof, liefde en goeie dade (kyk 

ook 2.2). 

 

                                                                                                                                        

205 trechō beteken “hardloop”. 
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2.2.10.3 Die afgooi van elke las 

 

Die las van sonde kan afgegooi word deur die belydenis en reiniging 

van sonde. On afgelegde sonde of on belyde sondes plaas ’n las op die 

gewete (vgl. 9:14), dit belemmer die gelowige in sy geestelike wedloop 

en dit dreineer sy geestelike energie. In 1:3; 9:14; 10:22 verduidelik die 

Hebreërskrywer hoe ’n mens gereinig kan word van sondes: dit is deur 

die bloed van Jesus (sy offer, 9:1-10:25; 13:12) waarmee ons gereinig 

is. 

 

2.2.10.4 Gefokus op die wenpaal – die eindbestemming 

 

Hierdie eindbestemming verwoord die Hebreërskrywer met die belofte 

van God se rus (vgl. 4:1-11; 13:7; kyk die bespreking by 2.2.4). 

 

2.2.10.5 Geestelike fokus: die oog gevestig op Jesus – Apostel, 

Hoëpriester en Helper 

 

Jesus is die begin en voleinder van ons geloof. Op hom moet ons 

voortdurend gefokus bly; op hom gekonsentreer (vgl. 2:10b; 3:1; kyk 

die bespreking by 2.2.11). Hy tree vir ons in en help (3:5b-6) ons. 
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2.2.10.6 Geestelike oefening 

 

Geestelike oefening kan in verband gebring word met geestelike groei 

(vgl. 5:11-14, maar spesifiek vers 14; 6:1; kyk die bespreking by 2.2.7). 

Geestelike fiksheid stel my in staat om te volhard ten spyte van die 

omstandighede. 

 

2.2.10.7 Geestelike dieët 

 

Gelowiges moet hulle nie laat meevoer deur vreemde leerstellings nie, 

want dit bewerk geestelike ongesondheid, geestelike on fiksheid, en ’n 

verlies aan fokus (vgl. 13:9). Gelowiges moet gehoorsaam wees aan 

die suiwere leer van die Woord. Die waarheid (leer suiwerheid) bring 

geestelike gesondheid en standvastigheid mee. Christelike spiritualiteit 

is ’n spiritualiteit van die waarheid van die Woord – Bybelse 

spiritualiteit. ’n Gesonde geestelike dieet bevorder geestelike groei. 

 

2.2.11 Geloof gerigtheid op Jesus, en om hom voor oë te hou – aphōraō; 

analogizomai (12:2-3) 

 

12:2-3: die oog gevestig206 op Jesus, die Leidsman207 en Voleinder208 van die 
geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die 
skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. 

                                            

206 Die werkwoord apphoraō is ’n werkwoord wat beteken om “stip” te kyk. 
207 archēgos: Jesus kan nie pionier wees van die geloof, in die sin dat geloof nie voor hom bestaan 
het nie. Die funksie van “pionier” lê daarin dat Jesus die doel van geloof, die teenwoordigheid van 
God, bereik het. Daarom kan Hy dit moontlik maak vir ander om ook tot God te nader (Mitchell 
2007:265). 
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Want julle moet ag209 gee op Hom wat so ’n teëspraak van die sondaars teen 
Hom verdra het, sodat julle in jul siele nie vermoeid word en verslap nie.  

(ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν ᾿Ιησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς 
προκειµένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέµεινε σταυρὸν, αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾳ τε 
τοῦ θρόνου τοῦ Θεοῦ κεκάθικεν. ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑποµεµενηκότα 
ὑπὸ τῶν ἁµαρτωλῶν εἰς αὐτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα µὴ κάµητε ταῖς ψυχαῖς ὑµῶν 
ἐκλυόµενοι). 

 

Die spiritualiteitslewe volgens die Hebreërskrywer kan metafories vergelyk 

word met ’n geloof wedloop. Christene moet hierdie wedloop met volharding 

(hupomonē) hardloop, terwyl hulle Jesus voor oë hou (analogizomai). Jesus 

is die voorbeeld by uitnemendheid van volharding en daarom moet die 

eerste lesers stip na Hom kyk, nie net vir ’n oomblik nie, maar hulle moet 

Hom voortdurend voor oë hou. Hy is in alle opsigte die voorbeeld by 

uitnemendheid. Jesus is die voor hardloper (6:20), die pasaangeër. Daarom, 

wie sy oog van Hom afhaal, verloor die pas en loop die gevaar om uit te sak 

en selfs die wedloop te verloor. 

 

2.2.12 Tugtiging en teregwysing – paideia; elegchō (12:5) 

 

12:5: En julle het die vermaning210 heeltemal vergeet211 wat tot julle as seuns212 
spreek213: My seun, ag die tugtiging214 van die Here nie gering215 nie en beswyk 
nie as jy deur Hom bestraf word nie. 

                                                                                                                                        

208 As voleinder (teleiōtēs) het Jesus die geloof tot ’n nuwe uitdrukking gebring deur sy 
gehoorsaamheid aan die wil van God (3:2-6; Mitchell 2007:265-266). 
209 Die woord “ag”, analogizomai, beteken: “Bring in berekening” of “verreken” (Ellingworth 1993:642). 
Volgens Lane (1991:415) beteken dit: “laat Jesus vir julle ’n voorbeeld wees”. Die klem moet dus val 
op Jesus se voorbeeld. 
210 Die Griekse woord wat hier gebruik word deur die skrywer is paraklēsis. Die woord is hier vertaal 
met “vermaning”, terwyl die Grieks letterlik beteken “aanmoediging”. Ellingworth (1993:647) gebruik 
die term “aanmoedigend vermanend” eerder as “aanmoediging” of “troos”, maar sê hy, die doel is in 
elk geval positief (kyk Hoofstuk 6 vir my argumentering in die verband). Lane (1991:420) kombineer 
aanmoediging en vermaning. 
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(καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥ τις ὑµῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται· υἱέ µου, µὴ 
ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, µηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόµενος) 

 

Die Hebreërskrywer poog om die ervarings van die omstandighede van sy 

eerste lesers (vyandelikhede en mishandeling) te regverdig, omdat hulle 

hulleself vereenselwig het met Christus. Hy erken ook dat lyding die vermoë 

het om geloof te ontwrig en aanleiding kan gee tot onsekerheid en 

vertwyfeling met hierdie aanhaling gee hy ’n nuwe perspektief op hierdie 

aspekte van die Christene se spiritualiteit ervarings. Die lyding van die 

gelowiges dra naamlik die karakter van dissiplinering, en druk die liefde uit 

wat God het vir sy mense. Tugtiging en liefde is dus aan mekaar verbind en 

impliseer God se liefdevolle bedoeling daarmee. 

 

                                                                                                                                        

211 Die Griekse werkwoord eklanthanomai word net hier in die Nuwe Testament gevind. Die tema van 
om te onthou en vergeet kom in verskeie kontekste voor, soos lanthanō 13:12; mnēmneuō 11:15, 22; 
13:7; minnēskomai 2:6; anamimnēskomai 10:32 (lesers as die subjek); en epilanthanomai 6:10; 13:2, 
16 (lesers as die subjek) (Ellingworth 1993:646). Die stilistiese retoriese karakter van 5a ondersteun 
die stelling as ’n vraende voornaamwoord: kai eklelēsthe tēs paraklēseōs, hē tis humin hōs huiois 
dialegetai - Het julle die aanmoediging wat met julle praat as seuns heeltemal vergeet? 
212 Die keuse van die term, volgens Mitchell (2007:271) word gedikteer deur Spr. 3:11-12, wat begin 
met “seun”. Hierdie woorde sê Mitchell is gerig aan beide mans en vrouens, derhalwe die vertaling 
“kinders”. Die verbinding tussen Christus as Seun en getroue gelowiges as seuns word bevestig en 
bespreek in Heb. 1-2 en die tema van dissipline is toegepas op Jesus in 5:8, met spesifieke 
verwysing na sy dood (Ellingworth 1993:648). 
213 Afhangende van die konteks kan die woord dialegomai beteken “bespreek”, “redenasie” 
(byvoorbeeld Hand. 24:12; moontlik ook Mk. 9:34) of soos hier, “praat”. Die Skrif speel ’n groot rol in 
teologiese redenasies wat in die sinagoges gevoer is ( Hand. 17:2; 18:4, 19; 19:8 e.v.), maar volgens 
Ellingworth (1993:647) is die Skrif nie die subjek van dialegomai op ander plekke in die Griekse Bybel 
nie. 
214 Die betekenis van die woord “tugtiging” paideia wissel tussen opleiding en lyfstraf. Die Griekse 
tradisie beklemtoon paideie as onderrig, terwyl die Hebreër tradisie die positiewe waarde van 
(spesiaal God) dissipline van sy volk deur bestraffing beklemtoon (Ellingworth 1993:649). Volgens 
Lane (1991:419) “instruktiewe dissipline” of “korreksie” van God 
215 Hierdie is ’n opdrag om nie die tugtiging van die Here ligtelik op te neem nie mē oligōrei - die 
dissipline van die Here, en om nie moedeloos te word wanneer die Here ons teregwys nie (5b) is 
parallel in intensie. 
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Tug mag nie in die teks verstaan word as straf op sonde nie. Dit wil voorkom 

asof die eerste lesers die Bybelse konsep van dissiplinêre of opvoedende 

lyding heeltemal sou vergeet het; daarom is die lyding wat hulle ervaar vir 

hulle dissiplinêr van aard. Hiermee word hulle egter eerder geoefen in 

gehoorsaamheid en volharding in die geloof. Lyding het dus die funksie om 

gelowiges te vorm in hulle spiritualiteit. Lyding toets ook Christene se 

lojaliteit en volharding van hulle geloof. Die gesag volle woord van Spr. 3:11-

12 wil gelowiges help om hulle aandag te vestig op die handelinge van God 

en hulle help om te verstaan dat God hulle vir wie God lief is, dissiplineer 

(kollektief en individueel) om hulle nader aan Hom te bring. God wil hulle 

spiritualiteit ervaring verdiep. Die Bybelse konsep van dissipline kombineer 

die nuanses van opleiding, instruksie en ferm leiding aan hulle wat berispe, 

tereggewys en gestraf word. Die gedagte van God as dissiplineerder is 

afkomstig van die ouer-kind verhouding (Deut. 8:5). Die raamwerk 

waarbinne die goddelike dissipline verstaan moet word, is die verbond 

waarin God en sy kinders verbind is aan mekaar in ’n familiale verhouding. 

God is die Vader wat sy kinders tug uit liefde. Binne hierdie konteks is dit 

God wat die Christene adresseer as sy seuns. Die fokuspunt van van die 

aanhaling is dat dissipline ’n essensiële element van ’n vader-seun 

verhouding is (vgl. Ellingworth 1983:646-650; Lane 1991:419-421; Mitchell 

2007:274-275; Du Toit 2002:211-213). 

 

Deel van spiritualiteit is geestelike groei, wat ’n opvoedingsproses is met die 

oog op geestelike volwassenheid. Lyding is ’n middel waardeur God 

gelowiges geestelik opvoed. As die lesers van Hebreërs dit kan verstaan en 

insig daarin kan kry, sal hulle geestelik dissipline positief en dankbaar 

aanvaar. 
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2.2.13 Vrede en heiligheid - eirēnē / hagiasmos (12:14) 

 

12:14216: Jaag217 die vrede218 na met almal, en die heiligmaking219 waarsonder 
niemand die Here220 sal sien nie. 

(Εἰρήνην διώκετε µετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασµόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν 
Κύριον). 

 

Die najaag van heiligheid en vrede met alle mense kan gesien word as ’n 

voorwaarde om die Here te sien, wat beteken om in sy teenwoordigheid te 

staan. Heiligheid word in die Nuwe Testament gebruik met die oog op die 

Christelike lewe (Rom. 6:19, 22). Hier kan dit ook verbind word aan ander 

deugde soos aan wysheid, aan regverdigheid (1 Kor. 1:30), aan Christus, 

geloof, en liefde (1 Tim. 2:15). Dit kan egter ook verbind word met die Heilige 

Gees (2 Tess. 2:13; 1 Petr. 1:2); aan seksuele etiek (1 Tess. 4:4, 7); aan die 

wil van God (4:3); sy naam en sy weë (Jer. 6:16); aan mense (Amos 2:11), 

                                            

216 Hierdie vers weerklank die saligsprekinge van Jesus, waar hulle wat rein van hart is God sal sien 
(Matt. 5:8) en hulle wat vrede najaag kinders van God genoem word (Matt. 5:9). 
217 Die Griekse woord wat gebruik word, is diōkō, wat dikwels beteken: najaag, nastrewe, navolg, wat 
volgens Ellingworth (1993:662) beteken om na te volg met die doel om te bekom of te bereik. 
218 Vrede as ’n doelwit kom ook voor in ander Nuwe-Testamentiese gedeeltes soos Matt. 5:9; Mk. 
9:50; Rom. 12:18; 2 Kor. 13:11; 1 Tess. 5:13 (Mitchell 2007:277). Oor die betekenis van “vrede”, 
eirēnē, is daar nie eenstemmigheid nie (kyk Ellingworth 1983:661-662) hy sê: “The idea that peace is 
to be sought ‘in company with’ non-Christians would be doubly improbable”. Gaebelein (1981:139) se 
standpunt is dat die vrede verwys na die vrede van gelowiges onderling, of met ander mense in die 
algemeen (vgl. Matt. 5:9; Mk. 9:50; Rom. 12:18). 
219 Volgens Mitchell (2007:277) word heiligheid weerklank deur hagiotētos in 12:10, hier egter gebruik 
die Hebreërskrywer ’n eiesoortige naamwoord, hagiasmos, wat ’n standaard term in die Nuwe 
Testamentiese vermaning is (vgl. Rom. 6:19, 22; 1 Kor. 1:30; 1 Tess. 4:3, 4, 7; 2 Tess. 2:13; 1 Tim. 
2:15; 1 Petr. 1:2). Die verbinding tussen “vrede” en “heiligheid” as direkte objekte van die 
hoofwerkwoord diōkein, najaag, wat ’n sterker term is as die meer gewone term zētein, soek, wat 
verwys na ’n ernstige soek (vgl. Lane 1991:449). Volgens Ellingworth (1983:661) word die lesers 
aangespoor om eerstens vrede te soek en dan heiligheid. 
220 Volgens Mitchell (2007:277) kan “Here” verwys na God (7:21; 8:8-11; 10:16, 30; 12:5-6) of ook 
Christus (2:3; 12:14). 
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plekke (Eseg. 22:8b; 45:4) en geld wat aan God toegewy is (Rigters 17:3) 

vgl. hagiotēs, v. 10 (Ellingworth 1993:662). 

 

Vrede is die fondament van eenheid in ’n geloofsgemeenskap en is die 

uitdrukking daarvan wat Jesus gedoen het. As “vrede” die 

geloofsgemeenskap saambind as dit wat Christus bereik het, dan is 

“heiligheid” die kwaliteit wat die geloofsgemeenskap identifiseer as die 

eiendom van God. Heiligheid is deel van die proses van heiligmaking. In 

Hebreërs is heiligheid en reinheid uitruilbare terme, omdat hulle wat geheilig 

is, hulle is vir wie Christus reiniging bewerk het. 

 

2.2.14 Dankbaarheid en diens – charis; latreiō (12:28) 

 

12:28: Daarom221, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang222, laat ons 
dankbaar223 wees, en so God welbehaaglik224 dien225 met eerbied en vrees226. 

                                            

221 “Daarom”, dio, (3:7; hier soos in v 12, is die inleiding van ’n oorgang na ’n volgende gedeelte) – 
hierdie sin maka nie sin nie. Vers 28a (to charin) saam met v 29 is ’n opsomming van die basis van 
die Hebreërskrywer se oproep, en v 28b is die begin van ’n reeks opdragte, wat die meeste plek van 
Hoofstuk 13 opeis (Ellingworth 1993:689). 
222 Die eerste lesers “ontvang” (paralambanō) ’n “onwankelbare” (asaleutos) “koninkryk” (basileia). 
Hierdie koninkryk is standvastig, m.a.w. dit kan nie vernietig word nie en is daarom ’n hemelse 
realiteit, ’n eskatologiese werklikheid. Volgens Ellingworth (1993:690) is asaleutos en saleuō 
sinonieme van mekaar. Lane (1991:483) sien dit wat Christene sal ontvang as ’n proses; en 
“koninkryk” (basileia) as ’n finaliteit (vgl. Dan. 7:18; Mitchell 2007:288). “Ontvang”, volgens Lane 
(1991:484), druk nie besit uit nie, maar aanvaarding of toe-eiening. Bruce (1964:383) beklemtoon die 
“reeds / nog nie”-karakter van die koninkryk. 
223 Die woord charin is ‘n welbekende uitdrukking vir “dankbaarheid” (Mitchell 2007:288). Om hierin ’n 
verwysing te sien na “genade”, is volgens Ellingworth (1993:690) onnatuurlik. Lane (1991:483) sien 
die koninkryk as ’n geskenk. 
224 Die bywoord euarestos, ”aanvaarbaar”, het ’n bybetekenis van dit wat welgevallig is of behaag 
(waaroor die Hebreërskrywer meer sê in Hoofstuk 13), en dit kwalifiseer aanbidding (Mitchell 
2007:288). 
225 ’n Werkwoord wat “dien” beteken, maar ook gebruik is om na kultiese aangeleenthede te verwys 
(8:5; 9:9; 10:2; 13:10); daarom kan dit ook toegepas word op handelinge van aanbidding. 
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(∆ιὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαµβάνοντες ἔχωµεν χάριν, δι᾿ ἧς λατρεύωµεν 
εὐαρέστως τῳ Θεῳ µετὰ αἰδοῦς καὶ εὐλαβείας). 

 

Die rede by die Hebreërskrywer vir die gebruik van die konsepte 

“dankbaarheid” en die “dien van die Here”, is die “reeds / nog nie” van die 

hemelse realiteit. Hierdie “koninkryk”, volgens Ellingworth & Nida (1983:317) 

is ’n hemelse plek waar ons saam met God sal regeer.  Hierdie verwagting 

van die eskatologiese koninkryk moet die rede wees vir die lesers se 

dankbaarheid en dien van die Here. Gelowiges leef in die realiteit van die 

hede met die vooruitsig op die belofte van die Goddelike geskenk. Die 

“onwankelbare koninkryk”, sê Lane (1991:484), beskryf die inhoud van die 

geskenk. 

 

 

Aanbidding en dankbaarheid is twee belangrike aspekte van spiritualiteit in 

Hebreërs. Aanbidding, of diens aan die Here, is ’n lewenstyl wat God 

behaag, en word in stand gehou deur dankbaarheid en verantwoordelikheid. 

Lane (1991:486) sien aanbidding as ’n kanaal vir die uitdrukking van 

dankbaarheid. Die eerste lesers moet elke aspek van hulle lewens beskou as 

’n uitdrukkings vorm van hulle toewyding aan God. Toewyding is om myself 

te offer, en God te behaag deur middel van praktiese gehoorsaamheid 

(13:16), en gelykvormigheid aan God se wil (vgl. eureston, 13:21). Onder die 

ou verbond spiritualiteit was dit alleen vir die Levitiese priesters beskore om 

te dien (latreuein), maar met die nuwe verbond word al God se mense 

opgeroep om God welbehaaglik te dien en te aanbid. Aanbidding moet 

beoefen word binne die konteks van ’n heilige eerbied en respek vir God. 

Diens en aanbidding word deur die skrywer gekwalifiseer met eerbied en 

vrees, en word gebruik om die lesers te herinner aan God se heiligheid. 

                                                                                                                                        

226 “Met eerbied en vrees” is ’n verdere kwalifisering van diens of aanbidding; die “hoe” daarvan. 
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Welbehaaglike diens (aanbidding) van die Here en dankbaarheid vind hulle 

uitdrukking in eerbied en vrees. Nie alleen is dankbaarheid nie, maar ook 

eerbied en vrees kenmerke van gelowiges se toenadering tot God (vgl. Lane 

1991:486-487). 

 

Dankbaarheid, sê Du Toit (2002:222) bevat vier kwalifikasies: 

 

(1) Na alles wat God vir ons gedoen het, is dankbaarheid ’n 

noodsaaklikheid vir elke Christen. Hierby sou ’n mens, op grond van 

wat reeds duidelik geword het oor Hebreërs se spiritualiteit konsepte, 

kan voeg, ook ’n verantwoordelikheid; 

 

(2) Dankbaarheid is ’n vorm van erediens. Die Griekse woord wat hier 

gebruik word, word gewoonlik vir die erediens en aanbidding gebruik. 

Ons hele lewe is dus ’n erediens aan God; 

 

(3) God se wil en dankbaarheid kan nie van mekaar losgemaak word 

nie, want dankbaarheid vra na God se wil, omdat dit Hom gelukkig wil 

maak. 

 

(4) Dankbaarheid word gekenmerk deur eerbied en ontsag. 
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2.2.15 Algemene kategetiese voorskriftelike aanmoedigings 

 

Voordat die volgende aanmoedigings (parakletiese kategetiese voorskrifte) 

bespreek word, is dit belangrik om eers enkele inleidende opmerkings te 

maak oor Hoofstuk 13. Oor die plek en outentiekheid van Hoofstuk 13 in 

Hebreërs is daar naamlik verskillende standpunte: 

 

(1) Die standpunte dat Hoofstuk 13, of dele daarvan, nie oorspronklik 

deel is van Hebreërs nie, soos opgesom in Ellingworth (1993:692-693): 

 

a) Buchanan sien Hoofstuk 13 as ’n byvoeging wat voorberei is 

vir ’n groep wat geleef het in die wêreld, in kontras met die 

monastieke groep (kloosterlinge) aan wie hoofstukke 1-12 

geadresseer is. 

 

b) Jones, teenoor Williams, baseer sy standpunt daarop dat die 

woordeskat van Hoofstuk 13 woorde bevat wat nie in die res 

van Hebreërs voorkom nie, of net gebruik word in ’n ander 

betekenis. 

 

c) Torrey is egter van mening dat veral vv. 1-7 beskou moet 

word as “a formless jumble of rather commonplace 

admonitions”. 

 

d) Tasker en Spicq sê dat sommige geleerdes aanvaar dat 

Hoofstuk 13 eg is, maar sien dit nogtans as ’n aanhangsel 

wat minder versigtig saamgestel is as die res van Hebreërs. 
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(2) Die standpunte dat daar in Hoofstuk 13 ’n koherensie is, met 

raakpunte aan die res van Hebreërs soos opgesom in Ellingworth 

(1993:693): 

 

a) Thurén verdeel vv. 1-6 in drie twee-elemente-verbindings, 

vv. 1-3, 4-5a, en 5b-6. 

 

b) Michel onderskei vier pare aanmoedigings, vv 1-2, 3, 4, en 

5-6. 

 

c) Oepke merk op dat die tema van die volk van God eie is aan 

Hoofstuk 13 en die res van Hebreërs. 

 

d) Vanhoye vind dat vv. 1-6 bestaan uit drie dele: vv. 1-3, 4, en 

5-6; elke deel besit verder ’n element van ’n sinonieme 

parallelisme. Hy her ontleed die woordeskat van die 

gedeeltes, en kom tot die gevolgtrekking dat daar geen 

grondige rede is waarom Heb. 13:1-6 van die res van 

Hebreërs geskei hoef te word nie. Hy volg ook vir Thurén na 

in die bepaling van soortgelyke temas in die paranetiese 

dele van Paulus se briewe (1 Tes. 4:1-12; Ef. 5:2-5; Kol. 3:1 

e.v.), al is daar geen ooreenkomste in vorm nie. 

 

Dit is myns insiens onnodig om die egtheid van Hebreërs 13 in twyfel 

te trek, omdat daar duidelike bewyse van verbinding is tussen 

Hoofstuk 13 en die voorafgaande hoofstukke wat inhoud aanbetref. 

Hoofstuk 13 onderstreep en bevestig temas wat in die voorafgaande 
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hoofstukke voorkom. Verder is daar ook duidelike ooreenkomste in die 

literêre styl (Lane 1991:496; Mitchell 2007:295). 

 

Michel (soos aangehaal in Lane 1991:501) onderskei tussen vier pare 

enkel-aanmoedigings. Aan elkeen van die enkel-aanmoedigings is 

daar ’n kort motivering aangelas. Lane (1991:501) groepeer die enkel-

aanmoedigings saam aan die hand van terme wat gelyksoortig in klank 

of betekenis is. Ek kombineer hieronder Michel en Lane se voorstelle 

in die verband: 

 

(1) Heb. 13:1-2, philadelphia – philoxenias: handhaaf broederlike liefde 

– gasvryheid teenoor vreemdelinge. 

 

(2) Heb. 13:3, tōn desmiōn – tōn kakouchoumenōn: Onthou die 

gevangenes en mishandelde. 

 

(3) Heb. 13:4, gamos – koitē: Respekteer die huwelik en huweliksbed. 

 

(4) Heb. 13:5, haphilarguros – harkoumena tois parousin: wees vry van 

die liefde vir geld (hebsug) – die gelowiges moet tevrede wees met wat 

hulle besit, want God sorg vir julle. 

 

Vanhoye (1976-1977:123-124) volg ’n driedelige patroon wat elk bestaan uit 

twee aanmoedigings en twee motiverings: 
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(1) Hebreërs 13:1-2a: twee aanmoedigings om lief te hê (broers en 

vreemdelinge): 

13:2b: - motivering (gar), met Skriftuurlike sinspeling. 

13:3: - twee aanmoedigings om lief te hê (die gevangenes 

en mishandelde). 

(2) Hebreërs 13:4a: twee aanmoedigings in verband met huwelik 

reinheid. 

13:4b: - motivering (gar), met Skriftuurlike sinspeling. 

(3) Hebreërs 13:5a: twee aanmoedigings in verband met 

geldgierigheid: 

13:5b: - motivering (gar), met Skrif-aanhaling. 

13:6: - konsekwensies (hoste), met ’n Skrif-aanhaling. 

 

2.2.15.1 Onderlinge liefde en gasvryheid – philadelphia en 

philonexia (13:1-2a) 

13:1a: Die broederliefde227 moet bly. 

(῾Η φιλαδελφία µενέτω). 

 

                                            

227 Die Ou Testamentiese konsep vir adelphos beteken “mede-Israeliet” en word gereflekteer in Heb. 
7:5; 8:11; die Christelike gebruik vir adelphos beteken “mede-Christen”. Hebreërs tref nie ’n skerp 
onderskeid tussen philadelphia en agapē nie: agapē is ook ’n menslike aktiwiteit wat gerig is op 
mede-Christene (2:11, 12, 17) Elingworth 1993:693-694). In Griekse literatuur en onder filosowe 
verwys die term na die liefde wat bestaan onder bloedfamilie (Mitchell 2007:292). 



213 

 

13:2a: Vergeet228 die gasvryheid229 nie. 

(τῆς φιλοξενίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε). 

 

13:3: Dink230 aan die gevangenes231 asof julle medegevangenes232 is, 
en aan die wat mishandel word, as mense wat self ook ’n liggaam het. 

(µιµννσκεσθε τῶν δεσµίων ὡς συνδεδεµένοι, τῶν κακουχουµένων ὡς καὶ 
αὐτοὶ ὄντες ἐν σώµατι). 

 

Die skrywer voorveronderstel dat die liefde reeds onder sy eerste 

lesers teenwoordig was, maar het ook begrip vir hulle omstandighede 

wat die liefde en gasvryheid nou bedreig. Daarom sy aanmoediging 

dat hulle daarnatoe sal terugkeer, dit weer sal beoefen en daarin sal 

volhard. Die skrywer motiveer die broederliefde deur te verwys na 

Abraham en Lot (Gen. 18-19). Na aanleiding van 12:14 word die 

uitdrukking van die liefde beskou as ’n belangrike aspek van heiligheid. 

Broederliefde verwys na die kwaliteit van liefde wat die gelowiges moet 

saambind as ’n geloof familie (3:1, 12; 10:19; 13:22, 23; vgl. 2:11, 12, 

17). Gasvryheid moet deel wees van gelowiges se daaglikse lewenstyl. 

Die belangrikheid van gasvryheid as deel van die kerk se bediening 

teenoor mense word deur die Nuwe Testament ondersteun. Reisende 

sendelinge, leraars, en leiers van die kerk was afhanklik van die 

                                            

228 Die werkwoord eplanthanein beteken “vergeet” in die sin van “oorsien” (Mitchell 2007:293). 
229 Alhoewel die term philoxenia, “gasvryheid”, net hier en in Rom. 12:13 in die Griekse Bybel 
voorkom, is dit ’n term wat ’n belangrike rol speel in die Ou Testament (Gen. 19:13; 31:32; Jes. 58:7). 
Gasvryheid is meer prominent in veral die evangelies, byvoorbeeld in die Lukas-evangelie (. 7:36; 9:5 
e.v.). Selfs vir Jesus is gasvryheid belangrik (vgl. Mk. 1:29 e.v.; 2:15; 14:3 e.v.; Lk. 10:34; 11:5; 
Ellingworth 1993:694). 
230 Die woord mimnēskomai, “dink aan”, word op ander plekke in Hebreërs gebruik, en kom dan net 
voor in aanhalings met God as die subjek, 2:1; 3:1; 12:3; 5:11 (Ellingworth 1993:696). 
231 Die skrywer verwys in 10:34 na die eerste lesers se meegevoel met die gevangenes. 
232 Sunde is om te deel in iemand anders se hulpgeroep. 



214 

 

gasvryheid van medegelowiges. Gasvryheid het dus ’n belangrike rol 

gespeel in die verspreiding van die evangeliese boodskap. 

 

Die eerste lesers word deur die skrywer aangespoor om nie op te hou 

om aan die gevangenes te dink nie. Deur gedurig aan die gevangenes 

te dink vereenselwig hulle hulleself met die gevangenes asof hulle self 

medegevangenes is. Hierdie selfde soort gesindheid en optrede geld 

teenoor / jeens die wat mishandel word, want hulle is ook mense wat 

self ’n liggaam het. Barmhartigheid was dus ’n belangrike aspek van ’n 

Christelike lewenstyl en spiritualiteit. 

 

2.2.15.2 Huwelik – gamos (13:4) 

 

13:4: Laat die huwelik233 in alle opsigte eerbaar234 wees en die bed 
onbesmet235; want God sal hoereerders236 en egbrekers237 oordeel238. 

                                            

233 Die onderwerp van die huwelik was ’n algemene standaardonderwerp onder die Hellenistiese 
moraliste, die Judaïsme en die Christendom, en is gebruik as aanmoediging. Immorele mense en 
hoereerders word saam na verwys in 1 Kor. 6:9 (Mitchell 2007:293). 
234 timos staan hier in ’n emfatiese posisie en word in die algemeen in die Griekse Bybel gebruik vir 
kosbare stene, letterlik (byvoorbeeld 1 Kon. 7:9-11), of in ’n eskatologies sin (byvoorbeeld Op. 18:12, 
16, 21) (Ellingworth 1993:697). 
235 Die Griekse woord koitē beteken letterlik, volgens Louw & Nida (1988:144): (a) bed; (b) seksuele 
lewe; (c) seksuele immoraliteit.  Koitē beteken: bed in Lk. 11:7; menslike geslag in Rom. 9:10; 
seksuele immoraliteit in Rom. 13:13; dit is net hier in die Nuwe Testament wat dit in ‘n positiewe sin 
vir ’n seksuele verhouding binne die huwelik gebruik word (Ellingworth 1993:697). Lane (1999:516) 
verwys hier na seksuele reinheid. 
236 Die Griekse woord pornos, “seksueel-immorele persone”, is ’n verwysing na mense wat betrokke is 
by seksuele verhoudings buite die huwelik. 
237 “Egbrekers”, moichos, sê Lane (1991:517), verwys na hulle wat ontrou is aan die belofte van 
verbintenis wat by die huwelik afgelê is. Beide die uitdrukkings, “hoereerders” en “egbrekers”, verwys 
na almal wat betrokke is by ongeoorloofde seksuele aktiwiteite (Bruce 1964:392). 
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(Τίµιος ὁ γάµος ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀµίαντος· πόρνους δὲ καὶ µοιχοὺς 
κρινεῖ ὁ Θεός). 

 

Hierdie teksgedeelte fokus op respek vir die huwelik, en op seksuele 

verantwoordelikheid. “Respek” vir die lewe van die mens se liggaam is 

’n uitvloeisel van die verstaan van seksualiteit as ’n gawe van God. Die 

beoefening van “seksuele verantwoordelikheid” gee erkenning aan die 

heerskappy van God as die skepper van liggaamlike lewe. Erkenning 

en instandhouding van die huwelik is ’n belangrike uitdrukking en 

bewys van die kwaliteit van liefde. 

 

Hulle wat betrokke raak by ’n seksuele verhouding buite die huwelik en 

hulle wat die huweliksbelofte en -verbintenis verbreek, staan onder die 

oordeel van God. Die waarskuwing teen onreinheid is tradisioneel 

geassosieer met heiligheid, wat die voorwaarde is vir die aanbidding 

van God. Wie dus onheilig is, as gevolg van sonde, kan God nie 

aanbid nie. Seksuele immoraliteit is die verwerping van die 

teenwoordigheid en goedheid van God, wat man en vrou geskape het. 

 

Spiritualiteit staan binne die Hebreër raamwerk dus in ’n noue 

verbintenis tot reinheid. Spiritualiteit kan nie beoefen word sonder 

reinheid en heiligheid nie. Reinheid en heiligheid is die voorwaarde vir 

’n gesonde spiritualiteit beoefening binne die huwelik. 

 

 

                                                                                                                                        

238 “Oordeel” verwys na die finale oordeel van God (vgl. 6:2; 9:27; 10:25, 27, 29-31, 38-39; 12:23, 27, 
29; 13:7). 
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2.2.15.3 Geldgierigheid – aphilarguros (13:5) 

 

13:5: Julle gedrag239 moet vry van geldgierigheid240 wees. Wees 
tevrede241 met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe 
en jou nooit verlaat nie. 

(᾿Αφιλάργυρος ὁ τρόπος, ἀρκούµενοι τοῖς παροῦσιν αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν 
οὐ µή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ µή σε ἐγκαταλίπω). 

 

Die vervolging van gelowiges het heelwat swaarkry tot gevolg gehad. 

Een hiervan was die verlies van eiendom (10:34). In sulke 

omstandighede moet gelowiges waak teen die vasgryp aan materiële 

voorspoed, hulle moet op God vertrou wat getrou sal voorsien; vgl. 

Matt. 6:31-33. Ontevredenheid bring mee dat gelowiges wankel in 

hulle geloof en dan begin twyfel in God se voorsiening. Hierdie 

beginsel word deur die Hebreërskrywer gemotiveer met verwysings en 

aanhalings uit die Skrif, soos hier in vers 5. Hy gebruik Deut. 31:6, 8 

waarmee hy sy eerste lesers wil verseker dat: (1) God sal sy mense 

nie in die steek laat nie, maar hulle getrou versorg, en (2) die lesers se 

reaksie hierop moet dié van vertroue wees. Vertroue op God se 

voorsiening sal die liefde vir geld teëwerk en elimineer. Die eerste 

lesers het nie in die verlede vasgehou aan hulle besittings nie, maar dit 

                                            

239 “Gedrag”, tropos, vertaal Ellingworth & Nida (1983:323) met lewe, wat meer volledig beteken “die 
manier” of “wyse van lewe”. Jesus praat duidelik oor die gevaar wat dit inhou om geld die sentrum 
van jou liefde = lewe te maak (Matt. 6:24; Luk. 16:13, in die konteks van 16:14). 
240 Die Griekse woord aphilarguros beteken letterlik “liefde vir geld”, vgl. 10:34. Die bron van die 
aanhaling is onseker; moontlik Deut. 31:6, 8; Gen. 28:15; Jos. 1:5 en 1 Kron. 28:20; Jes. 41:17. Philo 
gebruik dieselfde woordelikse aanhaling, en dit is moontlik dat beide hy en die Hebreërskrywer 
aanhaal uit ‘n weergawe van die LXX wat verlore gegaan het. Seksuele immoraliteit en die liefde vir 
geld word dikwels aanmekaar gebind as twee verskillende soorte selfsugtigheid, vgl. 1 Kor. 5:10-11 
(Ellingworth & Nida 1983:322). 
241 “Wees tevrede”, arkeō, verwys na ’n positiewe opdrag gevolg deur ’n negatiewe, en vorm dus ’n 
chiasme met v. 4. Die naaste parallel is in Luk. 3:14 (Ellingworth 1993:699). 
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prysgegee met die oog op God se belofte. Ten spyte van hierdie 

omstandighede was hulle tevrede met wat hulle besit het. Die eerste 

lesers word nou aangespoor om hierdie spiritualiteit van tevredenheid 

te bly beoefen, omdat daardeur die vertroue op God geplaas word. 

Wie ontevrede word met wat hulle het, word by implikasie ontevrede 

met God se voorsiening. Die Hebreërskrywer spoor sy lesers aan om 

te volhard in hulle vertroue op God. 

 

2.2.15.4 Die navolging van hulle voorgangers242 se voorbeeld – 

hēgeomai (13:7, 17) 

 

13:7, 17: Gedenk julle voorgangers243 wat die woord van God aan julle 
verkondig244 het; aanskou die uiteinde245 van hulle lewenswandel246 en 
volg hulle geloof na. 

(Μνηµονεύετε τῶν ἡγουµένων ὑµῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑµῖν τὸν λόγον 
τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς µιµεῖσθε τὴν 
πίστιν). 

                                            

242 Daar is volgens Ellingworth (1993:702) ’n natuurlike verbinding tussen respek vir die leiers van die 
verlede en die hede (vv 7, 17), aan die een kant, en gebed vir die skrywer aan die ander kant (vv 18 
vv.). 
243 Hou aan om te “onthou”, mnēmoneuō, verwys na die voorbeelde van die eerste lesers se 
voorgangers van wie hulle moet leer. Al wat ons, volgens Ellingworth (1993:702), vertel word van die 
geloofsvoorbeelde is: (1) dat hulle die bediening van die Woord beoefen het; (2) dat hulle bekend was 
aan sommige van die geadresseerdes; (3) dat hulle reeds oorlede was. hēgeomai is ’n kollektiewe 
term vir die leiers (byvoorbeeld Judas Barsabbas en Silas in Hand. 15:22) en van die kerk (Heb. 13:7: 
17; 24). Hierdie term is ’n breë beskrywing van die rol wat die leiers in die lewe van die eerste lesers 
gespeel het (Lane 1991:526). 
244 Hierdie voorgangers / geestelike leiers het die Woord van God aan hulle verkondig. Hierdie 
boodskap is ’n herhaalde onderliggende tema in Hebreërs (Hughes 1979:92); vgl. 1:1; 2:2. 
245 Hierdie Griekse woord ekbasis verwys na die “uitkoms” van die eerste lesers se lewenswandel. 
246 Die woord anastrophē verwys na hulle “optrede” of “gedrag”. Die parallelisme van die naamwoord 
saam met geloof impliseer dat dit te doen het met hoe die voorgangers opgetree het in die geloof, 
eerder as wat hulle geglo het (Mitchell 2007:298). 
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Die eerste lesers word aangemoedig om voortdurend hulle vorige 

geestelike leiers (verkondigers van God se Woord) te onthou. Die rede 

waarom die eerste lesers hulle moet onthou, was vir hulle voorbeeld 

van geloof en hulle daaglikse geloof wandel (11:1-2, 7-19). Volgens 

Lane (1991:527) val die klem op die vasberadenheid van hulle geloof. 

Die aanmoediging om hulle voorbeeld na te doen bring die motief van 

dissipelskap na vore. Lane (1991:527) formuleer dit so: “In Hebrews 

discipleship consists in imitating the pattern of response established by 

past examples of faithfulness rather than in ‘following’ Jesus”. 

 

In die tema van navolging of na-doen wat hier en in 6:12 voorkom, 

word geloof gesien as ’n standvastige volharding wat die belofte van 

God najaag. Die oproep om aan te hou (volharding) wat in 12:1-3 

verwoord is, word hier hernu wanneer die skrywer sy eerste lesers 

oproep om hulle voorgangers se geloof na te volg. Hierdie na-doen 

van hulle geloof sal reflekteer in hulle gehoorsaamheid aan die Woord 

wat hulle verkondig het (vgl. Bruce, Lane, Mitchell, en Ellingworth, 

soos hierbo reeds aangedui). 

 

Die eerste lesers word dus deur die Hebreërskrywer opgeroep en 

aangemoedig om die geloof modelle se kwaliteite van lewe en 

lewenswyse (hulle spiritualiteitslewens) na te volg. Spiritualiteit in 

hierdie konteks verwys na ’n geloof ondersteuningsnetwerk vir 

wankelende gelowiges (11:1-12:1). Hierdie soort spiritualiteit is nie ’n 

spiritualiteit van kennisname nie, maar van vereenselwiging en 

navolging (na-doen). 
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2.2.15.5 ’n Offer van lof – thusia, ainesis; lofoffer - anapherō 

(13:15) 

 

13:15: Laat ons dan247 gedurig248 deur Hom aan God ’n lofoffer249 bring, 
dit is die vrug van die lippe250 wat sy Naam bely. 

(δι᾿ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωµεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῳ Θεῷ, τοῦτ᾿ 
ἔστι καρπὸν χειλέων ὁµολογούντων τῳ ὀνόµατι αὐτοῦ) 

 

Die Hebreërskrywer identifiseer die Christelike offers as: (1) lof (v. 15), 

en (2) goeie dade van weldadigheid en mededeelsaamheid (v. 16). 

Hierdie twee dade word verbind aan 12:28, as aanbidding wat God 

behaag. Volgens Ellingworth (1991:719), kan die twee stellings (lof en 

goeie dade) nie aanmekaar verbind word nie, weens die grammatikale 

vorme wat van mekaar verskil, naamlik ’n vermaning subjunktief in v. 

15, en ’n imperatief in v. 16. Tog kan die twee verse aan mekaar 

verbind word met die woord thusia – offer, wat herhaal word. 

 

                                            

247 “Laat ons dan” is ’n inleidingsformule wat prominensie gee aan dit wat gaan volg. 
248 Die kwalifiserende liturgiese frase dia pantos, “gedurig”, “onophoudelik”, het ’n ryk agtergrond in 
die LXX, waar die uitdrukking veral voorkom in kultiese wette. Die konsep van “gedurig” verwys in die 
offerkultus na elke môre en elke aand (vgl. Num. 28:10-29 LXX met verwysing na die daaglikse 
offers; vgl. 1 Kron. 16:4-6 LXX; Lane 1991:549-550). 
249 ’n “Lofoffer”, anapherō, is ’n tegniese term vir diere-dankoffers of selfs ook graanoffers (vgl. LXX in 
Lev. 7:12, 13, 15; 2 Kron. 29:31; 33:16; Ps. 49:14, 23; Mitchell 2007:300). Die uitdrukking thusian 
aineseōs (offer van lof) is ’n genitief van verduideliking: “sacrifice consisting in praise” (Lane 
1991:524). Hebreërs gebruik die werkwoord beide vir Levitiese sondoffers (7:27a) en vir Christus se 
offer van homself (7:27b; 9:28; vgl. 1 Pet. 2:24). 
250 “Lofoffer” word beskryf as die “vrug van die lippe” (Bruce 1964:405). Volgens Lane (1991:550) is 
die “vrug van lippe” ’n semantiese wyse van praat (vgl. Spr. 10:31; 12:14; 13:2; 18:2), maar dit word 
later geassosieer met dankoffers en dankoffer-liedere (byvoorbeeld Jes. 57:18). Die woorde karpon 
cheilōn, “vrug van lippe”, is ’n verwysing na Hos. 14:3 LXX: “and we shall give back [to you] the fruit of 
our lips” (uit die LXX se vertaling). 
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In die gang van die Hebreërskrywer se argument word die 

aanmoediging tot Christelike dissipelskap in v. 13-14 uitgebrei met die 

begrip van die Christelike lewe as aanbidding in v. 15-16. Ware 

aanbidding bestaan uit lof aan God (v. 15) en ’n gedeelde lewe van 

liefde (v. 16). Die skrywer roep sy eerste lesers op tot ’n nuwe kultiese 

respons op God en stel dit teenoor die ou kultus. Hy lê klem op die 

toepaslikheid, die spirituele karakter, en die effektiwiteit van die nuwe 

kultiese respons. Hy doen dit deur gebruik te maak van die ryk Ou 

Testamentiese offer-terminologie. Op grond van Jesus se offer van 

Homself aan die kruis op Golgota, en sy priesterlike bemiddeling in die 

hemelse heiligdom, het die lesers nou onbeperkte geleentheid om 

hulle offers van lof aan God te bring. Die voortdurende offer van lof tot 

God deur Jesus word gemotiveer deur die belewenis van sy genade 

en goedheid, en word verder ondersteun deur sy onveranderlike 

belofte van rus. Hulle wat die lofoffer – “vrug van die lippe” – bring, dit 

is hulle wat sy naam bely. 

 

Volgens Du Toit (2002:230-232) kom daar in hierdie teksgedeelte, op ’n 

direkte of indirekte wyse, ses soorte offers na vore: 

 

(1) Eet gebruike (v. 9): hierdie gebruike handel oor die vermyding van 

onreinheid, soos die eet van afgod offervleis. Die Jode en sekere 

Joodse Christene het beswaar gehad teen die eet van afgod offervleis 

(vgl. Hand. 15:29; Rom 14:1; 1Kor 8). Om ontreiniging te voorkom, was 

daar verskillende maaltyd reëlings wat nagekom moes word. Die eerste 

lesers word ook gewaarsku teen vreemde leringe in hierdie verband. 

Volgens Heb. 9:10 kan eet gebruike nooit die mens se diepste 

geestelike honger stil nie.  
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(2) Offerdiens volgens die ou orde (v. 10): dit is die beoefening van die 

tabernakel-godsdiens. 

 

(3) Jesus offer homself op die altaar van Golgota, v. 11-12. ’n Parallel 

kan getrek word tussen die Goeie Vrydag-offer en die Groot 

versoendag-offer (vgl. 9:7-8). Volgens Lev. 16:27 is die sonde-offer bul 

en die sonde-offer bok se bloed gebruik om versoening te skep in die 

aardse Allerheiligste; so bewerk Jesus se bloed vir ons versoening in 

die hemelse Allerheiligste. Hierdie offerdiere se liggame moes 

buitekant die laer verbrand word omdat dit onrein was; net so sterf 

Jesus buitekant die stadspoort, omdat Hy ons sonde op hom geneem 

het. 

 

(4) Selfopoffering: alhoewel die Hebreërskrywer dit nie ’n offer noem 

nie, was dit tog een van die moeilikste offers ooit om te bring. Die 

eerste lesers word opgeroep om hulle met Jesus se smaad te 

identifiseer (vgl. 11:26; 12:2). Hierdie identifisering met Jesus se 

vernedering kon lei tot hulle eie verwerping, bespotting en selfs die 

dood; dit was dus ’n offer van jouself. 

 

(5) Offer van lof (v. 15): In die Ou Testament was ’n offer van lof 

materiële dank- of lof offers (Lev. 7:11-18). Hierdie soort offer word 

deur die Psalmdigter vergeestelik (Ps. 50:14, 23; 107:22). Die lesers 

van Hebreërs se lofprysing is ’n geestelike offer, maar ook ’n 

besondere offer, omdat dit gekoppel word aan die “lippe wat sy naam 

bely”. Belydenis van God se naam is dus ’n offer van lof. 
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(6) Offer van weldadigheid en mededeelsaamheid (daad-offers): hierdie 

tipe offer sluit aan by die broederliefde, die gasvryheid en die medelye 

in 13:1-3. Die motivering agter hierdie daad-offers is dat hulle vir God 

aanneemlik is, vgl. 12:28: dit behels om God dankbaar te dien soos Hy 

wil (euaresteōs). 

 

Die aspek van spiritualiteit waarop die Hebreërskrywer hier fokus, is 

dus ’n spiritualiteit van offergawe: 

 

(1) ’n offer van lof. 

 

(2) ’n offer van liefde – weldadigheid en mededeelsaamheid. 

 

2.2.16 Voorbidding – proseuchomai (13:18) 

 

13:18: Bid251 vir ons252, want ons is oortuig dat ons ’n goeie gewete253 het, omdat 
ons in alles goed wil wandel254. 

                                            

251 “Bid” is ’n imperatief, ’n opdrag om te bid. Gebed is ’n voortgaande geestelike aktiwiteit wat 
gelowiges getrou moet beoefen. 
252 Die meervoud “ons” in vers 18 word naamlik opgevolg deur ’n enkelvoud “ek” in vers 19. Dit is dus 
’n belangrike vraag of die meervoudsvorm as ’n “ons” geneem moet word, d.w.s. ’n ware meervoud, 
of as ’n literêre “ek” (soos in 5:11; 6:9, 11). In die verband is daar verskillende standpunte, vgl. Lane 
(1991:556); Mitchell (2007:301-302); Ellingworth (1993:724). Elingworth & Nida (1983:333) sien ’n 
sterker argument ten gunste van die “ek” in vers 18, omdat die skrywer praat van “gewete”, wat 
eerder verwys na die innerlike, en gevolglik ’n verwysing na homself as individu is. My standpunt is 
dat die skrywer in vers 18 met die “ons” verwys na die “voorgangers” in vers 17, waarby hy homself 
insluit. In vers 19 vra die Hebreërskrywer egter dat daar vir hom persoonlik gebid moet word, omdat 
hy die verlange het om hulle weer te sien. 
253 Die adjektief “goeie”, kalēn, word net hier in die Nuwe Testament toegepas op die gewete (op 
ander plekke: agathē) (Gaebelein 1981:154). 
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(Προσεύχεσθε περὶ ἡµῶν πεποίθαµεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχοµεν, ἐν πᾶσι 
καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι). 

 

Des te meer vermaan255 ek julle om dit te doen, sodat ek gouer aan julle 
teruggegee kan word. 

(περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι, ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑµῖν). 

 

In vers 18 moedig die Hebreërskrywer sy eerste lesers aan om vir hom 

saam met die ander leiers (v. 17) in die algemeen te bid, maar in vers 19 om 

meer spesifiek en gefokus vir hom te bid. Hierdie aanmoediging en oproep 

openbaar beide die skrywer en die lesers se oortuiging van die krag van 

gebed. Hy self glo nie net in die krag van gebed nie, maar ook in die 

verhoring van gebed: “Bid sodat ek gouer aan julle teruggegee kan word”. 

Hiermee kom vestig hy die eerste lesers se aandag op sy verlange om hulle 

weer te besoek, en oor sy opregtheid in hierdie verband moet hulle nie twyfel 

nie. Die erns van sy versoek om vir hom persoonlik te bid word beklemtoon 

deur die woord parakalō en kan daarom volgens Ellingworth & Nida 

(1983:334) eerder vertaal word met: “I beg you even more earnestly”. Hy 

doen ’n beroep op sy eerste lesers om hom deur gebed hierin te ondersteun, 

en het geen twyfel dat hulle gehoor sal gee aan sy oproep nie. 

 

Jesus het sy dissipels spesifiek geleer: “Bid en vir julle sal gegee word” (Luk. 

11:9), en “elkeen wat bid sal ontvang” (Luk. 11:10), en dat ’n mens “altyd 

moet aanhou bid sonder om moedeloos te word” (Luk. 18:1). Paulus sê: “Bid 

sonder ophou” (1 Tess. 5:17). Voorbidding is dus ’n belangrike aspek 

                                                                                                                                        

254 Ek is van mening dat die skrywer hiermee bedoel dat sy eerste lesers sy eerlike bedoelings en 
motiewe ken. Daarom het hy in die verband ’n skoon of goeie gewete. 
255 Hierdie Griekse woord parakaleō, beteken aanmoediging eerder as vermaning, en ek sou dus 
eerder vertaal het met “aanmoediging” (kyk my motivering vir die standpunt by my vorige hoofstukke). 
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van spiritualiteit, ook in Hebreërs. Voorbidding spiritualiteit moet met 

volharding, met geloofsvertroue en met die oortuiging dat God ons 

gebede sal verhoor, beoefen word. Voorbidding mag nie in die eerste 

plek gerig wees op myself nie, maar op die ander. Twee eienskappe 

van voorbidding is om te ondersteun en God te verheerlik. 

 

Hebreërs wemel van retoriek256 en is saamgestel uit paraklese wat die 

Hebreërskrywer op ’n kundige en effektiewe wyse gebruik om sy lesers aan te 

moedig oor aspekte van die Christelike lewenstyl. Dit is die Hebreërskrywer se 

intensie om sy lesers met hierdie paraklese positief te motiveer om ongeag hulle 

omstandighede nie geloof moeg te word nie, maar te bly volhard. Hy is pastoraal 

besorg oor sy lesers en wil hulle pastoraal begelei in hulle spiritualiteitslewe. Die 

paraklese is in die eksegetiese opmerkings bespreek. 

 

Vervolgens bespreek ek die paranetiese aspekte in Hebreërs. 

 

3. Eksegetiese opmerkings oor die paranetiese (vermanings, waarskuwings en 

opdragte) spiritualiteitsaspekte in Hebreërs 

 

Die leksikale en sintaktiese analise van die paranetiese teksgedeeltes, soos in die 

skema hierbo uitgebeeld, gebruik die woorde: “moet”; “sorg daarvoor”; “moenie”; 

“pas op”; “vergeet nie”; “wees” - Imperatiewe vorme. 

 

                                            

256 Lane (1991:lxxix) handhaaf die standpunt dat daar nie ’n identifiseerbare retoriesestruktuur in 
Hebreërs is nie. Dit is moeilik volgens hom om Hebreërs te klasifiseer as beraadslagende / 
oortuigings retoriek “deliberative rhetoric” of as epideiktiese retoriek “epideictic rhetoric”. 
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3.1 Waarskuwing / opdrag om die woord ernstig op te neem – prosechō en die 

gevaar van wegdryf (2:1) 

 

2:1: Daarom257 moet258 ons des te meer ag259 gee op wat ons gehoor het, dat 
ons nie miskien wegdrywe260 nie. 

(∆ιὰ τοῦτο δεῖ261 περισσοτέρως ἡµὰς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, µή ποτε 
παραρυῶµεν). 

 

Die “daarom” is ’n logiese gevolgtrekking van die Hebreërskrywer se 

bespreking van Jesus se voortreflikheid bo dié van die engele in die 

voorafgaande gedeelte, maar ook ’n aanduider van wat gaan volg. Die rede 

waarom die skrywer klem geplaas het op die voortreflikheid van Jesus begin 

om nou duidelik te word (Bruce 1964:27). Omdat Jesus soveel groter is as 

die engele “moet” daar met nougesetheid gelet word op wat aan die lesers 

verkondig is in sowel die verlede as die hede. Jesus is naamlik God se nuwe 

wyse van praat, maar God staan ook nie los van wat in die verlede 

verkondig is nie. Hierdie nuutheid en andersheid van God se kommunikasie 

met die mens lê opgesluit in Jesus. Wie nie gefokus hoor nie, loop die 

                                            

257 Die skrywer dink hier, volgens Ellingworth (1993:135), waarskynlik aan die hele argument van 
hoofstuk 1, of dit kan ook verwys na die woorde van 1:14.  
258 “Moet”, dei, soos in 11:6, verwys na wat gelowiges “moet” doen. In die konteks verwys dit na die 
lesers wat “aandag” moet gee (Ellingworth 1993:135). 
259 Die Griekse woord prosechein is volgens Mitchell (2007:56) een van die Hebreërskrywer se 
geliefkoosde vermanende werkwoorde, wat basies beteken “om noukeurig te let op” of “om versigtig 
te wees” of “om gewaarsku te wees”. 
260 Wegdryf kan uitgedruk word in terme van “mislukking om jou beplande doelwit” / “eindbestemming” 
te bereik (Ellingworth & Nida 1983:27). 
261 Die Griekse woorde dia touto dei is ’n logiese imperatief: van die feit omdat Jesus groter is as die 
engele is dit ’n logiese gevolgtrekking dat sy openbaring ernstig geneem moet word (Lane 1991:36-
37). 
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gevaar om weg te dryf van Jesus en sy boodskap (waarheid262, vgl. met 

2:2). Wegdryf, volgens du Toit (2002:48) kan baie dinge beteken: 

 

(1) Dit kan verwys na ’n onoplettende swemmer wat van ’n veilige punt 

af wegdryf. 

 

(2) Iets wat ’n mens se geheue ontglip. 

 

(3) ’n Skip wat ongesiens by ’n hawe verbydryf. 

 

(4) ’n Ring wat ongesiens van ’n vinger afgly. 

 

Die eerste lesers moet dus met hulle hart luister / hoor en nie net met hulle 

verstand nie. Die mens wat die Christelike spiritualiteit alleen met sy 

verstand beoefen, ervaar die Woord as lewelose woorde, maar wie dit ook 

beoefen met die hart beleef die lewende Woord van God. 

 

Die eerste lesers aan wie die Hebreërskrywer skryf was, waarskynlik weens 

hulle omstandighede (sien hoofstuk 3 punt 7) besig om weg te dryf. Dit is die 

rede vir hierdie waarskuwing en opdrag. 

 

                                            

262 Die konsep “waarheid”, volgens Ellingworth & Nida (1983:28), word dikwels uitgedruk met die 
gedagte: waarop gereken of vertrou kan word. 
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3.2 Waarskuwing teen hart verharding - sklērunēte (3:7, 15; 4:7) 

 

3:7: Daarom263, soos die Heilige Gees264 spreek: Vandag265 as julle sy stem hoor  

(∆ιό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦµα τὸ ῞Αγιον σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε). 

 

3:15: omdat daar gesê word: Vandag as julle sy stem hoor, verhard266 julle 
harte267 nie soos in die verbittering nie. 

(ἐν τῳ λέγεσθαι· σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, µὴ σκληρύνητε τὰς 
καρδίας ὑµῶν ὡς ἐν τῳ παραπικρασµῷ). 

 

4:7: bepaal Hy weer ’n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur 
Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte 
nie. 

(πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡµέραν, σήµερον, ἐν ∆αυῒδ λέγων, µετὰ τοσοῦτον χρόνον, 
καθὼς εἴρηται σήµερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, µὴ σκληρύνητε τὰς 
καρδίας ὑµῶν). 

 

                                            

263 “Daarom” koppel die voorafgaande gedeeltes aan die daaropvolgende gedeeltes. is: “in die lig van” 
of “as gevolg van wat gesê is” (Ellingworth & Nida 1983:59). 
264 Die gebruik van die “Heilige Gees” het die eerste lesers gelei om ’n skrifaanhaling te verwag wat 
gaan volg, soos ook hier die geval is (Ellingworth & Nida 1983:60). Volgens Mitchell (2007:87) verwys 
Hebreërs na die Skrif as die getuienis van die Heilige Gees op twee plekke: 9:8; 10:15. Die 
Hebreërskrywer bedoel dat die Heilige Gees die gesag agter die Skrif is of ook die bron daarvan deur 
middel van inspirasie. Die Heilige Gees bemiddel die Skrif. 
265 Die woord “vandag” kom nege maal voor in Hebreërs, wat aantoon hoe belangrik die konsep 
hiervan vir die skrywer is. “Vandag” wys op die dringendheid van die Woord (vgl. Ex. 14:13; Deut. 5:3; 
6:2, 6, 24; 26:16; Luk. 2:11; 4:21; 19:9; 23:43) (vgl. Lane 1991:84-85; Gaebelein 1981:34). 
266 “Verhard” verwys na ’n hardvogtige of ongevoelige gesindheid. Daarom beteken om die hart te 
verhard om te weier om te luister na wat gesê word, d.w.s.om ongehoorsaam te wees (Ellingworth & 
Nida 1983:60, 80). 
267 Die Griekse woord kardia is nie in die algemeen deel van Hebreërs se woordeskat nie, maar word 
gebruik in die sin van om te verwys na die sentrum of bron van die mens se totale innerlike lewe, met 
sy denke, gevoel en wil (Ellingworth 1993:221). 
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Die eerste lesers van Hebreërs word ernstig gewaarsku om nie dieselfde 

fout te maak as die volk van ouds tydens hulle omswerwinge in die woestyn 

nie. God het met hulle gepraat, hulle het sy stem gehoor, maar hulle het God 

se woord nie ernstig opgeneem nie en sodoende hulle harte verhard, met 

ernstige gevolge. 

 

’n Belangrike aspek van spiritualiteit is die hart of sentrum van die mens se 

totale innerlike geestelike lewe, wat te doen het met sy denke, gevoel 

(belewenis) en wil. Christelike spiritualiteit fokus op die mens se geloof 

denke, sy geloof belewenisse en sy geloofs-wil. Soos in 10:22-23 staan die 

kondisie (toestand) van die hart  in noue verband met geloof (vgl. Ellingworth 

1993:221). Toenadering tot God het die voorvereiste dat die mens se hart 

gereinig moet wees van ’n skuldige gewete en in die kondisie van opregtheid 

is (10:22-23; vgl. 3:1; Jes. 38:3; Eks. 29:4). 

 

3.3 Waarskuwing teen die afvalligheid van geloof - aphistēmi / parapiptō (3:12; 

6:6) 

 

3:12268: Sorg269 daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle ’n bose 
en ongelowige hart is deurdat hy van die lewende God afvallig word nie.  

(Βλέπετε, ἀδελφοί, µή ποτε ἔσται ἔν τινι ὑµῶν καρδία πονηρὰ ἀπιστίας ἐν τῳ 
ἀποστῆναι ἀπὸ Θεοῦ ζῶντος) 

 

                                            

268 Vers 12 en 13 oorvleuel met mekaar in betekenis in die sin dat die skrywer sy lesers vra (opdrag 
gee) om mekaar op dieselfde manier te waarsku en te vermaan soos wat hy dit doen (Ellingworth 
1993:220). 
269 Grammatikale imperatief. 
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6:6: en afvallig geword het—om dié weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle 
ten opsigte van hulleself die Seun van God weer kruisig en openlik tot skande 
maak. 

(καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς µετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς 
τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ παραδειγµατίζοντας). 

 

Waarskuwings teen geestelike - en geloof afvalligheid word ook gevind in die 

Ou Testament (byvoorbeeld Num. 14:9, Eseg. 20:8). Ellingworth (1993:221) 

maak die volgende belangrike drie punte in verband met hierdie 

waarskuwing, wat beklemtoon word deur die gebruik van kumulatiewe 

sinonieme: 

 

(1) ’n “hart van sedeloosheid”, kardia ponēra, ’n “hart van afvalligheid”, 

apistia, en ’n “hart van afvalligheid van die geloof”, aphiēmi (vgl. 12:15-

16; 3:12). 

 

(2) “hardkoppigheid”, sklērunō (vgl. 3:8), “misleiding”, apatē (3:13) en 

“sonde”, hamartie (3:13). 

 

(3) “ongeloof”, apeitheia (4:6). 

 

Hierdie waarskuwing word gerig aan die gemeenskap as geheel, maar ook 

aan individue (12:15). Die Hebreërskrywer was egter bekommerd oor die 

uitwerking wat afvalligheid van individuele gelowiges kon hê op die res van 

die gelowiges (vgl. 1 Kor. 5:6; Gal. 5:9). Daarom, wie afvallig sou word, moet 

die erns van sy optrede besef. Du Toit (2002:79) haal John MacArthur aan 

wat in die verband sê: 
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Turning away from Jesus Christ is not rejecting a religion. Turning away from 

Jesus Christ is much more than rejecting historical, traditional Christianity. 

Turning away from Jesus Christ is turning away from the living God. It is turning 

away from life itself. 

 

3.4 Waarskuwing teen traagheid - nōthros (6:12) 

 

6:12: sodat julle nie traag270 word nie, maar navolgers271 van hulle272 wat deur 
geloof en lankmoedigheid273 erfgename van die belofte is. 

(ἵνα µὴ νωθροὶ γένησθε, µιµηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ µακροθυµίας 
κληρονοµούντων τὰς ἐπαγγελίας). 

 

In 5:11-14 begin die Hebreërskrywer om sy lesers (elke individu) te waarsku 

in verband met die tekortkominge in hulle spiritualiteitslewens, en hy 

herinner hulle daaraan dat hierdie tekortkominge hulle vordering tot 

geestelike volwassenheid belemmer. In plaas daarvan om traag te wees, 

moet die gelowiges eerder navolgers / nabootsers wees van die 

geloofsgetuies - hulle leiers / rolmodelle in die geloof (13:7). Die twee 

                                            

270 Die betekenis van nōthroi in 5:11, “hardhorend”, kan ook moontlik impliseer: aktiewe weerstand 
bied. Hier egter het nōthros die betekenis van “lui”, “traag”, in kontras met ywer, spoudē, wat in vers 
11 aanbeveel word (Ellingworth 1993:333; vgl. Mitchell 2007:127). Die Grieks volgens Graebelein 
(1981:58) het nie die werkwoord “wil hê nie” (“want”), maar die verbinding hina is ’n aanduider van 
“doel” en dit beteken “sodat julle nie traag word nie”. 
271 Hierdie Griekse woord mimētai, volgens Ellingworth (1993:333) beteken, nie die nabootsing / 
nadoen van die uiterlike nie, maar die gesindheid van ’n dissipel of navolger, wat onderrig word deur 
sy leier (vgl. 3:13; 4:11; 12:13). 
272 “Hulle” verwys na die voorbeelde van die Ou Testament, en meer spesifiek na die aartsvaders 
soos Abraham (vgl. Heb.11). 
273 Volgens Ellingworth (1993:333) verwys makrothumia in die Ou Testament na ’n kwaliteit van God, 
maar dit word ook gebruik vir mense (byvoorbeeld Job 7:16; Jes. 57:15; van Abraham in v.15). 
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eienskappe van navolgers is geloof en lankmoedigheid (geduld). Om te wag 

op God se belofte deur watter omstandighede ook al vra geduld. 

 

3.5 ’n Waarskuwing teen die prysgee van geloofsvertroue - parrēsia (10:35) 

 

10:35: Werp274 dan julle vrymoedigheid, wat ’n groot beloning het, nie weg nie.  

(Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑµῶν, ἥτις ἔχει µισθαποδοσίαν µεγάλην). 

 

Die eerste lesers moet besef, daarom hierdie waarskuwing / vermaning, dat 

dit moontlik is om hulle “vrymoedigheid” of “vertroue” weg te gooi. 

Vrymoedigheid is nie maar net ’n toestand van denke of gevoel nie, maar om 

ook met geloofsekerheid of dapperheid van geloof op te tree en te dien (vv. 

32-34). Die konsep vrymoedigheid of vertroue staan in ’n noue verbintenis 

met pistis, geloof, 11:1: 

 

Die geloof dan is ’n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ’n bewys van die 
dinge wat ons nie sien nie. 

 

Vrymoedigheid raak ook die gelowige se toenadering tot God. Wie sy 

vrymoedigheid prysgee, kan God nie met opregtheid aanbid en dien nie. Wie 

sy geloofsvertroue weggooi, gooi by implikasie ook die belofte van God weg. 

Die eerste lesers aan wie die Hebreërskrywer skryf, het heel waarskynlik 

nog nie hulle geloofsvertroue prysgegee nie, maar hulle omstandighede kan 

meebring dat hulle dit wel doen, en daarom sy waarskuwing / vermaning. 

                                            

274 Die Griekse woord “om af te gooi”, apoballō, hier apobalēte, maak tot objek die woord 
“vrymoedigheid” / “vertroue” / “sekerheid” parrhēsia (Ellingworth 1993:551). 
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3.6 Waarskuwing teen die veragtering van genade – charis; bitterheid – pikrias; 

sedeloosheid – pornos; goddeloosheid – bebēlos (12:15-16) 

 

12:15-16275: en pas op dat niemand in die genade276 van God veragter277 nie; dat 
geen wortel van bitterheid opskiet278 en onrus verwek en baie hierdeur 
besoedel279 word nie. Laat niemand ’n hoereerder280 wees nie, of ’n onheilige281 
soos Esau, wat vir één spys gereg sy eersgeboortereg verkoop het.  

                                            

275 Vers 14 word gevolg deur drie parallelle waarskuwings hier in vv. 15-16, en elkeen word ingelei 
deur mē tis, wat letterlik beteken “sodat enigeen”, hier vertaal met “pas op dat niemand” (vgl. 
Ellingworth & Nida 1983:305; Ellingworth 1993:661). Die sinsdeel in v. 15b is parallel met die sinsdeel 
in 15a: beide sinsdele verwys na ’n arrogante ongeloof en afvalligheid (Lane 1991:453). 
276 Genade word agt keer deur die Hebreërskrywer gebruik in sy homiletiese leerrede (2:9; 4:16 [2 
keer]; 10:29; 12:15, 28; 13:9, 25) en apart van die idioom in 12:28, echein charin “dankbaarheid” / “om 
dank te bring”, en wat konstant “genade” beteken, gesien vanuit die goddelike aspek (Lane 
1991:452). 
277 Hierdie werkwoord “veragter”, hysterein, is ook gebruik in 4:1 met die betekenis van “agterbly”, 
maar volgens Lane (1991:452) is daar ’n duidelike verskil op te merk: in 4:1 verwys die woord na 
“misluk” om dit wat belowe is in ontvangs te neem; hier in v. 15a verwys dit na ’n “minagting” van die 
genade van God. 
278 Die woorde “wortel van bitterheid opskiet” is in die Grieks ’n metaforiese uitdrukking, ’n genitief van 
kwaliteit, ’n beskrywing van die “wortel” wat bitter of giftige vrugte voortbring. Die frase anō phousa, 
“opgroei”, beskryf hierdie wortel as lewendig, dit spruit uit en bring verderflike vrugte voort (Lane 
1991:453). 
279 Kan gesien word vanuit ’n kultiese perspektief – afvalligheid is kultiese onreinheid. Hierdie 
werkwoord besit beide kultiese en morele beklemtoning (Lane 1991:454). 
280 Hoereerder kan goedskiks ook vertaal word met sedelose of ontugtige. Die Hebreërskrywer plaas 
die betekenis van die woord teen die agtergrond van Esau se optrede in Gen. 25:29-34. Elliot (Lane 
1991:454) argumenteer dat pornos in v. 16 nie beskrywend is van Esau nie. Vers 16 moet volgens 
hom verstaan word in die sin van skeiding; hy onderskei dus tussen twee tipe individue: hulle wat 
seksueel immoreel is en hulle wat wêrelds of ongodsdienstig soos Esau is. Volgens Lane (1991:454) 
is die argument nie geldig nie, omdat ē streng gesproke nie ’n disjunktief is nie. Inteendeel, dit het 
eerder die krag van ’n kopulatiewe verbinding in ’n negatiewe sinsdeel wat sinonieme bevat soos 
pornos, “immoreel”, “afvallig” en beblos, “ongodsdienstig”, “wêrelds”. Ellingworth (1993:665) sê dat dit 
onseker is of hierdie woord verwys na immoraliteit of ontrouheid en / of beide. In die Nuwe Testament 
word die woord verbind aan ander sondes en tipes van sondaars, soos afgodediens (5:5; 1 Tim. 1:10) 
waarby homoseksualiteit ingesluit is (vgl. Op.21:8; 22:15; 1 Kor. 5:9-11). 
281 Die Griekse woord beblos beteken, volgens Gaebelein (1981:140), “onheilig” of “onrein”, 
“ontheiliging”. 
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(ἐπισκοποῦντες282 µή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, µή τις ῥίζα πικρίας 
ἄνω φύουσα ἐνοχλλ καὶ διὰ ταύτης µιανθῶσι πολλοί, µή τις πόρνος ἢ βέβηλος ὡς 
᾿Ησαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως µιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια αὐτοῦ). 

 

Volgens Lane (1991:451); Ellingworth & Nida (1983:305); en Ellingworth 

(1993:661) is daar drie waarskuwings in vers 15-16 wat ingelei word met 

“pas op dat niemand ... nie”. Ekself vind egter vier waarskuwings in hierdie 

vers gedeeltes, naamlik: 

 

(1) Waaksaamheid om nie die genade van God te verbeur of daarvan 

afvallig te word nie (hustereō) (vgl. met punt 2.3 hierbo) 

 

Die gevolg van ongelowigheid, sorgloosheid en ’n opsetlike afstand 

doen van God se genade, met ander woorde ’n onttrekking van God se 

genade. Die idioom husterō apo wat gevolg word deur ’n skeidings 

genitief, suggereer die idee van “uitsluiting uit” sekere voordele as 

gevolg van eie foute wat gemaak is. Die gebruik van die woord 

hustereō is dus ’n beskrywing van afvalligheid / geloofsversaking. ’n 

Daad van terugtrek / onttrek (10:39) tref ’n onderskeid tussen 

gelowiges wat die genade van God verbeur het, en gelowiges wat deur 

die geloof standvastig volhard het en die beloofde seëninge ontvang 

het. Genade is die rede vir God se daad van genade ter wille van die 

mens (2:9; 10:29; 13:9). Deut. 29:18 beskryf ’n persoon wat hom / 

haarself van God se genade afwend naamlik so: 

 

                                            

282 Hierdie Griekse woord vertaal Lane (1991:451) met “watch that not” en volgens hom is dit ’n 
uitdrukking van “bevreesdheid”, en wanneer dit gekombineer word met ’n subjunktief, soos hier, 
verwys dit na ’n angstigheid om moontlike gebeurtenisse te voorkom. 
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18. sodat daar onder julle geen man of vrou of geslag of stam mag 
wees wat sy hart vandag van die HERE onse God afwend om die 
gode van dié nasies te gaan dien nie, sodat daar onder julle geen 
wortel mag wees wat gif en wilde-als dra nie,  

19. en as hy die woorde van hierdie eed swering hoor, homself dan 
in sy hart gelukkig prys deur te sê: Dit sal met my goed gaan 
alhoewel ek in die verhardheid van my hart wandel—om so die 
bewaterde saam met die dorstige weg te ruk!  

20. Die HERE sal hom nie wil vergewe nie, maar dan sal die toorn 
van die HERE en sy ywer teen dié man rook, en die hele vloek wat in 
hierdie boek geskrywe is, sal op hom rus; en die HERE sal sy naam 
onder die hemel uitdelg 

 

 

(2) Waaksaamheid teen verbittering (pikria) 

 

Bitterheid kan volgens die Hebreërskrywer ernstige implikasies inhou 

vir ’n geloofsgemeenskap, omdat bitterheid die potensiaal het om soos 

suurdeeg te versprei en ander gelowiges te infekteer. Hardkoppigheid, 

wanneer dit groei, dra giftige vrugte wat afvalligheid teweegbring, wat 

dieselfde is as om iemand uit te sluit van die genade van God. Hierdie 

waarskuwing herroep 3:7-19 en meer spesifiek 3:12, wat verwys na ’n 

bose en ongelowige hart en ’n verkeerde gesindheid. Die sonde van 

een individu kan ’n hele gemeente verontreinig. Iemand wat besmet is 

met ongeloof en afvalligheid (bitterheid) word ’n onteerder van ander. 

Dit versteur die vrede en heiligheid, en skep ’n atmosfeer van onvrede 

en onheiligheid (vgl. Lane 1991:453; Bruce 1964:366; Mitchell 

2007:278; Ellingworth & Nida 1983:303-305). Wanneer ’n gees van 

verbittering, van foutvind, kritiek en ontevredenheid posvat, lei dit baie 

maklik tot afvalligheid (Du Toit 2002:219), en (voeg ek by) tot 

kerkskeurings, gemeente-ontbinding, en moedelose, depressiewe gemeente 

leiers.  
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(3) Waaksaamheid teen ontugtigheid - sedeloosheid (pornos) 

 

Die Griekse term pornos (immoraliteit) kan gebruik word vir seksuele 

immoraliteit, soos in 13:4. In die Ou Testament word “sedeloos” of 

“hoereer” dikwels figuurlik gesien en gebruik vir afvalligheid van die 

geloof en God, en ook vir verbond verbreking (vgl. Eks. 34:15-17; 

Deut. 31:16). 

 

(4) Waaksaamheid teen ontheiliging / ongodsdienstigheid (beblos) 

 

Die Hebreërskrywer wil met hierdie voorbeeld verduidelik dat Esau nie 

geestelik (spiritueel) ingesteld was nie, maar eerder gefokus het op die 

wêreldse. Dit is duidelik in die insident waarna hier verwys word, toe 

Esau vir slegs een maaltyd sy eersgeboortereg verruil het (vgl. Gen. 

25:29-34). Hy was nie in staat om die waarde daarvan te verreken nie. 

Sy onmiddellike begeertes het daartoe gelei dat hy die belangrikheid 

daarvan misgekyk het. Vir ’n klein bietjie gewin het hy dit wat van 

groter waarde vir hom was, gesmous (Gaebelein 1981:140). 

 

Dit is seker gewaagd om te sê, maar tog is dit ’n realiteit, in ons tyd 

parallel aan die konteks van Hebreërs, dat ook gelowiges en kerke 

dikwels verval in sekularisme en materialisme. 

 

Die eerste lesers van Hebreërs word bedreig deur hierdie vier sondes 

waaroor die Hebreërskrywer ernstig bekommerd was. Alhoewel, 

volgens Lane (1991:488), hier sprake is van drie sondes, is daar nie 
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drie gevare nie, maar een, naamlik geloofsversaking. Dus verwys 

elkeen van die sondes na geloofsversaking of geloof afvalligheid. ’n 

Kombinasie van beide spirituele en emosionele uitputting het gelei tot 

traagheid, lusteloosheid, onverskilligheid en onsensitiwiteit vir die stem 

van God in die Skrif en die prediking. Dit bring mee dat die eerste 

lesers se spiritualiteitslewens begin agteruitgaan het en dat hulle die 

gevaar geloop het om geestelik afvallig te raak van God se genade. 

Die implikasies hiervan is onvrede en onheiligheid, wat hulle geestelike 

groei na geestelike volwassenheid ernstig sou beïnvloed. Die 

Hebreërskrywer het reeds sommige se afvalligheid van die 

samekomste van die gelowiges aangespreek (10:25). Onmiddellik 

daarna herinner hy hulle daaraan dat daar geen offer is vir 

moedswillige sondes nie (10:26), waaronder ook hierdie vier sondes 

sou sorteer. Die teenmiddel vir bitterheid is die najaag van ’n 

spiritualiteit van vrede en heiligheid en die ontvang van God se 

genade. Hulle moet, soos hulle reeds aangemoedig is, mekaar 

aanspoor in hulle spirituele lewe, 12:12 (vgl. Lane 1991:488-491; 

Mitchell 2007:279-280). Du Toit (2002:218) praat van die kragtige 

invloed van groepsdinamika – die positiewe krag van groep sorg. 

 

3.7 Verontagsaming van die Woord – paraiteomai (vgl. met punt 3.1) 

 

12:25: Pas op dat julle Hom wat spreek283, nie afwys284 nie; want as húlle285 nie 
ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ’n goddelike waarskuwing 

                                            

283 Die Griekse woord chrēmatizō (8:5; 11:7) het God as subjek, en God is ook die subjek van 
epanggelō in 6:13 en implisiet in 10:23. Die sterkste argument ten gunste van Christus wat praat en 
nie God nie, is die melding van Jesus, of meer spesifiek sy bloed, wat “spreek” in 10:24. Die 
Hebreërskrywer maak ’n soortgelyke ongespesifiseerde verandering van die subjek in 8:5, en die 
tema verander hier van die versoening in 10:25 na die eskatologiese omwenteling van 10:26 
(Ellingworth 1993:684). 
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gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele286 
spreek. 

(Βλέπετε µὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα, εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἔφυγον τὸν ἐπὶ τῆς 
γῆς παραιτησάµενοι χρηµατίζοντα, πολλῳ µᾶλλον ἡµεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν 
ἀποστρεφόµενοι). 

 

Die Hebreërskrywer kontrasteer tussen God se boodskap deur Moses op die 

berg Sinai (vers 18-21) en en sy boodskap deur Jesus in die hemelse berg 

Sion (verse 22-24) (Ellingworth & Naida 1983:314). Die eerste lesers word 

deur die skrywer gewaarsku / vermaan, om God wat met hulle op 

verskillende wyses gepraat het in die verlede, nie nou te verontagsaam of 

aan Hom ongehoorsaam te wees nie. Hulle moet met aandag luister na God. 

Christelike spiritualiteit is ’n gehoorsame reaksie287 op God se stem in die 

Skrif, deur Jesus Christus en die Heilige Gees. Wie dus in die hede aan God 

se stem ongehoorsaam is, waarsku die skrywer, sal ’n groter straf ontvang 

as die volk in die woestyn, omdat God met ons op ’n kragtiger manier 

gepraat het. 

 

 

                                                                                                                                        

284 “Moenie weier om te hoor nie” / “Hom wat spreek, nie af te wys nie” ’n dubbele negatief wat “nie 
hoor nie” of “om nie aandag te gee nie”, impliseer (Ellingworth & Nida 1983:314). Volgens Mitchell 
2007:287) is apostrephein ’n sterker werkwoord as paraiteomai, “weier”, wat die Hebreërskrywer 
gebruik vir die woestyngenerasie (12:19). 
285 ’n Verwysing na die omswerwinge van die volk in die woestyn, en God wat met hulle gepraat het 
by Sinai (12:19). 
286 Die waarskuwing wat aan die volk gegee was by Sinai was aards, teenoor die waarskuwing wat 
die volk ontvang het in die teofanie (Godsverskyning) van die hemel. Die wyse waarop God vanuit die 
hemel “praat” is deur die Hebreërskrywer ontwikkel in sy skrywe aan die eerste lesers: primêr deur die 
Skrif (1:1, 5-13; 2:6-8; 3:7-11, 15; 7:17, 21; 8:8-12; 10:37-38; 12:5-6); deur die Seun (1:2; 2:1-13; 
10:5-7); en deur die Heilige Gees (6:4-5; 10:15-17) (Mitchell 2007:287).  
287 Is om die daad by die woord te sit. Om luisterend te doen wat God sê. Luister is ’n belangrike 
aspek van spirituele lewe. 
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3.8 Waarskuwing teen vreemde leringe (dwaalleringe) – peripherō / zenos 

didache (13:9) 

 

13:9: Moenie rondgeslinger288 word deur allerhande en vreemde289 leringe290 nie; 
want dit is goed dat die hart versterk291 word deur genade, nie deur voedsel292 
nie, waarvan die wat daarin gewandel het, geen voordeel gehad het nie.  

(διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις µὴ παραφέρεσθε καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν 
καρδίαν, οὐ βρώµασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατήσαντες). 

 

Die eerste lesers word gewaarsku om nie toe te laat dat hulle mislei word, 

weg van die fundamentele waarhede wat hulle ontvang het, nie. Die innerlike 

(geestelike) word nie versterk deur die uiterlike nakom van reëls soos 

dieetreëls nie, maar deur genade, Ps. 104:14-15, met ander woorde genade 

is meer effektief om die hart te versterk. Hierdie genade se realiteit, krag en 

betekenis lê in die betekenis van die kruisgebeure. Die beoefening en 

belewenis van die Christelike spiritualiteit lê dus ook in die betekenis van die 

kruisgebeure. 

 

 

 

                                            

288 Hierdie Griekse werkwoord peripherō kan beteken “verlei” of “op ’n dwaalspoor bring”. Die 
naamwoord word in 6:2 gebruik om te verwys na die elementêre leringe (Mitchell 2007:298). 
289 Die woord “vreemd”, xenos, beteken volgens Ellingworth & Nida (1983:326) nie maar net “vreemd” 
nie, maar “vreemd aan die evangelie”. 
290 Hierdie woord kan ook vertaal word met “leringe wat verskil van die evangelie”. Hierdie leringe 
word gekwalifiseer deur adjektiewe: “verskillende”, poikilais, en “vreemd”, xenias (Mitchell 2007:298). 
291 Hierdie is ’n verwysing na die innerlike (hart) krag of versterking (vgl. Gaebelein 1981:149). 
292 Dit is onseker waarna die soorte voedsel sou verwys. Die naamwoord brōma kan verwys na die 
Joodse dieetreëls (Lev. 11:34; 25:6; Deut. 2:6) (Mitchell 2007:299). 
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3.9 Waarskuwing teen vergeetagtigheid om goed te doen – eupoia, en 

mededeelsaam te wees - koinonia (13:16) 

 

13:16: Vergeet293 die weldadigheid294 en mededeelsaamheid295 nie, want God 
het ’n welbehae aan sulke offers296. 

(τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας µὴ ἐπιλανθάνεσθε τοιαύταις γὰρ θυσίαις 
εὐαρεστεῖται ὁ Θεός). 

 

Die hoofstuk (13) begin met ’n soortgelyke aanmoediging, oor gasvryheid297. 

Die Hebreërskrywer is byna op die punt om sy skrywe aan sy eerste lesers 

af te sluit. Met hierdie teksgedeelte wil hy weereens sy lesers kom 

aanmoedig aan die een kant, maar ook kom vermaan om nie die praktiese 

uitleef van hulle christenskap te vergeet nie. Christene se beoefening van 

hulle spiritualiteit bestaan onder andere ook uit die doen van goeie dade en 

om mededeelsaam te wees deur dit waarmee hulle geseën is deur God te 

deel met ander, soos met geld, besittings en kos. Die skrywer en sy lesers 

se motivering moet wees omdat God daarin ’n welbehae het. Dit is die soort 

offers wat vir God aanneemlik is. 

 

 
                                            

293 Die woord vergeet verwys na dieselfde Griekse woord wat in vers 2 en 6:10 gebruik is (Ellingworth 
& Nida 1983:332). 
294 Die Griekse naamwoord eupoiia, “goeie dade” / “om goed te doen”, is ’n algemene term en kom 
net hier in die Nuwe Testament voor en nie in die LXX nie, volgens Gaebelein (1981:152) en Mitchell 
(2007:301) (vgl. 12:14; 13:1-5). 
295 Koinōnia beteken “gemeenskap” of “om te deel”, en is meer spesifiek as eupoiia“, goeie dade” 

296 “Sulke offers” volgens Mitchell (2007:301) verwys na die beoefening van barmhartigheid. 
Barmhartigheid was ’n karaktereienskap van die vroeë Christene en deel van hulle aanbidding wat 
God tevrede gemaak het, vgl. 12:28. 
297 Vgl. met 2.15.1.1. 
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4. Samevatting en konklusie 

 

Die eerste lesers van Hebreërs, wat tweede- of selfs derde-generasie 

Christene was (vgl. Hoofstuk 1), het onder moeilike omstandighede hulle 

spiritualiteit beoefen. Die druk van hierdie omstandighede het hulle geestelik 

moeg gemaak, en hulle het begin wankel in hulle geloof. In hierdie 

gemeenskap van die eerste lesers was daar allerlei probleme (soos 

byvoorbeeld marginalisering) en daarom die skryf van hierdie homiletiese 

leerrede waarin die skrywer imperatiewe vorme en literêre vorme gebruik om 

sy boodskap aan sy eerste lesers oor te dra: 

 

1. Tesisse of teologiese argumente, byvoorbeeld die openbaring van God 

deur sy Seun (1:1-14; 2:5-18). 

 

2. Vermanings of teregwysings, byvoorbeeld om nie van die samekomste 

van die gelowiges af weg te bly nie (10:25). 

 

3. Waarskuwings, byvoorbeeld die gevaar wat die ignorering van God se 

Woord inhou (2:1-4). 

 

In hierdie hoofstuk is in die eerste plek die paranetiese en parakletiese aspekte 

van die spiritualiteit in Hebreërs geïdentifiseer. In die tweede en derde plek is die 

parakletiese en daarna die paranetiese aspekte van die spiritualiteit in Hebreërs 

ontsluit deur middel van die eksegese van die toepaslike tekste en ’n teologiese 

besinning aan die hand daarvan. 
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Spiritualiteit word beoefen binne ’n bepaalde konteks, wat bepaal word deur 

faktore soos sosiale en politieke omstandighede, nasionaliteit, opvoeding, 

kultuur, ander godsdienste, ensovoorts. Spiritualiteit word deur hierdie faktore en 

bepaalde omstandighede beïnvloed. Die eerste lesers se konteks, hulle 

omstandighede en agtergrond motiveer die Hebreërskrywer om op bepaalde 

spiritualiteitsaspekte te fokus, met die doel om hulle te help in die beoefening 

van hulle geloof. Die skrywer stel daarom telkens ’n toepaslike tesis en 

beredeneer dit dan. Vanuit hierdie tesisse volg die vermanings / tereg wysigings 

/ waarskuwings en aanmoedigings. 

 

So wil die Hebreërskrywer sy eerste lesers aanmoedig om onwrikbaar en met 

ywer vas te gryp aan die hoop wat hulle bely, en om daarteen te waak dat hulle 

veragter in die geloof. As gelowiges moet hulle mekaar aanspoor terwyl hulle 

met vrymoedigheid tot God nader, met hulle oog gevestig op God se beloofde 

rus. Hulle moet geestelike groei, en die sonde afgooi wat hulle kan verhinder om 

te volhard, en ook nie die samekomste van die gelowiges ignoreer nie. Hulle 

moet op Jesus fokus en hom altyd voor oë hou, terwyl hulle hom met 

dankbaarheid aanbid. In die algemeen met ’n tipe kategetiese voorskriftelike 

styl, moedig die skrywer die lesers aan, naamlik tot onderlinge liefde, 

gasvryheid, om die huwelik in stand te hou, om nie geldgierig te wees nie, om 

onophoudelik ’n lofoffer aan God te bring, om getrou voorbidding te doen, en om 

hulle voorgangers nie te vergeet nie, maar hulle voorbeeld na te volg. 

 

Die tekste in Hebreërs kan ook verstaan word as ’n verslag298 van die skrywer 

oor sy eerste lesers se spiritualiteit en spiritualiteitsbelewenisse binne hulle 

konteks en tyd . Deur middel van die in-diepte studie van hierdie aspekte van 

                                            

298 Die inhoud van Hebreërs se spiritualiteit is en mag alleen dit wees wat die teks self aan ons 
verskaf of oor verslag doen, byvoorbeeld die beskrywings van die paranese en paraklese – ’n verslag 
van die Hebreërskrywer oor die eerste lesers se spiritualiteitslewens en belewenis. 
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spiritualiteit in Hebreërs sien ons hoedat die eerste lesers hulle geloof prakties 

uitgeleef het. 
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HOOFSTUK 8 

 

HOE DIE INSIGTE VAN DIE SPIRITUALITEIT RAKENDE HEBR EËRS ONS HELP 

OM TE BESIN EN NUUT TE DINK OOR DIE AARD VAN CHRIST ELIK-BYBELSE 

SPIRITUALITEIT 

 

1. Inleidende opmerkings 

 

Spiritualiteit299 bestudeer geestelike belewenisse soos dit na vore kom binne 

godsdienste. Christelike Spiritualiteit bestudeer sulke geestelike belewenisse 

binne die Christelike godsdiens. Bybelse Spiritualiteit bestudeer geestelike 

belewenisse soos dit na vore kom binne die tekste van die Bybel, en van 

Bybellesers, na aanleiding van die Bybel. Nuwe Testament Spiritualiteit 

bestudeer gevolglik sodanige geestelike belewenis met verwysing na meer 

spesifiek die Nuwe Testament300, soos byvoorbeeld die Spiritualiteit van 

Hebreërs. Spiritualiteit fokus op belewenis, op die innerlike dimensie van die 

mens – sy gees (vgl. Holder 2005:55-58; kyk ook Hoofstuk 2 van die studie). 

 

Die doel van hierdie hoofstuk is om die insigte oor die spiritualiteit van Hebreërs 

in verband te bring met Christelike Spiritualiteit en Bybelse Spiritualiteit, en na te 

dink oor hoe dit ons dan help om nuut te dink oor Bybelse Spiritualiteit. Hierdie 

hoofstuk moet dus verstaan word teen die agtergrond van al die vorige 

hoofstukke, maar dan meer spesifiek Hoofstuk 2 van die studie wat handel oor 

                                            

299 Die definisie van spiritualiteit staan in ’n noue verbintenis met die metodologiese vraag: hoe om dit 
te bestudeer (Pursiful 1993:13-14), (kyk punt 2.3 van Hoofstuk 1). 
300 Die Nuwe Testament praat oor die menslike belewenis van God wat deur Jesus bemiddel word. 
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Bybelse Spiritualiteit en Hoofstuk 7 wat handel oor die eksegetiese opmerkings 

van die paranetiese en parakletiese spiritualiteitsaspekte in Hebreërs”. 

 

2. Christelike Spiritualiteit301 en die spiritualiteit van Hebreërs302 

 

Christelike Spiritualiteit en die spiritualiteit van Hebreërs is gegrond op drie kern 

elemente: 

 

1) Oortuigings en beginsels (dogma) 

 

Die Dogmaties303- aspek en paranetiese spiritualiteit in Hebreërs 

 

Hebreërs is deurtrek van “dogmaties-etiese leerredes” - paranetiese vers 

gedeeltes, en is dus in sy geheel gesien ’n paranese wat gegrond is op en 

voortvloei vanuit die leerstellige (dogmatiese) gedeeltes. Van die temas in 

Hebreërs het te make met die morele304 aspekte in die lesers se 

spiritualiteitslewens, soos byvoorbeeld die aspek van geldgierigheid (Heb. 13:5), 

goeie dade en mededeelsaamheid (Heb. 13:6), en die huwelik (Heb. 13:4).  

                                            

301 Kyk Hoofstuk 2. 
302 Kyk Hoofstuk 7. 
303 Die Dogmatiek, volgens Heyns (1978:3), rus op en veronderstel die werklikheid van die 
openbaring en die subjek van die openbaring is God. Deist (1984:48) definieer “Dogmatiek” soos 
volg: “Dogmatics: A systematic description of (Denominational) Christian belief, usually framed in 
accordance with the creeds concerned and therefore to be distinguished from ‘Systematic Theology’”. 
304 Paranese het veral betrekking op morele praktyke wat nagevolg of vermy moet word (Staar & 
Engberg-Pedersen 2004:79). 
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Christelike oortuigings word uitgedruk en verwoord deur dogmas en belydenisse 

– dit wil sê stellings oor geloof. Hierdie geloofsoortuigings en beginsels het ’n 

bepaalde invloed en implikasies vir die spiritualiteitslewe van gelowiges. 

 

Die Hebreërskrywer is daarvan oortuig dat God homself aan ons kom openbaar 

het en met ons gepraat het deur Jesus Christus, sy Seun, wat homself as ’n offer 

gegee het vir die sondes van die mens (Heb. 8, 9, 10, 11). Hierdie oortuiging of 

belydenis vorm die kern van alle Christelike belydenisse. 

 

2) Waardes of deugde305 (etiek306) 

 

Paranese adresseer menslike gedrag en optredes eerder as leerstellinge of 

dogmas, alhoewel dit daarmee verband hou. Paranese herinner aan morele 

praktyke wat reeds geleer of oor onderrig ontvang is. Paranese wil dus die 

gedagtes fokus op vorige verworwe kennis (Starr & Engberg-Pedersen 2004:79-

80). 

 

In die Christelike godsdiens gaan dit nie oor ’n aantal reëls wat slaafs nagekom 

word nie, maar oor waardes en deugde as ’n lewenstyl, as die beoefening van 

spiritualiteit. ’n Geesvervulde spiritualiteit is daarom ’n lewe wat die waardes en 

deugde van die geloof reflekteer, ’n refleksie van die vashou (verkleefdheid) aan, 
                                            

305 Geestelike praktyke lei tot waardes en deugde, en, sê Holder (2005:275),’n geestelike praktyk roep 
meer as een morele waarde op. 
306 Deist (1984:56) definieer “Etiek” soos volg: “1. Rules of human behavior. 2. Norms of Christian 
conduct. 3. The scholarly study of moral principles and moral behavior with reference to concréte 
situations”. 
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byvoorbeeld, hoop, gasvryheid, diens, die Christelike belydenis, getrouheid in die 

huwelik, ensovoorts (Heb. 3:6; 6:1, 18; 10:24; 12:28; 13:2, 4). In Hebreërs kom 

die geloofsgehoorsaamheid egter sterker na vore in die eties-paranetiese 

perspektief. Hebreërs beklemtoon die verband tussen geloof en gehoorsaamheid 

(Heb. 5:9; 11) (Du Toit 1990:111). 

 

3) ’n Lewenswyse307 (praktiese teologie) 

 

Die praktiese en pastorale aspekte speel ’n belangrike rol in die parakletiese 

spiritualiteit in Hebreërs. 

 

Hebreërs is nie alleen deurtrek van dogmaties-etiese (vermanende) spiritualiteit 

nie, maar is ook deurtrek van pastorale (aanmoedigings-) spiritualiteit. Die 

Hebreërskrywer wil deur sy praktiese aanmoedigings sy eerste lesers herderlik 

versorg. Sy vermanings en aanmoedigings dien as pastorale motiverings om sy 

lesers pastoraal (herderlik) te begelei tot ’n veranderde lewenswyse. Binne die 

konteks van Hebreërs bestaan pastoraat dus uit teregwysings (vermanings) en 

aanmoedigings. Die Hebreërskrywer gee om vir sy lesers, en dit waaroor hy skryf 

is ’n bewys daarvan. 

 

 

Dus om ’n Christen te wees, volgens Hebreërs, gaan nie net oor ’n Christelike 

belydenis, waardes en deugde nie, maar ook oor ’n definitiewe lewe van 

spiritualiteit of die beoefening daarvan (byvoorbeeld Heb. 13:1-6). Die 

                                            

307 Vergelyk met Holder (2005:23-24) 
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Hebreërskrywer wil deur middel van die paranese (vermanings, teregwysings) en 

die paraklese (aansporings) sy eerste lesers aanspoor tot so ’n spiritualiteitslewe. 

 

Die Hebreërskrywer wil sy eerste lesers deur middel van retoriek, sy homiletiese 

leerrede, vermaan en aanmoedig tot ’n vervulde en egte Christelike lewenstyl 

binne hulle tydsomstandighede (Heb. 13). Met sy spiritualiteit wil hy die 

fundamentele aspekte van ’n Christelike lewenstyl en die belewenis daarvan op 

die basis van en / of binne die ruimte van die Christelike geloof plaas. Sy 

paranese en paraklese het te doen met die belewenis van God in Jesus, en die 

transformasie van sy lesers se denke en lewens as ’n uitvloeisel van daardie 

belewenis. Spiritualiteit het dus te doen met ’n lewenservaring; ’n gedissiplineerde 

geloofslewe; kennis en geestelike groei308; ’n transformasieproses. 

 

3.  Die spiritualiteit van Hebreërs en Bybelse Spiritualiteit309 

 

3.1 Hebreërs se spiritualiteit en die beginsels van “Bybelse S(s)piritualiteit”310 

 

Dit kom naamlik tot uitdrukking binne die konteks van die Bybel en meer spesifiek 

die Nuwe Testament, en binne die historiese agtergrond van Hebreërs (kyk 

Hoofstuk 3 punt 7). 

                                            

308 Geestelike groei gebeur wanneer ons luister na God, hom erken en reageer op sy Woord 
(Richards 1987:160). 
309 Kyk Hoofstuk 2. 
310 “S(s)spiritualiteit” verwys hier na Bybelse Spiritualiteit as vakgebied, en na Bybelse spiritualiteit as 
spiritualiteit in die Bybel en die spiritualiteit van omgang met die Bybel. 
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Hebreërs se spiritualiteit vorm dus deel van die spiritualiteit van die Nuwe 

Testament, maar is ook deel van die Ou Testament omdat die skrywer in sy 

beredenering van sy tesisse (teologiese argumente) sy motiverings, en die 

metafore wat hy gebruik aanhaal uit die Ou Testament311. Hebreërs is, soos die 

Nuwe Testament as geheel gesien, meer as net ’n geskrif312 uit die eerste eeu313. 

Die Bybelskrywers, soos ook die skrywer van Hebreërs, maak gebruik van 

skriftelike bronne314 om hulle argumente te ondersteun. Lincoln (2006:69), skryf 

dat Hebreërs “is based on scripture and makes extensive use of particular 

Scriptural passages both in its whole composition and individual sections”. 

 

Dit impliseer dat die spiritualiteit van Hebreërs ’n Bybelse-geïnspireerde 

spiritualiteit is, wat vertel van die eerste lesers se belewenis van God binne hulle 

eie unieke omstandighede. Bybelse Spiritualiteit fokus op hierdie 

geloofsbelydenisse van die skrywer en die eerste lesers, naamlik deur die 

eksegese, analises, hermeneutiek en teologie van die geskrewe teks. Hebreërs is 

’n optekening van teologiese beredenerings, vermanings (paranese), 

aanmoedigings (paraklese) en waarskuwings, van waaruit veel steeds geleer kan 

word. 

 

                                            

311 Oor die funksie van die Ou Testament-tekste in die struktuur van Hebreërs , kyk Lane (1991:cxiii-
cxvi); Bruce (1964:xlvii-lii); Du Toit (1990:84-86). 
312 Die Heilige Gees inspireer, openbaar, maar maak ook God se woorde lewendig. Nolan (1982:11) 
stel dit soos volg: “We search for the Spirit rather than the letter in the Bible in order to give the Spirit 
more freedom to work in our lives”. 
313 Sedert die negentiende eeu is die Nuwe Testament gedomineer deur benaderings wat die teks 
sien as ’n blote teks, met die klem alleenlik geplaas op die leksikale en grammatikale studies, 
redaksionele vorm en bronnekritiek, asook die historiese en sosiologiese analises van die teks 
(Holder 2005:55). 
314 Die Pentateug en die Psalms (vgl. Lane 1991:cxvi). 
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Bybelse Spiritualiteit wil die lesers van die Bybel daarin fasiliteer dat die Bybel 

hulle geestelike lewens kan voed, vorm en verryk – ’n proses van transformasie 

wat ten doel het dat die lesers se geloofslewe groei en verdiep tot ’n al hoe meer 

geïntegreerde Bybelse spiritualiteit. Dit is ’n transformasieproses wat begelei 

word deur die Heilige Gees. Trans-formeer beteken letterlik om van “vorm te 

verander”. Met ander woorde, om van geestelike vorm te verander, byvoorbeeld: 

die beeld van kind na grootmens / melk na vaste kos, om van geestelike 

onvolwassenheid na geestelike volwassenheid te groei (Heb. 5:12b-6:1). Die 

transformasieproses verwys dus na ’n gedragsverandering en ’n ander soort van 

bestaanswyse – van ’n self-gesentreerde bestaan na ’n God-gesentreerde 

bestaanswyse (vgl. Holder 2005:271; 281) In Hebreërs beteken dit om die 

paranetiese dele in die lig van die parakletiese dele te lees. 

 

Bybelse Spiritualiteit word omskryf deur wat in die Ou sowel as in die Nuwe 

Testament staan. Die inhoud van Bybelse S(s)spiritualiteit word gevind in die 

Bybel, en daarom kan Bybelse Spiritualiteit alleen sê wat die teks sê – 

byvoorbeeld: die teologiese beredenerings, die paranese, die paraklese en die 

waarskuwings in Hebreërs. In die navorsing van ’n teks het ons te doen met die 

interpretasie van taal uitdrukkings met die oog op die belewenis wat daardeur 

weergegee word. Hierna kan verwys word as “literêre spiritualiteit”. Die 

verhouding tussen spiritualiteit en die literêre wetenskappe vind plaas op drie 

vlakke, naamlik: (1) Redigering; (2) Vertaling; (3) Hermeneutiek (Waaijman 

2002:411). 
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In verband met die eksegese van die teks sê Holder (2005:58): 

 

Students of New Testament spiritualities are still exegetes (those who draw 

out the meaning that is in the text) and not eksegeties (those who read into 

the text what might or might not be there). 

 

Soos met Nuwe Testamentiese spiritualiteit, is Bybelse Spiritualiteit gebind aan 

die teks van die Bybel, en dié teks word gebore uit ’n bepaalde historiese 

agtergrond. Vandaar die volgehoue belang van eksegese vir Bybelse 

S(s)piritualiteit. 

 

3.2 Hebreërs se spiritualiteit en die werkswyse van Bybelse S(s)piritualiteit 

 

Vir ’n wetenskaplike studie van die spiritualiteit van die Nuwe Testament, is 

die volgende belangrik: 

 

� die Grieks-Romeinse wêreld – die konteks van die Nuwe 

Testament. 

 

� ’n basiese vaardigheid van die oorspronklike teks van die Bybel - 

Nuwe Testamentiese Grieks (koine) en Ou Testament Hebreeus. 
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Die spiritualiteit van die Nuwe Testament, en Hebreërs, is ’n spiritualiteit wat 

gekoppel is aan die eerste-eeuse mense se lewensomstandighede - hulle 

godsdiens en spirituele keuses, hulle gebruike, en die taal van hulle tyd315. 

 

Die metode wat die Nuwe Testamentiese -, en by implikasie ook Bybelse 

Spiritualiteit gebruik om die spiritualiteite in die Nuwe Testament te ontsluit 

(vgl. Holder 2005:59-63) is: 

 

3.2.1 Persoonlik van aard 

 

Hierdie metode fokus, bestudeer en beskryf die spiritualiteit van 

spesifieke persone in die geskiedenis deur die bestudering van die 

teks op verskillende vlakke: 

 

� Spiritualiteit in die “breedte” – naamlik deur gebruik te maak van 

die tekste in die Nuwe Testament wat verwys na spiritualiteit. 

 

� Spiritualiteit “binne” ’n bepaalde Bybelboek of – brief, soos die 

spiritualiteit van Hebreërs. 

 

                                            

315 Soos Schneiders (2002:142) dit stel: “no one who is serious about biblical spirituality should be 
excused from study requisite for well grounded understanding of biblical texts in their own historical-
cultural context and according to their literary genres and theological categories”. 
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� Spiritualiteit van ’n spesifieke outeur en Bybelboek / brief, soos 

byvoorbeeld die spiritualiteit van Paulus - Romeine, Petrus – 1 

en 2 Petrus of Jakobus – brief van Jakobus. 

 

3.2.2 Beskrywend van aard316 

 

Dit is die beskrywings van die persoonlike geloof belewenisse van: 

 

� Die skrywers van die Nuwe Testamentiese boeke of briewe. 

 

� Die vroeë Christene se uitlewing van hulle geloofslewe 

(byvoorbeeld Heb. 11). 

 

3.2.3 Voorskrywend van aard317 

 

Hiermee word verwys na die skrywers van die Nuwe Testament wat 

aan hulle lesers voorskryf of opdragte gee oor wat hulle moet en “nie 

moet doen nie. Die motivering van die skrywer vir die voorskrifte is 

om sy lesers te lei tot ’n lewe wat aan Christus gelykvormig is. 

                                            

316 Wanneer in die Nuwe Testament-gedeeltes gelees word hoedat die spirituele handelinge van die 
vroegste Christene beskryf word, moet seker gemaak word dat hierdie gedeeltes wel “beskrywend 
van aard” is, deur altyd die vraag te vra: wie vertel die storie en waarom? (Holder 2005:61). 
317 Gewoonlik bestaan die tweede helfte van Paulus se briewe uit eksplisiete voorskrywende 
gedeeltes, tegnies: “paranese”. 
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3.2.4 Aanmoedigend318 en waarskuwend van aard 

 

Die Hebreërskrywer gebruik die aanmoedigings om sy lesers aan te 

spoor in hulle geloofslewe, maar ook om hulle te waarsku teen die 

implikasies van ongehoorsaamheid. 

 

In die Nuwe Testament is daar ’n verskeidenheid van spiritualiteite 

wat die verskillende skrywers, gemeenskappe, kulture en 

omstandighede reflekteer, en om dit te ontsluit, bestudeer beide die 

Nuwe Testament en Bybelse Spiritualiteit die persone wat in die 

tekste genoem word, maar ook die persone wat die skrywers is. Elke 

teks moet gelees en bestudeer word binne die historiese raamwerke 

van sy tyd319. Hierdie tekste beskryf hoe die vroeë Christene geleef 

het - hulle belewenisse van die geestelike, en dit wat deur die 

skrywer aan hulle voorgeskryf en verbied was. 

 

 

 

 

 

 

                                            

318 Kyk die besprekings in die voorafgaande hoofstukke van hierdie studie. 
319 Kyk Holder (2005:71-174): “Christian Spirituality during the Roman Empire (100-600); Christian 
Spirituality in Byzantium and the East (600-1700); Christian Spirituality in the Medieval West (600-
1450); European Reformations of Christian Spirituality (1450-1700); Christian Spirituality in Europe 
and North America since 1700; Christian Spirituality in Africa, Asia, Latin America, and Oceania”. 
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 3.3 Die struktuur van Hebreërs se spiritualiteit en Bybelse S(s)piritualiteit 

 

Die struktuur van Bybelse Spiritualiteit behels320: God wat praat; die mens wat 

God se stem hoor en daarna luister; reaksie op die Woord; praxis321 – praktiese 

leef van die Woord; beloftes van die Woord 

 

3.3.1 Die inhoud en fokus is God322 in Christus323 wat praat324 

 

Die inhoud en fokus van Hebreërs se spiritualiteit is God wat in 

Christus met mense praat. 

 

Hebreërs begin sy homiletiese leerrede met God wat in die verlede 

gepraat het, maar nou in die finale fase van die geskiedenis met ons 

praat deur sy Seun Jesus Christus wat as erfgenaam aangestel is. 

Deur hom skep God die heelal, en Hy is ’n weerkaatsing van God se 

heerlikheid, en is God se ewebeeld. Met Jesus se dood word die 

afwassing van die vuilheid van sonde ’n werklikheid. Daarom is 

Jesus by verre groter as die engele en Moses, en is Hy Hoëpriester 

van ’n uitnemender verbond – Heb. 7:22-10:18. 

                                            

320 Kyk Hoofstuk 2. 
321 Holder (2005:274-277) verwys hierna as geestelike praktyke - “Spiritual practices”: “Every way of 
life is constituted by a set of practices, and Christianity is no exception” – hierdie is ‘n aanhaling uit 
Holder (Vgl. Meiaender 1984; Fenn 2001). 
322 God is die Spreker / Openbaarder (Mitchell 2007:40). 
323 Christus is God se Woord / Openbaring (Mitchell 2007:40). 
324 Die passief laleisthai, soos lalētheis in Hebreërs 2, impliseer die optrede van God; in die eerste 
plek di’ anggelōn, in die tweede dia tou kuriou. Ellingworth 1993:141). 
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Die inhoud, die fokus en die implikasies van God se spreke in 

Christus vir die spiritualiteitslewe van gelowiges, word dus op hierdie 

wyse deur die skrywer in sy homiletiese leerrede uitgewerk. 

 

3.3.2 God praat325, hoor326, en luister.327 

 

In Hebreërs is die “praat” of die “stem” van God die openbaring van 

die karakter van God, en is ’n integrale aspek van die teologie van 

Hebreërs. Die tekening van God wat “praat” is ’n toonbeeld van die 

beginsels van retoriek: goeie retoriek in die antieke wêreld maak ’n 

appel op die pathos328 van die luisteraars, en wys op die ethos329 of 

karakter van die spreker (Mitchell 2007:40). 

 

Dit is in die aard van God om te “praat” ho theos lalēsas (te 

kommunikeer), en om te openbaar apokalipsis theou. God openbaar 

homself, volgens Hebreërs, deur verskillende media: die profete en 

                                            

325 Lane (1991:85, 47A) toon dat die teenswoordige (praesens) tydvorm van die werkwoord legei in 
3:7a (kathōs legei to pneuma to hagion, “soos die Heilige Gees sê”) belangrik is, omdat die aanhaling 
wat volg - “vandag as julle Sy stem hoor” (v. 7a; 15) beteken dat die Heilige Gees “nou” met die lesers 
praat. Met ander woorde die getuienis van die Skrif word vanuit die verlede verplaas na die hede, en 
daarom beteken dit dat God nou in die hede praat. 
326 Akouō in Hebreërs, sê Ellingworth (1993:136), word altyd as ’n absolute gebruik (v. 3; 3:16; 4:2; 
12:19), behalwe in die aanhaling uit Ps. 95:7 (in Heb. 3:7, 15; 4:7) en 12:9, waar die werkwoord 
letterlik gebruik word, en impliseer ’n “onderdanige aanvaarding” van wat gehoor is. Hupakouō in 11:8 
is ’n sterker uitdrukkingsvorm van gehoorsaamheid aan die boodskap wat gehoor is. Vgl. ook Adam 
(2004:99-105). 
327 Met “luister” verwys ek hier na gehoorsaamheid. 
328 Passie of geesdrif. 
329 “Pattern of behavior more or less fixed by tradition and generally sanctioned by the society – 
‘custom, habit’” (Louw & Nida 1988:507 vol. 1). 
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die voorvaders as rolmodelle van volharding in die geloof (1:1; 11:1-

31), en engele (2:2). 

 

Hebreërs sê dat God deur Jesus Christus op ’n nuwe330 en unieke 

manier met ons kom praat (kommunikeer)331. God se woorde is 

effektief op grond van die wyse van sy kommunikasie (spreke), 

naamlik deur die Seun van God. Gelowiges ontmoet God, en het 

gemeenskap met God wanneer hulle sy W(w)oord hoor en daarna 

luister. Om met God se Woord besig te wees, is om met God self 

besig te wees; dit is ’n ontmoetings- en openbarings gebeure waarin 

God se stem beleef word. 

 

God se spreke, sy Woord, moenie net gehoor en na geluister word 

nie, maar moet aanvaar, geglo, en gehoorsaam word. Daarom moet 

die lesers nie hulle harte verhard nie, maar vasgryp aan die 

boodskap wat hulle hoor en alreeds gehoor het (Heb. 2:1; 3:7, 15; 

4:7). 

 

Die Hebreërskrywer vermaan sy eerste lesers om God se Woord nie 

te verontagsaam nie, maar ernstig te neem en deur dade te bewys 

(12:25). Die gelowiges moet daarteen waak om nie Israel se 

voorbeeld van ongehoorsaamheid na te volg nie. God se Woord 

moet lewendig en aktief wees in die gelowiges se lewens (Heb. 

4:12). 

                                            

330 “Nuwe” word beskryf met begrippe wat strek vanaf Jesus se voorbestaan tot en met Sy 
verheerliking (1:3) (Mitchell 2007:40). 
331 Vir die Hebreërskrywer is die lokus van God se gesproke woord die Skrifte (Lane 1991:11). 
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3.3.3 Reaksie332 op die Woorde van God 

 

Mense kan op drie maniere reageer333 op God se stem: 

Gehoorsaamheid, ongehoorsaamheid334, of verwerping. Diegene 

wat onsensitief bly vir God se stem in die Skrif, mag ontdek dat God 

se Woord ook ’n instrument van oordeel word (3:12-13; 4:12). Adam 

(2004:47) maak hierdie belangrike opmerking: hoe mense reageer 

op God se Woord is ’n maatstaf van hulle reaksie op God. Met die 

vermanings, waarskuwings, opdragte en aanmoedigings deur die 

Hebreërskrywer wil hy sy lesers vermaan en aanmoedig om op God 

se Woord te reageer met gehoorsaamheid – dit wil sê: dissipelskap. 

Die beoefening van die Woord is ’n kenmerk335 van dissipelskap. 

 

Dus kan die spiritualiteitsaspekte in Hebreërs ook beskou word as 

aspekte van dissipelskap, soos om geestelik te groei, volharding, 

dankbaarheid, ensovoorts. Hierdie aspekte is God se Woord, maar 

is ook aspekte van die beoefening van geloof (4:14; 10:35; 12:1b, 2-

3) – geloofsreaksie. Die reaksie op God se Woord / woorde behels 

praktiese gehoorsaamheid (2:1). Vir Lane (1991:83) bied Ps. 95 die 

basis van die waarskuwing dat die weiering om te luister na God se 

stem en daarop te reageer met gehoorsaamheid sal lei tot die 

                                            

332 Reaksie van gehoorsaamheid of ongehoorsaamheid, van geloof of ongeloof. Groechel, in Richards 
(1987:12), beskryf die spiritualiteitslewe soos volg: “(it) is the sum total of responses which one makes 
to what is perceived as the inner call of God”. 
333 Vgl. Hartin (1999:6). 
334 Die naamwoord parakoē impliseer ’n onwilligheid om te luister na die stem van God (Lane 
1991:38, 47A). 
335 Die pelgrimsreis is ’n karaktertrek van die gehoorsame volk van God onder beide die ou en die 
nuwe verbond; mense op pad na die stad wat God vir hulle gereed gemaak het (Heb. 11:10, 16) 
(Lane 1991:cxlviii). 
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tragiese verlies, van die in besit neem, van die beloofde erfenis 

(4:11). 

 

Die Woord / woorde van God is die manier waardeur God sy 

verhouding met sy mense bou, in stand hou en herstel. Daarom 

moet God se Woord ernstig geneem word (2:1; 12:15-16). Net so wil 

die genoemde aspekte van spiritualiteit in Hebreërs die lesers in 

hulle geloof opbou, hulle geloof in stand hou en hulle in hulle 

verhoudingslewe met God (4:16; 10:22), hulle medegelowiges (3:13; 

10:24, 25; 13:13) en in die huwelik herstel (13:4). 

 

3.3.4 Praxis336 as geloof belewenis 

 

’n Kwessie waaroor daar ernstige debat gevoer word, en wat 

belangrik is vir spiritualiteit337, is die verskil tussen “geestelike 

bewustheid” en “geestelike belewenis” (Holder 2005:424). 

 

Die fenomenologie338 neem as vertrekpunt: belewenis (Erlebnis), 

lewende belewenis (expérience vécue)339; en die alledaagse lewe 

                                            

336 “Praxis has a language of its own in which it tells us how it understands reality” (Waaijman 
2002:314). 
337 Belangrik vir spiritualiteit is die polariteit tussen Abschattung (noema: voorkoms of uiterlike, uitkyk, 
afskaduwing, profiel) en Einstelling (noesis: houding) (Waaijman 2002:537). 
338 “Leer van die verskynsels” (Bosman, van der Merwe & Hiemstra 1984:1074). Die credo van 
fenomenologie is: konkreetheid, die saak self soos dit voorgestel word. Vir Husserl is fenomenologie 
“to bring the hidden logos out in the open – the truth” (Waaijman 2002:536). 
339 Ervaring of belewenis het volgens Waaijman (2002:537), twee pole: die subjektiewe belewenis 
(noesis) en die inhoud van die bewuste (noema), en die korrelasie is ’n dinamiese gebeure. 
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waarin ons leef (Lebenswelt). Fenomenologie plaas dus belewenis 

op die voorgrond, analiseer dit, kyk daarna vanuit verskillende kante 

en probeer om die basiese struktuur daarvan duidelik te maak. 

 

Belewenis is saamgestel uit die volgende elemente, wat ook in 

Hebreërs en Bybelse S(s)piritualiteit ’n belangrike rol speel340:  

 

(1) Die element van “belewenis” - is ’n intense geestelike 

begeerte of verlange na God, en dus na die spirituele - my 

belewenis van God, sy Woord, die spirituele, die geloof en 

medegelowiges. Al die spiritualiteitsaspekte in Hebreërs 

gaan gepaard met belewenis, byvoorbeeld die onderlinge 

liefde (Heb. 13:1) – die belewenis van die liefde van 

medegelowiges, wat deur mense positief of negatief beleef 

kan word. 

 

(2) Die element van “openbaring”: Dit wat oor God geopenbaar 

is, God se Woord, God se wil. In Hebreërs openbaar God 

homself in die geskiedenis deur die profete, die 

geloofsgetuies (1:1; 11:1-31) en die engele (2:1), maar nou 

in die hede deur Jesus Christus. Hierdie persone is 

fasiliteerders waardeur God sy wil openbaar en bekend 

maak. 

 

                                            

340 Vgl. Waaijman (2002:536-539) en Collins (1999:47-53). Ek bring telkens die beleweniselemente in 
verband met aspekte van spiritualiteit in Hebreërs. 
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(3) Die element van “reaksie” – Dit is die optrede van God en 

ons reaksies op God se openbaring, en dit weer lei tot ’n 

bepaalde belewenis van God. In Hebreërs kan die paranese 

(vermanings, teregwysings, waarskuwings en opdragte) 

beskou word as die reaksie van God op bepaalde aspekte 

van die eerste lesers se geloofslewe. Die paraklese 

(aanmoedigings) is die Hebreërskrywer se reaksie op die 

eerste lesers se geloofslewe, naamlik om hulle aan te spoor 

in die beoefening van hulle geloof. 

 

(4) Die element van “agtergrond” of “konteks” - Die verstaan van 

die konteks of omstandighede van die eerste lesers. Die 

agtergrond van die eerste lesers van Hebreërs is dat hulle in 

die verlede hulle geloof op ’n besondere manier ervaar en 

beleef het, maar mettertyd en weens omstandighede begin 

uitsak en geestelik moeg word het (Heb. 10:32). 

 

(5) Die element van “eie geskiedenis” – Die historiese verloop, 

’n verstaan van die tyd waarbinne die eerste lesers geleef 

het. Hierdie element van belewenis kan spesifiek in verband 

gebring word met die geskiedenis van die volk Israel in die 

woestyn gebeure, wat die Hebreërskrywer gebruik as ’n 

beeld van ongehoorsaamheid, opstandigheid, afvalligheid en 

die belofte van rus (Heb. 3:7- 4:11); die geskiedenis van 

Abraham en die ou en nuwe verbond, die aardse en hemelse 

heiligdom en die Hoëpriester (Heb. 8:1-9:28); die 

geskiedenis van die geloofsgetuies (Heb. 11:1-40). 
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Geloof sonder belewenis of ervaring is dood, terwyl belewenis 

of ervaring sonder geloof blind is. In die kultuur van belewenis 

in die tyd waarin ons leef is dit juis belangrik dat mense 

daardie godsdienstige ervaring wat geboorte gegee het aan 

die geloof, sal beleef (Collins 1999:64). 

 

3.3.5 Die element van eskatologie341 

 

Walters in Lane (1991:cxiv) sê dat die skrywer van Hebreërs  sleutel 

tekste vanuit die Ou Testament aanbied om die belangrikheid van 

die element in verband met eskatologie op te helder. Die argument 

van die Hebreërskrywer is gefokus op die eskatologiese appèl vir ’n 

ongekwalifiseerde getrouheid in die lig van Christus se 

Hoëpriesterlike bediening van die weldade wat nou verwesenlik is 

(9:11). Die behandeling van die ou en nuwe verbond in Heb. 8:7-8a 

beklemtoon die eskatologiese uitkyk van die skrywer. Die “laaste 

dae” ep eschatou tō hēmerōn (Heb. 1:1-2a) is ’n beskrywing en 

aanwysing van die dominante eskatologiese oriëntasie van die 

Hebreërskrywer se gedagtegang. Die hemelse of toekomstige 

wêreld is ’n aanwysing van die eskatologiese koninkryk van 

verlossing. Die lesers beleef alreeds die impak van die eskatologiese 

realiteit (2:4; 6:4-5). 

Die vorm of fokusareas van Bybelse Spiritualiteit bestaan uit: 

 

                                            

341 “The writer of Hebrews, under the influence of Jewish apocalyptic and primitive Christian tradition, 
choose to develop them eschatologically. The conceptual background of Hebrews is richly informed 
by primitive eschatology  (Lane 1991:cviii, cxi). 
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(1) Inhoud en fokus - God in Christus. 

 

(2) Beoefening - die hoor van die Woord van God deur geloof. 

 

(3) Belewenis - ’n ontmoeting met God in sy Geesvervulde 

Woord. 

 

(4) Gevolg - vertroue in Christus, en God as Vader. 

 

4. Hoe die aspekte van spiritualiteit in Hebreërs ons help om nuut te dink oor 

Bybelse spiritualiteit 

 

Om nuut te dink oor Bybelse S(s)piritualiteit is dit nodig om hier kortliks weer te 

sê wat met Bybelse spiritualiteit bedoel word. Dit is egter nie die bedoeling om te 

herhaal wat onder punt 3 op bladsy 71 oor Bybelse Spiritualiteit gesê is nie, 

maar dien as ’n basis en vertrekpunt vir ’n nuwe nadenke oor Bybelse 

Spiritualiteit. Shneiders (2002:134-137) noem drie betekenisse: 

 

1) Fundamenteel verwys Bybelse Spiritualiteit na tipes spiritualiteite342 wat 

tot uitdrukking kom in die Bybel en waarna verwys word as modelle of vorme 

                                            

342 Byvoorbeeld: die dialogiese spiritualiteit van die deuternomistiese tradisie waar God ingryp en 
betrokke raak in Israel se geskiedenis, die Christosentriese spiritualiteit van Paulus, die Jesus-
sentrum spiritualiteit van Johannes, die ekklesiologiese spiritualiteit van die pastorale briewe, die 
apokaliptiese spiritualiteit van Openbaring (Schneiders 2002:135). 
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en van ’n verhouding met God wat ons eie godsdienstige belewenisse 

bepaal en bevorder. 

 

Hebreërs is deel van die spiritualiteite wat in die Bybel na vore kom en dan 

meer spesifiek in die Nuwe Testament in ’n bepaalde vorm. Soos met die 

ander spiritualiteite wil ook Hebreërs ’n eie unieke bydrae lewer tot die 

verstaan en beoefening van ons eie spiritualiteitslewe. Hebreërs sou in 

aansluiting by Schneiders se tipe spiritualiteite as ’n Christosentries 

paranetiese en parakletiese spiritualiteit getipeer kan word. Christus in 

Hebreërs is die lesers se groot Hoëpriester en eenmalige offer, wat die 

vergifnis van sondes moontlik gemaak het (1:3). Hy is God se W(w)oord in 

die geskiedenis, die hede en die laaste dae (2:3). God se W(w)oord verklaar 

nie alleen nie, maar bring ook tot stand wat verklaar is. Hebreërs se 

spiritualiteit kan ook as ’n spiritualiteit van kontraste beskryf word – die oue 

en die nuwe. Adam (2004:101) beskryf drie van hierdie kontraste343: 

 

a) Die oue en die nuwe. 

 

Die Ou-Testament dien as ’n ‘skaduwee’ van Christus se 

substansiële bediening. So byvoorbeeld, is die aardse 

bedienings van die priesters ’n skaduwee van Christus se 

hoëpriesterlike bediening en die aardse heiligdom van die 

hemelse heiligdom (Heb. 8:1-6; 10:1). 

 

b) Die aardse en hemelse. 

 

                                            

343 “Calvin pointed out so clearly how instructive it is to see that the relationship between the Old and 
New Testaments is that of both continuity and contrast” (Adam 2004:101). 
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Hierdie kontras word die duidelikste gesien in Heb. 12, tussen 

die berg Sinai as verteenwoordigend van die ou verbond en die 

hemelse berg Sion as verteenwoordigend van die nuwe. Die 

berg Sinai was die plek waar die volk Israel verlos is en die ou 

verbond gesluit is tussen hulle en God. Die berg Sion 

(Jerusalem) daar teenoor was hulle hemelse bestemming. 

 

c) Minder en meer. 

 

Hierdie kontras word die beste verstaan in die woorde van Heb. 

12:25, waar die Hebreërskrywer bou op die algemene gedagte 

dat meer of groter seën, meer of groter verantwoordelikheid 

meebring en meer verantwoordelikheid lei op sy beurt weer tot 

die gevaar van oordeel (10:28-29). 

 

 

2) Bybelse Spiritualiteit verwys na ’n spesifieke Christelike lewenswyse wat 

geïnspireer word deur ’n spiritualiteit of spiritualiteite in die Bybel. 

 

Binne die konteks van die studie is die spesifieke Christelike lewenswyse 

waarna Bybelse Spiritualiteit hier verwys, die paranetiese en parakletiese 

spiritualiteit in Hebreërs. Hierdie Christelike lewenswyse word geïnspireer 

deur die aspekte van paranese en paraklese in Hebreërs (kyk Hoofstuk 6 en 

7 van die studie). Die Hebreërskrywer verwag dat sy lesers positief sal 

reageer op sy aanmoedigings en vermanings. Na aanleiding van Heb. 5:11; 

6:12 blyk dit dat sy eerste lesers traag was om te leer. Die tipe spiritualiteit 

wat die skrywer van Hebreërs verwag, is bespreek in Hoofstuk 7. 
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Die Hebreërskrywer se intensie met sy skrywe sê Adam (2004:105), is: 

 

We should not think that the message of the book is mere moralism: ‘Keep on 

doing what God tells you to do’. For the purpose of the book is to draw the 

readers to Christ, their great High Priest, and to forgiveness of their sins, the 

benefit of the New Covenant. 

 

Dus was dit die Hebreërskrywer se intensie om sy lesers na Christus toe te 

trek deur middel van sy paranese en paraklese. 

 

 

3) Bybelse Spiritualiteit verwys na ’n transformerende proses. 

 

Geestelike ontwikkeling en groei344 (transformerende proses) vind plaas 

binne die ruimte van Christelik-Bybelse Spiritualiteit. 

 

Die Hebreërskrywer sien die einddoel345 van geestelike ontwikkeling en groei 

as volwassenheid of volmaaktheid346 (teleiotēta, Heb. 6:1) in die geloof. 

Hierdie geestelike ontwikkeling en groei kan gesien word as ’n “geestelike 

reis”347 Voortdurende belydenis en die reiniging van sonde is ’n belangrike 

voorvereiste vir geestelike ontwikkeling en groei. Sonde verhinder 

                                            

344 Groei is nie spiritualiteit nie, maar die geestelike lewe maak ons deel van die proses van groei 
(Richard 1987:23). 
345 Vgl. Leech (1986:6): “the goal of our spirituality is Christian maturity”. 
346 Richard (1987:41) beskou volmaaktheid (“perfection”) as ’n saak van die hart en ’n herstel van ’n 
opregte begeerte om God en ander lief te hê. 
347 Geestelike ontwikkeling word in die Katolieke tradisie dikwels uitgedruk met ’n geestelike reis wat 
afgebaken word met die vlakke van die “drie weë”: (1) reiniging; (2) verligting; (3) eenheid (Richard 
1987:15-16). 
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transformasie. Die Hebreërskrywer verwys hierna as die “afgooi van sonde” 

(apothēmenoi, Heb. 12:1a). Hy verwag van sy lesers dat hulle wat onderrig 

word so sal groei dat hulle ook ander sal kan onderrig. 

 

Baie Christene vind die gedagte aan ’n belewenisvolle spiritualiteitslewe 

aantreklik en selfs begeerlik, maar is onseker wat dit beteken en behels. Die 

aspekte van spiritualiteit in Hebreërs help ons met hierdie soeke na 

betekenis en lewer dus so ’n bydrae tot die verstaan van Christelike en 

Bybelse S(s)piritualiteit. Bybelse S(s)piritualiteit verwys na die spiritualiteite 

in die Bybel wat elkeen sy eie identiteit, karakter en vorm / lewenstyl vertoon, 

soos ook Hebreërs. Geestelike groei is ’n transformasie in spirituele 

identiteit, karakter en lewenstyl. Die aspekte van spiritualiteit in Hebreërs 

beskryf die identiteit, karakter en lewenstyl van die Hebreërskrywer se 

perspektief op spiritualiteit. 

 

Konklusie 

 

Die vermoë om ’n geestelike lewe te leef is in die eerste plek afhanklik van ons 

gemeenskap (vereniging of verbintenis) met God, en tweedens in ons belewenis van 

daardie gemeenskap (vereniging of verbintenis) met hom. Die frase “gemeenskap 

met God” of “vereniging of verbintenis aan God” is ’n uitdrukking van die eerste 

belangrike aspek van Christelike spiritualiteit. Die tweede belangrike aspek is om die 

“lewe te leef” wat tot uitdrukking moet kom in ons leef van die spiritualiteitslewe 

(geestelike identiteit, karakter en lewenstyl). Wat hierdie verbintenis behels binne die 

konteks van Hebreërs word deur die skrywer verwoord in die teologiese leerredes, 

die paranese en paraklese. Ware spiritualiteit affekteer elke aspek van die mens se 

lewe, sy totale menswees. 
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HOOFSTUK 9 

SLOT: Samevatting, teologiese perspektiewe in Hebre ërs, die relevansie van 

Hebreërs vir vandag 

 

1. Inleidende opmerking 

 

Die outeur van die Hebreër geskrif is onbekend, die eerste lesers was tweede-

generasie Joods én Heidense Christene wat in Jerusalem óf Rome gewoon het, 

oor die datum van skrywe is daar nie eenstemmigheid nie (tussen 60 n.C. en 80 

n.C.). Hebreërs is ’n homiletiese leerrede, of homilie wat gelees moet word teen 

’n Joods-Hellenistiese godsdiens-historiese agtergrond. Die gelowiges was ’n 

gemeente in ’n krisis weens hulle geestelike (spirituele) omstandighede. Die 

Hebreërskrywer wil met ’n pastorale hart, teologiese kundigheid, as Christen en 

retorikus hierdie omstandighede aanspreek. Hiervoor maak hy gebruik van 

paranese en paraklese. Hy vra aan die einde van sy skrywe, sy eerste lesers, om 

vir die geestelike leiers te bid, maar veral vir hom sodat hy hulle weer kan 

besoek. 

 

2. Samevatting 

 

� Die probleem 

 

Die eerste lesers van Hebreërs het fisies en geestelik gely. Hulle is beledig, 

openlik bespot, vervolg en daar is op hulle besittings beslag gelê (Heb.10:32-34). 

Hulle was ook volgens Heb. 2:18; 12:1, 4, bekend met die verleidings en 

versoekings van sonde. 
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Hulle was in die proses om geestelik moeg te word en uit te sak as gevolg van 

verskeie omstandighede (10:32, 12-13), maar veral omdat Christus talm om te 

kom, hulle het begin twyfel in hulle identiteit as Christene en die waarde van 

hulle godsdiens en spiritualiteit. Die skrywer waarsku herhaaldelik dat spirituele 

uitputting ’n baie gevaarlike geestelike toestand is. Dit lei tot verwaarlosing, 

nalatigheid en versuim van die beoefening van die geloof, die beoefening van 

spiritualiteit, die verontagsaming van die Woord (2:2-3) en die byeenkomste van 

die gelowiges (10:25); ’n moreel-etiese verval; die verloëning van die Christelik 

hoop (6:13-20) en Christelike belydenis; die verruil van die suiwere geloofsleer 

(waarheid) vir dwaalleringe (13:9); stagnasie in die geloof (5:11-12) en ’n 

agteruitgang in geestelike groei en volharding in die geloof (5:11-14; 6:1-3; 

10:32-39)(vgl. Holbrook 1989:20). 

 

Hierdie geestelike en fisiese probleme is so ernstig dat die Hebreërskrywer 

waarsku dat sy eerste lesers aan geloofsversaking ly en geestelik kan sterf, of 

omkom en sodoende die beloofde rus van God nie ingaan nie (4:6). 

 

Ek is van mening dat die probleem in Hebreërs deur die skrywer verwoord word 

deur middel van die vermanings / waarskuwings – paranese. Die belangrike 

woorde en begrippe wat die Hebreërskrywer hiervoor gebruik, is: 

 

(1) pararrein – Die eerste lesers loop gevaar om “weg te dryf”. Hierdie 

woord verwys na die metafoor van seevaart en verwys derhalwe na “om 

verby te gly” of “om weg te glip” Laasgenoemde beteken nalatig / versuim 

(2:1-4). (2) sklērunein – “Verharding” van die hart as gevolg van (3) apatē 

- “valsheid” of “plesier” van die sonde. So  tipe hart (boos en ontrou) lei tot 

’n (4) apostēnai - ’n “uitval” uit die gemeente, net soos die volk Israel in 

die woestyn. ’n Meer aktiewe gevaar bedreig die gelowiges en word 

uitgedruk met die woorde: (5) apeithein – “ongehoorsaamheid” en (6) 
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parapikrainein –“rebelleer / opstandigheid” (3:6b-4:16). Die eerste lesers 

word ook tereggewys omdat hulle traag of lusteloos geword het om te 

“luister”, en word daaraan herinner dat die seëninge van God verander in 

’n vloek (oordeel) as “luister” nie vrugte dra nie. Daar is ook die wat 

openlik die geloof waardes verwerp: (7) parapiptein - die “verloënaars / 

afvalliges” wat wegval: (8) anastauroun – “kruisig” op hulle eie weer die 

Seun van God en stel hom bloot aan (9) paradeigmatizein – “minagting” 

(5:11-6:20). Die gevaar dreig dat die gelowiges begin “wankel” deur die 

gemeentebyeenkomste te verontagsaam en te vergeet hoedat hulle 

aanvanklik vasgestaan het (onwankelbaar) in die beoefening van hulle 

geloof. Hulle is ook besig om hulle (10) apoballein – “vertroue” te verloor 

en tekort te skiet aan volharding en, (11) hupostole – “terug te deins” in 

die geloof. Die gevaar bestaan ook dat (12) hekousiōs – “moedswillig” 

gesondig kan word (10:19-39). Die gevaar bestaan wel dat gelowiges (13) 

kamnein – “moeg” kan348 word en (14) ekluesthai – mismoedig kan word. 

In moeilike omstandighede kan hulle vergeet om mededeelsaam te wees, 

kan hulle in immoraliteit verval en geldgierig word, ensovoorts. Hiervan is 

Esau ’n voorbeeld (Hoofstuk 13; 14). 

 

� Die oplossing 

 

Dit is juis hierdie probleme van die eerste lesers wat aanleiding gegee het tot die 

skryf van Hebreërs. Ek is van mening dat die oplossing in Hebreërs deur die 

skrywer verwoord word deur middel van sy aanmoedigings349 – “laat ons dan”: 

 

(1) prosechein – “Oplettend aandag” gee aan God se Woord (2:1). 

                                            

348 Met “kan” word verwys na die “moontlikheid” of “potensiaal”. 
349 Kyk ook Hoofstuk 7. 
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(2) katechein - Met moed en oortuiging “bly vashou” aan die hoop en 

belydenis en met vertroue end-uit daarin volhard (3:6, 14; 10:23). 

(3) kratein – Met ywerigheid “vashou aan” die geloof wat ons bely en die 

hoop op God se belofte van rus (4:14; 6:18). 

(4) spoudē – God met “erns” en “ywer” dien (6:11; 4:11). 

(5) katanoein – “Noukeurig” let op Jesus (3:1). 

(6) parakalein – As gelowiges mekaar “aanspoor” in die geloof en die 

samekomste van die gemeente by woon, bid en luister (gehoorsaamheid) 

(3:13; 10:25; 13: 19, 22). 

(7) anamimnēskein – “Terugdink” aan hoe hulle gered is (roeping)en 

staande gebly het in lyding (10:32). 

(8) hupomonē – “Volharding” is nodig om die wil van God te doen, en om 

in die wedloop van die geloof te bly (10:36; 12:1). 

 

Die woord wat op die voorgrond staan, ’n sambreelterm in Hebreërs, is 

geloof / getrouheid - pistis. Dit was getrouheid wat Jesus se lewe 

gekenmerk het, soos ook Moses s’n (3:2). Dit was die gebrek aan geloof 

van die woestyn generasie wat daartoe gely het dat hulle nie in God se 

rus kon ingaan nie (3:19; 4:2). Hoofstuk 11 word gekenmerk deur die 

woorde geloof350 en getrouheid. Dit was deur die geloof wat die 

geloofshelde fisiese ontberings kon deurstaan en waarmee hulle die 

versoekings kan oorwin. Geloof sal ook so die lesers in staat stel om die 

einddoel van hulle geloof te bereik. In plaas daarvan dat hulle lui of traag 

is, nothroi, moet hulle navolgers / nabootsers wees van die geloofsgetuies 

wat deur geloof en geduld, makrothumia, die beloofde rus van God kan 

ingaan (6:12) (vgl. Holbrook 1989:20, vol. 4) 

 
                                            

350 Geloof is ’n horisontale-eskatologiese begrip, ongeveer sinoniem met hupomonē. 
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� Die doel van die skrywer 

 

Die doel vir die skryf van Hebreërs is om moeë Christene aan te spoor en te 

vermaan tot opregte Christen-wees (Christelike spiritualiteit), en om deel te wees 

van ’n geloofsgemeenskap (gemeente), waarin hulle mekaar kan ondersteun en 

aanspoor tot volharding in die geloof reis sodat hulle kan ingaan in God se 

beloofde rus. Dit is die doel van die Hebreërskrywer om die geestelike identiteit, 

karakter en lewenstyl van sy lesers te verander. 

 

� Die skrywer se metode 

 

Die Hebreërskrywer maak gebruik van retoriek, teologiese begronding (tesisse), 

paranese (vermanings / waarskuwings of teregwysings) en paraklese 

(aanmoediging / aansporing) waardeur hy die probleem duidelik stel en die 

oplossing vir die probleem aanbied. Hy maak gebruik van dubbele dualisme: 

enersyds ’n “ruimtelike of vertikale” en “horisontale dualisme” (kyk punt 4 van 

Hoofstuk 8). 

Die pastorale gerigtheid van Hebreërs staan sentraal. Die Hebreërskrywer is nie 

in die eerste plek met ’n afgetrokke teologiese leerrede besig wat sake logies 

teen mekaar afweeg en uit gebalanseer word nie, maar met ’n pastorale 

oorredings gesprek / homilie. Hy gebruik hiervoor die paranetiese gedeeltes wat 

afgewissel word met die parakletiese gedeeltes. Die ‘toepassing’ kom spontaan 

na vore uit die ‘eksegese’ (kyk Hoofstuk 7). Die skrywer bied aan die lesers ’n 

raamwerk waarbinne hulle hulleself teologies kan definieer. Hulle is reisigers wat 

deur die wêreld reis na die eind-bestemming wat God vir hulle in die vooruitsig 

gestel het, hiervoor gebruik hy die eksodus-motief (Heb. 3:7-4:11). 
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� Die fokus van Christelik-Bybelse Spiritualiteit binne die konteks van die 

spiritualiteit van Hebreërs 

 

Christelik-Bybelse Spiritualiteit, binne die konteks van die spiritualiteit van 

Hebreërs, fokus op: (a) die Christelike spiritualiteit probleem (binne die konteks 

van tyd en omstandighede) van gelowiges, (b) stel die oplossing vir die probleem 

(die ‘hoe’ van spiritualiteit) met die doel om gelowiges aan te spoor tot geestelike 

volwassenheid en volharding (praxis van die Christelike spiritualiteit), ten einde vir 

gelowiges om in God se beloofde rus te kan ingaan (eskatologiese spiritualiteit). 

 

3. Teologiese perspektiewe in Hebreërs 

 

Die Hebreërskrywer is ’n voorloper vir daardie teoloë wat die Skrif gebruik as die 

fondament van hulle teologie en die teologie beoefen deur die lees van die Skrif. 

Die skrywer se ‘Skrif’ is uit die aard van die saak verskillend van die 

hedendaagse teoloë. Hy was in die besit van Joodse geskrifte wat in Grieks 

vertaal was en Christelike tradisies oor Christus. Hierdie geskrifte en tradisies het 

gedien as agtergrond vir sy skryf van Hebreërs. In ’n kleiner skaal was die 

skrywer van Hebreërs, soos teoloë gekonfronteer met die reuse taak naamlik om 

reg te laat geskied aan God se vroeëre openbaring in die Joodse geskrifte en 

God se nuwe openbaring van homself in Christus. Sy Bybelse teologie is egter 

nie die soort wat beide die ‘openbarings’ beskryf of verduidelik nie, maar hy kies 

sekere gedeeltes of temas (die sentrale temas en aspekte van spiritualiteit) wat 

na vore kom uit die nood van spesifieke omstandighede binne ’n bepaalde 

Christelike gemeenskap. Dit is egter vir die Hebreërskrywer belangrik, dat sy 

lesers sal raaksien en verstaan dat sy boodskap in lyn is met die geskrifte, die 

Christelike belydenis en dat hierdie lees hulle sal aanmoedig tot voortgesette 
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geloof, toepaslike aanbidding en gedrag (spiritualiteitslewe) binne hulle eie unieke 

omstandighede. 

 

Lincoln (2006:108) noem twee dialekte in die teologie van Hebreërs: 

 

1) Die belangrikheid van wat gebeur het in Christus voor en na sy 

openbaring. 

 

2) Die Skrif gelees deur die bril van die Christelike belydenis, werp lig op die 

omstandighede van die lesers en die wyse van hoe die Skrif gelees moet 

word in die lig daarvan. 

 

Die kombinasie van die Hebreërskrywer se teologiese refleksie en etiese 

aanmoedigings is belangrik, omdat dit ’n refleksie werp op die wyse en vorm van 

sy gedagtegang en pastorale besorgdheid. 

 

4. Relevansie van Hebreërs vir vandag 

 

Die Christen leef tans in ’n eeu wat gekenmerk word deur veranderings en 

omwentelings. Die grootste omwenteling ooit was die koms van Jesus in die 

eerste eeu. Vir ons gaan dit egter nie, soos in die geval van die eerste lesers, 

oor die verwerping van Levitiese strukture en gebruike / rituele nie, maar om 

weerstand te bied teen die voortdurende versoeking om Christenskap te 

devalueer tot blote nakom van wettiese reëls of ’n leefwyse uit tradisie. Die 

geloof reis vra van elke Christen volharding (Heb. 10:36; 12:1b e.v.) ten spyte 

van die omstandighede waarin hy/sy mag beland. Die Hebreërskrywer verstaan 
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wat dit vra om ’n Christen te wees in murg en been, en ook die versoekings wat 

ware of egte Christenskap kan verongeluk of selfs permanent kan verongeluk 

(Heb. 6:4-8; 10:26, 27). Dit is om hierdie rede dat die Hebreërskrywer ernstig en 

reguit, sonder om doekies om te draai, sy lesers vermaan (paranese) en 

aanmoedig (paraklese). Hy vermaan en bemoedig nie alleen sy lesers nie, maar 

onderrig hulle met die lerende / leerstellige gedeeltes in sy homiletiese leerrede. 

Weer en weer vermaan en bemoedig die Hebreërskrywer sy lesers om midde-in 

hulle omstandighede die Woord ernstig te neem, want dit is God self wat met 

hulle praat. Hulle moet hulle harte nie verhard nie, nie afvallig of traag of moeg 

word in hulle diens aan die Here nie, nie deur dwaalleringe mislei word nie, nie 

ongehoorsaam wees nie, nie ongevoelig wees teenoor ander mense nie en nie 

geldgierig wees nie. 

 

Die kerk nie net in die Suid-Afrikaanse samelewing nie, maar oor die wêreld 

heen lyk maar droewig. Die kerk word deur baie Christene sowel as nie-

Christene  beleef as mense wat moed en uitsig verloor het. Christene lyk dikwels 

soos atlete wat moeg en tam geword het, en net nie meer kans sien vir die 

wedloop nie. Sekularisme351 in dele van Europese lande is besig om die kerk 

oor te neem en selfs te verslaan. Kerke loop leeg en regerings verban 

godsdiens uit die skole. Vir baie mense is die idee aan God uitgedien. Die 

wetenskap en tegnologie het vir baie mense die middel geword waarmee hulle 

die gate van onkunde, vrees en onvermoë toe stop. Mense vra kritiese vrae oor 

die sewedag-skepping van God, oor of die Bybel werklik die woord van God is, 

oor Jesus se opstanding, sy maagdelike geboorte, die wederkoms. Is God ’n 

werklikheid? Die Hebreërskrywer het nie op al die soort van moderne vrae ’n 

antwoord nie, maar hy begin met hierdie basiese fundamentele vraag wat eintlik 

al die ander insluit – Is daar werklik ’n God? Dit is die kern van alle godsdienste, 

want sonder ’n god / God is godsdiens en die Christelike godsdiens sonder 

                                            

351 Leer wat alle godsdiens afsweer en godsdiensbeheer in alle lewensvorme teëstaan. 
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inhoud, krag en lewe. Die skrywer van Hebreërs antwoord nie hierdie vraag met 

rasionele verdedigings nie, maar met ’n passievolle geloofsbelydenis: God is ’n 

werklikheid! Waarom glo hy dit so opreg? Want God het met ons 

gekommunikeer, homself aan ons geopenbaar deur al die eeue – die verlede en 

nou in hierdie laaste dae (Heb. 1:1). Hoe doen God dit? Deur ons voorvaders, 

die profete en Jesus Christus (Heb. 1:2-14). 

 

Die radikale veranderings, ekonomiese onsekerhede en armoede, geweld, 

korrupsie maak mense depressief en moedeloos. Dit vul hulle met vrees en 

angs. Jy vra: Waarom, waarheen en hoe lank nog? Is die Christelike geloof, die 

kerk en die Bybel nog die moeite werd. Hebreërs is juis vir sulke mense bedoel. 

’n ongelooflike homilie wat mense pastoraal wil aanmoedig en vermaan. Alles 

kan verander en sal ook verander, maar Jesus Christus ons Here is ons hoop, 

inspirasie, krag en redding. Hebreërs roep uit: Leef dit! 

 

Hebreërs lewer ongetwyfeld ’n eie unieke bydrae tot Nuwe-Testamentiese 

spiritualiteit, Christelike Spiritualiteit en Bybelse S(s)piritualiteit. 

 

 

HEBREËRS 13:22 

MY BROERS (MEDEGELOWIGES) DIT IS MY DRINGENDE VERSOEK: JULLE 

MOET GEDULDIG NA HIERDIE WOORDE LUISTER WAARMEE EK JULLE 

BEMOEDIG HET, AL HET EK DIT NET KORTLIKS AAN JULLE GESKRYWE  

(Die Multivertaling Bybel 2004) 

SOLI DEO GLORIA  


