Leven door geloof

Abel

‘Het geloof nu is ‘de realiteit’ van wat men hoopt,
‘het bewijs’ van wat men niet ziet. Want in dit geloof
hebben de ouden (een goed) getuigenis verkregen.
Door geloof begrijpen wij dat de werelden door
Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet,
niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.
Door geloof offerde Abel aan God een beter offer dan
Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij
rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis
gaf; en daardoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.’
(Hb.11:1-4)

‘Nadat God vroeger gedeeltelijk en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij in het laatst van
deze dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft
tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook
de werelden gemaakt heeft. Deze, die de uitstraling is
van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen en die alle
dingen draagt door het woord van zijn kracht, is, nadat Hij door
Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand heeft gebracht,
gebracht,
gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,
hoge
zoveel meer geworden dan de engelen als Hij uitnemender
naam geërfd heeft dan zij.’
(Hb.1:1-3)

‘Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
‘U
U bent mijn Zoon, Ik heb U heden verwekt’?
En opnieuw:
‘Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn’?
zijn’?
En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt
in de wereld, zegt Hij:
‘En laten alle engelen van God Hem aanbidden’.

‘En van de engelen zegt Hij wel: ‘Hij
Hij die zijn engelen
tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur,’
maar van de Zoon:
‘Uw
Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van
de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt
gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat; daarom heeft
God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen’.
En ‘U,
U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan,
maar U blijft; en zij zullen alle als een kleed verouderen,
en als een mantel zult U ze samenrollen en als een kleed zullen
zij veranderd worden; maar U bent Dezelfde en uw jaren zullen
niet ophouden’.

‘Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd:
‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een
voetbank voor uw voeten’?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden
worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven?
Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij
gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven.
Want als het woord door engelen gesproken vast stond en
elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding
ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote
behoudenis veronachtzamen?...’
(Hb.1:5 - 2:3)

‘Waartoe dan de wet?
Ter wille van de overtredingen werd zij er bijgevoegd,
totdat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan;

de wet die door engelen werd verordend
in de hand van een middelaar.’

(Galaten 3:19)

‘Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd:
‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een
voetbank voor uw voeten’?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden
worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven?
Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat wij
gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven.
Want als het woord door engelen gesproken vast stond en
elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding
ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote
behoudenis veronachtzamen?...

…nadat Hij door Zichzelf de reiniging van de zonden tot stand
heeft gebracht,
gaan zitten aan de rechterhand van de Majesteit in de hoge,
hoge
(Hb.1:3b)

‘Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd:
‘Zit aan mijn rechterhand,
rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een
voetbank voor uw voeten’?
voeten’?
(Hb.1:13)

‘Ik bezweer U bij de levende God,
dat U ons zegt of U de christus bent, de zoon van God!
Jezus zei tot hem: U hebt het gezegd.
Ik zeg u evenwel: van nu aan zult u de Mensenzoon
zien zitten aan de rechterhand van de kracht
en zien komen op de wolken van de hemel.
Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei:
Hij heeft gelasterd; waarom hebben wij nog getuigen nodig?!’
(Mt.26:63-65)

‘De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is,
dat wij zo’n hogepriester hebben,
die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon
van de Majesteit in de hemelen,’
hemelen
(Hb.8:1)

‘Want tot wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
‘U
U bent mijn Zoon
Zoon,, Ik heb U heden verwekt’?
En opnieuw:
‘Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn
zijn’?
’?
En opnieuw, wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt
in de wereld, zegt Hij:
‘En laten alle engelen van God Hem aanbidden’
aanbidden’.
‘‘Want niet aan engelen heeft Hij onderworpen
de toekomstige wereld waarover wij spreken,…’
(Hb.2:5)

‘En van de engelen zegt Hij wel: ‘Hij die zijn engelen
tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur,’
maar van de Zoon:
‘Uw troon, O God, is tot in alle eeuwigheid en de scepter van
de rechtmatigheid is de scepter van uw koningschap. U hebt
gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat;
gehaat daarom heeft
God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen’.
En ‘U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn werken van uw handen.
handen Zij zullen vergaan,
maar U blijft; en zij zullen alle als een kleed verouderen,
en als een mantel zult U ze samenrollen en als een kleed zullen
zij veranderd worden; maar U bent Dezelfde en uw jaren zullen
niet ophouden’.

‘Tot wie van de engelen echter heeft Hij ooit gezegd:
‘Zit aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden stel tot een
voetbank voor uw voeten’?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die tot dienst uitgezonden
worden ter wille van hen die de behoudenis zullen beërven?’
‘Want inderdaad, niet engelen neemt Hij aan,
maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan.’
(Hb.2:16)

‘Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg
en laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind,
bazuingeschal en een geluid van woorden waarvan zij die
ze gehoord hadden, smeekten dat het woord niet tot hen zou
worden gericht, want zij konden niet verdragen wat geboden
werd: ‘Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden
gestenigd’; en zo vreselijk was het gezicht, dat Mozes zei:
‘Ik ben vol vrees en ik beef zeer’
(Hb.12:18-21)

‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion;
en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;
en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering;
en tot de bijeenvergadering van de eerstgeborenen
die in de hemelen staan opgeschreven,
en tot God, de Rechter van allen; en tot de geesten
van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen;
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond; en
tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel.’
(Hb.12:22-24)

‘Kijkt u uit dat u Hem die spreekt, niet afwijst.
Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen die op aarde
Goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij,
als wij ons afwenden van Hem die van de hemelen spreekt.
Toen deed zijn stem de aarde wankelen; maar nu heeft Hij
beloofd en gezegd: ‘Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde
doen beven maar ook de hemel’. Dit ‘nog eenmaal’ nu duidt
de verandering van de wankelbare -als gemaakte - dingen aan,
opdat de dingen blijven, die niet wankelbaar zijn’’
(Hb.12:25-27)

‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion;
en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;
en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering;
en tot de bijeenvergadering van de eerstgeborenen
die in de hemelen staan opgeschreven,
en tot God, de Rechter van allen; en tot de geesten
van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen;
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond; en
tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel.’
(Hb.12:22-24)

‘Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind, bazuingeschal en
een geluid van woorden waarvan zij die ze gehoord hadden,
smeekten dat het woord niet tot hen zou worden gericht, want
zij konden niet verdragen wat geboden werd: ‘Zelfs als een dier
de berg aanraakt, zal het worden gestenigd’; en zo vreselijk was
het gezicht, dat Mozes zei: ‘Ik ben vol vrees en ik beef zeer’
(Hb.12:18-21)

‘Want u bent niet genaderd tot de tastbare berg en laaiend vuur,
met duisternis, donderwolken en stormwind, bazuingeschal…
‘En van de engelen zegt Hij wel: ‘Hij die zijn engelen
tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur,’
vuur

‘Toen deed zijn stem de aarde wankelen; maar nu heeft Hij
beloofd en gezegd: ‘Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde
doen beven maar ook de hemel’. Dit ‘nog eenmaal’ nu duidt
de verandering van de wankelbare -als gemaakte - dingen aan,
opdat de dingen blijven, die niet wankelbaar zijn’’
U, Heer, hebt in het begin de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn werken van uw handen. Zij zullen vergaan,
vergaan
maar U blijft; en zij zullen alle als een kleed verouderen,
en als een mantel zult U ze samenrollen en als een kleed zullen
zij veranderd worden;
worden maar U bent Dezelfde en uw jaren zullen
niet ophouden’.

‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion;
en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;
en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering;
vergadering
en tot de bijeenvergadering van de eerstgeborenen
die in de hemelen staan opgeschreven,
…en tot de geesten van de tot volmaaktheid gekomen
rechtvaardigen
…wanneer Hij de Eerstgeborene inbrengt in de wereld,
zegt Hij: ‘En
En laten alle engelen van God Hem aanbidden’.
…de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van uw
koningschap. U hebt gerechtigheid liefgehad en wetteloosheid
gehaat; daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie
boven uw metgezellen’.

‘Maar u bent genaderd tot de berg Sion;
en tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem;
en tot tienduizenden van engelen in feestelijke vergadering;
en tot de bijeenvergadering van de eerstgeborenen
die in de hemelen staan opgeschreven,
en tot God, de Rechter van allen; en tot de geesten
van de tot volmaaktheid gekomen rechtvaardigen;
en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond; en
tot het bloed van de besprenkeling, dat beter spreekt dan Abel.’
Abel
(Hb.12:22-24)

‘Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens
zal diens bloed vergoten worden;
worden want naar het beeld van God
heeft Hij de mens gemaakt.’ (Gen.9:6)

‘Kijkt u uit dat u Hem die spreekt, niet afwijst.
Want als zij niet ontkomen zijn, die Hem afwezen die op aarde
Goddelijke aanwijzingen gaf, hoeveel te minder wij,
als wij ons afwenden van Hem die van de hemelen spreekt.
Daarom moeten wij des te sterker ons richten naar wat
wij gehoord hebben, opdat wij niet misschien afdrijven.
Want als het woord door engelen gesproken vast stond en
elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding
ontvangen heeft, hoe zullen wij ontkomen als wij zo’n grote
behoudenis veronachtzamen?...’

‘Want
Want u hebt volharding nodig
nodig, opdat u na
de wil van God gedaan te hebben de belofte ontvangt.’
(Hb.10:36)

‘laten
laten ook wij… met volharding de wedloop lopen
die voor ons ligt,
ligt terwijl wij zien op Jezus, de overste
leidsman en de voleinder van het geloof,
die om de vreugde die voor Hem lag,
lag het kruis heeft
verdragen, terwijl Hij de schande heeft veracht, en die
is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van God.’
God
(Hb.12:1-3)

Het geloof nu is ‘de realiteit’ van wat men hoopt,
‘het bewijs’ van wat men niet ziet
ziet.
‘Maar Hij, nadat Hij een slachtoffer voor de zonden geofferd
heeft, is voor altijd gaan zitten aan Gods rechterhand en wacht
voortaan, totdat zijn vijanden gelegd worden tot een voetbank
voor zijn voeten.’ (Hb.10:12,13)
‘…alles hebt U onder zijn voeten onderworpen’.
Want door hem alles te onderwerpen heeft Hij niets overgelaten
dat hem niet onderworpen zou zijn.
Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen;
maar wij zien Jezus, …vanwege het lijden van de dood
met heerlijkheid en eer gekroond,...’ (Hb.2:8,9)

‘Het geloof nu is ‘de realiteit’ van wat men hoopt,
‘het bewijs’ van wat men niet ziet. Want in dit geloof
hebben de ouden (een goed) getuigenis verkregen.
Door geloof begrijpen wij dat de werelden door
Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet,
niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.
Door geloof offerde Abel aan God een beter offer dan
Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij
rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis
gaf; en daardoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.’
(Hb.11:1-4)

1. Door geloof offerde Abel een beter offer…
2. Door geloof werd Henoch weggenomen…
3. Door geloof heeft Noach, een ark gereed gemaakt…
4. Door geloof gehoorzaamde Abraham…
5. Door geloof zegende Izaak…
6. Door geloof zegende Jakob…
7. Door geloof gaf Jozef bevel aangaande zijn gebeente…
8. Door geloof weigerde Mozes…
9. Door geloof kwam Rachab niet om met de ongelovigen…

En wat zal ik nog meer zeggen?

‘Door geloof is Rachab de hoer niet verloren gegaan
met de ongelovigen, daar zij de verspieders met vrede
had opgenomen.’ (Hb.11:31)
‘Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven;
maar wie terugdeinst, kan Mij niet behagen.
Wij echter behoren niet tot hen die terugdeinzen
en verloren gaan,
gaan maar tot hen die door geloof hun
leven bewaren.’
bewaren (Hb.10:38,39)

‘Het geloof nu is ‘de realiteit’ van wat men hoopt,
‘het bewijs’ van wat men niet ziet. Want in dit geloof
hebben de ouden (een goed) getuigenis verkregen.
Door geloof begrijpen wij dat de werelden door
Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet,
niet ontstaan is uit wat zichtbaar is.
Door geloof offerde Abel aan God een beter offer dan
Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij
rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis
gaf; en daardoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.’
(Hb.11:1-4)

‘…Abel werd herder van kleinvee en
Kaïn werd bewerker van de aardbodem.
En het gebeurde aan het eind van het jaar,
dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem
aan Jahweh een offer bracht.
Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen
van zijn kleinvee en van hun vet.
Jahweh nu sloeg acht op Abel en op zijn offer,
maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen
acht.’
(Gen.4:3-5)

‘Laten wij dan door Hem voortdurend een lofoffer
brengen aan God,
God dat is de vrucht van de lippen
die zijn naam belijden.
En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid
niet, want in zulke offers heeft God een welbehagen.’
welbehagen
(Hb.13:15,16)

‘Laten wij daarom dankbaar zijn daar wij deel hebben
aan een onwankelbaar koninkrijk,
koninkrijk
en zo God op een Hem welbehaaglijke wijze dienen,
met eerbied en ontzag.’
(Hb.12:28)

‘Want nog een zeer korte tijd
en ‘Hij die komt, zal komen en niet uitblijven.’
(Hb.10:37)

Leven door geloof

Abel

