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Hebreeën 12:1,2 

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen 
rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in 
de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. 
Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en 

voleinder des geloofs… 
 
Bij een wedloop staan alle lopers gespannen aan de start en zijn op maar één 
ding gefocust: als eerste het einddoel halen – de prijs winnen! Voor het oog 
van de leek hebben ze bij die start allemaal dezelfde kans. Ze hebben er hard 
voor getraind en zich meestal veel ontzegd. Wil je als topsporter, in dit geval 
als loper, je doel bereiken, dan moet je er namelijk helemaal voor gaan, er alles 
voor over hebben. De lopers aan de start hebben daar allemaal vrijwillig, maar 
bewust voor gekozen. Er kan er echter maar één de winnaar worden. Zodra het 
startschot is gevallen, moedigen de supporters hun favoriet aan. En als je dan 
wint... 
 
Het leven van de christen wordt in de bijbel vergeleken met het deelnemen aan 
een wedloop. Wil je winnen - en daartoe moedigt de bijbel niet alleen op vele 
plaatsen aan maar zegt nadrukkelijk dat het uiteindelijk om dit winnen gaat -, 
dan moet je er helemaal voor gaan. Net als bij de hiervoor beschreven wedloop 
geldt, dat wie meedoet er vrijwillig en bewust voor heeft gekozen. In dit geval: 
voor Jezus Christus. Je weet, als het goed is, waaraan je begint, begonnen 
bent. Jezus zegt in dit verband zelfs met klem, dat het goed is vooraf de kosten 
te berekenen (Luc. 14:28). Wanneer je echter, bij wijze van spreken, kijkt naar 
wat er aan de ‘christen-‘ startlijn verschijnt dan moet je er soms aan twijfelen of 
elke ‘wedloper’ dat wel heeft gedaan.  
 
Maken we het nu maar direct heel persoonlijk.  
Allereerst: heb ik bewust gekozen? Vervolgens: besef ik wat dit kiezen inhoudt, 
waar het omgaat? En dan: is het mijn verlangen om te winnen? Uiteindelijk: 
doe ik daar, voor zover het van mij afhangt, alles aan - afleggen van lasten en 
zonde? Wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief zo over het afleggen van 
lasten en zonde schrijft, dan duidt dat op eigen verantwoordelijkheid!  
 
En dan heeft hij het ook nog over ‘met volharding de wedloop lopen’.  
Onderweg kom je namelijk ook als christen, net als de echte wedloper, de man 
met de hamer tegen. Vul daar voor in ‘de duisternis’ die je wat graag 
ontmoedigt, ja, je wil laten opgeven. Maar dan hoor je de supporters! In dit 
geval ‘de wolk van getuigen’ die zelf de wedloop al hebben uitgelopen. Wie dat 
zijn? Lees Hebreeën 11. Martelaren voor het geloof die je aanmoedigen te doen 
wat zij hebben gedaan: je oog gericht houden op het doel! Of zoals de 
Hebreeën briefschrijver zegt: Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op… 
Opmerkelijk hè, dat hij dan Jezus noemt! Hij is de leidsman en voleinder van 
het geloof, meer, Hij is uiteindelijk de prijs van de roeping van God! Het gaat 
om het winnen van Hem. Ofwel: we zijn als christen bestemd voor Christus als 
de bruid voor de bruidegom.   


