
Hebreeën 2:3a
…hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij

geen ernst maken met zulk een heil…

Het Grieks  is ondubbelzinnig duidelijk  in het gebruikte werkwoord  (ekpheugō) dat de NBG vertaalt met  'ontkomen'. De
betekenis komt waarschijnlijk nog duidelijker naar voren wanneer het oorspronkelijke werkwoord vertaald zou zijn met
'ontvluchten' of 'ontsnappen'. Immers, dan klinkt daardoor iets meer de zwaarte van dreiging. De dreiging van het in
iemands handen kunnen vallen, hier dan die Iemand met hoofdletter, God zelf. Je zou nu kunnen verwijzen naar Romeinen
2:3 waar Paulus spreekt over het 'wellicht rekenen van de mens Gods oordeel te kunnen ontgaan'.

Ik zal de eerste zijn die toegeeft dat je nu uitkomt bij een onderwerp dat binnen christelijke kring allerminst de populariteits-
prijs zal winnen. Wat graag wordt wat 'oordeel' aangaat terug verwezen naar vroegere, gruwelijke tijden waarin de mens
met hel en verdoemenis werd gedreigd. Nee, nu wordt algemeen als norm geaccepteerd, dat waar op gewezen moet
worden Gods grenzeloze liefde is, zijn onherroepelijke genade. Als het Woord spreekt over 'heil' dan gaat het toch ten
diepste daarom?  Het kan, denk ik, geen kwaad om vers 1 tot en met 4 van Hebreeën 2 eens rustig door te lezen en vooral
goed tot je te laten doordringen. Als vanuit vers 1 één begrip het huidig christelijk tijdsbeeld schetst dan is het wel 'afdrijven'.
Wanneer je vervolgens kijkt naar de context, dan blijkt het om niets minder te gaan dan: het afdrijven van het Woord. Hoe
pijnlijk reëel schetst dit het beeld van wat er in de gemeente aan de hand is. Wordt Gods Woord werkelijk nog op alle
terreinen serieus genomen? Ik zou nu allerlei ethische kwesties als voorbeeld kunnen noemen en benoemen in het licht
van Gods Woord, maar ik beperk me tot het in het gekozen tekstdeel genoemde begrip 'heil'.

Het is ronduit schokkend te noemen hoe gemakkelijk met dat begrip en vooral met wat daaraan ten grondslag ligt, het
kruis - het offer van Jezus Christus, wordt omgesprongen. Met oordeel en de mogelijkheid verloren te kunnen gaan,
wordt, na het loslaten van een spreken over zonde en zondaar zijn, hoe langer hoe minder gerekend. Vanuit de meest
onverdachte orthodoxe hoek kun je uitingen horen van onverbloemde sympathie voor de gedachte dat naar alle waar-
schijnlijkheid, afgaande op Gods liefde en genade, het best is voor te stellen dat alle mensen uiteindelijk behouden zullen
worden. Waarom dan inderdaad nog 'aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben'? Afdrijven? Je moet niet lief-
deloos overdrijven! Maar, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt dat op 'elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtma-
tige vergelding' zal volgen (vers 2b). Besef ik nog dat het vreselijk is te vallen in de handen van de levende God (Hebr.
10:31)? En dat terwijl Hij het heil aanbiedt? Maak er dus toch maar ernst mee!

Gebed
Hemelse Vader dank u voor het offer van uw Zoon voor mij. Geef dat uw Geest mij van de ernst en inhoud dusdanig over-
tuigt, dat ik er ernst mee maak - uw Woord leef in de praktijk van alle dag. Dat ik in deze toezie op mezelf omwille van Uw
naam en eer. In Jezus naam, amen.
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