
Hebreeën 6:18-20

…om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.
Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het

voorhangsel, waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan…

Waartoe een anker dient, zal een ieder naar mag worden aangenomen wel duidelijk zijn. Geen schip kan er zonder! Je
legt er een schip mee vast en zorgt er zo voor, dat het niet kan afdrijven. In het gekozen tekstgedeelte worden enkele bij
het anker passende kwaliteiten genoemd: 'veilig en vast'. Terwijl de garantie voor de zekerheid van deze kwaliteiten een
concrete plek wordt gegeven: 'binnen het voorhangel', waar Jezus is. Het anker zelf blijkt volgens de schrijver van de He-
breeënbrief 'de hoop' te zijn. Niet alleen het gebruik van het bepalend lidwoord 'de' geeft inhoudelijke duiding aan 'hoop',
maar in het bijzonder ook de toevoeging 'die voor ons ligt'.

Hebt u de hoop gegrepen die voor u ligt? Hebt u enig idee waarbij het hier om gaat? Het raakt hét oorspronkelijke doel
van God met het mens-zijn - de zin van ons zijn. De Bijbel laat weten dat God de mens oorspronkelijk heeft bedoeld en
bestemd voor Jezus Christus. De zin van het zijn van elk mens is daarin gelegen. Om die reden heeft elk mens een inge-
schapen Godsbesef. God wilde de mens in relatie tot zijn Zoon. Een relatie die in de Bijbel met het huwelijk wordt verge-
leken. Meer nog, het huwelijk heeft God zelf vanaf Genesis 2:24 (vergelijk Paulus in Efeze 5:32) als metafoor van dit doel
gegeven. Elke ethische inbreuk daarop is een schofferen van Gods doel en ten diepste zijn daaraan ten grondslagliggen-
de liefde. Een liefde die Hij bij uitstek toonde in het geven van zijn eniggeboren zoon om de mens, die door de zondeval
dit oorspronkelijke doel miste, de kans te geven opnieuw in relatie tot Hem en met Christus te komen: Alzo lief heeft God
de wereld gehad… (Joh. 3:16).

Het offer van Jezus Christus, zijn kruisdood, opende de weg tot Gods volle doel - er is hoop! Meer, er is 'de hoop die voor
ons ligt' - het huwelijk met de Zoon van God. Bestemd als bruid voor de bruidegom. Bestemd voor de troon. Wie buigt bij
het kruis, het offer van Jezus Christus voor zich aanvaardt vanuit het diepe (zonde)besef dat er een breuk is in de relatie
met God, die wordt niet alleen wedergeboren zegt Petrus, maar wedergeboren tot (1 Petr. 1:3b) een levende hoop.

Het is het lijden en sterven van de Zoon van God geweest, zijn gehoorzaamheid daarin aan de Vader, die Hem, Jezus,
het recht op koningschap gaf - de inhoud van de naam Christus. Hij zit binnen het voorhangsel naast de Vader als voorlo-
per. Dat laatste betekent dat er meer mogen volgen. Wie? Degene die wedergeboren is tot de levende hoop. Dat is de
hoop die doet leven! Dat is de hoop die, als je die hebt gegrepen, een vast en zeker anker blijkt in juist moeilijke omstan-
digheden, als het levensschip los lijkt te willen slaan. Dat anker, die hoop is geborgd in Jezus, vast en zeker. Ervaart u
dat? Het is Gods verlangen voor u!

Gebed
Hoe concreet uw verlangen is dat wij, als uw kinderen, de hoop die voor ons ligt als anker zullen vastgrijpen, wordt maar
al te duidelijk in de gekozen tekst woorden voor deze week. U legt in die woorden de verantwoordelijkheid daarbij aan
onze kant, maar dat wel onder de verzekering van 'vast en veilig' van uw kant. U staat borg voor ons met uw naam, Je-
zus. Ons leven is met u verborgen in God. Dank voor die geweldige zekerheid. Amen.
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