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Een vakantiepreek. Hoe begin je daaraan? In sommige parochies kiest men er 

radicaal voor om niet te preken in de zomer. Het is vakantie toch? Soms biedt 

een liedje van een Westvlaamse bard een gesmaakte oplossing. 

Hoe anders ging het eraan toe bij de eerste Christenen, zo hoorden we in de 

eerste lezing. De brief aan de Hebreeën is een prachtig voorbeeld van 

christelijke prediking; maar alles samen toch al vlug 15 dichtbedrukte 

bijbelpagina’s. De brief komt maar zelden aan bod in onze Herentse 

gemeenschap. Hoog tijd dus om er vijf minuutjes bij stil te staan. 

Wat weten we over deze brief? Wie heeft hem geschreven? Wie zijn die 

Hebreeën? En, waarover gaat die lange preek? 

De eerste lezing werd aangekondigd als ‘de brief aan de Hebreeën’. Wie zijn die 

Hebreeën naar wie de brief traditioneel genoemd is? Wel, dat weten we niet 

zeker. In de tekst zélf is er geen sprake van Hebreeën, joden of ‘heidenen’. De 

auteur richt zich tot christenen zonder zich te bekommeren over hun afkomst. 

Wel is duidelijk dat het niet gaat over recente bekeerlingen, maar over mensen 

die al langere tijd christen zijn. 

Eigenlijk weten we ook niet zeker wie deze brief geschreven heeft. Maar als we 

aanwijzingen in de traditie, de inhoud en de stijl samenleggen, zijn er sterke 

argumenten die aangeven dat de auteur behoorde tot iemand uit de omgeving 

van de apostel Paulus. Heel waarschijnlijk geschreven 30-35 jaar na de dood van 

Jezus. 

Onzekerheid over de auteur en over het doelpubliek, en toch behoort deze brief 

tot het Nieuw Testament. 

Wat officieel wel en niet tot het Nieuw Testament behoort, werd vastgelegd aan 

het einde van de vierde eeuw, de zogenaamde canon van het Nieuwe Testament. 

Hiervoor hanteerde men vier criteria: het document moest kort na het leven van 

Jezus geschreven zijn (± tot het jaar 100), het moest door een apostel of een 

metgezel van een apostel geschreven zijn; het moest orthodox zijn en, ten slotte, 

moest het een brede erkenning genieten in de meeste vroegchristelijke 

gemeenten. Op basis daarvan haalden bijvoorbeeld het esoterische ‘evangelie 

volgens Judas’, het 4de-eeuwse ‘evangelie volgens Nicodemus’ en alle andere 

zogenaamde apocriefe geschriften de canon niet. Die apocriefe evangelies en 

brieven komen vaak tegemoet aan de behoefte van de christengemeenschap om 

meer te weten over dingen waarover het Nieuwe Testament zwijgt of weinig 

zegt: de kinderjaren en de directe familie van Jezus, de avonturen van de 



apostelen in verre landen, enzovoort. In deze apocriefe geschriften is het 

vertellende, legendarische en ook het fantastische element vaak een stuk sterker 

dan in het Nieuw Testament zelf. Maar onze Hebreeënbrief voldeed blijkbaar 

wel aan de belangrijkste criteria en kreeg – samen met 26 andere brieven en 

evangelies - wel zijn plaats in de NT- canon. 

Deze fraaie preek, die dus gecomponeerd werd door een rondreizende apostel, 

en verzonden is als schrijven aan de gemeenten ergens ver weg, deze preek gaat 

dieper in op wie Jezus is als de Christus. Een soort christologie dus. En de eerste 

lezing die we vandaag lazen benadrukt hoe christenen op die christologische leer 

moeten reageren: in 1 woord: met geloof. We hoorden een beschrijving van het 

geloof, met name het geloof van de aartsvaders en aartsmoeder Sara. Ze worden 

ten tonele gevoerd als mensen die ‘door het geloof’ hebben gehandeld. 

In de Hebreeënbrief betekent geloof iets wat je inspireert en doet verlangen naar 

een beter vaderland (v16). Maar dat hemelse vaderland kunnen we als mensen 

enkel bereiken als voorbijganger. Letterlijk staat er: als parochianen (vers 13). 

Het Griekse woord paroikein, waarvan ons woord parochie is afgeleid, betekent: 

ergens tijdelijk verblijven. De parochie is in de vroegchristelijke tijd een 

gemeenschap van voorbijgangers, van mensen die onderweg zijn. 

Vele dingen, mensen en gebeurtenissen doen ons verstarren in het status quo: de 

klimaatopwarming, de toenemende vreemdelingenhaat, de financiële 

onzekerheid, ruzie met een buurman, zorgen om de toekomst van onze relatie of 

onze kinderen… Wat houdt ons dan gaande? Hoe kunnen we ook in die situatie 

‘voorbijgangers’ blijven, die werken aan dat betere land? Parochianen in de 

oorspronkelijke betekenis van het woord. Wat zet onze verstramde knoken in 

beweging? Hoe geraken we uit ons wereldje van het eigen genoeg? Wat voedt 

ons verlangen en houdt ons visioen scherp? Alleen al daarom is het belangrijk 

op zondagen samen te komen en zo ons ondergestofte geloof op te delven, zodat 

we in de week niet vast komen te zitten of verzanden in tegenslag, 

ontgoocheling; en voorbij de machteloosheid en verbittering kunnen. 

De Hebreeënbrief roept ons op om als christenen voorbijgangers te blijven, 

mensen van de weg, geïnspireerd door ons geloof en aangetrokken door dat 

visioen van een betere wereld. Heel concreet in ons dagelijks leven, op ons 

werk, in de familie. Ook, en misschien met extra aandacht, in deze vakantietijd. 
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