
Hebreeën 10:19-39 

1. Lees Deuteronomium 32 

2. Hebreeën 10:19 – 39 en Hebreeën 3-6 vertonen een aantal overeenkomsten. 

 Zoek er eens een aantal. 

3. Hoe zie je ook in dit Bijbelgedeelte weer een tegenstelling tussen het oude en het nieuwe 

verbond? 

4. Aan welk Schriftgedeelte heeft de schrijver onder andere gedacht? Welke verzen uit de 

Tenach citeert hij? 

5. Lees nogmaals Deuteronomium 18:15-22 en Handelingen 3:22, 23 en 7:37. Welke twee 

personen worden er tegenover elkaar/naast elkaar gezet? 

6. In Hebreeën 10:22-24 gebruikt de schrijver ‘geloof, hoop en liefde’. Waar doet hij dit nog 

meer in deze brief? 

7. Hoe kan dit wijzen op het schrijverschap van Paulus? (Zoek nog eens wat gedeelten op waar 

je deze drie woorden duidelijk met elkaar in verband vindt.) 

8. Een ander belangrijk woordje in dit gedeelte is ‘vrijmoedigheid’. Paulus gebruikt het woordje 

in dit deel tweemaal. Waar doet hij dit nog meer in deze brief? 

9. De betekenis van ‘vrijmoedigheid’ wordt met het oog op Hebreeën 10 wel het mooist 

weergegeven in de Septuagint in Leviticus 26:13. Welke woorden zijn daar met parrèsia 

vertaald? 

10. In welke brief vinden we dit woordje ook viermaal terug? 

11. Hoe is het in die brief gebruikt? 

12. ‘Zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert’ (Heb. 10:25) Welke dag? 

13. Waaruit kan je dat nog meer afleiden in dit hoofdstuk? 

14. Paulus spreekt in vers 36 weer van ‘de beloftenis’. Dat wijst ook weer terug naar hebreeën 6 

en de belofte van Abraham. Hoe heeft Abraham de belofte gekregen? 

15. Hoe is hij voor de gelovigen een voorbeeld? Zie ook Jakobus 5:7, 8.  



Vrijmoedigheid in Hebreeën 

Heb. 3:6 Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden 

 Heb. 4:16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade 

Heb. 10:19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom 

door het bloed van Jezus  

Heb. 10:35 Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg 

 

 

Vrijmoedigheid in 1 Johannes 

1 Joh. 2:28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij 

vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn 

toekomst. 

1 Joh. 3:21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot 

God. 

1 Joh. 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van 

het oordeel, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld. 

1 Joh. 5:14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar 

Zijn wil, Hij ons verhoort. 


