Moet de hemel gereinigd worden?
Hebreeën 9:23
Bron : Een overdenking over de Brief aan de Hebreeën, door J.C. Reumerman,
Uitgave “Uit het Woord der Waarheid”, p. 349-351. ISBN 978 90 5907 315 9.
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Voetnoten door M.V.

“En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van
bloed vindt er geen vergeving plaats. 23 Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen
van de dingen die in de hemelen zijn, hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse
dingen zelf door betere offers dan deze” (Hebreeën 9:22-23).
Zoals we in de verzen 18-21 overdacht hebben wordt met “de afbeeldingen van de dingen die in de
hemelen zijn” bedoeld: de tabernakel in de woestijn en al de voorwerpen die voor de eredienst gebruikt werden. Voor de reiniging daarvan kon worden volstaan met het toepassen van het bloed van
offerdieren.
“Maar de hemelse dingen zelf”. Voor “de hemelse dingen zelf”, waarvan de tabernakel en de voorwerpen een type zijn, was echter heel wat meer nodig, namelijk het bloed van het offer van Christus
Zelf, in ons vers met “betere slachtoffers”1 aangeduid.
Waarom moesten “de hemelse dingen zelf” gereinigd worden? In Job 1 en 2 lezen we bijvoorbeeld
dat de satan toegang had tot een plaats waar ook de engelen, met “zonen van God”2 aangeduid, voor
Gods aangezicht bijeenkwamen. Deze plaats in de (geschapen) hemelen moeten we echter niet verwarren met “het Vaderhuis” (Johannes 14:2) – de ongeschapen en eeuwige woonplaats van de drieenige God!
In Efeziërs 6 is sprake van de geestelijke strijd van de gelovigen tegen “de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
hemelse gewesten” (vs. 12). Sinds de zondeval (Genesis 3) is de satan de “de vorst van deze wereld” en “de god van deze eeuw” (zie Johannes 14:30: 2 Korinthiërs 4:4) en verkeren hij en zijn
engelen in “de hemelse gewesten”3; deze uitdrukking omvat alles wat het karakter van de ‘hemel’
heeft, letterlijk: “hemelse gewesten”.
In Openbaring 12 kunnen we lezen dat de satan en zijn engelen echter daaruit geworpen zullen
worden:
“Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook
de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in
de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die
duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en
zijn engelen werden met hem neergeworpen. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu
is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus,
want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun
getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. 12 Daarom, verblijd u, hemelen, en
u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden ge1
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komen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft” (Openbaring
12:7-12).
Deze gebeurtenissen maken ons duidelijk waarom ook “de hemelse dingen zelf” gereinigd moesten
worden. Meer in het algemeen kunnen we zeggen dat de hemelen mede verontreinigd werden toen
de zonde haar intrede deed in Gods schepping, te beginnen met de duivel “totdat er ongerechtigheid
in u gevonden werd”4 (Ezechiël 28:15; Jesaja 14:12-14); vervolgens toen Adam en Eva zich door de
duivel (via de slang) lieten verleiden en tegen Gods uitdrukkelijke gebod zondigden (Genesis 3).
Elifaz, één van de drie vrienden van Job, merkte op: “zelfs de hemel is niet zuiver in Zijn ogen”
(Job 15:15), en later zei Bildad: “de sterren zijn niet zuiver in Zijn ogen” (Job 25:5). Deze “hemelse
dingen” behoren tot “alle dingen” die verzoend (d.w.z. tot God teruggebracht) zullen worden door
“door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen
die in de hemelen zijn” (Kolossenzen 1:20b). Dit is nog toekomst en zal op zijn laatst in de eeuwige
toestand vervuld zijn.
Voor de “mensen” die geloven (in tegenstelling tot “de dingen”), geldt echter dat ze nu al verzoend
zijn: “En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte
daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood” (Kolossenzen 1:21-22a).
“… betere offers”. De volgende verzen beschrijven wat daarmee bedoeld wordt: Christus en Zijn
offer, waarmee Hij alle offers van het Oude Testament niet alleen vervulde, maar zelfs oneindig ver
te boven ging. Dit betreft de innerlijke waarde van het offer van de Heer Jezus op zichzelf en de
toepassing daarvan.
De oneindige waarde en kracht van het bloed blijken wel uit de volgende Schriftplaats: “het bloed
van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Johannes 1:7). Als het gaat om de toepassing, dan lezen we bijvoorbeeld van gelovigen die zullen leven na de opname van de Gemeente:
“En zij hebben hem [dit is de duivel, de aanklager van onze broeders] overwonnen door het bloed
van het Lam” (Openbaring 12:11).
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Zie de viervoudige val van satan: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/val-Satan.pdf en “Zijn demonen gevallen engelen?”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/demonen-engelen.pdf .
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