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HOE?

“Laten we daarbij de blik gericht 
houden op Jezus, de 

grondlegger en voltooier van ons 
geloof”.

Hebreeën 12:2

WAT?

“Vastberaden de wedstrijd 

lopen die voor ons ligt”

Hebreeën 12:1 
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Als jij Jezus navolgt 
is jouw leven hoe 
dan ook een succes. 
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Bijbels Succes: 

o De wedstrijd uitlopen. De finish behalen.

o Je kruis opnemen en Jezus navolgen.

o Vrucht dragen = Schatten in de Hemel.

o Jezus kennen en door Hem gekend zijn.

o Voor altijd in Gods tegenwoordigheid zijn.

o De vrede en vreugde van de Heilige Geest ervaren.
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Wat is succes volgens de Bijbel?

▪ OT - Psalm 16:11 

▪ “U wijst mij de weg van het leven: 

Overvloedige vreugde in uw nabijheid, 

voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde”.

▪ NT - Johannes 17:3 

▪ “Het eeuwige leven, dat is dat zij U 

kennen, de enige ware God, en Hem 

die U gezonden hebt, Jezus 

Christus.”
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Hebreeën 13:1-17

1 Houd de onderlinge liefde in stand 2 en houd de gastvrijheid in ere, want 

zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen. 

3 Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat, en 

om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. 

4 Houd het huwelijk in ere, in alle omstandigheden, en houd het echtelijk 

bed zuiver, want ontuchtplegers en echtbrekers zal God veroordelen. 

5 Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u 

hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u 

verlaten,’ 6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is mijn 

helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?’ 
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Hebreeën 13:1-17

7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben verkondigd, neem een 
voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun levenswandel eindigt. 

8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed 
aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die 

stellingen in het geheel geen baat bij hadden. 

10 Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tent dienstdoen niet mogen eten. 

11 De offerdieren, waarvan het bloed door de hogepriester het heiligdom wordt 
binnengedragen voor het reinigingsoffer, worden buiten het kamp verbrand. 
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Hebreeën 13:1-17

12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de 

stadspoort geleden. 13 Laten we dus het kamp verlaten, ons bij Hem voegen en delen in 

zijn vernedering. 

14 We hebben hier immers geen blijvende stad, wij kijken juist verlangend uit naar de 

stad die komt. 

15 Laten we met Jezus’ tussenkomst voortdurend aan God een dankoffer brengen: het 

huldebetoon van lippen die zijn naam belijden. 16 En houd de liefdadigheid en de 

onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept. 

17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij waken over uw leven en zullen 

daarvan ook rekenschap moeten afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde 

kunnen vervullen, zodat ze geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten 

goede komen. 
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7 Koninkrijk van God Principes:

Vers 1 “Houd de Onderlinge Liefde in 

stand”.

Vers 16 “Houd de liefdadigheid en de 

onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn 

offers waarin God behagen schept”.

Johannes 13:35 ‘Aan jullie Liefde voor elkaar 

zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’



z Hebreeën 13:2 “Houd de Gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.”

Romeinen 12:13 “Bekommer u om de noden van de heiligen 
en wees Gastvrij”.



z Hebreeën 13:3 “Bekommer u om de 
gevangenen alsof u samen met hen 
gevangenzat, en om de mishandelden alsof u 
zelf mishandeld werd”. 



z Hebreeën 13:4 
“Houd het Huwelijk in ere, in alle 

omstandigheden, en houd het echtelijk bed zuiver, 
want ontuchtplegers en echtbrekers zal God 

veroordelen”. 
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Hebreeën 13:5,6 
Laat uw leven niet beheersen door Geldzucht, neem 

genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: 

‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten,’ 
6 zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: ‘De Heer is 

mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen 
mij kunnen doen?’
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▪ 1 Tim. 3:1 Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. 2 De mensen zullen egoïstisch zijn, 

geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor 

hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten.

▪ 1 Tim. 6:5 “die van de waarheid beroofd zijn en denken dat het geloof 

hun geldelijk gewin brengt.”

▪ 1 Tim. 6:6 Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. 

7 Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit 

meenemen. 8 Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. 

9 Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten 

prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten 

en ten onder doen gaan. 10 Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich 

daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze 

zichzelf veel leed berokkend.
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▪ Hebreeën 13:7 Denk aan uw leiders, die het woord van God aan u hebben 

verkondigd, neem een voorbeeld aan hun geloof en kijk vooral goed hoe hun 

levenswandel eindigt. 

▪ Hebreeën 13:17 Gehoorzaam uw leiders en schik u naar hen, want zij 

waken over uw leven en zullen daarvan ook rekenschap moeten afleggen. 

Zorg ervoor dat zij hun taak met vreugde kunnen vervullen, zodat ze 

geen reden tot klagen hebben: dat zou u zeker niet ten goede komen. 



z Hebreeën 13:9
Laat u niet misleiden door allerlei 

vreemdsoortige leerstellingen; we doen er 
goed aan ons te laten sterken door genade.
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Zeven Koninkrijk van God principes 

voor een succesvol leven

• Punt 1 Heb lief – onderlinge liefde

• Punt 2 Wees gastvrij – open je huis

• Punt 3 Toon barmhartigheid 

• Punt 4 Seksualiteit: Houd het huwelijk in ere 

• Punt 5 Rentmeesterschap: Word niet verleid door geldzucht…

• Punt 6 Kerkstructuur - Denk aan je leiders 

• Punt 7 Bijbel - Let op valse leer
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Hebreeën 13:14 - We hebben hier 
immers geen blijvende stad, wij kijken juist 

verlangend uit naar de stad die komt. 

ONS

VOORUITZICHT
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Hebreeën 13:8
Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, 

vandaag en tot in eeuwigheid!




