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Een verterend vuur
God is liefde 7
Wat moeten we – als we ernaar verlangen om de onvoorwaardelijke liefde
van God echt te leren kennen – aan
met de vlammende woorden uit
Hebreeën 12 vers 29? ‘Onze God is een
verterend vuur!’ Het zijn woorden waar
we niet omheen kunnen omdat ze een
dimensie van Gods karakter zichtbaar
maken die door heel de Bijbel heen een
plek heeft (zie bv. Heb. 10:31; Ps. 2:12;
Ps. 90:11; Ps. 88:8).
Toorn van God
We vinden het volkomen logisch als
mensen boos, woedend worden over
onrecht en liefdeloosheid. Waarom vinden we het dan zo moeilijk dat ook
God toorn kent? Het is belangrijk om
te zien dat Gods toorn zijn gekwetste
liefde is: waar Gods liefde op onze liefdeloosheid stuit, daar vlamt Gods woede op.
Hebreeënbrief
De uitspraak over het verterende vuur
moet in het geheel van de brief gelezen
worden. Drie kenmerken van de brief:
- Christocentrisch: Jezus staat centraal, vanaf het begin (1:1-4): in Hem
schittert Gods luister! Zie ook: 3 vers 1
en 12 vers 2. We leren Jezus in de brief
vooral kennen en ervaren als hogepriester (4:14-10:18).
- Oudtestamentisch: de brief bevat
talloze citaten uit en verwijzingen naar
het Oude Testament. Ook 12 vers 29 is
een citaat, uit Deuteronomium 4 vers
24. Doel van de brief is hiermee te laten
zien dat het nieuwe verbond veel beter
en rijker is dan het oude verbond,
dankzij Jezus.
- Ernstig: de toon van de brief is heel
ernstig, het gaat om heel wezenlijke
dingen. De schrijver ziet in de gemeente het gevaar dat Gods kinderen de
genade dreigen te verliezen (zie: Heb.
2:1-3; 3:12-14, 4:1, 6:11-12; 10:26-31).
‘Onze God is een verterend vuur’: we
voelen in deze woorden de laatste ernst
branden. De genade staat op het spel!

De liefde is een vlammend
vuur, een laaiende vlam.
– Hooglied 6:8 –

Hebreeën 12:14-29
Om 12 vers 29 te begrijpen moeten we
de weg er naartoe eerst afleggen, vanaf
vers 14. Ook hier is er een ernstige
toon: ‘Zorg ervoor dat niemand zich de
genade van God laat ontgaan’ (15). Dat
gevaar wordt zichtbaar in: een giftige
kiem die onrust veroorzaakt, een
besmettelijke bitterheid. Als we dat zien
in ons persoonlijke leven of in het leven
van de gemeente, dan zijn we in de
gevarenzone. Ook overspel en minachting voor het heilige zijn daarvan signalen, met als voorbeeld Esau (16-17).
En dan zien we ook ‘een laaiend en
alles verzengend vuur’ in het Oude Testament, want dit is een verwijzing naar
Exodus 24 vers 17: ‘De Israëlieten
zagen de majesteit van de HEER, als
een laaiend vuur op de top van de berg’.
Een angstige en indrukwekkende ervaring is dat geweest (18-21). Echter: de
Hebreeën staan nu juist niet voor een
berg die laait van vuur, maar voor de
Sionsberg (22-24). Ze staan ten diepste
voor Jezus, die het vuur van de hel voor
ons is doorgegaan. Jezus’ bloed spreekt
krachtig!
Opnieuw is er de ernst: wijs Jezus,
Gods eigen Woord (vgl. 1:1-2), niet af
(25)! Want in Jezus komt het onwankelbare koninkrijk (28) naar ons toe:
het koninkrijk van Gods liefde, het
koninkrijk waarin we leren om vol ontzag en eerbied Gods hartstochtelijke
liefde te aanvaarden en te delen.
Onze God: hartstochtelijke liefde
Als we de weg zo hebben afgelegd van
vers 14 naar vers 29, kunnen we zeggen: het vuur staat niet in de eerste
plaats voor Gods toorn, maar voor zijn
hartstochtelijke, compromisloze, gepassioneerde liefde (Hooglied 6:8) waarmee Hij ernaar verlangt dat we het
onwankelbare koninkrijk aanvaarden.
Zijn liefde is geen laat-maar-waaienliefde maar een vlammend-brandende
liefde. Het vuur is niet het vuur van de
macht (‘En je zult doen wat ik je zeg!’)
maar het vuur van de hartstocht. Het
verterende vuur is de brandende liefde
die alle liefdeloosheid (of: Geesteloosheid, of: Jezusloosheid) weg wil branden.
Onderlinge liefde
Direct aansluitend staat er dan in
Hebreeën 13 vers 1: ‘Houd de onderlin-
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Wie van ons kan wonen in
verterend vuur? Wie kan
wonen in vuur dat eeuwig
brandt?
– Jesaja 33:14 –

ge liefde in stand’! Daar gaat het om in
het onwankelbare koninkrijk: dat we
elkaar liefhebben vanuit de vlammende, hartstochtelijke, gepassioneerde
liefde van God, die we leren kennen in
Jezus, die we leren ervaren door het
vuur van de Geest.
Gebed: Heer ons God, wat vlamt uw
brandende liefde! We zijn ervan onder
de indruk en we voelen de ernst waarmee U ons aanspreekt in uw Woord.
Heer, leer ons uw onwankelbare koninkrijk te zien en er in te leven. Laat onze
hoofden en harten tintelen als we zo uw
brandende en compromisloze liefde ons
leven zien binnenkomen. En geef ons
door uw Geest dat we vóór alles ontvankelijk mogen zijn voor uw hartstochtelijke woorden van bemoediging. Want dat
is uw verlangen: dat we bemoedigd worden om te leven van uw krachtige liefde
die al onze liefdeloosheid wegbrandt.
Dank U voor wat Jezus hierin voor ons
betekent: Hij heeft ons verlost van uw
brandende toorn en ons gebracht in het
koninkrijk van uw brandende liefde.
Amen.

Bronwater in de kleine groep
• Lees samen Hebreeën 12:14-13:2.
Wat treft je het meest?
• Wat zijn jouw eigen gedachten bij
het beeld van het verterende vuur?
• Wat is de plaats van Gods toorn in
de Bijbel en in jouw geloofsleven?
• Waarin herken de brandende, vlammende, hartstochtelijke, gepassioneerde
liefde van God?
• Hoe draag jij er zorg voor dat je
hem die spreekt (God in Jezus) niet
afwijst?
• Hoe kunnen we elkaar helpen om te
branden van liefde?

