
Binnengaan in zijn rust



Zo gaf de HEERE aan Israël heel het land dat 
Hij gezworen had hun vaderen te geven. Zij 
namen het in bezit en woonden erin. En de 
HEERE gaf hun rondom rust, overeenkomstig 
alles wat Hij hun vaderen gezworen had..

Jozua 21:43-44 (HSV)



Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, 
zou God daarna niet gesproken hebben over 
een andere dag.Er blijft dus nog een 
sabbatsrust over voor het volk van God, want 
wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf 
ook van zijn werken gerust, zoals God van de 
Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust 
binnen te gaan, opdat niemand door het volgen 
van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten 
val zal komen.

Hebr. 3:8-11 HSV



Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, 
indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart 
niet, zoals bij de verbittering, op de dag van 
de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw 
vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de 
proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig 
jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op 
dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen 
zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet 
gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn 
gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!
Hebr. 3:7-11 HSV.



Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers 
de rust binnen, zoals Hij gezegd 
heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: 
Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat 
terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging 
van de wereld voltooid zijn. Want Hij heeft 
ergens over de zevende dag als volgt 
gesproken: En God heeft op de zevende dag 
van al Zijn werken gerust. Hebr. 3:3-4
Hebr. 3:3-4.



Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het 
volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan 
is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, 
zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan 
beijveren om die rust binnen te gaan, opdat 
niemand door het volgen van dit voorbeeld van 
ongehoorzaamheid ten val zal komen.

Hebr. 3:9-11 HSV



Want wij hebben deel aan Christus gekregen, 
als wij tenminste het beginsel van de vaste 
grond van het geloof tot het einde toe 
onwrikbaar vasthouden,

Hebr. 3:14 HSV



Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen 
te gaan, opdat niemand door het volgen van dit 
voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal 
komen. Hebr. 4: 11 HSV



Bedreigingen bij het binnengaan 
in de rust

Twijfel: “Zo zien wij dat zij niet 
konden ingaan 
vanwege hun ongeloof” (Hebr. 3:19)

Antigif: “de levende God” (3:12), 
“zijn werken gezien” (3:9), “de 
Hogepriester die de hemelen is 
doorgegaan” (4:14)



Bedreigingen bij het binnengaan 
in de rust
 Opstandigheid (3:8), zonde (3:13), 

ongehoorzaamheid (4:11)
 Antwoord: Daarom moest Hij in alles aan 

Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en een getrouw Hogepriester 
zou zijn in de dingen die God betreffen, 
om de zonden van het volk te verzoenen. 
Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen 
Hij verzocht werd, kan Hij hen die 
verzocht worden, te hulp komen.

 Hebr. 2:18 HSV



Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw 
hart niet.

Hebr. 4: 7 HSV



Want wij hebben geen Hogepriester Die geen 
medelijden kan hebben met onze 
zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde 
wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot 
de troon van de genade, opdat wij 
barmhartigheid verkrijgen en genade vinden 
om geholpen te worden op het juiste tijdstip.
Hebr. 4:15-16 HSV


