
Verankerd in God
De brief aan de Hebreeën is gericht aan christenen die van hun anker los dreigden te raken en 
daarom uit de koers dreigen te raken. Waarschijnlijk ging het voornamelijk om Joden die de opgestane
Jezus als de door God gezonden Messias hadden aanvaard. Ze waren christen geworden, maar 
konden toch niet loskomen van hun verleden. En misschien zijn er ook onder ons wel die daarmee 
worstelen.

Dan wijst de Hebreeënbrief ons erop dat we niet achterom moeten kijken, maar vooruit, naar de hoop 
die voor ons ligt. Dat we erop gericht moeten zijn om die hoop vast te houden, want: Deze hoop 
hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom,
achter het voorhangsel (Hebreeën 6:19). 

De hoop van de gelovigen is dus een anker voor onze ziel.

Wat zegt dat beeld van het anker? Denk maar aan een groot zeeschip. Dat heeft een anker. Dat ziet 
er ongeveer zo uit. Als het schip vaart, is het anker opgetrokken of ligt het in het schip. Maar wanneer 
het schip stilligt, gaat het anker overboord. Dat anker haakt dan vast in de zeebodem. En het anker 
houdt het schip op zijn plaats.

Natuurlijk is het dan wel belangrijk waarin het anker rust. Wanneer het de grond niet raakt, maar los in 
het water hangt, heeft een anker geen nut. Maar wanneer het op de bodem van de zee ligt en zich in 
de bodem ingraaft, dan geeft het houvast en zekerheid. Zelfs in ruw weer.

Nu noemt Hebreeën 6 de hoop een anker voor de ziel. Hoop als vastheid, de hoop op God verankert 
ons in God en in Jezus Christus. Vast en onwrikbaar verbindt dat anker ons aan wat er in het 
binnenste heiligdom gebeurt.

Nu weten wij wel allemaal wel wat achter dat voorhangsel gebeurde. Daar stond de ark van Gods 
verbond, met daarop het verzoendeksel. En ieder jaar weer ging de Hogepriester op de Grote 
Verzoendag dat heilige der heiligen binnen om bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel en zo 
verzoening te doen voor de zonde van Israël.

De Hebreeënbrief gebruikt dat beeld om ons te laten zien waar onze zekerheid grond vindt. Namelijk 
in de verzoening van onze zonden door het bloed van Jezus Christus. Dus in de gewilligheid van 
Jezus Christus en in de verzoeningsgezindheid van God de Vader. Dat maakt dat anker het beeld van
het onvoorwaardelijke vertrouwen, dat de Heilige Geest door Gods genade in ons hart werkt.

Een anker houdt het schip op zijn plaats, maar dat betekent niet dat je op dat schip niets merkt van de 
weersomstandigheden. Het schip ligt niet stil, maar beweegt soms gevaarlijk. Nee, het schip ligt niet 
stil, maar de grond waarin het anker zich heeft ingegraven wel. Dat is vast, stil en onbeweeglijk. 

Wie nog nooit gevaren heeft, zal misschien angstig zijn en denken dat het misgaat, maar een ervaren 
zeeman zal hen dan troosten en bemoedigen door te wijzen op dat anker. Zolang het anker houdt, is 
het schip veilig.

Zo mogen wij ook elkaar troosten en bemoedigen wanneer stormen ons leven teisteren. Zolang het 
anker houdt, vastligt in de grond, in de rots die Christus is, ben je veilig. Wanneer je vertrouwt op het 
werk van de Heere Jezus, is er hoop, is er zekerheid en toekomst. Want om Jezus’ wil zal God 
vergeven.

Daarom, wie het anker van de hoop tot achter het voorhangsel werpt, bouwt zijn hoop op God alleen. 
Want je werpt dat anker op een plaats die je niet kunt zien en waar je nog niet kunt komen. De enige 
zekerheid die je hebt is Gods Woord en beloften. Die betrouwbare beloften, dat eenieder die in Jezus 
Christus gelooft niet verloren zal gaan, maar het eeuwige leven zal hebben.

Die belofte geeft vastheid, ook wanneer we in de storm van het leven nog weleens heen en weer 
geslingerd worden. Haal je anker dan niet op, maar laat het rusten in het werk van de Hogepriester 
Die God Zelf heeft aangewezen om verzoening te doen. Niet met het bloed van stieren of bokken, 
maar met Zijn eigen bloed.

Wie op dat offer zijn hoop, zijn vertrouwen zet, is tot in eeuwigheid veilig verankerd in God!
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