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Mijn proefschrift bevat studies over een bijbels tekst uit het Nieuwe Testament, ‘ brief aan de 
Hebreeërs’. De brief aan de Hebreeërs is een van de boeken in het Nieuwe Testament en werd in 
mijn studies geanalyseerd door in context gebracht te werden met de midden oostelijke mediatie. In 
Hebreeuws werd Jezus als mediator, of hoewel bemiddelaar, tussen mens en God beschuit. Met 
hulp van mijn studies wil ik antwoord kunnen geven op de vraag of het de brief van de Hebreeërs 
beter te begrijpen is als we de achterliggende betekenis van het word mediatie, zo hoe het in het 
midden oostelijke cultuur gebruikt werd, bij betrekken.   
 
Ik heb kunnen aantonen dat “wasta” ( arabist en betekent “mediatie” en “connecties”) zich ontvouwt 
als een samenspel van culturele en sociale realiteit van het leven in het Midden - Oosten , die als het 
om de brief van de Hebreeërs gaat, hun onderlinge verbondenheid als een vruchtbare lectuur 
omgeving ervaren. Bemiddelen is essentieel in het dagelijkse leven als het erop aan komt. Als je de 
bijbels auteur van de brief aan de Hebreeërs gelooft, dan is wat Jezus een grote bemiddelaar maakt 
het zelfde wat mensen in deze tijd een geweldig “wasta” maakt. Hebreeuws kan dus daadwerkelijk 
begrepen worden met de kennis van de “wasta” betekenis. Vooral de symboliek van de familie in de 
brief aan de Hebreeërs leidt tot een diepere waardering van hoe Jezus de bemiddelaar, die ook wel 
zoon en broer genoemd werd, relationeel superieur ten opzichte van alle andere denkbare 
bemiddelaars . Het is in deze dubbele hoedanigheid als Zoon van God en de broer van de mens dat 
hij wordt daar gesteld als de ultieme bouwer en restaurateur van de relaties , vooral de 
fundamentele relatie van de mens met God. 
 
De uitkomst van mijn studies kan bijdragen bij een verbeterde Moslim -Christi dialoog bij het 
tegenstrijdig thema van God-Zoonshap van Jezus. Dit is een geloof ,centraal in het christelijk geloof , 
die naarstig wordt tegengewerkt door moslims omdat ze onderstellen dat het de enigheid en de 
eenheid van God in gevaar zou kunnen brengen. Deze studie biedt een andere zicht op het 
onderwerp omdat het de God - Zoonschap van Jezus als een theologische verklaring laat zien in 
sterk ingebonden in de betekenis van het Midden-Oosten bemiddeling. Het lezen van het boek 
Hebreeën in het kader van het Midden-Oosten “Wasta” bemiddeling brengt het God - Zoonschap 
van Jezus in beeld voor wat het is : geen gecompenseerde kracht in richting op monotheïsme , maar 
eerder een basis voor een theologie over hoe te verwijzen naar de ene God. Jezus, de Zoon is de 
bemiddelaar tussen mens en God, teerste omdat Midden-Oostelijke sociologische normen verwijzen 
naar een hoog aangezien person met behulp van een bemiddelaar. Ten tweede, hij is de meest 
bemiddelaar die er kan zijn omdat hij nauwe banden van verwantschap  bezit met God, de bron van 
plezier en vrede, als ook nauwe banden van verwantschap met de verzoekers en de mens omdat ze 
samen het menselijke delen. 
 
Mijn proefschrift is gebaseerd op interdisciplinair literatuur onderzoek. Om het fenomeen van 
“Wasta”  mediatie/bemiddeling te kunnen studeren heb ik gebruik gemaakt van de sociale 
wetenschap, de politicologie als ook de culturele antropologie. Een verbinding tussen hedendaagse 
Wasta en de sociale context van het Nieuwe Testament werd opgericht via studies over patronage in 
de Grieks - Romeinse wereld , een praktijk in de oudheid die vergelijkbaar is met Wasta . Bestaande 
interpretaties en analysis van het Boek van de Hebreeërs werden vervolgens beoordeeld om te zien 
hoe de leesomgeving van Wasta kan bijdragen aan een nieuwe zicht op bestande interpretaties van 
de Brief aan de Hebreeërs.  
 


