
Opbygningen af Hebræerbrevet 

Af Paul B. Petersen 

Når man taler om en bogs opbygning, er det for at få en rimelig enkel oversigt over bogens indhold. Nogle 

gange er det ganske ligetil. Nogle gange er det mere vanskeligt. 

• Anden Mosebog fx har en historisk indledning, som giver baggrunden for situation (kap. 1), fortæller dernæst 

om Moses og Guds kald til ham (kap. 2-4), beretter historien om Israels konflikt med Egypten, flugt fra 

fangenskabet og overgangen over Det Røde Hav (kap. 5-15), fortæller om den første del af vandringen i 

ørkenen indtil klimakset med lovgivningen på Sinaj (kap. 16-20), om yderligere lovgivning og begivenheder på 

Sinaj med speciel fokus på helligdommen og det store klimaks, da Gud tager bolig i tabernaklet (kap. 21-40). 

• De fire evangelier, ikke mindst de synoptiske (Matthæus, Markus og Lukas), kan ofte inddeles i lyset af enten 

geografi eller kronologi, altså hvor virkede Jesus, og hvornår i hans liv fandt begivenhederne sted?  

• Apostlenes Gerninger kan også inddeles geografisk, især i lyset af, hvor og til hvem evangeliet blev forkyndt, 

først for jøder, siden for alle. 

Hebræerbrevet hører til den vanskelige kategori. Vanskeligheden kan illustreres ved de mange forskellige 

forslag til struktur for bogen, som man finder i kompetente forskeres kommentarværker til bogen. 

Dette skyldes ikke, at Hebræerbrevet er rodet. Alle er faktisk enige om, at bogen både sprogligt og litterært 

er lidt af et mesterværk, set ud fra datidens krav og forventninger. 

Det skyldes snarere, at Hebræerbrevet er meget dybsindigt, at det gør brug af mange emner, at disse 

emner overlapper hinanden, og at gentagelser er med til at uddybe og sætte temaerne i stadigt større 

perspektiv. Det er altså en indholdsmæssigt og litterært meget rig bog, og denne rigdom giver mulighed for 

at se bogen fra mange forskellige synsvinkler, der alle er fuldt legitime og acceptable. 

Grundbetragtning 

Når jeg herunder præsenterer for bogens opbygning og struktur, har jeg altså måttet foretage et valg. Mit 

valg er bygget på en enkel observation: bogen veksler konstant mellem teologiske argumenter og praktisk 

anvendelse, mellem lære og formaning. 

• Det ser vi i de fleste bibelske breve. Generelt er Paulus’ breve opbygget på den måde, at han 

indleder med en række teologiske betragtninger, hvorefter han drager konsekvenser for 

kristenlivet.  
o Romerbrevet indeholder fx en længere teologisk redegørelse fra kapitel 1-11, hvorefter de praktiske 

råd følger. Efeserbrevets teologiske fremstilling finder vi i de første tre kapitler, hvorefter kapitlerne 

4-6 drager konsekvenserne for den kristne livsførelse. 

• Hebræerbrevets vekslen mellem teologi og formaning, er imidlertid mere inkorporeret i hele 

bogen, end vi ser i andre bibelske breve. Det giver os et udgangspunkt for at forstå bogens 

opbygning. 
o Nedenstående inddeling i (a) teologisk argument og (b) praktisk anvendelse indeholder også en vis 

forenkling. Der dukker formaninger op også undervejs i de teologiske overvejelser. Ikke desto 

mindre er denne oversigt en god hjælp i læsningen af bogen: 

Teologisk argument 1,1-14 

Praktisk anvendelse 2,1-4 

Teologisk argument 2,5-3,6a 

Praktisk anvendelse 3,6b-4,13 

Teologisk argument 5,1-10 

Praktisk anvendelse 5,11-6,20 

Teologisk argument 7,1-10,18 

Praktisk anvendelse 10,19-13,25 



Hebræerbrevets struktur 

I lyset af denne vekslen mellem teologi og praktiske konsekvenser følger nedenfor et forslag til en struktur 

over Hebræerbrevet. 

Teologisk argument 1,1-4 Jesus er enestående:  Generel introduktion til 
bogens temaer 

1,5-14 Jesus som Gud: han står langt over englene Indrammet* af omtalen af 
Jesus ved Guds ”højre 
hånd” i 1,3 og 13. 

Praktisk anvendelse 2,1-4 Første appel: ”giv agt”  

Teologisk argument 2,5-3,6a 2,5-18 Jesus som menneske og offer 
– midlertidigt ringere end 
englene 

 

3,1-6a Jesus står som leder over 
Moses 

 

Praktisk anvendelse 3,6b-4,16 Anden appel: ”hold fast” ved 
frimodigheden 

Indrammet* af appellen til  

• ”at holde fast” ved 
bekendelsen (3,6; 4,14) 
med  

• ”frimodighed” (3,6; 
4,16) 

3,6b-19 Lærdomme fra Israels historie: 
”hold fast” ved tilliden og 
troen 

4,1-16 ”Vær på vagt” – Gå ind til 
troens sabbatshvile! 

Teologisk argument 5,1-10 Kendetegn for en ypperstepræst  

Praktisk anvendelse 5,11-6,20 Tredje appel: ”vis iver” efter håbets 
opfyldelse 

Indrammet* af 
henvisningen til Jesus som 

• ”ypperstepræst på 
Melkisedeks vis” (5,10; 
6,20) 

5,11-14 Irettesættelse 

6,1-8 Advarsel 

6,9-20 Opmuntring 

Teologisk argument 7,1-10,18 Jesus – ypperstepræst og offer  

7,1-28 Et bedre præstedømme  

8,1-5 En bedre helligdom  

8,6-13 En bedre pagt  

9,1-10,18 Et bedre offer  

Praktisk anvendelse 10,19-13,25 Fjerde appel: ”hold fast” ved frimodigheden og ”bekendelsen af håbet” 

10,19-39 Husk hvad Jesus har gjort og 
hold fast 

Smlg. 

• 10,19-23 og 4,14-16 

• 10,26-27 og 6,4-6 

11,1-39 Husk fortidens eksempler på 
tro 

 

12,1-29 Opmuntringer og advarsler  

13,1-25 Afsluttende formaninger  

 

*For en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan Hebræerbrevet indrammer forskellige afsnit (brug af 

såkaldt inclusio), se en selvstændig lille artikel om dette emne, kaldt ”Når Hebræerbrevet indrammer!”. 


