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Christus superieur aan het priesterschap
Heb. 6:13-20

OFFERGAVE VAN CHRISTUS. Want als God aan Abraham de belofte deed, dewijl Hij bij

niemand, die meerder was, had te zweren, zo zwoer Hij bij Zichzelven, zeggende: “Waarlijk,
zegenende zal Ik u zegenen, en vermenigvuldigende zal Ik u vermenigvuldigen.” En alzo,
lankmoediglijk verwacht hebbende, heeft hij de belofte verkregen.
Want de mensen zweren wel bij den meerdere dan zij zijn, en de eed tot bevestiging is
denzelven een einde van alle tegenspreken; waarin God, willende den erfgenamen der
beloftenis overvloediger bewijzen de onveranderlijkheid van Zijn raad, met een eed
daartussen is gekomen; opdat wij, door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk
is dat God liege, een sterke vertroosting zouden hebben, wij namelijk, die de toevlucht
genomen hebben, om de voorgestelde hoop vast te houden; welke wij hebben als een anker
der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het binnenste van het voorhangsel; daar de
Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizédek, een
Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.
Heb. 7:1-3

EEN PRIESTER ALS MELCHIZEDEK. Want deze Melchizédek was koning van Salem, een

priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het
slaan der koningen, en hem zegende; aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde;
die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van
Salem, hetwelk is een koning des vredes; zonder vader, zonder moeder, zonder
geslachtsrekening, noch beginsel der dagen, noch einde des levens hebbende; maar den
Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid.
Heb. 7:4-10

MELCHIZEDEKS SUPERIORITEIT. Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken

ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. En die uit de kinderen van Levi
het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet,
dat is, van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar
hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en
hem, die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen
minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En hier nemen wel tienden de mensen,
die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. En, om zo te
spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven; want hij was nog
in de lenden des vaders, als hem Melchizédek tegemoet ging.
Heb. 7:11-19

PRIESTERSCHAP VAN CHRISTUS. Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische

priesterschap ware (want onder hetzelve heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het
nog, dat een ander priester naar de ordening van Melchizédek zou opstaan, en die niet zou
gezegd worden te zijn naar de ordening van Aäron? Want het priesterschap veranderd zijnde,
zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Want Hij, op Wien deze dingen gezegd
worden, behoort tot een anderen stam, van welken niemand zich tot het altaar begeven heeft.
Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; op welken stam Mozes niets
gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de
gelijkenis van Melchizédek een ander priester opstaat: Die dit niet naar de wet des vleselijken
gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want Hij getuigt:
“Gij zijt Priester in der eeuwigheid
naar de ordening van Melchizédek.”
Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en
onprofijtelijkheids wil; want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een
betere hoop, door welke wij tot God genaken.
Heb. 7:20-22

GARANTIE VAN VERBOND. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied (want

genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden; maar Deze met eedzwering, door
Dien, Die tot Hem gezegd heeft:
“De Heere heeft gezworen,
en het zal Hem niet berouwen:
Gij zijt Priester in der eeuwigheid
naar de ordening van Melchizédek”).

Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.
Heb. 7:23-25

CHRISTUS IS EEN PERMANENTE PRIESTER. En genen zijn wel vele priesters geworden,

omdat zij door den dood verhinderd werden altijd te blijven; maar Deze, omdat Hij in der
eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. Waarom Hij ook volkomenlijk kan
zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.
Heb. 7:26-28

CHRISTUS IS EEN PERFECTE PRIESTER. Want zodanig een Hogepriester betaamde ons,

heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen
geworden; Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen
zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij
eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hogepriesters
mensen, die zwakheid hebben; maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd,
stelt den Zoon, Die in der eeuwigheid geheiligd is.
Superioriteit van Christus' verbond en offergave
Heb. 8:1-5

TABERNAKEL ALS MODEL. De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij

hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der
Majesteit in de hemelen: Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken
de Heere heeft opgericht, en geen mens.
Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom
het noodzakelijk was, dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren. Want indien Hij op aarde
ware, zo zou Hij zelfs geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn, die naar de wet gaven
offeren; welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door
Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: “Want zie”, zegt
Hij, “dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.”
Heb. 8:6,7

VERBOND VAN CHRISTUS IS GROTER. En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening

gekregen, als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen
bevestigd is.
Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen
plaats gezocht zijn geweest.
Heb. 8:8-13

VERBOND MOEST VERVANGEN WORDEN. Want hen berispende, zegt Hij tot hen:

“Ziet, de dagen komen,
spreekt de Heere,
en Ik zal over het huis Israëls,
en over het huis van Juda
een nieuw verbond oprichten;
niet naar het verbond,
dat Ik met hun vaderen gemaakt heb,
ten dage, als Ik hen bij de hand nam,
om hen uit Egypteland te leiden;
want zij zijn in dit Mijn verbond niet gebleven,
en Ik heb op hen niet geacht,
zegt de Heere.
Want dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls maken zal
na die dagen,
zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven,
en in hun harten zal Ik die inschrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn,
en zij zullen Mij tot een volk zijn.
En zij zullen niet leren, een iegelijk zijn naaste,
en een iegelijk zijn broeder, zeggende: 'Ken den Heere';
want zij zullen Mij allen kennen
van den kleine onder hen tot den grote onder hen.
Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn,
en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.”
Als Hij zegt: “Een nieuw verbond”, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is
en verouderd, is nabij de verdwijning.

Heb. 9:1-5

TABERNAKEL VAN HET OUDE VERBOND. Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van

de godsdienst, en het wereldlijk heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de
eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het
heilige; maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der
heiligen; hebbende een gouden wierookvat, en de ark des verbonds, alom met goud
overdekt, in welke was de gouden kruik, daar het Manna in was, en de staf van Aäron, die
gebloeid had, en de tafelen des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der
heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden; van welke dingen wij nu van stuk tot stuk
niet zullen zeggen.
Heb. 9:6-10

OFFERGAVEN SLECHTS TIJDELIJK. Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de

priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de godsdiensten te volbrengen; maar in
den tweeden tabernakel ging alleen de hogepriester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed,
hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest
dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste
tabernakel nog stand had; welke was een afbeelding voor dien tegenwoordigen tijd, in welken
gaven en slachtofferen geofferd werden, die dengene, die den dienst pleegde, niet konden
heiligen naar het geweten; bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene
wassingen en rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.
Heb. 9:11-14

CHRISTUS IS PERFECTE OFFERGAVE. Maar Christus, de Hogepriester der toekomende

goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakten tabernakel, niet met
handen gemaakt, dat is, niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing
teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge
koe, besprengende de onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; hoeveel te meer zal
het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk
opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?
Heb. 9:15-22

DOOD IS BEKRACHTIGING VAN VERBOND. En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen

testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening der overtredingen, die
onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige
erve ontvangen zouden.
Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers
tussenkome; want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft,
wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want
als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het
bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het
boek zelf, en al het volk, zeggende: “Dit is het bloed des testaments, hetwelk God aan ulieden
heeft geboden.” En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den
dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en
zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving.
Heb. 9:23-28

ALLERHEILIGSTE SLECHTS EENMAAL BINNENGEGAAN. Zo was het dan noodzaak, dat wel de

voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar
de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in
het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in
den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; noch ook,
opdat Hij Zichzelven dikwijls zou opofferen, gelijk de hogepriester alle jaar in het heiligdom
ingaat met vreemd bloed (anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der
wereld af), maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te
niet te doen, door Zijnszelfs offerande. En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven,
en daarna het oordeel; alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te
nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem
verwachten tot zaligheid.
Heb. 10:1-4

OFFERGAVEN WAREN INEFFECTIEF. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende

goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren
geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. Anderszins zouden zij
opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen
geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde; maar nu
geschiedt in dezelve alle jaren weder gedachtenis der zonden. Want het is onmogelijk, dat het
bloed van stieren en bokken de zonden wegneme.

Heb. 10:5-10

CHRISTUS IS VERVANGING VAN OFFERGAVEN. Daarom, komende in de wereld, zegt Hij:

“Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild,
maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid;
brandofferen en offer voor de zonde
hebben U niet behaagd.
Toen sprak Ik: 'Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven),
om Uw wil te doen, o God!'”
Als Hij te voren gezegd had: “Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde
hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd” (dewelke naar de wet geofferd worden); toen
sprak Hij: “Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God!” Hij neemt het eerste weg, om het tweede
te stellen. In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus Christus,
eenmaal geschied.
Heb. 10:11-14

CHRISTUS IS ZOWEL PRIESTER ALS OFFERGAVE. En een iegelijk priester stond wel allen dag

dienende, en dezelfde slachtofferen dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen
wegnemen; maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid
gezeten aan de rechterhand Gods; voorts verwachtende, totdat Zijn vijanden gesteld worden
tot een voetbank Zijner voeten. Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt
degenen, die geheiligd worden.
Heb. 10:15-18

GROTE OFFERGAVE VOORSPELD. En de Heilige Geest getuigt het ons ook; Want nadat Hij te

voren gezegd had:
“Dit is het verbond, dat Ik met hen maken zal
na die dagen,
zegt de Heere:
Ik zal Mijn wetten geven in hun harten,
en Ik zal die inschrijven in hun verstanden”;
en
“hun zonden en hun ongerechtigheden
zal Ik geenszins meer gedenken.”
Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
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