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Wat is de bemoediging van de schrijver aan zijn 
lezers?

Hebr.1:1-2

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God gesproken:

in het verleden | tot de voorouders | door de profeten,

maar nu de tijd ten einde loopt | tot ons | door zijn Zoon

Hebr.13:22

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden 

van bemoediging, ook al heb ik u maar beknopt geschreven.

Christus is superieur.

God is betrouwbaar en betrokken; 

geloven is volhardende toewijding en gehoorzaamheid tot volmaaktheid, 

onder welke omstandigheid dan ook.



groepsgesprek

Bespreek:

• Waar worden de lezers toe aangespoord in 4:14-16?

• Waarom hoef je geen schroom te hebben om God te naderen, denk je?

• Ervaar jij schroom als je contact met God hebt of niet? Waarom (niet)?



1-2 3-4-5 6 7

Superieure 
boodschapper

Luister goed!

Superieure 
Mozes

Superieure 
hogepriester

Zet alles op 
alles, hou vast 
aan het geloof 
dat wij belijden, 
en nader 
vrijmoedig de 
troon van de 
Genadige.

Onze toevlucht 
is het vast te 
houden aan de 
hoop op wat 
voor ons in het 
verschiet ligt,

Hogepriester à 
la Melchisedek
Koning van 
vrede en priester 
van de 
allerhoogste 
God.

Heilig, 
schuldeloos en 
zuiver.
Zijn offer was 
eens en voor al.

Superieur mens

Hij weet wat we 
doormaken!

Superieure sab-
bat(srust)

Blijf vertrouwen 
op Jezus om die 
rust niet mis te 
lopen

De schrijver maakt duidelijk hoe en waarom we trouw aan Jezus blijven zonder te 
verslappen



Een indeling van Hebreeën

Deel Verzen Inhoud

1 1:1-4:13 De superioriteit van Christus
24 maart, 

de Rank te Giessenburg

2 4:14-10:18
Christus als superieure 

hogepriester

31 maart, de Oude School 

te Giessen-Oudekerk

3 10:19-13:25
Leven met het oog op Hem 

gericht

7 april, de Oude School te 

Giessen-Oudekerk



God heeft in het verleden tot de voorouders gesproken, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij 
tot ons gesproken door zijn Zoon Die heeft plaats genomen aan de rechterzijde van Gods 
hemelse majesteit, 1:3

1-2 3-4                   5        6 7-8 9 10

Superieure 
bood-
schapper

Superieure 
Mozes

Superieure 
hogepriester

Superieure hogepriester 
à la Melchisedek
De kern van mijn betoog wij 
hebben een hogepriester die in 
de hemel plaats genomen heeft 
aan de rechterzijde van de troon 
van Gods majesteit.

Super-
ieur
verbond

Super-
ieur
offer

Superieure 
oudste 
broer

Superieure 
sabbat
(rust)

Jezus heeft, na zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand 
ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn 
voeten zijn gemaakt, 10:11-13

10-13 Met zo’n hogepriester, laten wij dan: God naderen, het geloof behouden, elkaar bemoedigen, 
de zonde afwerpen, het oog gericht houden op Jezus, in vrede leven, elkaar liefhebben, gastvrij zijn, ons 
om de gevangenen bekommeren, ons voegen bij Jezus in zijn vernedering, liefdadig en solidair zijn…



Hebreeën 5 (NBV21)

1Ieder mens die tot hogepriester wordt gekozen, behartigt de belangen 
van de mensen bij God: hij brengt gaven en offers voor hun zonden.
2Doordat hij zelf weet wat zwakheid is, is hij bij machte begrip op te 
brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3en daarom moet hij 
niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor 
zijn eigen zonden.
4Niemand kiest zelf voor die waardigheid, men wordt daartoe door God 
geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde.

Wat zijn de kenmerken van een hogepriester, volgens deze verzen?



4:14-7:28 | Als hogepriester is Christus superieur aan Aäron

Kenmerken van een hogepriester (5:1-4):

• Bemiddelaar tussen God en mensen (vs 1)

• Zelf mens, dus begrip voor mensen, en ook zondig (vs 2-3)

• Geroepen / aangesteld door God (vs 4)

Christus is ook hogepriester, maar superieur aan Aäron.

• Welke punten van overeenkomst en van verschil zijn er 
tussen het hogepriesterschap van Aäron en dat van 
Christus?

• Waarom is dat belangrijk?



4:14 – 5:10 | 
Christus is de 
superieure
hogepriester

Levitische hogepriesters Jezus

• bemiddelaar tussen God en 

mens

•mens onder de mensen

• zondaars, dus offers voor 

zichzelf nodig

• zijn sterfelijk

• opvolgers nodig vanwege 

sterfelijkheid

• zijn via de wet aangesteld

• offerden steeds opnieuw

• bemiddelaar tussen God en 

mens

•mens onder de mensen

• niet gezondigd, dus geen offer 

voor zichzelf nodig

• heeft eeuwig leven

• heeft geen opvolger nodig 

want leeft voor eeuwig

• is met een eed aangesteld

• offerde zichzelf eenmalig
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• niet gezondigd, dus geen 
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• offerde zichzelf eenmalig

• uit de stam Juda



Als hogepriester is Christus superieur

711Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die 
het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn 
geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals 
Melchisedek, en niet zoals Aäron…
14Het is immers bij iedereen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, 
en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht.



Hebreeën 5
1Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om 
tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen 
voor de zonden. 2Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij 
bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3en 
daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk 
maar ook voor zijn eigen zonden.
4Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door 
God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5Christus heeft zich de eer 
hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed Degene die tegen 
Hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ (Psalm 2:7 -
Messiaskoning)
6Ergens anders zegt Hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, 
zoals ook Melchisedek dat was.’ (Psalm 110 – Messiaspriester)



Psalm 110 Van David, een psalm

De HEER spreekt tot mijn heer:
‘Neem plaats aan mijn rechterhand, 
ik maak van je vijanden
een bank voor je voeten.’
2Uit Sion reikt de HEER u
de scepter van de macht,
u zult heersen over uw vijanden.
3Uw volk staat klaar op de dag dat u 
ten strijde trekt.
Op de heilige bergen, 
uit de schoot van de dageraad,
komt tot u de dauw van uw jeugd.

4De HEER heeft gezworen, 
en komt op zijn eed niet terug:
‘Je bent priester voor eeuwig,
zoals Melchisedek.’
5De Heer aan uw rechterhand
verplettert koningen op de dag van 
zijn toorn.
6Hij berecht de volken,
verplettert hoofden, overal op aarde, 
lijken stapelen zich op.
7Hij drinkt onderweg uit de beek
en dan heft Hij zijn hoofd.



71Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de 
allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn 
overwinning op de koningen, en zegende hem, 2waarna Abraham hem 
een tiende van alle buit gaf. 
Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook 
koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. 3Hij heeft geen vader of 
moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde; hij is priester 
voor altijd, en daarin lijkt hij op de Zoon van God. 4Hieraan kunt u zien 
hoe belangrijk hij was: Abraham, de aartsvader, gaf hem een tiende van 
wat hij had buitgemaakt.

Melchisedek >  Abraham, want:

• Hij zegende Abraham

• Abraham gaf hem 10% van de buit



Melchisedek >  Abraham

Jezus  >  Levi                              

Hemels heiligdom   >  tabernakel

Jezus  >  Levieten

Beter!

Goed!



samenvatting

Jezus, onze Hogepriester, staat garant voor een veel beter verbond dan het 
eerste verbond met Levitische priesters: 

• Jezus weet als mens wat wij doormaken en kan ons daarom goed 
vertegenwoordigen.

• Jezus blijft eeuwig leven en zijn offer was voor eens en altijd genoeg.

• Jezus was zonder zonde en onbesmet, daarom hoefde Hij geen verzoening voor 
zichzelf te bewerken.



1021Wij hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God, … 

• 22laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, 
• nu ons hart gereinigd is, 
• wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
• en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

• 23Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we 
hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw.

• 24Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te 
hebben en goed te doen, 25en in plaats van weg te blijven van onze 
samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat 
des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.



Groepsgesprek

✓Blijf God naderen

✓Blijf ervoor uitkomen bij Wie je toewijding ligt

✓Blijf elkaar liefhebben en bemoedigen

Dit is de oproep van de Hebreeënschrijver.

Hoe zou jij concreet vorm willen geven aan elk van deze oproepen?



✓Jezus is superieur aan alle bemiddelaars.

✓Jezus is geen Leviet, maar toch meer dan gerechtigd
om ons als hogepriester te vertegenwoordigen.

✓Hoeveel te meer moeten we niets boven deze Jezus
stellen!

✓Blijf God naderen

✓Blijf ervoor uitkomen bij Wie je toewijding ligt

✓Blijf elkaar liefhebben en bemoedigen



God heeft in het verleden tot de voorouders gesproken, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij 
tot ons gesproken door zijn Zoon Die heeft plaats genomen aan de rechterzijde van Gods 
hemelse majesteit, 1:3
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