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Enkele verzen uit Hebreeën 9 
 
Hebreeën 9 
7 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. 
8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar 
gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had; 
9 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;  
10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen en 
rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd. 
11 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, 
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses;  
14 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? 
 

 
 
 
Vers 7 
7 Maar in den tweeden tabernakel (het Heilige der Heiligen) ging alleen de hogepriester, 
eenmaal des jaars, niet zonder bloed hetwelk hij offerde voor zichzelven en voor des volks 
misdaden.(= zonden= alles wat niet uit het geloof is = ongeloof) 
 
Exodus 30 
10 En Aäron (hogepriester van het Oude Verbond) zal ééns in het jaar over deszelfs hoornen 
verzoening doen, met het bloed des zondoffers der verzoeningen; eens in het jaar zal hij 
verzoening daarop doen bij uw geslachten; het is heiligheid der heiligheden den HEERE! 
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Verzoendag, sabbat der rust 
 
Eénmaal per jaar ging de hogepriester onder het Oude Verbond het Heilige der Heiligen in. 
Alleen de hogepriester mocht daar, op Grote Verzoendag, naar binnen om Verzoening te 
krijgen voor de zonden van zichzelf en van zijn Volk. Die verzoening ging niet zonder bloed; 
zonder bloedstorting geen vergeving. Het Volk Israël mocht die dag, onder geen beding 
godsdienstige werken verrichten, anders werd men gedood. Ook priesters die tóch het 
Heilige der Heiligen ingingen, vonden de dood. Het Heilige der Heiligen mocht dus éénmaal 
per jaar alleen betreden worden door de hogepriester. 
 
Leviticus 23 
27 Doch op den tienden dezer zevende maand zal de verzoendag zijn, een heilige 
samenroeping zult gij hebben; dan zult gij uw zielen verootmoedigen, en zult den HEERE een 
vuuroffer offeren.  
28 En op dienzelven dag zult gij geen werk doen; want het is de verzoendag, om over u 
verzoening te doen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods.  
29 Want alle ziel, welken op dienzelven dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal 
uitgeroeid worden uit haar volken. 
30 Ook alle ziel, die enig werk op dienzelven dag gedaan zal hebben, die ziel zal Ik uit het 
midden haars volks verderven. 
31 Gij zult geen werk doen; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten, in al uw 
woningen. 32 Het zal u een sabbat der rust zijn; dan zult gij uw zielen verootmoedigen; op 
den negenden der maand in den avond, van den avond tot den avond, zult gij uw sabbat 
rusten. 
 
Hebreeën 9 
22 En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting 
geschiedt geen vergeving. 

 
Zonde is ongeloof 
 
De kerken hebben een eigen betekenis gegeven aan wat zonden zijn. Ze hebben er allemaal 
regels en omschrijvingen van gemaakt. Alle zonden bij naam genoemd. Waanzin gewoon. 
Daarmee praten ze de mensen schuldgevoelens aan en krijgen zodoende macht over hun 
geweten. Macht om over de mensen te heersen. Volgens de Bijbel is zonde eenvoudigweg 
Ongeloof. Ongehoorzaam is hetzelfde; niet willen horen dus ongeloof 
 
Hebreeën 3 
17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die 
gezondigd hadden, welker lichamen gevallen zijn in de woestijn? 
18 En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan 
dengenen, die ongehoorzaam geweest waren? 
19 En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. 
 
Romeinen 14 
23 Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat 
uit het geloof niet is, dat is zonde. 
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Vers 8  
8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms (het Heilige der 
Heiligen) nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel (het Heilige) nog 
stand had;  
 
Het voorhangsel scheurde 
 
De eerste Tabernakel, het Heilige, was door een voorhangsel gescheiden van het tweede 
Tabernakel, het Heilige der Heiligen. Dit was een voorafschaduwing van wat de Heilige Geest 
ons wil zeggen; dat de Weg naar het Heilige der Heiligen nog niet begaanbaar was, zolang 
het Nieuwe Verbond nog niet was aangebroken en het Oude Verbond nog werkzaam was. 
Het Heilige der Heiligen, de tweede Tabernakel, is namelijk een uitbeelding van het Nieuwe 
Verbond. Het Heilige, de eerste Tabernakel, is een uitbeelding van het Oude Verbond. Deze 
twee waren gescheiden door een voorhangsel. Zolang er nog een scheiding was tussen de 
eerste en de tweede Tabernakel, (tussen het Oude en Nieuwe Verbond), kon alleen de 
hogepriester er naar binnen. 
 
Toen de Heere Jezus stierf, eindigde het Oude Verbond der Wet. Bij de Opstanding van de 
Heere Jezus Christus begon het Nieuwe Verbond der Genade. Bij het scheuren van het 
voorhangsel, typologisch de dood en Opstanding van de Heere Jezus Christus, werd de 
toegang tot het Heilige der Heiligen, het Nieuwe Verbond, door de Heere Jezus Christus 
vrijgemaakt. 
 
Galaten 4 
4 Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden 
uit een vrouw, geworden onder de wet; 
5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot 
kinderen aanstelling tot Zonen verkrijgen zouden. 
 
Lukas 23 
44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de 
negende ure toe.  
45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. 
46 En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En 
als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest. 
 
Vrije toegang tot de Genadetroon van de Christus 
 
In het Heilige der Heiligen stond de Ark des Verbonds met de stenen Tafelen erin. Bovenop 
de Ark lag het Gouden Verzoendeksel met de vier gouden cherubs er bovenop. De Ark des 
Verbonds met het Verzoendeksel is, typologisch, de uitbeelding van de Heere Jezus Christus 
gezeten op de Troon der Genade. Door het scheuren van het voorhangsel werd de 
Tabernakel één groot vertrek, met vrij zicht op de Ark des Verbonds en dus vrije toegang tot 
het Verzoendeksel. Het Oude Verbond is dan geheel vervuld met het Nieuwe Verbond want 
het Voorhangsel is weg. In feite bewerkstelligd door het overdrachtelijk ‘scheuren’ van het 
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Vlees van de Heere Jezus Christus aan het kruis en bij Zijn Opstanding. Op het moment van 
de dood van de Heere Jezus was er vrije toegang tot de Christus. Toen het vlees van de Heere 
Jezus scheurde, werd de Heere Jezus, de Christus. We worden opgeroepen om vooral tot de 
Genadetroon van de Heere Jezus Christus te gaan. De Weg is, sinds Zijn Opstanding, immers 
vrij. Het Voorhangsel is weg. Het Oude Verbond is opgeheven en het Nieuwe Verbond is 
ingegaan.  
 
Hebreeën 10 
19 Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het 
bloed van Jezus,  
20 Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat 
is, door Zijn vlees;  
21 En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods;  
22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze 
harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein 
water.  
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vast houden; (want Die het beloofd heeft, is 
getrouw); 
24 En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken; 
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte 
hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genadevinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd.  
 
Voorhangsel en Verzoendeksel 
 
Het Hebreeuwse woord voor voorhangsel is een anagram van het Hebreeuwse woord voor 
verzoendeksel. Hoe prachtig! 
 

Voorhangsel                      =  tkrp  = Pharkath    =  Scheiden, van één scheiden. 

Verzoendeksel                  =  trpk     = Kaphoreth    

Verzoening, Bedekking  =    rpk      = Kaphar 

 
Een beter Verbond 
 
Hebreeën 9 
7 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. 
8 Waarmede de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar 
gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had; 
Vers 9 en 10 
9 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 
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geweten; (alleen reiniging van de zichtbare zonden, geen reiniging van het geweten) 
10 Bestaande alleen in spijzen, en dranken, en verscheidene wassingen  
(uiterlijke dingen als uitbeelding dat het geweten, het innerlijke, hier niet onder valt) en 
rechtvaardigmakingen des vleses, tot op den tijd der verbetering opgelegd.  
 
Het ingaan van de hogepriester in het Heilige der Heiligen tijdens het Oude Verbond, gaf 
door gaven en slachtoffers, geen reiniging van het geweten maar alleen tijdelijke reiniging 
van de zichtbare, vleselijke zonden. Dit in afwachting tot er een beter Offer zou komen. Tot er 
een beter Verbond zou komen. 
 
Hebreeën 7  
22 Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden. 
23 En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door den dood verhinderd werden 
altijd te blijven;  
24 Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap.  
 
Hebreeën 6 
19 Welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is, en ingaat in het 
binnenste van het voorhangsel;  
20 Daar de Voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus (de mens Jezus, Die de Christus is), 
naar de ordening van Melchizédek, een Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. 
 
Hebreeën 9 
Vers 11 tot en met 14 
11 Maar Christus, de Hogepriester der toekomende goederen gekomen zijnde , is door den 
meerderen en volmaakten tabernakel, niet met handen gemaakt (hier wordt de Hemel 
vergeleken met een betere en volmaakte Tabernakel, d.w.z. niet door mensen gemaakt. Dus 
de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek, is het Heiligdom binnengegaan. De 
Hemel welteverstaan.), dat is, niet van dit maaksel,  
12 Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal 
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.( het bloed van 
stieren en bokken was alleen een illustratie, een type, van wat er komen zou. Namelijk, het 
Bloed, het leven van de Heere Jezus Christus, dat álle zonden kan wegnemen) 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; ( als het bloed van stieren en bokken het 
Volk reinigt, hoeveel te meer zal dan het Bloed van de Hogepriester reinigen? 
14 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? (dit reinigen, inclusief het geweten, gebeurt dus omdat wij op die manier de 
Levende God kunnen dienen) 
 
De Wet was een schaduw van wat komen zou 
 
De Wet was enkel een voorafschaduwing van de toekomende dingen. Een schaduw van wat 
komen zou. De Heere Jezus Christus is het Beter Offer van het Nieuwe Verbond waarop men 
wachtte. En de Heere Jezus Christus is Hogepriester van een Hoger, Beter, ja Volmaakte 
Tabernakel. Een Tabernakel Die niet met mensenhanden is gemaakt. Een geestelijke Tempel 
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in plaats van een zichtbare Tabernakel. Hogepriester in Eeuwigheid naar de Ordening van 
Melchizédek, de Heere Jezus Christus, heeft door Zijn Eigen Bloed, het Bloed van de 
Hogepriester, eeuwige Verlossing bewerkstelligd in het Heiligdom. En dit Heiligdom is onder 
het Nieuwe Verbond niet de zichtbare Tabernakel maar een geestelijke Tempel.  
Zijn Lichaam, de Gemeente, is de Woonstede Gods waarvan wij, als priesters in (=tesamen 
met) Christus , de levende bouwstenen zijn. 
 
1 Petrus 2 
5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig 
priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus 
Christus. 
 
Zijn Bloed reinigt ons geweten 
 
Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is oneindig veel meer dan het bloed 
van stieren en bokken. Het bloed van stieren en bokken verzoende slechts de zichtbare 
zonden. Het Bloed van onze Hogepriester, Die Zichzelf elke dag offert (offreert, Zichzelf 
overgeeft) in het Heilige der Heiligen, reinigt ons geweten van dode werken zodat ook wij 
bekwaam gemaakt worden om de Levende God te dienen. Hij offert Zichzelf; dit houdt in dat 
ook wíj, als Zijn Lichaam, geofferd worden ín Hém. ( = tesamen met Hem ). 
 
Dode werken zijn werken voor onszelf en de oude Schepping. Dode werken zijn ook de 
werken der Wet. Het tegenovergestelde zijn de vruchtbare Werken. Dat zijn de Werken die 
de Heere in en door ons mag doen.  
 
Efeze 5 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.  
 
Hij heeft Zich voor ons overgegeven, en Hij doet dat nog steeds, tot een offerande zodat ook 
wij, ín Hem, een welriekende, Gode welgevallige offerande zijn. En zodoende bekwaam 
gemaakt zijn (en iedere dag nog steeds bekwaam gemaakt worden) om de Levende God te 
mogen en kunnen dienen. Onze Hogepriester reinigt onze gewetens en Hij doet verzoening 
voor de zonden van Zijn Volk , de Gemeente. Dit word heel mooi beschreven in Johannes 13; 
de voetwassing. 
 
Johannes 13  
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
omgordde Zichzelven.  
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te 
drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was.  
6 Hij dan kwam tot Simon Petrus; en die zeide tot Hem: Heere, zult Gij mij de voeten wassen?  
7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat Ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het na dezen 
verstaan.  
 8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij.  
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
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hoofd.  
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen  (Judas = Juda, niet ). 
 
Het is nog steeds Grote Verzoendag, het is nog steeds de sabbat der rust 
 
De Hogepriester, de Heere Jezus Christus, is nog steeds in het Binnenste Heiligdom, het is 
nog steeds Grote Verzoendag en sabbat der rust. En ook nu, onder het Nieuwe Verbond, zou 
Zijn Volk; Zijn Lichaam, de Gemeente , géén godsdienstige werken verrichten. Zolang de 
Hogepriester in het Binnenste Heiligdom verblijft, zou men geen werken der Wet volbrengen. 
Nog steeds op straffe des dood; nu niet letterlijk dood maar overdrachtelijk. Dood in de Bijbel 
betekent dat er geen communicatie mogelijk is met onze Heere Jezus Christus. Het is nu één 
Grote Verzoendag tot de Wederkomst van de Hogepriester in Eeuwigheid. Het is een Sabbat 
der rust tot aan Zijn Wederkomst. Hij zal spoedig wederkomen om Zijn Koninkrijk uit te 
breiden vanaf de Hemel naar de aarde. Bij Zijn Lichamelijke Wederkomst (Hij en Zijn 
Lichaam) zal de nadruk komen te liggen op Zijn Koninklijke Functie. Dus van koninklijk 
Priesterdom komt de nadruk ná de zeventigste  jaarweek te liggen op Zijn priesterlijk 
Koninkrijk. 
 
1 Petrus 2 
9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een 
verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht  
 
Exodus 19 
6 En gij (volk Israël) zult Mij een priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de 
woorden, die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. 
 
Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild 
 
De Wet was een schaduw van wat komen zou. De offers die gebracht werden onder het Oude 
Verbond moesten iedere keer opnieuw worden gebracht. Als ze wél toereikend waren 
geweest om het geweten te reinigen, de zonden (= ongeloof) weg te nemen, dan had men 
destijds wel gestopt met offeren. Het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de 
zonden wegnemen en het geweten reinigen. 
 
Hebreeën 10 
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hij (de Heere Jezus Christus): Slachtoffer en offerande 
hebt Gij (God de Vader) niet gewild, maar Gij (God de Vader) hebt Mij het lichaam (de 
Gemeente) toebereid (bekwaam gemaakt, ermee ingestemd om tot offerande te zijn) 
6 Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.  
 
God heeft liever een gelovig hart 
 
God heeft liever een gelovig hart dan slachtoffer, spijsoffer of welk offer dan ook. God heeft 
de Heere Jezus Christus inclusief Zijn  Lichaam, de Gemeente, bekwaam gemaakt om als 
offerande te kunnen dienen. Als Gode Welgevallig Offer. Overdrachtelijk gezien was de Heere 



 8 

Jezus het zondoffer oftewel schuldoffer. Uitgebeeld in Zijn kruisiging en dood (= slachtbank). 
Dit was een verplicht offer en daardoor niet welgevallig of welriekend voor God. 
 
Jesaja 53 
7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet open; als 
een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht 
zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.  
 
Efeze 5 
2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons 
heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.  
 
Psalm 40 
7 Gij ( God de Vader) hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij (God de Vader) 
hebt Mij (de Heere Jezus Christus) de Oren doorboord (=geheiligd); brandoffer en zondoffer 
hebt Gij niet geëist. 
 
 
 
God neemt het eerste weg om het tweede te stellen 
 
Hebreeën 10 
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God! Hij neemt het eerste weg, om het 
tweede te stellen. 
 
Hij heeft het eerste weggenomen om het tweede te stellen. De offers gebracht door de 
Hogepriester uit het Oude Verbond, zijn illustratief voor de geestelijke, de overdrachtelijke 
betekenis van de Offerande van de Hogepriester naar de ordening van Melchizédek uit het 
Nieuwe Verbond, de Heere Jezus Christus. Die Zichzelf offert (inclusief Zijn Lichaam) in het 
Binnenst Heiligdom, de Hemel. 
 
Enkele verzen uit Hebreeën 10 
 
Hebreeën 10 
14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden. 
(dit offer brengt de Heere Jezus Christus nog steeds; Hij geeft Zichzelf nog steeds over. 
Namelijk als Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek)  
15 En de Heilige Geest getuigt het ons ook;  
16 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 (onderwijs) geven in hun harten, en Ik zal die 
inschrijven in hun verstanden; 
17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.  
18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.  
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Wij zijn door onze Hogepriester in staat de Heere te dienen 
 
Wat onder het oude Verbond onmogelijk was, is nu gebeurd; met Eén Offerande heeft Hij in 
Eeuwigheid volmaakt degenen die in en door Hém geheiligd worden. Heiligen is bekwaam 
maken om te kunnen dienen. Onze zonden en ongerechtigheid worden weggenomen indien 
wij in gemeenschap blijven met Hem. Oftewel; de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten = 
het vrijmoedig naderen tot de Troon der Genade = het in gemeenschap leven met de Heere. 
Genade wordt gegeven aan allen die tot Hem komen. 
 
1 Johannes 1 
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap 
met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon ( Hogepriester in Eeuwigheid naar de 
ordening van Melchizédek ), reinigt ons van alle zonde  
 
Hebreeën 4 
16 Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer 
tijd  
 
Hebreeën 10 
25 En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte 
hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. 
 
Dienende functie 
 
De Heere Jezus Christus offreert Zichzelf aan God. Doordat de Heere Jezus Christus Zichzelf 
vrijwilig offert (Zichzelf aanbiedt als Hogepriester) aan God, worden ook wij, als Zijn Lichaam 
geofferd aan God. Op die manier kunnen wij dienstbaar zijn aan God. Zónder de Heere Jezus 
Christus kunnen wij niet opstijgen en levend gemaakt worden als offer voor God. Van onszelf 
kunnen wij niet dienstbaar zijn aan Hem. Door in Gemeenschap met de Hogepriester te 
blijven, worden wij continu gereinigd om zodoende geoffreerd te kunnen worden aan God, 
om in Zijn Dienst te kunnen staan. 
 
De Heere Jezus diende op aarde. Hij heeft Zichzelf vernederd en was gehoorzaam tot de 
dood, de dood aan het kruis. Op grond daarvan werd Hij verhoogd tot aan de Rechterhand 
van God. Dat is al gebeurd, Hij zit vanaf Zijn Opstanding op de Troon. Maar de Heere Jezus 
Christus heeft nog steeds een dienende functie. God heeft Hem aangesteld in een bepaald 
Ambt. Hij heeft Hem verantwoordelijkheid opgelegd en vervolgens wordt over Hem gezegd 
dat Hij getrouw is aan God, Die Hem aangesteld heeft. God heeft Hem gesteld tot 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond. En in die functie dient Hij in de praktijk de Gemeente, 
want dat is de verantwoordelijkheid die Hij opgelegd heeft gekregen en Hij doet dat vrijwillig. 
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf overgegeven voor de Gemeente, Zijn Huis. Dit alles uit 
de rijkdom van Zijn Barmhartige Genade. Wij danken de Heere hiervoor. 
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Hebreeën 3 
1 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en 
Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus;  
2 Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.  
 
Leerschool 
 
Dat zal voor ons in de toekomst precies hetzelfde zijn. Christus werd uit de dood opgewekt 
en heeft Heerlijkheid ontvangen en doet nu een werk in dienst van God en draagt 
verantwoordelijkheid daarvoor. Zo zal het met ons ook zijn. Na de Opname van de Gemeente 
zullen ook wij met Heerlijkheid gekroond worden en tot Zonen gesteld worden. Dat betekent 
niet dat er een eind komt aan onze priesterlijke functie, die we nu al hebben. Integendeel, 
het betekent dat we dan meer dan ooit en intensiever dan ooit een dienende functie zullen 
vervullen. Daarom zijn we nu nog hier, om dat hier te oefenen, te leren. Voor straks. 
Kinderen moeten volwassen worden en verantwoordelijkheid leren dragen. Dat doen ze door 
in de praktijk in niets te verschillen van een dienstknecht, hoewel zij erfgenaam zijn van alles. 
Als men het hier niet leert, zal men het Boven ook niet leren. Die gelegenheid krijgt men niet 
eens! 
 
Galaten 4 
1 Doch ik zeg, zo langen tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een 
dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles;  
2 Maar hij is onder voogden en verzorgers, tot den tijd van den vader te voren gesteld.  
 
 
                                                                      Amen. 


