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De Hogepriester naar de ordening van Melchizédek 
 
Lukas 24 
44 En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, namelijk 
dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes 
(5 boeken van Mozes; Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri Deuteronomium ), en de Profeten, 
en Psalmen).  
45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.  
46 En zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Mens Jezus, (Die nu is de 
Christus) lijden, en van de doden opstaan ten derden dage;  
47 En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, 
beginnende van Jeruzalem.  
 
Hebreeën 10 
1 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.  
 
Kolossenzen 2 
16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe 
maan, of der sabbatten;  
17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus.  
 
Wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? 
 
Uit bovenstaande verzen kun je lezen dat het hele Oude Testament één groot Getuigenis is 
over de Komst, het lijden, de dood en de Opstanding van de Heere Jezus Christus. Maar ook 
over Zijn verborgen Hogepriester- en Koningschap en over Zijn Geopenbaarde Koningschap 
op aarde, straks, na de Opname van de Gemeente. Heel het Oude Testament is geschreven 
in het Hebreeuws. Elk Bijbels verhaal en heel de Bijbelse geschiedenis maar ook élke 
Hebreeuwse letter vertelt ons over de Heere Jezus Christus. Bij elke Bijbelse geschiedenis 
kunnen we ons afvragen; wat leert ons dit over de Heere Jezus Christus? Het Nieuwe 
Testament is niet geschreven in het Hebreeuws maar in het Grieks, de belangrijkste 
heidense taal van die dagen. Niet Joden worden in de Bijbel heidenen genoemd. 
 
Jesaja 28 
11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen, en door een andere tong ( taal ) tot dit volk (het 
Joodse Volk) spreken;  
 
1 Korinthe 14 
21 In de wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen, en door andere lippen tot dit 
volk  (het Joodse Volk) spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.  
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2 Timotheüs 3 
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 
verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  
 
1 Petrus 1 
10 Wat die redding inhoudt, trachtten de profeten te achterhalen toen ze profeteerden over 
de genade die u ten deel zou vallen.  
11 Zij probeerden vast te stellen op welke tijd en op welke omstandigheden Christus’ Geest, 
die in hen werkzaam was, doelde toen deze hun zei dat Christus zou lijden en daarna in Gods 
luister zou delen.  
12 Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor 
u, en nu is deze boodschap u verkondigd door hen die u het evangelie hebben gebracht, 
gedreven door de heilige Geest die vanuit de hemel werd gezonden. Het zijn geheimen 
waarin zelfs engelen graag zouden doordringen.  
 
2 Petrus 1 
19 Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U 
doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een 
donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. 
20 Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de Schrift een eigenmachtige uitleg 
toelaat,  
21 want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God 
spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest.  
 
Hebreeuws is de taal van God 
 
De Bijbel is geschreven vanuit het oogpunt van de Heere Zelf. Het is Gods Woord aan ons. 
Van Boven naar beneden. De Hebreeuwse letters hangen dan ook aan de regels en er wordt 
geschreven van Rechts naar links. Rechts is het Oosten. Rechts is de Oorsprong en het Begin. 

Oosten  =   mdq  = Qedem = Oorsprong; Van ouds; Begin   

                                                = De Levende God is de Oorsprong en het Begin aller dingen 
 
De zon komt op in het Oosten. Als de zon en dus het licht der wereld opgaat, is dit de 
uitbeelding van de Komst van het Licht en het Leven wat men ontvangt op grond van geloof. 
De Dag begint want het Licht begint te dagen in het Oosten. Rechts staat typologisch voor 
Boven, namelijk voor het Hemelse. Links staat voor beneden, voor het aardse. Hebreeuws is 
de taal van God en wordt van Rechts naar links geschreven. 
 
Handelingen 26 
14 En als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem, tot mij sprekende, en 
zeggende in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij? Het is u hard, tegen de 
prikkels de verzenen te slaan.  
15 En ik zeide: Wie zijt Gij, Heere? En Hij zeide: Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt.  
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God is Geest 
 
God is Geest en in de letterlijke verhalen van de Bijbel gaat het om de geestelijke betekenis. 
Deze verhalen zijn dan ook niet zonder de Geest Gods te begrijpen 
 
Johannes 4 
24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. 
 
1 Korinthe 2 
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle 
dingen, ook de diepten Gods.  
11 Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in 
hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods.  
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, 
opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;  
13 Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met 
woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.  
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn 
hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.  
15 Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 
onderscheiden. 16 Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? 
Maar wij hebben den zin van Christus.  
 
Extra dimensie 
 
Het is dus de bedoeling dat we de letterlijke gebeurtenissen op een geestelijke, 
overdrachtelijke, typologische, figuurlijke wijze gaan leren lezen en begrijpen. 
Dan komt er een extra dimensie bij en wordt alles nog veel grootser en mooier dan je tot 
dusver gedacht hebt. Als we bovendien maar een klein beetje meer gaan begrijpen van het 
Hebreeuws, dan komt er wéér een dimensie bij en leren we begrijpen waarom de Bijbel in 
het Hebreeuws geschreven is. Het Hebreeuws is niet voor niks de Taal van God. Wanneer we 
gaan zien dat werkelijk alles in de Bijbel een samenhang heeft (ondanks de verschillende 
tijden waarin Het geschreven is) en alles naadloos in elkaar past, van het begin tot het einde, 
dan moeten we uiteindelijk wel bekennen dat het niet zomaar een boek is. Dan zullen we 
inzien dat het werkelijk Zijn Woord is. Er staat geen letter teveel of te weinig in en alles 
draagt bij tot een Groter Geheel. 
 
Rechtvaardige Koning 
 
In het Nieuwe Testament , in het bijzonder in de brief aan de Hebreeën, wordt de Heere  
Jezus Christus genoemd; Hogepriester naar de Ordening van Melchizédek. In de 
Hebreeënbrief wordt hiervoor terug verwezen naar onder andere psalm 110. We hebben 
net gelezen dat ook in alle Psalmen op cryptische en verborgen wijze gesproken wordt over 
de Heere Jezus Christus. Pas in het Nieuwe Testament worden de Psalmen over Christus 
verklaard en toegelicht. 
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Psalm 110 
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: 
Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.  
 
Hebreeën 5 
5 Alzo heeft ook Christus Zichzelven niet verheerlijkt, om Hogepriester te worden, maar Die 
tot Hem gesproken heeft: Gij zijt Mijn Zoon, heden (in Zijn Opstanding) heb Ik U gegenereerd. 
 6 Gelijk Hij ook in een andere plaats zegt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizédek.  
 
De Naam Melchizédek komt al eerder voor dan in de Psalmen. Namelijk in Genesis 14. 
 
Genesis 14 
18 En Melchizédek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des 
allerhoogsten Gods.  
19 En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, den Allerhoogste, Die hemel en 
aarde bezit!  
20 En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij 
gaf hem de tiende van alles. 
 
En vanuit Hebreeën 7 (zie verderop in het document) kun je nu concluderen dat Melchizedek 
uit Genesis 14 en uit Psalm 110, niemand anders kan zijn dan de Heere Jezus Christus. Alleen 
was Hij in Genesis 14 een Theophanie; een voor-verschijning van God of een Christophanie; 
een voor-verschijning van de Christus. Het is God Die Zich al van tevoren in deze bepaalde 
verschijning vertoond had aan Abraham maar Die pas in het Nieuwe Testament de functie 
van Hogepriester kon bekleden. 
 
Melchizédek, koning van Salem 
 
Als je kijkt naar de betekenis van het Hebreeuwse woord Melchizédek, zul je zien dat die 
naam heel goed bij de Heere past. Ook de informatie over Brood en Wijn en het woordje 
Salem = Shalom = Vrede, zeggen eigenlijk al genoeg. Het feit dat deze Koning niet alleen 
Koning maar óók Hogepriester is en dat Hij Abraham zegent en dat Abraham aan 
Melchizedek tiende geeft (die men alleen aan God zou geven), bevestigt dit nóg een keer.  
         

        Melchizedek   =  qdx klm   =  Rechtvaardige Koning,   

                                                                 Koning der Gerechtigheid 

        Melek              =               klm  =  Koning; Raadgever; Dienstknecht; Engel; Boodschapper 

        Koning Salem =  mlv klm   =  Melek Shalom = Vredevorst 

        Brengt voort    =               axy =  Yatza  =  Type van het praktische Opstandingsleven  

        Brood en Wijn =   nyyw  jl  =  Lechem en Jajiin  = 50.10.10 .6   40.8.30   =  148 

                                                                    Pascha=  jsp   = 8.60.80                          =  148 
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De Heere Jezus Christus Hogepriester                                                                   
 
De functie van het hogepriesterschap onder het Oude Verbond is slechts een illustratie van 
het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus. Het Hogepriesterschap van Aäron, uit 
het Oude Testament, was niet toereikend maar slechts een beperkt concept van het ware 
Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus in Zijn Opstanding. Zo was er onder het Oude 
Verbond alleen verzoening mogelijk van de zichtbare, vleselijke zonden. Ook was het geen 
eeuwig priesterschap maar een tijdelijk, want op gegeven moment stierf men. Ook moest 
men blijven offeren om verzoening te krijgen. 
 
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.  
 
Grote Verzoendag 
 
Hierboven in Leviticus staat dat er op Grote Verzoendag geen religieus werk mocht worden 
verricht. Er staat dat men zich op die dag nederig zou opstellen en onderwerpen aan God.  
Grote Verzoendag was één keer per jaar. Op die dag werd verzoening gedaan van de 
vleselijke zonden van het Volk. De Heere had deze dag Zélf bevolen aan het Volk. 
 
Leviticus 4 
3 Indien de (hoge)priester, die gezalfd is, zal gezondigd hebben, tot schuld des volks, zo zal hij 
voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft, offeren een var, een volkomen jong rund, den HEERE 
ten zondoffer.  
4 En hij zal dien var brengen tot de deur van de tent der samenkomst, voor het  
aangezicht des HEEREN; en hij zal zijn hand op het hoofd van dien var leggen, en hij zal dien 
var slachten voor het aangezicht des HEEREN.  
5 Daarna zal die gezalfde (hoge)priester van het bloed van den var nemen, en hij zal dat tot 
de tent der samenkomst brengen.  
6 En de (hoge)priester zal zijn vinger in dat bloed dopen; en van dat bloed zal hij zevenmaal 
sprengen voor het aangezicht des HEEREN, voor den voorhang van het heilige. 
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Hogepriester van het Oude Verbond 
 
Omdat elke hogepriester van het Oude Verbond zélf ook gezondigd had, moest hij éérst een 
zondoffer brengen voor zichzelf, om zodoende verzoening te krijgen van zijn eigen zonden.  
Daarna kon hij verzoening vragen voor de zonden van het Volk. Het jonge rund mocht niet 
binnen in de tent der samenkomst, de Tabernakel. De hogepriester legde zijn hand op het 
hoofd van het rund en moest het dan slachten voor het Aangezicht van de Heere bij het 
brandofferaltaar. Daarna kon de hogepriester het zondoffer, de bok,  slachten tot verzoening 
van het volk. Geen enkel zondoffer mocht binnen in de Tabernakel. Alleen het bloed van 
zowel de var als de bok moest met de vinger van de hogepriester gesprenkeld worden op de 
Verzoendeksel van de Ark des Verbonds (daarin zaten de twee Stenen Tafelen die Mozes 
gekregen had van de Heere) en zeven maal gesprenkeld worden vóór de Verzoendeksel.  
Op die manier werden dan de zonden van zowel de hogepriester als van het Volk verzoend 
bij God. 
 
Leviticus 16 
14 En hij (de hogepriester) zal van het bloed van den var nemen, en zal met zijn vinger op het 
verzoendeksel oostwaarts sprengen; en voor het verzoendeksel zal hij zevenmaal met zijn 
vinger van dat bloed sprengen.  
15 Daarna zal hij den bok des zondoffers, die voor het volk zal zijn, slachten, en zal zijn bloed 
tot binnen in den voorhang dragen, en zal met zijn bloed doen, gelijk als hij met het bloed 
van den var gedaan heeft, en zal dat sprengen op het verzoendeksel, en voor het 
verzoendeksel. 
16 Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden der kinderen Israëls, en vanwege 
hun overtredingen, naar al hun zonden, verzoening doen; en alzo zal hij doen aan de tent der 
samenkomst, welke met hen woont in het midden hunner onreinigheden.  
 
Hogepriester van het Nieuwe Verbond 
 
Nu we gelezen hebben over Melchizedek, de Koning van Salem, en over Aäron en de functie 
van hogepriester onder het Oude Verbond (Oude Testament), kunnen we een vergelijking 
maken met de Heere Jezus Christus als Hogepriester van het Nieuwe Verbond. Eigenlijk 
wordt deze parallel al heel mooi (gedeeltelijk) uiteengezet in Hebreeën 7; 
 
Hebreeën 7 
1 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;  
(een meerdere zegent een mindere)  
2 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;  
3 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 
(hoge)priester in eeuwigheid. 
4 Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken ook Abraham, de patriarch, 
tienden gegeven heeft uit den buit. 
---- 
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20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, (want genen; de Levitische 
hogepriesters van het Oude Verbond ) zijn wel zonder eedzwering priesters geworden;  
21 Maar Deze (de Heere Jezus Christus) 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). 
22 Van een zoveel beter verbond (Nieuwe Verbond) is Jezus Borg geworden.  
23 En genen zijn wel vele (hoge) 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.  
25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo 
Hij altijd leeft om voor hen te bidden.  
26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel (onschuldig), onbesmet, 
afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;  
27 Dien het niet allen dag (slechts éénmaal en toen niet als Hogepriester maar als de Losser 
en niet voor Zijn Eigen Volk maar voor heel de mensheid in Adam) 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.  
(sinds Zijn Opstanding uit de dood geeft Hij Zichzelf over, offert Hij Zichzelf met Zijn Lichaam; 
de Gemeente aan God de Vader)  
28 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.  
 
Wat doet de Heere in de Hemel als Hogepriester? 
 
De (hoge-) priesters onder het Oude Verbond zijn dit geworden zonder Eedzwering van God. 
Maar over de Heere Jezus Christus zegt de Heere : Gij zijt Hogepriester in der Eeuwigheid 
(vanaf Zijn Opstanding). De Hogepriester van het Nieuwe Verbond is voor eeuwig ingegaan 
in de Hemel omdat Hij nooit meer sterft. Het Hogepriesterschap van de Heere Jezus Christus 
kan dus nooit meer worden opgeheven. Hij zal voor zolang het nog nodig is, zo lang als wij 
nog in het zondige vlees zijn, voor ons bidden. Namelijk verzoening doen. Hij maakt ons 
volkomelijk zalig, Hij maakt ons bekwaam voor dienstwerk aan de Levende God. Hij 
rechtvaardigt ons tot aan de Opname van de Gemeente. En daarna is dit niet meer nodig 
want dat zijn wij die ene ‘Volkomen Man’ (Christus en Zijn Lichaam) waar nooit meer iets 
aan zal ontbreken. 
 
Efeze 4 
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams 
van Christus;   
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon 
Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;  
 
Ook wij zijn priester in Christus 
 
De Heere Jezus Christus is Hogepriester sinds het moment dat Hij ten Hemel voer. Het 
Joodse Volk heeft twee keer Zijn Koningschap afgewezen, voor en ná Zijn Opstanding. En in 
plaats van Zijn Koningschap op te eisen, heeft Hij Zichzelf in de Hemel teruggetrokken. Hij 
heeft Zich in dienst gesteld van God de Vader. Tot aan Zijn Wederkomst zal Hij verborgen 
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zijn voor de wereld. Straks zal Hij wederkomen om op aarde orde op zaken te stellen. Om 
gerechtigheid te doen. De Heere Jezus Christus staat nu als Hogepriester in dienst van God. 
De Heere Jezus Christus heeft Zichzelf daarmee ook overgegeven aan de Gemeente, Zijn 
Lichaam. De Gemeente staat namelijk in en via Christus óók in dienst van God. De Gemeente 
is daarom ook een volk van priesters. 
 
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.  
 
Sabbat der rust; geen religieus werk doen 
 
Er mocht dus volgens Leviticus 23 (zie boven) geen religieus werk worden verricht zo lang als 
de Hogepriester binnen was in het Heilige der Heiligen. Op dit moment (vanaf Zijn 
Opstanding) is de Hogepriester van het Nieuwe Verbond binnen in het Binnenst Heiligdom, 
de Hemel, tot Verzoening van Zijn Volk de Gemeente. Het blijft als het ware één Grote 
Verzoendag, één grote Sabbat der rust tot aan Zijn Lichamelijke Wederkomst. Dat houdt in 
dat het ook nu niet de bedoeling is, (verboden is), dat wij religieus werk zouden verrichten. 
Religieus werk is werk waarmee wij op eigen houtje proberen verzoening te verkrijgen voor 
onze zonden. Werk waarmee wij voor God gerechtvaardigd hopen te worden, bijvoorbeeld 
door te proberen aan Wet en regels te voldoen. 
 
Verplichte offers 
 
De hogepriester van het Oude Verbond bracht een schuld- en zondoffer, var en bok, een 
offer voor de zonde van zichzelf en de vleselijke zonden van het Volk. Dit waren verplichte 
offers en dus geen lieflijke offers. De Heere Jezus heeft Zichzelf geofferd voor de zonden van 
de gehele wereld. Dit was geen lieflijk offer voor de Heere.  
 
1 Johannes 2 
2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze,maar ook voor de 
zonden der gehele wereld. Dit was het verplichte offer wat gebracht moest worden. 
  
Vrijwillig offer 
 
Toen deze zonden waren weggedragen, is Hij in Zijn Opstanding met Zijn Eigen Bloed (= 
Opstandingsleven) het binnenst Heiligdom, de Hemel, ingegaan. Hij heeft het Bloed (bloed 
staat typologisch voor leven) van de bok (type van Christus en de Gemeente) met Zich 
meegenomen in het Binnenst Heiligdom zodat wij in Hem, priesters zouden zijn van het 
Nieuwe Verbond der Genade. Dit is een vrijwillig en dus zeker een welriekend offer voor 
God.  
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten 
wordt, tot vergeving der zonden. Dit is een vrijwillig offer. Dit is het Bloed van de 
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Hogepriester naar de ordening van Melchizedek, de Heere Jezus Christus. Zijn Bloed reinigt 
en voedt ons hedentendage. 
 
Openbaring 1 
5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de 
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden 
gewassen heeft in Zijn bloed.  
6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de 
heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.  
 
Voorhangsel scheurde 
 
De Heere Jezus Christus, Die sinds Zijn Opstanding Hogepriester is naar de Ordening van  
Melchizedek, zal dus nooit meer een schuldoffer en zondoffer brengen. Want het 
schuldoffer en zondoffer heeft Hij als Jezus van Nazareth gebracht bij de slachtbank en dus 
in Zijn kruisiging en dood.  Dat was voor eens en voor altijd. En het Voorhangsel (als type van 
Zijn vlees) scheurde daarbij. Als het voorhangsel weg is, kun je in de Tabernakel vrij 
doorlopen naar het binnenst Heiligdom, het Heilige der Heiligen. 
 
Voor Zijn Troon 
 
En vervolgens wordt het bloed van de var, typologisch het Bloed en dus het 
Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus, voor Gods Troon gebracht. Het bloed van de 
Bok is typologisch het Bloed (= Opstandingsleven) van de Heere Jezus Christus en het 
Hemelse Volk de Gemeente, want ook ons leven wordt, door Hem gebracht voor Gods 
aangezicht en Troon. 
 
Openbaring 4 
2 En terstond werd ik in den geest; en ziet, er was een troon gezet in den hemel, en er zat Een 
op den troon.  
3 En Die daarop zat, was in het aanzien den steen Jaspis en Sardius gelijk; en een regenboog 
was rondom den troon, in het aanzien der steen Smaragd gelijk. 
4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; en op de tronen zag ik de vier en twintig 
ouderlingen ( = Gemeente ) zittende, bekleed met witte klederen, en zij hadden gouden 
kronen op hun hoofden 
 
De weg vrij gemaakt 
 
De Heere Jezus heeft door Zijn Vlees de weg vrijgemaakt naar het binnenste Heiligdom. 
Daarmee kon de Hogepriester de Heere Jezus Christus binnen in het Huis Gods. Vanaf de 
slachtbank tot aan en op de Troon der Genade werd het bloed van de Var en de Bok 
gesprenkeld. En zo was het een bloedige (bloed is leven) weg tot in het Binnenste Heiligdom. 
Doordat het Voorhangsel is verdwenen, is de weg vrij naar de Verzoendeksel, de 
Genadetroon van God, 
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Hebreeën 10 
18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde. 
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;  
 
Johannes 14 
6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den 
Vader, dan door Mij.  
 
Daardoor verzoend met God 
 
Het schuldoffer wordt gebracht in verband met zondige daden. Het zondoffer (offer voor de 
zonde) wordt gebracht in verband met de erfzonde. Het zondoffer omvat tevens het 
schuldoffer. Als de erfzonde is weggenomen, zijn vanzelfsprekend ook de gedane zondige 
daden weggenomen. De Heere Jezus stierf voor de (erf-) zonde der wereld en daarmee 
logischerwijze ook voor de zonden van de mens. Want de zondige daden van de mens 
komen voort uit onze zondenatuur. Komen voort uit de erfzonde via Adam. 
 
Wij kunnen nu mét de Hogepriester de Heere Jezus Christus, zonder obstakels, binnen in het 
Heilige der Heiligen, het Huis Gods, de Hemel. Wij zijn immers Zijn Lichaam! Dus door het 
Werk van de Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek hebben wij vrij toegang tot 
God. De Hogepriester heeft onze zonden verzoend. En wij worden nog steeds door Hem 
verzoend bij God, aangezien wij nog steeds zondigen zolang als wij in het vlees leven. 
 
Bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen dienen 
 
Door die verzoening zijn en worden wij bekwaam gemaakt om de Levende God te kunnen 
dienen tot de Opname van de Gemeente. Wij worden met klem opgeroepen om het 
Heiligdom in te gaan en te naderen tot de Genadetroon. Wij hoeven hiervoor niet aan regels 
te voldoen. 
 
Opgroeien tot Zonen is het doel  
 
Maar wij zouden niet alleen geloven dat de Heere Jezus Christus zit op de Genadetroon maar 
vervolgens ook tot die Troon naderen om ons aan Degene Die op de Troon zit te 
onderwerpen en te leven onder Zijn gezag. Wij zouden als priesters leven in dienst aan Hem.  
Wij zouden Hem dienen in plaats van dat we de zonde of de Wet zouden dienen. In plaats 
van dienaren van het Oude Verbond te zijn, zouden wij dienaren van het Nieuwe Verbond 
zijn. Dat heeft een doel. Het Evangelie is dat er een nieuwe Schepping is aangebroken in 
Christus. Wij zouden dat niet slechts geloven, maar wij zouden daar gemeenschap aan 
hebben. Wij zouden deelhebben aan deze nieuwe Schepping.  
Het Nieuwe Verbond is een verbond dat gemaakt wordt op basis van die nieuwe Schepping, 
net zo goed als dat het Oude Verbond gelegd is op de oude Schepping, op het vlees namelijk. 
Wij zouden leven in de nieuwe Schepping. Dat is leven in het bewustzijn dat we, in Christus, 
een nieuw Schepsel zijn. Het oude is voorbij gegaan. Waar wij ons afvragen waarom we hier 
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in het leven zijn, wat het doel is van dit oude leven, zo zouden wij net zo goed de vraag 
stellen wat het doel is van ons leven in een nieuwe Schepping. Waartoe zijn wij 
wedergeboren? Wat is de bedoeling van dat leven dat wij hier nu al ontvangen hebben? Net 
zo goed als men zich aan de gang van zaken in het oude leven kan onttrekken, kan men zich 
ook onttrekken aan de gang van zaken in dat nieuwe Leven in die nieuwe Schepping. We 
kunnen er ook genoegen mee nemen dat wij wedergeboren zijn, en dus naar de Hemel gaan, 
en het daarbij laten. Maar de Heere wil heel graag dat Zijn kinderen opgroeien tot Zonen en 
dan kunnen deelhebben aan de erfenis die op ons wacht. 
 
Hebreeën 4 
15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze 
zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.  
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.  
 
 
Dienen heeft consequenties 
 
Het dienen van de Heere Jezus Christus en daarmee het dienen van God, heeft wel 
consequenties. Het is namelijk wel buiten de legerplaats, buiten de maatschappij. Dat is 
wellicht een wat minder prettige bijverschijnsel van de dienst aan God. Als we tot Hem gaan 
en we Hem gevonden hebben en Hem dienen, staan wij buiten de legerplaats. Mocht dat 
niet het geval zijn, dan zouden wij ons af moeten vragen of wij wel de Heere dienen. Die 
legerplaats is niet Jeruzalem letterlijk maar overdrachtelijk de samenleving, de wereld. De 
Heere heeft ons uit deze duistere wereld getrokken dus als wij tot Hem naderen is dat buiten 
deze wereld. En dat vindt onze natuurlijke mens niet prettig. Maar binnen de legerplaats is 
de Heere niet te vinden. Bij dienst aan de Heere zouden wij ons richten op de nieuwe 
Schepping en niet op aarde aan de oude Schepping. 
 
Kolossenzen 1 
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 
van den Zoon Zijner liefde;  
14 In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn Bloed, (het Bloed en dus het Leven van 
de Hogepriester, de Heere Jezus Christus) namelijk de vergeving der zonden;  
 
Hebreeën 13 
11 Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den 
hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. 
12 Daarom heeft ook Jezus, opdat Hij door Zijn eigen Bloed het volk zou heiligen, buiten de 
poort geleden.  
13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.  
14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. 
 
Johannes 18 
36 Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij 
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deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik 
aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.  
 
Het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus Christus, reinigt ons volkomen 
 
De offers uit het Oude Verbond konden de mens alleen reinigen naar het vlees. Alleen de 
zichtbare zonden konden verzoend worden maar het Bloed van de Hogepriester, de Heere 
Jezus Christus, reinigt ons volkomen. Zijn Bloed reinigt ook ons geweten. Daarvoor zouden 
wij wel in gemeenschap met Hem en Zijn Woord blijven. Hij reinigt ons omdat wij alleen op 
die manier God kunnen dienen. 
 
Hebreeën 9 
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?  
 
Hebreeën 2 
17 Waarom Hij in alles den broederen moest gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een 
getrouw Hogepriester zou zijn, in de dingen, die bij God te doen waren, om de zonden des 
volks te verzoenen.  
18 Want in hetgeen Hij Zelf, verzocht zijnde, geleden heeft, kan Hij dengenen, die verzocht 
worden, te hulp komen. 
 
Voetwassing verwijst naar Zijn komende Hogepriesterschap 
 
In Johannes 13 staat heel mooi het werk van de Hogepriester naar de ordening van 
Melchizedek, de Heere Jezus Christus, beschreven; 
 
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 
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.  
11 Want Hij wist, wie Hem verraden zou; daarom zeide Hij: Gij zijt niet allen rein.  
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:4   Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
      omgordde Zichzelven.  
 
:4   Er lijkt heel iets anders te gebeuren dan in het Evangelie van Mattheüs, Marcus, en Lukas. 
      Maar de betekenis is echter volstrekt gelijk. Want wat de Heere Jezus hier doet, is  
      zonder meer de uitbeelding van het Werk dat de Heere na Zijn Opstanding nog steeds 
      doet. Het Hogepriesterlijk Werk. 
 
      Hij stond op 
      Dit spreekt over Zijn Opstanding uit de dood. 
        
      En in plaats van Brood en Wijn ter hand te nemen, legt Hij in het Johannes Evangelie  
      Zijn klederen af. De Heere neemt een linnen doek en omgordt Zichzelf daarmee. In plaats  
      van dat de discipelen deel krijgen aan het Opstandingsleven van de Heere Jezus Christus,  
      via Brood en Wijn, krijgen zij hier deel aan het Opstandingsleven van de Heere Jezus  
      Christus, via Zijn Werk als Hogepriester in de Hemel. Johannes benadrukt in Zijn  
      Evangelie de functie van Hogepriester. 
        
:4   Klederen      =  Opperkleed  = Uitbeelding van Zijn Heerlijkheid = Koninklijk gewaad    
                                Linnendoek  =  Priesterlijke kleding 
      Omgorden    =  Bereid zijn tot dienstwerk.  
 
      Dienstwerk aan de Gemeente, Zijn Lichaam. Hij reinigt ons, Hij heiligt ons en maakt ons 
      bekwaam om de Heere te dienen. 
 
:4   Het afleggen van klederen kan in de Bijbel ook een uitbeelding zijn van de dood of van      
      het afleggen van de oude mens.                                                                                                     
 
      Hier staat dat Hij een linnen doek nam en Zichzelven daarmee omgordde; dit is de  
      uitbeelding zijn van Zijn Opstanding uit de dood. Want als je eerst iets afgelegd hebt en 
      daarna iets anders aan doet, dan spreekt dit in iedergeval over de weg van dood en  
      Opstanding. 
      
      Maar hier gaat het over het Koningschap terzijde stellen, ten behoeve van het  
      Priesterschap. Op grond van Zijn Opstanding had de Heere Zijn Heerlijkheid en Koninkrijk  
      aan het Volk Israël en aan de wereld kunnen openbaren en demonstreren. Maar vanwege  
      het volharden in ongeloof van het Joodse Volk en de wereld, heeft de Heere Zijn  
      Koningskleed verruild voor Zijn Hogepriesterlijkkleed. Dus vanaf Zijn Opstanding ligt de  
      nadruk op de Hogepriesterlijke functie om bij Zijn Wederkomst de nadruk weer te leggen 
      op de Koningsfunctie. Beide functies horen bij de Eerstgeborene. 
 
      Linnen       = Een product dat via lijden en oordeel tot stand komt. (linnen komt van vlas) 
                         = De priesterlijke kleding mocht alleen van wit linnen zijn. 
                            Wit linnen spreekt van reinheid en zuiverheid. 
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      Omgorden = Op grond van Opstanding uit de dood 
                          =  Bereid zijn om een Werk op Zich te nemen; Of om een bepaalde Weg te gaan. 
      
      Het met linnen omgord zijn, spreekt over het Werk wat de Heere Jezus Christus nu doet, 
      sinds Zijn Opstanding uit de dood. Hij verricht het werk van Hogepriester in het Binnenst  
      Heiligdom, aan en in, en ten behoeve van alle gelovigen die in Christus Jezus zijn.  
      Natuurlijk deed de Heere een zeer noodzakelijk werk aan het kruis van Golgotha, ten 
      behoeve van de gehele Wereld. Maar dat mag ons de ogen niet sluiten voor het feit dat Hij 
      juist na Zijn Opstanding een Werk aan ons (Zijn Lichaam, de Gemeente) verrichten wil.  
      Vooral de kerken leggen de nadruk op het Kruis en het offer wat de Heere daar gebracht  
      heeft. Maar het doel daarvan was natuurlijk Zijn Opstanding! Als de Heere niet was  
      opgestaan hadden wij niks gehad aan Zijn Offer aan het kruis.           
      En na het eten (eten = gemeenschap hebben met = deelnemen aan) van het geslachte  
      Paaslam (en dus na deel te hebben gehad aan de dood van  het Paaslam), staat de  
      Heere op en legt Hij Zijn klederen af. En neemt Hij een linnen doek en omgordt Hij Zichzelf  
      daarmee. Als uitbeelding van de door God Zelf aangestelde Hogepriester van het Nieuwe  
      Verbond der Genade. Als Hogepriester naar de Ordening van Melchizedek. 
            
       Water                 =   Uitbeelding van het Woord van God wat nedergedaald is 
                                         De Heere giet het Water uit, dus komt dit Water van Boven vandaan 
                                         Deze reiniging is uit Hem danwel uit de Hemel vandaan       
       Stromend Water =  Levend Water 
                                           Zijn Woorden zijn Geest en Leven 
      
      Het Woord Gods is het Water wat ons tot Leven verwekt heeft. Goddelijk Leven hebben  
       wij ontvangen toen wij tot geloof kwamen in de Heere Jezus Christus. Dit Water, dit  
       Woord van God, namelijk de Heere Jezus Christus, heeft in ons een fundamentele  
       reiniging tot stand gebracht. En vervolgens zal Hij ons dagelijks reinigen wanneer wij  
       Zijn gemeenschap zoeken. Als wij de dingen zoeken en bedenken die Boven zijn, daar  
       waar Christus is, Die gezeten is op de Troon der Genade, als onze Hogepriester van het 
       Nieuwe Verbond, naar de Ordening van Melchizedek. 
 
Kolossenzen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
 
Wij hoeven niet om vergeving te vragen 
 
Als wij in gemeenschap blijven met de Heere Jezus Christus, hoeven wij onze zonden niet te 
belijden. Als Hogepriester verzoent de Heere ons immers alle dagen bij God. De Heere Jezus 
waste de voeten van de discipelen ongevraagd. ‘En vergeef ons onze schulden’ hoeven wij 
niet te bidden. Het gebed is te bidden door het Joodse Volk wanneer zij straks, in de 
zeventigste jaarweek, in het nauw gedreven zullen zijn. Voor God zijn wij, in Christus, 
volmaakt. Door het Werk van de Hogepriester kunnen wij, ondanks ons zondige vlees, de 
Heere dienen. 
                                                           Amen. 


