DE BOODSCHAP VAN HEBREEËN

Les 2 voor 8 januari 2022

Kerntekst: “De kern van mijn betoog is dat wij zo’n hogepriester hebben: één die in de hemel
plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit.” (Hebreeën 8:1,
NBV)
INLEIDING
Wat is de belangrijkste boodschap van Hebreeën? JEZUS.
Jezus is het hoofdonderwerp van dit boek. Hij vervulde alle beloften die God in het Oude
Verbond had gedaan, en Hij vertegenwoordigt de realiteit van het Nieuwe Verbond.
Jezus is in Hebreeën onze Koning, onze Vertegenwoordiger, onze Kampioen, onze
Hogepriester, en onze Middelaar in het nieuwe verbond
A DE ZOON VAN DAVID:
❖ ONZE KONING. (zondag)
“Maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De
scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.” (Hebreeën 1:8)
▪ God gaf Adam en Eva heerschappij over deze wereld (Genesis 1:28). Satan eigende het
zich toe toen ze zondigden (Johannes 12:31). God beloofde dat een Zaad de mensheid
zou herstellen (Genesis 3:15; 22:18; Galaten 3:16).
▪ Later werd aan David beloofd dat een Koning van zijn geslacht (het Zaad) de wereld zou
regeren en haar zou bevrijden van de macht van de vijand (2 Samuël 7:16; Lukas 1:3132; Openbaring 5:5).
▪ Wie heeft het volgens Hebreeën gedaan? (Hebreeën 1:5-8, 13)
(1) God installeerde Jezus als Zijn Zoon (vers 5)
(2) Hij stelde Jezus voor aan de hemelse rechtbank (vers 6-8)
(3) Hij bekroonde Hem en gaf Hem macht (vers 13)
❖ ONZE VERTEGENWOORDIGER. (maandag)
“Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij [...]” (Hebreeën
3:6)
▪ God adopteerde Israël als Zijn kinderen. Hij beloofde hun dat Hij bij hen zou wonen en
dat Hij hun rust zou geven van hun vijanden (Ex. 4:22; 29:45; Deut. 25:19). In ruil
daarvoor moesten ze trouw zijn (Deuteronomium 31:12).
▪ Na enige tijd werden die beloften overgedragen aan Davids geslacht (2 Samuël 7:12-13).
Het was tenslotte gemakkelijker voor één persoon om trouw te zijn dan voor een hele
natie. Daarom vertegenwoordigde de koning het volk. Echter, geen van Davids
nakomelingen was volledig trouw (sommigen waren echt slecht!).
▪ Jezus was volmaakt trouw (Hebreeën 3:6). Daarom is Jezus onze vertegenwoordiger.
De beloften die God aan Zijn volk deed, werden door Jezus vervuld. Gods zegeningen
stromen door Hem heen.
❖ ONZE KAMPIOEN. (dinsdag)
"Want inderdaad geeft Hij geen hulp aan engelen, maar Hij geeft wel hulp aan het
zaad van Abraham." (Hebreeën 2:16 Int. Lin.)
▪ Israël wilde een koning om hen te oordelen en hen ten strijde te leiden (1 Samuël 8:20).
Hebreeën introduceert Jezus als onze verdediger, de kampioen die voor ons vecht
(Hebreeën 2:16).
▪ Net als David tegen Goliath, vocht Jezus in onze plaats tegen Satan (1 Samuël 17:8-9).
Hij nam de wapenrusting, vocht tegen de vijand en won de oorlog (Jesaja 59:17; 42:13;
Openbaring 12:7-9).
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▪ Wij maken deel uit van Zijn leger (de Kerk). We nemen ook de wapenrusting aan en
vechten mee met onze broeders en zusters. Hij is onze Kampioen die ons zal leiden in
de komende veldslagen (Efeziërs 6:11; Openbaring 12:11).
▪ Overwinning is gegarandeerd, dankzij onze Kampioen, Jezus (Openbaring 3:21).
B PRIESTER VOLGENS DE ORDE VAN MELCHIZEDEK:
❖ ONZE HOGE PRIESTER. (woensdag)
"Daar is hij Gods heilige tent binnengegaan en onze hogepriester voor altijd
geworden, een priester net als Melchizedek." (Hebreeën 6:20 BGT)
▪ Wat deden Israëls priesters?
(1) Zij waren middelaars tussen God en mensen (Numeri 18:22-23)
(2) Ze brachten offers om vergeven en gereinigd te worden (Leviticus 1:5; 14:31)
(3) Ze onderwezen Gods Wet (Leviticus 10:11)
(4) Ze zegenden anderen in de naam van God (Numeri 6:23-27)
▪ Jezus nam deze rol op zich toen God Hem (onder ede) tot Priester aanstelde volgens de
ordening van Melchizedek (Hebreeën 7:21).
❖ We hebben daarom geen aardse priesters meer nodig om namens ons te bemiddelen.
Anderzijds zijn we ALLEMAAL medewerkers van Jezus. Wij zijn een "koninklijk
priesterschap", geofferd als offeranden van lof aan God (1 Petrus 2:9; Hebreeën 13:15).
❖ ONZE MIDDELAAR IN HET NIEUWE VERBOND. (donderdag)
"Als Hij spreekt van ‘een nieuw [verbond]’, heeft Hij daarmede het eerste voor
verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.”
(Hebreeën 8:13)
▪ Waarom is volgens Hebreeën het nieuwe verbond beter dan het oude?

Oude verbond

Nieuwe verbond

Aards heiligdom [schaduw] (8:5)

Hemels Heiligdom [realiteit] (8:2)

Ingehuldigd met het bloed
) van dieren (9:19-20)

Ingehuldigd met het bloed van Christus (9:12)

Offers die niemand vervolmaakten (10:1)

Een offer dat ons vervolmaakt (9:14)

Veel offers (10:11)
Sterfelijke priesters (7:23)

Eén offer (9:26)
Onsterfelijke priester (7:24)

Onvolmaakte priesters (7:28)

Perfecte priester (7:26)

“Jezus stemde ermee in de menselijke natuur aan te nemen, opdat Hij zou weten hoe hij medelijden
moest hebben en hoe Hij bij zijn Vader moest pleiten ten behoeve van zondige, dwalende
stervelingen. Hij bood vrijwillig aan om de Pleitbezorger van de mens te worden, en Hij vernederde
Zichzelf om bekend te raken met de verzoekingen waarmee de mens werd geteisterd, opdat Hij hen
zou kunnen helpen die verzocht worden, en dat Hij een tedere en getrouwe hogepriester zou zijn.”
Ellen G. White (Testimonies for the Church, boek 3, hoofdstuk 9, pag. 93)
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