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• Uit de mensen en voor de mensen

• Door God aangesteld voor eeuwig

• Heilig, schuldloos en zuiver

• Met het offer van zijn eigen leven

• Ingegaan in het ware heiligdom

• Nu dienstdoende in het huis van God



Uit de mensen voor de mensen
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Daarom moest hij in alles gelijk worden aan zijn broeders 
en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen 
God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare
hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun 
zonden. (2:17)

Want de hogepriester die wij hebben is er een die met 
onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net 
als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit 
verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. (4:15)



Door God aangesteld voor eeuwig
met bekrachtiging onder ede
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Wie 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. (5:1)

Christus 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.’ (5:5)

Jezus is als voorloper al binnengegaan, ten behoeve van 
ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek
dat was. (6:20)
28De wet stelt mensen aan als  hogepriester, en mensen zijn 
behept met zwakheid, maar met de bekrachtiging onder ede 
die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon 
aangesteld, die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt.



Heilig, schuldloos en zuiver
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26Een  hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand 
die  heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars 
afgescheiden en ver boven de hemel verheven. (7:26)



Met het offer van zijn leven
eens en voor altijd
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Hij hoeft niet, zoals de andere hogepriesters, elke dag 
eerst offers op te dragen voor zijn eigen  zonden en dan 
voor die van het volk; dat heeft hij immers voor eens en 
altijd gedaan toen hij het offer van zijn leven bracht. 
(7:27)



Ingegaan in het ware heiligdom
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maar in de tweede tent (het Heilige der Heiligen) gaat alleen 
de hogepriester binnen, slechts eenmaal per jaar en nooit 
zonder het bloed dat hij offert voor zichzelf en voor de zonden 
die het volk uit onwetendheid heeft begaan. …
Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al 
het goede dat ons is toebedacht: hij is door een 
indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door 
mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping 
– en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met 
zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in 
het  heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn leven; 
hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die elk jaar 
het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet het zijne 
is, 

(9:5, 11, 25)



Nu dienstdoende in het huis van God
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We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis 
van God; (10:21)



De kern van het betoog

10-12-17

17

1De kern van mijn betoog is dat wij een  hogepriester 
hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de 
rechterzijde van de troon van Gods majesteit 2en die de 
dienst vervult in het ware  heiligdom, de  tent die door 
de  Heer en niet door mensenhanden is 
opgericht. 3Iedere  hogepriester wordt aangesteld om 
gaven en offers op te dragen, en dus heeft ook hij iets 
nodig dat hij kan opdragen. … 6Maar  Jezus is dus 
aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin 
dat hij bemiddelaar is van een beter  verbond, dat zijn 
wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.

8:1-3, 6



In het jaar 2017

Op aarde
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Aanmoediging
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19Broeders en zusters, dankzij het bloed 
van  Jezus kunnen we zonder schroom 
binnengaan in het  heiligdom, 20omdat hij voor 
ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw 
leven gebaand heeft, door het voorhangsel 
heen. 21We hebben nu een  hogepriester die 
dienstdoet 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. (10:19-22)



Oproep
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U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt aan de 
hemelse roeping, richt uw aandacht op Jezus, de apostel 
en hogepriester van het geloof dat wij belijden, (3:1)

Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de 
hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten 
we vasthouden aan het geloof dat we belijden. (4:14)


