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Het boek Hebreeën

1. Jezus is veel beter dan Mozes

2. Nieuwe verbond is veel beter dan de oude verbond

3. In Gods aanwezigheid komen door Jezus 

is veel beter dan de tabernakel

4. Jezus als HP is veel beter dan al de OT priesters

5. Offer van Jezus veel beter is dan de OT offers
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➢ Waardeer wat je in Jezus hebt. Houd vol!



1. Wat waren de doelen van  
de offers?

• God danken. 

• Iets aan de Heer wijden

• Een daad van aanbidding

• Als een tijdelijke oplossing voor zonde
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2. Wat was het protocol van 
een ‘zonde offer’?
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3. Wat wil God ons leren met 
dit protocol?

(1)  Dat zonde erg is

(2)  Dat zonde en dood altijd met elkaar 
verbonden zijn

• Gen 2:17 “…want op de dag dat u daarvan eet, 

zult u zeker sterven”

• Rom 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood…” 
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3. Wat wil God ons leren met 
dit protocol?

(3) Dat er zonder bloed geen vergeving is 

Heb 9:22 “…zonder het vergieten van bloed vindt er geen
vergeving plaats”

1 Joh 1:9 “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en 
rechtvaardig om ons de zonden te vergeven…” 

(4) Dat de schuld van zonde 
overgedragen kan worden 

(5) Dat de zondaar zich moet  
identificeren met het offer
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4. Voor wie is het offer van de 
Heer Jezus geldig?

Heb 9:28 “zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is 
om de zonden van velen weg te dragen…” 

Heb 10:14 (TELOS) “Want met één offerande heeft Hij 
voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden” 

Heb 10:14 (NIV) “because by one sacrifice he has made 
perfect for ever those who are being made holy.”
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POSITIE PROCES



5. Op welke manier is het 
offer van Jezus volmaakt?
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6. Wat heeft het volmaakte 
offer ons gebracht?

• 9:12 ‘eeuwige verlossing’ 

• 9:14 vergeving van alle zonden - ‘rein geweten’ 

• 10:10 We “zijn geheiligd door het offer van 

het lichaam van Jezus Christus, 

eens en voor altijd gebracht.”

• 10:19 vrijmoedigheid om het heiligdom 

binnen te gaan
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Conclusie

“Zie het Lam van God, Dat de zonde van de 

wereld wegneemt!” (Joh 1:29)
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