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Hebreeën 7 

 

Het is goed om te bedenken, dat 

de brief aan de Hebreeën gericht 

is aan Joodse christenen. Im-

mers, Joden kennen alleen ho-

gepriesters naar de ordening van 

Aäron uit de stam Levi.  

 

Jezus is echter gesproten uit het 

geslacht van David naar het 

vlees.  

 

De Geest van God voorzag dit in 

Zijn wijsheid en de mysterieuze 

rol van Melchizedek, koning 

van Salem, priester van de Al-

lerhoogste God, zonder begin 

van dagen of einde des levens, 

wordt hierdoor duidelijker. 

 

Jezus is immers Hogepriester 

geworden, terwijl Hij niet uit het 

geslacht van Levi was, maar uit 

het geslacht van David.  

 

Dit wil de schrijver van de brief 

aan de Hebreeën aan de Joodse 

christenen – en mede daardoor 

ook aan ons – duidelijk maken.  

 

Om een goed inzicht te krijgen 

is het van belang, om eerst 

Psalm 110 te lezen: de profetie 

van David over "de priesterko-

ning des Heren".   

 

Vervolgens gaan we lezen in 

Hebreeën 7 vanaf vers 1: 

 

1 Deze Melchizedek was name-

lijk koning van Salem, een pries-

ter van de allerhoogste God.  

 

Hij ging Abraham tegemoet, 

toen die terugkeerde na het ver-

slaan van de koningen, en ze-

gende hem. 

 

Salem is de oude naam voor Je-

ruzalem en boven genoemde 

ontmoeting tussen de geheim-

zinnige figuur van Melchizedek 

en Abraham is te vinden in Ge-

nesis 14:18/20 waar staat: 

 

En Melchizedek, de koning 

van Salem, bracht brood en 

wijn; hij was een priester van 

God, de Allerhoogste.  

 

En hij zegende hem en zei: 

Gezegend zij Abram door 

God, de Allerhoogste, Die 

hemel en aarde bezit, en ge-

loofd zij God, de Allerhoog-
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ste, Die overgeleverd heeft 

uw tegenstanders in uw hand!  

En hij gaf hem van alles een 

tiende deel.   

 

Melchizedek wordt priester van 

de allerhoogste God genoemd.   

 

De Hebr. naam voor God de Al-

lerhoogste is: "El Eljon" en dat 

is de eigennaam van Hem, de 

Allerhoogste, Die overwin-

ningen geeft over de vijanden, 

zoals God aan Abraham de 

overwinning gaf over de konin-

gen, met wie hij in strijd gewik-

keld was.   

 

2 Aan hem gaf Abraham ook van 

alles het tiende deel. In de eerste 

plaats was hij – aldus de verta-

ling van zijn naam – koning van 

de gerechtigheid en verder was 

hij ook koning van Salem, dat is 

koning van de vrede. 

 

Melchizedek:  koning van de ge-

rechtigheid.  In de naam Zede-

kia: de Heere is mijn gerechtig-

heid zit ook het woordje "zé-

dek". Mélek is koning; Zédek is 

gerechtigheid.  

 

Jerusalem: stad van de vrede. 

Jeru is stad en Salem is vrede.   

 

Koning van Salem:  koning des 

vredes.  Prachtig dat deze Mel-

chizedek koning was van het 

oude Jeruzalem.  

 

3 Zonder vader, zonder moeder, 

zonder stamboom kent hij geen 

begin van dagen en ook geen le-

venseinde, maar aan de Zoon 

van God gelijkgemaakt, blijft hij 

in eeuwigheid priester. 

 

Melchizedek verschijnt en ver-

dwijnt in Genesis 14:18-20.   

Zijn raadselachtige herkomst 

kan alleen begrepen worden, 

wanneer bedacht wordt dat Mel-

chizedek aan de Zoon van God 

gelijkgesteld is.   

 

Niet de Zoon geboren uit het ge-

slacht van David naar het vlees,  

(Rom. 1:3) maar de eeuwige 

Zoon van God, zonder begin van 

dagen of einde des levens.  

 

4 Merk nu op hoe groot hij ge-

weest is, iemand aan wie de 

aartsvader Abraham zelfs een 

tiende deel van de buit gegeven 

heeft. 
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Hoe groot is deze Melchizedek!  

Bij de beschrijving en vergelij-

king van Hem rijst de figuur van 

de Christus op.  

 

Wie anders dan het Woord, 

waarover Johannes schreef dat 

het bij God was en God was, is: 

zonder begin van dagen en einde 

van het leven.     

 

Wie anders dan Melchizedek, de 

Koning der gerechtigheid, is Hij, 

waarover Paulus schrijft in Filip. 

2:6 dat Hij "in de gestalte van 

God was, het aan God gelijk zijn 

niet als een roof heeft be-

schouwd. 

 

Merkt dan  op, hoe groot deze 

is!  Zonder begin van dagen of 

einde des levens, aan de Zoon 

van God gelijkgesteld.  

 

Hier worden Abraham en Mel-

chizedek tegenover elkaar ge-

steld  en Abraham wordt typisch 

Joods uitgebeeld als "de aarts-

vader Abraham".    

 

Melchizedek kwam het beste toe 

wat Abraham kon geven, name-

lijk het beste van de buit.  

 

5 Diegenen uit de zonen van Le-

vi die het priesterschap ontvan-

gen, hebben wel volgens de wet 

de opdracht om tienden te ne-

men van het volk, dat is van hun 

broeders, hoewel die ook uit het 

lichaam van Abraham voortge-

komen zijn. 

 

Levi is uit de aartsvader Abra-

ham  voortgekomen, uit zijn 

"lendenen".  Hij was er als het 

ware bij toen Abraham tienden 

gaf aan Melchizedek.   

 

De Levieten uit de stam Levi 

waren gerechtigd tienden te hef-

fen van hun broeders uit de an-

dere elf stammen.  

 

Weer wordt aan de christen-

Joden duidelijk gemaakt het ho-

gere priesterschap van Christus 

uit een andere ordening.  

 

6 Hij echter, die niet van hen af-

stamt, heeft van Abraham tien-

den genomen, en hij heeft hem 

gezegend die de beloften gekre-

gen had. 
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Hier wordt Abraham genoemd 

als de man, die de beloften ge-

kregen had. 

 

Immers, hem gold o.a. deze be-

lofte, dat uit zijn nageslacht alle 

volkeren der aarde gezegend 

zouden worden zoals staat in 

Gen. 22:18.   

 

Melchizedek zegende Abraham 

en daarmee ook ons uit de hei-

denen. Steeds weer zien wij het 

beeld van de Christus figuur 

schijnen uit de figuur van Mel-

chizedek.  

 

Zoals Melchizedek kwam met 

brood en wijn en Abraham ze-

gende, zo komt ook Jezus tot 

ons in het Avondmaal met brood 

en wijn om ons te zegenen en te 

sterken.   

 

Brood is ook een beeld van het 

brood des levens en wijn van de 

Geest des levens.  

 

7 Nu is het ontegenzeglijk zo dat 

wat minder is, gezegend wordt 

door wat meer is. 

 

Melchizedek zegende Abraham 

en Melchizedek als koning en 

priester van de Allerhoogste, is 

de meerdere van Abraham.  

 

Door deze zegening is ook dui-

delijk, dat het priesterschap naar 

de ordening van Melchizedek 

hoger is dan het priesterschap 

naar de ordening van Aäron uit 

de stam Levi.  

 

8 En hier nemen sterfelijke men-

sen tienden, maar daar nam ie-

mand ze van wie getuigd wordt 

dat hij leeft. 

 

Onder Levi ontvangen sterfelij-

ke mensen tienden.  Maar Mel-

chizedek, die zonder begin van 

dagen en einde des levens is, 

heeft een "onvergankelijk leven"  

zoals vers 16 zegt.  

 

9 En – om zo te zeggen – ook 

Levi, die tienden neemt, heeft 

door Abraham tienden gegeven. 

 

10 Want hij was nog in het li-

chaam van zijn vader, toen Mel-

chizedek hem tegemoet ging. 

 

De priesters en hun nakomelin-

gen uit de stam Levi (die nog in 

de lendenen van Abraham wa-
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ren) gaven als het ware tienden 

aan de priester Melchizedek.  

 

11 Als dan door het Levitische 

priesterschap de volmaaktheid 

bereikt had kunnen worden – 

want onder dit priesterschap 

had het volk de wet ontvangen –  

 

Waarom was het dan nog nodig 

dat er een andere Priester naar 

de ordening van Melchizedek 

zou opstaan, Eén van Wie niet 

gezegd kan worden dat Hij naar 

de ordening van Aäron was? 

 

Zowel in vers 11 als in vers 19 

wordt gesproken over de wet, 

die het volmaakte niet bracht. 

Jezus kwam wel met het vol-

maakte als Hij in Mt. 5:48 zegt:  

 

Weest u dan volmaakt, zoals 

uw Vader, Die in de hemelen 

is, volmaakt is.    

 

Hij noemt dan eerst wat tot de 

ouden gezegd is: "U zult de eed 

niet breken" maar komt dan met 

het volmaakte:   

Laat uw woord ja echter ja 

zijn en uw nee nee; wat hier-

boven uitgaat, is uit de boze.  

 

Wie u zal dwingen één mijl 

te gaan, ga er twee met hem. 

 

Dat is het volmaakte. 

 

12 Als het priesterschap veran-

dert, vindt er immers ook nood-

zakelijkerwijs een verandering 

van de wet plaats. 

 

Daar de wet het volmaakte niet 

bracht, kwam Jezus met de wet 

der liefde, die Jacobus de vol-

maakte wet, die van de vrijheid 

noemt (Jac. 1:25).  

 

Onder de volmaakte wet, die 

van de Geest, die van de vrij-

heid,  wordt men zalig, dat is ge-

lukkig, in wat hij doet. 

 

En iemand is gelukkig in zijn 

doen, als hij of zij het van harte 

doet, en niet omdat het moet 

(Jac. 1:25).  

 

13 Want Hij van Wie deze din-

gen gezegd worden (en dat is 

Jezus), behoort tot een andere 

stam (namelijk Juda), waarvan 

niemand zich ooit tot de altaar 

dienst begeven heeft. 
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Onder de wet brachten de pries-

ters uit de stam Levi offers op 

het altaar, en dat bloed van bok-

ken en stieren reinigde mensen 

naar het vlees, dat wil zeggen: 

uiterlijk.  Het bloed van Christus 

reinigt innerlijk (Hb. 9:13/14).  

 

14 Het is immers overduidelijk 

dat onze Heere van Juda af-

stamt, over welke stam Mozes 

niets gezegd heeft in verband 

met het priesterschap. 

 

Ook met deze woorden maakt 

de schrijver aan de christen-

Joden overduidelijk, dat door de 

komst van Jezus als Hogepries-

ter van een andere ordening,  de 

vroegere voorschriften worden 

afgeschaft.  

 

15 En dit wordt nog veel duide-

lijker, als er naar het evenbeeld 

van Melchizedek een andere 

Priester opstaat.  

 

Het wordt nog veel duidelijker 

zegt de schrijver, want let op de 

afkomst van Hem, die Priester is 

naar het evenbeeld van Mel-

chizedek.  

 

16 Die dat niet geworden is op 

grond van een wettelijk voorge-

schreven afstamming, maar uit 

kracht van onvergankelijk leven. 

 

Jezus, geen priester uit de stam 

Levi,  maar Priester met een on-

vergankelijk leven en daarmee 

Hogepriester in eeuwigheid.  

 

17 Hij getuigt immers: U bent 

Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek. 

 

18 Want de terzijdestelling van 

het voorgaande gebod vindt 

plaats vanwege zijn zwakheid en 

nutteloosheid. 

 

Waarom waren deze vroegere 

voorschriften zonder kracht en 

nut.  Omdat het slechts uiterlijke 

reiniging betrof terwijl Christus 

met het volmaakte komt met als 

gevolg: innerlijke reiniging en 

herschepping.  

 

19 De wet heeft namelijk niets 

tot volmaaktheid gebracht, maar 

de totstandbrenging van een be-

tere hoop, waardoor wij tot God 

naderen, doet dat wel. 
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De betere hoop die gewekt 

wordt, waardoor wij nader tot 

God komen, is de nieuwe en le-

vende weg, die Jezus als Voor-

loper voor ons ontsloten heeft.   

 

Die weg gaat door het voor-

hangsel, dat is Zijn vlees, en die 

weg komt uit in het heiligdom 

(Hb. 10:19/20).   

 

Wie daarom treedt in de voet-

stappen van Hem, die deze weg 

baande, komt nader tot God.  

 

20 En in zoverre Hij geen Pries-

ter is geworden zonder het zwe-

ren van een eed – want zij zijn 

wel zonder het zweren van een 

eed priester geworden. 

 

21 Maar Hij is het geworden 

met het zweren van een eed door 

God, Die tegen Hem gezegd 

heeft:  

 

De Heere heeft gezworen en het 

zal Hem niet berouwen: U bent 

Priester in eeuwigheid, naar de 

ordening van Melchizedek.  

 

Een nieuwe beschouwing wordt 

voor de ogen van de christen-

Joden en voor onze ogen ge-

schilderd:  

 

De priesters uit de ordening van 

Aäron werden zonder eed pries-

ter, maar deze Priester uit de or-

dening van Melchizedek werd 

met een plechtige eed tot het 

eeuwige priesterschap aange-

steld.  

 

Die plechtige eed wordt ge-

noemd in Psalm 110:4 waar 

staat:  

 

De Heere heeft gezworen en 

Hij zal er geen berouw van 

hebben:  U bent Priester voor 

eeuwig, naar de ordering van 

Melchizedek. 

 

22 In zoverre is Jezus Borg ge-

worden van een zoveel beter 

verbond. 

 

Een borg is een persoon, die 

zich voor een ander aansprake-

lijk stelt.  Jezus is onze hemelse 

Borg en Advocaat, die altijd 

leeft om voor ons te pleiten. 

 

23 En zij zijn wel in groten geta-

le priester geworden, omdat zij 
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door de dood verhinderd werden 

altijd te blijven. 

 

24 Maar Hij, omdat Hij blijft tot 

in eeuwigheid, heeft een Pries-

terschap dat niet op anderen 

overgaat. 

 

De hogepriesters van het oude 

verbond vormen een lange rij 

van opvolgers daar zij na hun 

dood werden opgevolgd door 

hun oudste zoon.  Echter, het 

Hogepriesterschap van Jezus is 

eeuwig blijvend. 

 

25 Daarom kan Hij ook volko-

men zalig maken wie door Hem 

tot God gaan, omdat Hij altijd 

leeft om voor hen te pleiten. 

  

De woorden "volkomen zalig 

maken" geven een ontwikkeling 

in de tijd aan en die woorden be-

tekenen ook, dat Hij volkomen 

gelukkig kan maken.   

 

Jezus als borg van een beter 

verbond kan ons volkomen ge-

lukkig maken; Hij leeft altijd om 

voor ons te pleiten.  

 

26 Want zo'n Hogepriester had-

den wij nodig: heilig, onschul-

dig, onbesmet, afgescheiden van 

de zondaars en boven de heme-

len verheven. 

 

Wat een verheven woorden: een 

Hogepriester, heilig, onschuldig, 

onbesmet!  Iemand die de zonde 

nooit heeft gekend, omdat men 

de zonde pas kent, als men die 

doet.  

 

27 Hij heeft het niet nodig, zoals 

de hogepriesters, elke dag eerst 

voor zijn eigen zonden slachtof-

fers te brengen en pas daarna 

voor die van het volk. Want dat 

heeft Hij eens en voor altijd ge-

daan, toen Hij Zichzelf offerde. 

 

Want Hem, die geen zonde 

gekend heeft, heeft Hij voor 

ons tot zonde gemaakt, opdat 

wij zouden worden gerech-

tigheid van God in Hem.   

2 Cor. 5:21. 

 

28 Want de wet stelt mensen, die 

met zwakheid behept zijn, aan 

als hogepriester. Maar het 

woord van de eed die na de wet 

gezworen is, stelt de Zoon aan, 

Die tot in eeuwigheid volmaakt 

is. 
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De hogepriester naar de orde-

ning van Aäron moest naast de 

offers voor het volk, ook offers 

voor zijn eigen zonden brengen.  

 

Maar de Hogepriester naar de 

ordening van Melchizedek is de 

volmaakte Hogepriester, aange-

steld in eeuwigheid middels een 

plechtige eed van Jahwé.   

 

En zulk een Hogepriester heb-

ben wij nodig: Eén die Zichzelf 

ten offer bracht en daardoor on-

ze zonden niet meer zal geden-

ken (Hb. 8:12).  

 

Een Hogepriester, die ons vol-

komen gelukkig kan maken en 

die altijd leeft om voor ons te 

pleiten.   

 


