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De kwalificaties van 
Christus als een 

Hogepriester

Hebrews 5:1-10

 

 

Wanneer we naar de vereisten volgens de wet kijken, zien we dat 
priesters, inclusief de hogepriester, afstammelingen van Aäron moeten 
zijn. 
Wanneer we echter naar het geslacht van Christus kijken, zoals we het 
vinden in Mattheüs hoofdstuk 1 en in Lucas hoofdstuk 3, zien we dat Hij 
een afstammeling van David is. 
Dus volgens de wet zou de Heer Jezus Christus niet gekwalificeerd zijn 
om een hogepriester of zelfs een priester te zijn. 
 
Maar Hij is nog steeds en, meer nog dan dat, Hij is inderdaad volledig 
gekwalificeerd om dat ook te zijn. 
En dat niet alleen, maar het was echt nodig dat Hij kwam. Dat zien we 
bijvoorbeeld in de verzen op het volgende blad. 
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Hebrews 7:11

•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?

 

 

Het probleem met het priesterschap van Aäron en zijn nakomelingen is 
het feit dat velen van hen ook betrokken raakten bij afgoderij. 
 
Daarom was er inderdaad een behoefte aan een nieuwe hogepriester, 
een die volkomen in de wegen van God zou wandelen en die de 
geboden van God perfect zou onderwijzen. 
 
En er was maar één persoon die dat kon doen: de Here Jezus Christus! 
En Hij ging niet dienen in de aardse tabernakel, die slechts een beeld 
was van de echte, maar Hij dient in de ware tabernakel van God, zoals 
we op het volgende blad zullen zien. 
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Hebrews 4:14-16

• Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de 
hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon 
van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

• Want wij hebben geen Hogepriester Die geen 
medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar 
Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, 
maar zonder zonde.

• Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de 
troon van de genade, opdat wij barmhartigheid 
verkrijgen en genade vinden om geholpen te 
worden op het juiste tijdstip.

 

 

In deze korte passage vinden we al 3 belangrijke dingen om in 
gedachten te houden: 
 
• Christus dient niet als Hogepriester in de tabernakel op aarde, wat 
slechts een beeld is van de ware tabernakel, maar Hij doet dit in de 
hemel, in de ware tabernakel van God. 
• Christus was en is zondeloos, in tegenstelling tot elke gewone 
menselijke hogepriester. 
• Christus kan inderdaad sympathiseren met ons, omdat Hij ook op elk 
gebied van het leven aan verleiding bloot stond net zoals wij. 
 
Laten we nu naar de verzen gaan voor vandaag. 
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Hebrews 5:1

•Want elke hogepriester die uit de 
mensen wordt genomen, is ten 
dienste van mensen aangesteld met 
het oog op de dingen die bij God te 
doen zijn, om gaven en offers te 
brengen vanwege de zonden.

 

 

Hier zien we een zeer korte taakomschrijving van de gewone 
hogepriester. 
Zoals we uit deze verzen kunnen concluderen, diende de hogepriester 
als bemiddelaar tussen God en de mens in deze aspecten. 
 
In de volgende verzen zien we hoe hij gekwalificeerd is om dat te doen. 
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Hebrews 5:2-3

•Hij kan voluit medelijden hebben 
met de onwetenden en dwalenden, 
omdat hij ook zelf met zwakheid 
omvangen is.

•En daarom moet hij, evenals voor 
het volk, ook voor zichzelf offeren 
vanwege de zonden.

 

 

Elke hogepriester onder de mensen was zelf een zondaar en daarom 
moest hij niet alleen offers brengen voor zichzelf, maar hij werd ook niet 
geacht neer te kijken op mensen die uit onwetendheid gezondigd 
hadden tegen de wetten van God. 
 
Hogepriester worden was niet iets waarvoor je kon solliciteren. God had 
heel duidelijke wetten gegeven over de opvolgers voor deze positie 
door de generaties heen. 
 
In feite, wanneer, in deze dagen, de familienaam van een Jood Cohen is, 
zou hij nog steeds een afstammeling van Aaron kunnen zijn, zoals het 
Hebreeuwse woord voor priester Cohen is. 
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Hebrews 5:4-5

•En niemand neemt die eer voor 
zichzelf, maar men wordt er door 
God toe geroepen, zoals Aäron.

•Zo heeft ook Christus Zichzelf niet 
de eer gegeven om Hogepriester te 
worden, maar Hij Die tot Hem heeft 
gesproken: U bent Mijn Zoon, 
heden heb Ik U verwekt.

 

 

Zoals ik al zei, je kon niet zomaar naar deze functie solliciteren, je moest 
echt gekwalificeerd zijn volgens de wetten van God. 
 
Dus zelfs de Heer Jezus Christus werd niet door zijn eigen beslissing 
hogepriester, maar Hij werd daartoe door de Vader geroepen. 
 
Terwijl we in deze verzen zien dat de Vader heeft verklaard dat Hij Zijn 
Zoon is, zullen we in de volgende verzen zien dat God Hem tot onze 
Hogepriester benoemt. 
 
Het feit dat Hij inderdaad de Zoon van God is, is een belangrijke 
kwalificatie voor Hem als onze grote Hogepriester. 
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Hebrews 5:6-8

• Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: U 
bent Priester in eeuwigheid, naar de 
ordening van Melchizedek.

• In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij 
met luid geroep en onder tranen gebeden en 
smeekbeden geofferd aan Hem Die Hem uit 
de dood kon verlossen. En Hij is uit de angst 
verhoord.

• Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch 
gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft 
geleden.  

 

Melchizedek was zowel een koning als een priester van God. 
Je kunt dat lezen in Genesis hoofdstuk 14. 
 
Wat we hier zien is dat de Heer Jezus Christus wordt geroepen naar het 
priesterschap volgens de orde van Melchizedek, die bestond al vóór de 
tijd dat het priesterschap binnen het Joodse volk werd gevestigd. 
En Hij is geroepen om voor altijd een Hogepriester te zijn. 
 
Zoals ik al vermeldde in een vorige preek, moest Christus nog een 
leerproces doorlopen terwijl Hij op aarde in het vlees was. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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Hebrews 5:9-11

• En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij 
voor allen die Hem gehoorzamen, een 
oorzaak van eeuwige zaligheid geworden.

• Door God is Hij Hogepriester genoemd 
naar de ordening van Melchizedek. Over 
hem hebben wij veel dingen te zeggen, die 
moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u 
traag geworden bent in het horen.

 

 

Deze verzen maken het heel duidelijk dat Christus Hogepriester werd 
omdat Hij door God de Vader tot die positie werd geroepen. 
 
Uit deze verzen begrijpen we ook dat zelfs Melchizedek niet op eigen 
initiatief priester werd, maar dat ook hij door God tot deze positie werd 
geroepen. In Genesis 14 kun je lezen dat Abram hem inderdaad erkende 
als een priester van God de allerhoogste. 
 
Ook in de kerk moeten we erkennen dat God specifieke personen in 
specifieke posities plaatst. Dat zien we bijvoorbeeld in 1 Cor. 12:18 + 28-
29 en in Efeziërs 4:11. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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Zijn superieure roeping:
Hebreeën 7:20-22

• En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder 
het zweren van een eed – want zij zijn wel zonder 
het zweren van een eed priester geworden, 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 in zoverre is Jezus Borg geworden van 
een zoveel beter verbond.

 

 

Het is erg belangrijk om te begrijpen dat Christus geen Hogepriester 
werd alleen omdat Hij dat wilde zijn. Hij werd onze Hogepriester omdat 
de Vader wilde dat Hij dat was. 
En Zijn Vader bevestigde dat met een eed. 
 
En Hij is inderdaad de perfecte persoon om onze Hogepriester te zijn. 
 
We hebben al verschillende redenen daarvoor gezien, maar we zullen 
nog steeds naar meer redenen daarvoor kijken. 
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Het superieure doel van Zijn roeping
Mattheus 1:18-21

• De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl 
Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek 
zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te 
zijn uit de Heilige Geest.

• Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, 
omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het 
openbaar te schande wilde maken.

• Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de 
Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon 
van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te 
nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige 
Geest; en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de 
naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van 
hun zonden.

 

 

Vooral in het laatste vers zien we dat Christus in de wereld kwam om 
een reden die veel belangrijker was dan de plicht van de menselijke 
hogepriesters. 
 
De menselijke hogepriesters konden offers brengen voor de vergeving 
van zonden, maar ze konden niemand van hun zonden redden. Dat is 
iets dat alleen Christus kan doen. 
Dit is ook het doel van de transformatie door de vernieuwing van onze 
geest: om het afval van de wereld weg te nemen en het zuivere Woord 
van God op te nemen. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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The superior teacher
John 1:1-2

• In het begin was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was 
God. Dit was in het begin bij God.

•Alle dingen zijn door het Woord 
gemaakt, en zonder dit Woord is geen 
ding gemaakt dat gemaakt is.

• In het Woord was het leven en het 
leven was het licht van de mensen.

 

 

Om degelijk onderwijs te krijgen, hebben we de beste leraar nodig die 
er is. 
 
En wie anders dan het levende Woord van God kan daarvoor in 
aanmerking komen? Per slot van rekening was Hij daar vanaf het 
allereerste begin en Hij weet precies wat Gods plan voor Zijn schepping 
is. 
 
In Johannes 5: 26-27 lezen we het volgende: 
Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook 
de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; en Hij heeft Hem 
ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des 
mensen is. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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Zijn superieure slachtoffer
Hebreeën 7:26-27

• Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: 
heilig, onschuldig, onbesmet, 
afgescheiden van de zondaars en boven de 
hemelen verheven.

• Hij heeft het niet nodig, zoals de 
hogepriesters, elke dag eerst voor zijn 
eigen zonden slachtoffers te brengen en 
pas daarna voor die van het volk. Want 
dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, 
toen Hij Zichzelf offerde.

 

 

Elke menselijke hogepriester moest eerst offers brengen voor zijn eigen 
zonden, voordat hij dat voor andere mensen kon doen. 
Dit wordt zeer specifiek genoemd in Leviticus hoofdstuk 16, die alle 
offers voor de Grote Verzoendag behandelt. Dit gebeurde elk jaar op de 
10e dag van de 7e maand. 
 
De Heer Jezus Christus hoefde dit niet te doen. Hij zondigde nooit, dus 
hoefde hij nooit een zonde of schuldoffer voor zichzelf aan te bieden. 
 
Het enige offer voor de zonde dat Hij bracht was het offer van Zijn 
eigen lichaam voor onze zonden en Hij hoefde dat slechts één keer voor 
altijd doen. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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His compassion for those who 
depend on Him (John 6:37-38)

•Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot 
Mij komen; en wie tot Mij komt, zal 
Ik beslist niet uitwerpen.

•Want Ik ben uit de hemel 
neergedaald, niet opdat Ik Mijn wil 
zou doen, maar de wil van Hem Die 
Mij gezonden heeft.

 

 

Deze verzen tonen ons opnieuw vanuit een ander aspect waarom 
Christus de superieure Hogepriester is. 
 
Van andere priesters en hogepriesters lezen we in de Schriften dat zij 
hun ambt misbruikten. Een voorbeeld daarvan is te zien in 1 Samuël 
2:12-25 met betrekking tot de zonen van Eli de priester. 
 
Later, vooral toen Israël onder Romeinse controle kwam, werd het nog 
erger. 
 
Maar laten we doorgaan. 
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Superior in His Kingship
Revelation 19:16

•Er stond op Zijn bovenkleed en op 
Zijn dij deze naam geschreven: 
Koning der koningen en Heere der 
heren.

 

 

Net als Melchizedek is Christus ook zowel koning als priester. 
 
Maar Christus is dat op een heel ander niveau zoals we kunnen zien aan 
de hand van deze verzen uit Openbaring. 
 
Laten we doorgaan. 
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His superior intercession
Hebrews 7:24-25

•maar Hij, omdat Hij blijft tot in 
eeuwigheid, heeft een 
Priesterschap dat niet op anderen 
overgaat.

•Daarom kan Hij ook volkomen zalig 
maken wie door Hem tot God gaan, 
omdat Hij altijd leeft om voor hen 
te pleiten.

 

 

Als de superieure Hogepriester doet Christus inderdaad voorbede voor 
Zijn discipelen en Hij doet dat voortdurend. 
 
Dit te weten zou een echte aanmoediging voor ons moeten zijn, net 
zoals de belofte die Hij ons in het vers op het volgende blad geeft. 
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Zijn superieure autoriteit 
Mattheüs 28: 18-20

• En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: 
Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

• Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend 
in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de 
Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden 
heb, in acht te nemen.

• En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding 
van de wereld. Amen.

 

 

Dit is wat we noemen: de Grote Opdracht. 
 
Maar het bevat ook een grote belofte voor ons in het laatste deel van 
deze verzen. 
Geen enkel leiderschap in een kerk kan altijd bij je zijn. 
Maar onze grote Hogepriester kan dat niet alleen, maar Hij heeft zelfs 
beloofd dat te doen. 
 
Je bent nooit alleen in je leven als een discipel van de Heer Jezus 
Christus. 
 
Laten we naar een samenvatting gaan van de kwalificaties van de Heer 
Jezus Christus als de superieure Hogepriester. 
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De Here Jesus Christus
onze perfecte Hoge Priester

• De zoon van God.

• Verleid als we zijn, maar zonder te zondigen.

• Het levende Woord van God / de perfecte leraar.

• Bracht voor eens en altijd het perfecte offer.

• Vol mededogen voor degenen die vertrouwen op hem.

• Is de Koning der Koningen en Heer der Heren.

• Dient voor altijd als onze Hogepriester in de hemel.

• Doet voorspraak voor zijn discipelen bij de Vader.

• Heeft alle autoriteit gekregen in de hemel en op aarde

 

 

Houd gewoon in gedachten dat de Heer Jezus Christus de enige persoon 
is die al deze kwalificaties heeft. 
 
Daarom is Hij volledig gekwalificeerd om onze perfecte Hogepriester te 
zijn. 
 
Zullen we bidden? 
 
 

 


