
Hebreeën 7 

De Hogepriester naar de ordening van Melchizedek 
 
1. We hebben het woordje ‘beter’ bestudeerd. 
 Kan je ophalen welke ‘betere’ dingen er in Hebreeën genoemd worden? 
 
2. Paulus introduceert in Hebreeën 5 de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek (5:6, 

10). 
 Wanneer is Christus zo door God genoemd? Welke gebeurtenis is hierin essentieel? 
 
3. Waar in het Oude Testament lezen we over Melchizedek? 
 
4. Wat is de betekenis van ‘geheiligd zijnde’ (SV) in vers 9? 
 
5. Hoe is Hij geheiligd, volgens de context van vers 9? 
 
6. Waar zijn we dit eerder tegengekomen in Hebreeën? 
 
7. Hoe legt Paulus dit ‘geheiligd zijnde’ uit als een les voor de Hebreeën 5? 
 
8. Wat was er volgens dit hoofdstuk met de lezers aan de hand? 
 
Volmaaktheid 
 
Hoofdstuk 7 tot en met 10:18 is een deel  Hebreeën dat geheel en al bij elkaar hoort. Paulus maakt 
hier een aantal tegenstellingen. Voordat we iets gedetailleerder naar deze hoofdstukken gaan kijken, 
gaan we proberen eerst een overzicht te krijgen van wat Paulus allemaal zegt. Dat doen we aan de 
hand van de  structuur op de volgende bladzijde. 
 
9. Bestudeer deze structuur. Leer hem uit je hoofd, met de belangrijkste teksten daarin als 

‘kapstok’.  
 
10. Om welk woord gaat het kennelijk? 
 
11. Waar kwamen we dit al eerder tegen? 
 
12 Wat zijn de hoofdzinnen en de bijzin in 7:1-3? 
 
13. Wat betekent ‘zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, noch beginsel der 

dagen, noch einde des levens hebbende’? 
 
14. Wat is het Grieks voor ‘in eeuwigheid’? (7:3). (je kan Strong’s nummer opzoeken i.p.v. 

Grieks). 
 
15. Waar komt dit woordje nog meer voor? 
 
16. Wat betekent dit dus? 
 
17. Hoe zou de (H)SV aan zijn vertaling zijn gekomen? 
 
18. Waaruit blijkt de grootheid van Melchizedek t.o.v. Abraham? (Twee punten). 



 
 
 

A 7:1-10 ‘Deze’ (4) Een priester –  
eis to diekenes 

B C 7:11 Geen volmaaktheid door het Levitische priesterschap 
en het vleselijk gebod 

 

 D 7:12-18 Maar door het priesterschap naar de ordening van 
Melchizedek  

 C 7:19 Geen volmaaktheid door de wet  

 D 7:20-9:8 Maar door de eedzwering van de Zoon 

B C 9:9, 10 Geen volmaaktheid door vleselijke ordinantiën  

 D 9:11-28 Maar door de volmaakte Tabernakel en 
een beter offer 

 

 C 10:1-4 Geen volmaaktheid door offers of door de wet 

  D 10:5-10 Maar door het lichaam van de Zoon  

A 10:11-18 ‘Maar Deze’ (12) Een Priester, 
gezeten –  
eis to dienekes 

 


