
Hebreeën 7 (2) 
 
Patriarch 
 
1. Waarom wordt Abraham in 7:4 zo expliciet ‘patriarch’ genoemd? 
 
2. Wat is een patriarch? 
 
3. Welke patriarchen worden er in de Schrift genoemd? 
 
Beloftenissen 
 
4. ‘Hem die de belofte had’. (7:6). Wat zijn die beloften? 
 
5. Paulus gebruikt deze uitdrukking natuurlijk niet voor niets voor Abraham.  

Waarheen verwijst hij in deze brief aan de Hebreeën? (Vorige hoofdstuk) 
Welke belofte wordt hier in het bijzonder genoemd? 

 
6. Welk hoofdstuk in Romeinen is hier essentieel om te begrijpen? 
 Wat is de kern van het onderwijs in dat hoofdstuk? 

(Lees het, herlees het en zorg ervoor dat je het onderwijs ervan compleet begrijpt. Dit 
hoofdstuk is fundamenteel.) 

 
7.  Waar vind je die belofte ook weer terug in Hebreeën? 
 
Traag 
 
8. In ditzelfde gedeelte gebruikt hij het woord ‘traag’. 
 Waar deed Paulus dit nog meer. 
 
9. Waarom konden de Hebreeën het onderwijs aangaande de Hogepriester naar de ordening 

van Melchizedek zo moeilijk vatten? 
 
10. Wat staat er tegenover de toestand van de Hebreeën? Waar wilde Paulus hen naar toe 

leiden? 
 
11. Wat is het tegenovergestelde van traag? 
 
12. Wat is het Griekse woord? 
 (Paulus gebruikt dit in Hebreeën 6) 
 
13. Maak een woordstudie van dit woordje in het NT. 
 
14. ‘Hem Die de beloftenissen had heeft hij gezegend’. 
 Paulus legt hier een link tussen God, Melchizedek en de Hogepriester naar de ordening van 

Melchizedek. 
Verklaar. 

 
 
 
 
 



Verandering van wet 
 
13. Denk eens na over ‘verandering van wet’ (7:12). Hoe is die teweeggebracht? 
 
14. Waar vind je ‘de wet’ nog meer in hoofdstuk 7? 
 
15. Geef een uitleg van wat Paulus over de wet van Mozes in dit hoofdstuk zegt en wat hij er 

tegenover stelt. 
 
 
 
 

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 10:5-18 ‘Maar Deze’ (12) Een Priester, 
gezeten –  
eis to dienekes 

 
 


