
Studies in Hebreeën, 2 maart 2021 

Het Verzoendeksel 

We zullen in deze studie weer wat eindjes aan elkaar proberen te knopen en weer wat meer 

overzicht proberen  te krijgen van wat de schrijver met zijn brief beoogt en alles weer wat meer in 

het grotere verband van de hele Schrift te zien. 

Eerst nog wat woorden over verzoening en wat tekstgedeeltes die hieraan gerelateerd zijn. 

Verzoening 

Een paar belangrijke woorden: 

Hilaskomai – verzoenen 

Hilasmos – verzoening 

Hilasterion - verzoendeksel 

 

1. Paulus spreekt in deze brief over ‘verzoening’ volgens Leviticus 16. 

 Wie worden er verzoend? 

2. Welk ander woord hoort hier onmiskenbaar bij? (Lev. 16:30) 

3. Is dat in Hebreeën ook zo? 

4. Hoe spreekt Johannes in zijn eerste brief over ‘verzoening’? 

5. Wat betekent 1 Johannes 2:2? 

6. Wie hoort er bij ‘onze’ in 1 Johannes 4:10? Vergelijk dit hoofdstuk ook met Johannes 1. 

7. Hoe noemt Paulus het hilasterion ook? 

8. Wat betekent Heb 10:20? 

9. Waar vind je ‘ingewijd’ nog meer in Hebreeën? 

 

Verzoendeksel 

Je zou bijna kunnen zeggen dat de juiste uitleg van Hebreeën helemaal draait om de juiste uitleg van 

Psalm 110, waar het gaat om de Koning-Priester, Melchizedek. 

 

10. Welke vormen van Koningschap heb je in de brief al gezien? 

11. Waar is de ‘troon der genade’? (Heb. 4:16). 

11. Waar is de Hogepriester momenteel? 

12. In welk Bijbelboek is er ook sprake van een troon? (Het woord komt er opvallend vaak voor). 

13. Is het daar ook een troon der genade? 

14. Waar vind je in de Bijbel dat het verzoendeksel Gods woonplaats is? 



Totdat 

15. Is de Heere nu in het heiligdom om daar altijd te blijven? 

16. Hoe leid je het antwoord op vraag 15 af uit de tekst? 

17. Wat moet er dus nog volgen, om jom kippoer volledig te maken? 

18. Hebreeën 9:23 is best een ingewikkelde tekst. Vind je een tekst in de Tenach die hier 

misschien ook over spreekt? 

19. Welke profeet spreekt er over de terugkeer van ‘Melchizedek’ zodat het hele volk Hem zal 

zien? Noem eens een tekst. 

20. Hoe staat dit weer in verband met het antwoord op vraag 12?  


