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Warffum

seizoen 2018 - 2019

Jezus, de Leidsman van ons geloof
29 sep
27 okt
24 nov
15 dec
26 jan
23 feb
23 mrt
27 apr
25 mei

Jezus, de Zoon van God
Jezus, de Zoon des Mensen
Jezus, de Zoon over Gods huis
Jezus, de Hogepriester
Jezus, de Middelaar
Jezus, het volmaakte offer
Het geloof ziet vooruit
Het geloof ziet omhoog
Jezus, de Voleinder van het geloof

Hebreeën 1
,,
2
,,
3-4
,,
5-7
,,
8-9
,,
10
,,
11
,,
11
,, 12 - 13

Vragen, opmerkingen? Mail naar wim@debijbelopen.nl
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Jezus, de Middelaar

Hb.7: 1 - 10 Melchizédek groter dan Levi
Genesis 14: 18 - 20

Aanschouw hoe groot deze was !

eeuwig
Melchizédek

groter dan
zegent
tienden

koning van gerechtigheid
koning van de vrede

Zoon van God
( priester voor altijd )

Abraham

Levi
sterfelijke
mensen

www.debijbelopen.nl

Jezus, de Middelaar

Hb.7: 11 - 28 priesterschap Melchizédek > Levi

Levitisch priesterschap niet volmaakt, een ander wél:
11 Levi (Aäron)
andere priester (Melchizédek)
12 wet (Mozes)
andere wet (eedzwering)
13-14 stam (Levi)
andere stam (Juda)
Zoon
15-17 vleselijk gebod
onvergankelijk leven
18-19 vroeger gebod
betere hoop tot God naderen
20-21 zonder eedzwering met eedzwering
22
,,
beter verbond
23-24 veel (hoge)priesters één Hogepriester
25-28 1) wij naderen door Hem tot God (priesters!)
2) Hij leeft voor ons
hoger dan
3) zo'n Hogepriester past ons de hemelen
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Hb.8

Jezus, de Middelaar

een beter verbond

priesters
1-2 hoofdzaak: wij hebben zo'n hogepriester
- zit aan rechterhand Majesteit
- in de hemelen
- bedienaar heiligdom en ware tabernakel
- opgericht door de Heer, niet een mens
priesters
Hb.8 - 13 de weg naar boven is zeker
wij naar binnen door de Zoon (onze hogepriester)
Hb.1 - 7
de weg naar voren is zeker
hulp
God komt naar buiten in de Zoon (Zijn apostel)
hulp
Hb.4: 14
Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de
hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, …
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Hb.8

een beter verbond

Hb.9

een beter heiligdom

Jezus, de Middelaar

Hb.9 + 10 een beter offer
Hb.10 nieuwe aanbidders

priesters
Hb.8 - 13 de weg naar boven is zeker
wij naar binnen door de Zoon (onze hogepriester)
Hb.1 - 7
de weg naar voren is zeker
hulp
God komt naar buiten in de Zoon (Zijn apostel)
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Hb.8

Jezus, de Middelaar

een beter verbond

1-2 hoofdzaak: wij hebben zo'n hogepriester
- zit aan rechterhand Majesteit
namelijk
- in de hemelen
- bedienaar heiligdom en ware tabernakel
- opgericht door de Heer, niet een mens

5 zinnebeeld

ware, hemelse dingen
||
uitnemender bediening
beter verbond
betere beloften
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Hb.8

Jezus, de Middelaar

een beter verbond

verbond met Noach
onvoorwaardelijk
- oordeel over mensen niet door water
- teken: regenboog
verbond met Abraham onvoorwaardelijk

niet verbeterd

- land Kanaän voor zijn nageslacht
- teken: besnijdenis
verbond met Israël (Sinaï)
verbeterd !
- Israël wordt Gods volk
- voorwaarde: gehoorzaam
- teken: sabbat
Christus (Zijn Persoon + Zijn werk)
- inzettingen
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Hb.8

Jezus, de Middelaar

een beter verbond

verbond met Israël (Sinaï)
voorwaardelijk / berispelijk
zij bleven niet in verbond
bij de hand (kind + voogd)
wet is een juk
zonden in herinnering

nieuw verbond (heel Israël)
onvoorwaardelijk
zij kennen Mij allen
medeburgers & broeders
wet in verstand en hart
zonden voor altijd weg

Galaten 3: 24 , 26
De wet is onze tuchtmeester geweest tot op Christus
… u bent allen zonen van God door het geloof in Christus
Hb.8: 8 - 12
Jeremia 31: 31 - 34
Ik zal hun tot een God en zij zullen Mij tot een volk zijn

Heer
Jezus

opname

verschijning

v

zondvloed

mensen

Israël
volken

v

v

Heilige
Geest

v
v

v
v

Noach
Abraham

gemeente
volken & Israël

nieuw
Jeruzalem

Israël
volken
1000

oude
verbond

nieuw
onvoorwaardelijk
verbond
zij kennen Mij allen
medeburgers & broeders
wet in verstand en hart
zonden voor altijd weg

Heer
Jezus

opname

verschijning

v

zondvloed

mensen

Israël
volken

v

v

Heilige
Geest

gemeente
volken & Israël

?
2 Korinthe 3: 2 - 6
dienaars van nieuwe verbond

v
v

v
v

Noach
Abraham

nieuw
Jeruzalem

Israël
volken
1000

nieuw
onvoorwaardelijk
verbond
zij kennen Mij allen
medeburgers & broeders
wet in verstand en hart
zonden voor altijd weg

Heer
Jezus

opname

verschijning

v

zondvloed

mensen

Israël
volken

v

v

Heilige
Geest

gemeente
volken & Israël

?
2 Korinthe 3: 2 - 6
dienaars van nieuwe verbond
"u, een brief van Christus !"
Lukas 22: 20
Middelaar
bloed van het nieuwe verbond

v
v

v
v

Noach
Abraham

nieuw
Jeruzalem

Israël
volken
1000

nieuw
onvoorwaardelijk
verbond
zij kennen Mij allen
medeburgers & broeders
Geest in verstand & hart
zonden voor altijd weg
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Hb.9

een beter heiligdom

Jezus, de Middelaar
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Hb.9

Jezus, de Middelaar

een beter heiligdom
2e voorhangsel

gouden wierookvat
reukofferaltaar

kandelaar

tafel en toonbroden
Exodus 40: 5
Dan moet u het gouden altaar voor het reukwerk vóór
de ark van de getuigenis plaatsen
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Hb.9

Jezus, de Middelaar

een beter heiligdom

ark van het verbond

- gouden kruik manna
- staf van Aäron
- tafelen van het verbond
Hb.9: 11 - 12
Maar Christus, gekomen als hogepriester van komende
goederen …

