
 

  
Door Peter Steffens 

 

SLEUTELTEKST  

De Hebreeënbrief benadrukt dat er met Jezus 

nieuwe dingen zijn gekomen die beter zijn dan 

het Eerste Verbond. 

Hebr. 8:6 (GNB) Maar het priesterlijke werk 
dat Jezus is toegewezen, is veel verhevener 
(voortreffelijker), zoals ook het verbond dat 
door Zijn bemiddeling gesloten werd, beter 
is, omdat het op betere beloften berust. 

 
 
Het Nieuwe Verbond     Hebreeën 

is een beter verbond  1:1-4:13  

heeft een betere Middelaar  1:5-2:18  

heeft grotere heerlijkheid   3:1-4:13  

heeft een beter priesterschap  4:14-10:18 

heeft een betere Hogepriester 4:14-7:27  

heeft een beter offer  8:1-10:18  

heeft een betere hoop  12:1-13:25 

 
INLEIDING 
 

In Hebreeën wordt het Sinaïtisch verbond steeds het Eerste Verbond genoemd  

(Hebr. 8:7, 9:1, 15) en niet het Oude Verbond.  

Let op: Het Nieuwe Verbond staat niet tegenover het ‘Oude Testament’!   

 

De sluiting van het Sinaïtisch verbond 

De Bijbel benadrukt dat dit een soort huwelijksverbond is; Israël werd Gods partner of vrouw.  

Jesaja 54:5 (GNB) Want hij die jou gemaakt heeft, hij is je echtgenoot. Zijn naam is: 
almachtige Heer. De heilige God van Israël, hij heeft je vrijgekocht. Hij zal heten: God van 
heel de aarde. [Vergelijk. Ezechiël 16.] 

 

Mozes sprenkelde eerst bloed op het altaar1 (Exodus 24:6),  

en las daarna de regels van het verbond voor;  

Exodus 24:7 (GNB) Hij (Mozes) las het boek met de regels van het verbond voor aan het 
volk en zij zeiden: ‘Wij zullen de Heer gehoorzamen, we zullen alles doen wat hij heeft 
gezegd.’ 

 

Dit verbond werd met bloed bekrachtigd;  

Exodus 24:8  (GNB) Mozes besprenkelde het volk met het bloed en zei: ‘Door dit bloed wordt 
het verbond bekrachtigd dat de Heer met jullie sloot, toen hij al deze geboden gaf.’ 

                                      
1 Het altaar symboliseert God zelf.  
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De betekenis van bloed in de Bijbel 
 

Bloed symboliseert leven (Genesis 9:5, Leviticus 17:11, 14). 

Wanneer je bloed wegstroomt, verlaat je levensgeest je lichaam. 

Het breken van het verbond moet je met je bloed (leven) betalen! 

Bloed werd ook gebruikt om verzoening te doen (= de schuld betalen/bedekken waardoor we 

tot God kunnen komen – Lev. 4:6 16:18,19). 

Hebreeën 9:22 (GNB) Volgens de wet wordt bijna alles met bloed gereinigd; zonder het 
vergieten van bloed is er geen vergeving. 

 

Bloed mag echter niet worden gegeten (Gen. 9:4, Lev. 17:10-16, Hand. 15:20, 29). 

 

Het bloed van het Nieuwe Verbond  

De wijn van het ‘avondmaal’ symboliseert het bloed van Jezus, dat de schuld verzoent.  
 

Lukas 22:20  Zo gaf hij hun na de maaltijd ook de beker, 
met de woorden: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, 
een verbond dat bekrachtigd wordt door mijn 
bloed, dat voor jullie wordt vergoten. 

 

Verzoening betekent dat de overtreding wordt uitgewist en 

de verhoudingen worden hersteld.  

 

De kleur van zonde is rood 

Jesaja 1:18  De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als 
scharlaken, ze worden wit als sneeuw, al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. 

 

Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden (1Joh. 1:7), 

dus ook van de meest erge dingen – zelfs moord en doodslag; 

Hebreeën 12:24  (NBV) [jullie staan voor …] de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, 
en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel (zie Genesis 4:10). 

 

Waarom moest er een nieuw verbond komen? 

1. Israël was niet in staat om het Eerste Verbond te houden 

    Het verbond werd verbroken; 

Jeremia 11:10 (GNB) Net als hun voorouders weigeren ze naar mij te luisteren en ze 
vervallen tot dezelfde wandaden: zij lopen andere goden achterna, die willen zij dienen. Het 
volk van Israël en het volk van Juda hebben het verbond dat ik met hun voorouders gesloten 
heb, verbroken. 

 

Daniël 9:11 (GNB) Niemand in Israël heeft zich aan uw wet gehouden. Wij hebben ons aan u 
niet gestoord en zijn onze eigen weg gegaan. Wij hebben tegen u gezondigd, daarom 
worden wij nu getroffen door de vervloekingen die in de wet van uw dienaar Mozes staan. 
{Deuteronomium 28} 
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2. Omdat dieren niet de schuld van een mens weg kunnen nemen. 

Daarom moest Jezus ‘mens worden’. 

Hebreeën 10:5 (GNB) Christus zegt bij zijn komst in de wereld: U verlangde geen 
dierenoffers of meeloffers, maar u schonk mij een lichaam. 

 

3. Het eerste verbond is een schaduw en heenwijzing naar wat zou komen: 

Hebreeën 8:5  (GNB) hoewel zij dienstdoen in een heiligdom dat slechts een kopie en een 
schaduw is van het hemelse. Dit was namelijk wat Mozes van God te horen kreeg toen hij 
het heiligdom ging bouwen: Houd je bij alles wat je maakt aan het model dat ik je op de 
berg heb laten zien. 

 

We moeten de schaduw achter ons laten en ons richten op de werkelijkheid die door Jezus is 

geopenbaard.  

De wet is niet het probleem, maar de mens  

Paulus schrijft over Gods wet van Sinaï; 

Romeinen 7:12  (HSV) Zo is dan de wet heilig, en het 
gebod is heilig en rechtvaardig en goed. 

 
Deze wet was krachteloos van wege ‘het vlees’ 

Romeinen 8:3  (BOEK) Het was voor de wet niet 
mogelijk te bevrijden, omdat zij stukliep op de  
zwakheid van de menselijke natuur (het vlees). Daarom heeft God Zijn eigen Zoon  
gestuurd, Die net als de zondige mensen, een menselijk lichaam had. Om ons te bevrijden 
van de zonde heeft Hij het oordeel van God op Zich genomen. 

 

❖ God beloofde Israël in Jeremia 31 een nieuw en beter verbond 

Ezechiël 16:60  (GNB) Maar ik zal me het verbond dat ik met je sloot toen je jong was, 
blijven herinneren. Ik zal een nieuw verbond met je sluiten dat nooit meer verbroken wordt. 

 

Het Nieuwe Verbond is niet op steen maar in harten geschreven 

De schrijver citeert daarbij Jeremia 31 dat daarover spreekt 

Hebreeën 8:7 (GNB) Als het eerste verbond geen tekorten had gekend, zou een tweede 
overbodig zijn geweest. 
8  Maar God hekelt zijn volk met deze woorden: De tijd komt, zegt de Heer, dat ik met het 
volk van Israël en dat van Juda een nieuw verbond zal sluiten. 
9  Geen verbond zoals ik met hun voorouders gesloten heb toen ik hen bij de hand nam en 
uit Egypte haalde. Want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden en ik heb niet naar 
hen omgekeken, zegt de Heer. 
10  Dit is het verbond dat ik later met het volk van Israël ga sluiten: ik prent hun mijn 
wetten in en ik schrijf ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.  
11  Dan hoeft niemand een ander nog te onderrichten en tegen hem te zeggen wie ik ben. 
Want iedereen, van groot tot klein, zal mij kennen. 
12  Ik zal hun overtredingen vergeven en niet meer denken aan hun zonden. 
13  Door te spreken van een nieuw verbond, verklaarde hij het eerste verouderd. En alles 
wat veroudert en verjaart, zal spoedig verdwijnen.  
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Een volmaakte Hogepriester 

 

Hebreeën 8:6  Maar het priesterlijke werk dat Jezus is toegewezen, is veel verhevener, zoals 
ook het verbond dat door Zijn bemiddeling gesloten werd, beter is, omdat het op betere 
beloften berust.  

 

God heeft ook de niet-joden op het oog in Zijn plan. 

Jesaja 52:15 … zó zal Hij vele heidenvolken besprenkelen2, koningen zullen vanwege Hem 
sprakeloos staan. 

   

Ze worden samen met Israël erfgenamen (geen substitutie van Israël) 

Efeziërs 3:6  De niet-Joden delen door hun verbondenheid met Christus Jezus samen met de 
Joden in de erfenis, maken met hen deel uit van hetzelfde lichaam en hebben met hen deel 
aan de belofte door middel van het evangelie. 

 

De heidenvolken hoeven niet Joods te worden (besnijdenis e.d.) 

Ze worden door het geloof ‘zaad van Abraham’. 

Galaten 3:29  Als u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham en deelt u in de 
beloofde erfenis. 

 
 

Enkele belangrijke verschillen tussen het Eerste Verbond en het Nieuwe Verbond  

 

Mozes als middelaar Jezus als middelaar (1Tim. 2:5, Hebr. 8:6) 

alleen voor Israël (Galaten 3:19) voor de wereld (Rom. 5:18, 1Tim. 4:10)    

tijdelijk priesterschap eeuwig priesterschap (Hebr. 4:14) 

priesterorde van Levi priesterorde van Melchizedek3 (Hebr. 7:1-22) 

onvolmaakte Hogepriester volmaakte Hogepriester (Hebr. 7:28) 

onvolmaakte (slacht)offers volmaakte offer – Jezus’ lichaam (Hebr. 10:5) 

aardse tabernakel hemelse tabernakel (Hebr. 9:11) 

- door mensen gemaakt - door God gemaakt (Hebr. 8:2) 

aardse ark des verbonds hemelse ark des verbonds (Openb. 11:19) 

aardse berg Sion en Jeruzalem hemelse berg Sion (Hebr. 12:22) 

verzoening voor één jaar (Ex. 30:10) verzoening voor altijd (Hebr. 7:27) 

                                      
2 Sommige vertalingen vertalen ‘doen opspringen’ i.p.v. besprenkelen. De Hif’iel van naza 

(H5137 נזה) betekent in de rest van de Bijbel altijd besprenkelen! Dit is juist een krachtige 

profetie over de heidenvolken.   
3 Psalm 110:4 spreekt profetisch van een ander priesterschap, een eeuwig priesterschap, 

naar de orde van Melchizedek. Het is een profetie die naar Jezus wijst. De schrijver haalt 

Melchizedek aan om zijn Joodse lezers te laten zien dat er ook een ander priesterschap 

bestond dan dat van Levi. 
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uitsluitend voor Israël voor Israël en de volken (Efez. 3:6) 

goed verbond en beter verbond (Hebr. 7:22, 8:6) 

wetten op steen (3000 doden) wetten in het hart (Hebr. 8:10)  

een schaduw de werkelijkheid (Hebr. 8:5) 

Openbaring voor de enkeling openbaring voor allen (1Kor. 12:7) 

etc. 

 

SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

 

Praktische betekenis van Hebr. 7 & 8 

1 Het houden van geboden of goed trachten te leven kan een mens niet verlossen. 

  

2 De mens (het vlees) is niet in staat naar Gods wil en geboden te leven  

Israël is daarvan het beste voorbeeld. 

Niet één is rechtvaardig (Romeinen 3:10 – Psalm 14:2-3). 

Zonde = doelmissen; zorgt voor een breuk tussen God en de mens 

Hierdoor zijn we onder Gods rechtvaardige oordeel. 

 

3 We worden door Jezus en door Zijn offer ‘gerechtvaardigd’  

doordat Hij de straf voor onze zonden heeft gedragen (Jesaja 53:5-6, Romeinen 3:23-26, 

Hebreeën 9:15). 

Zijn bloed wast je schoon van alle zonde (rood van kleur!). 

Openbaring 1:5 (HSV) … Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit 
de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van 
onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. 

 

1 Johannes 1:7b  Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
 

We moeten ons dus niet langer laten aanklagen,  

of met voortdurende schuldgevoelens te leven  

of ons minderwaardig voelen. 

Jezus betaalde een zeer hoge prijs voor ons – we zijn daardoor dus van grote waarde! 

Je mag vrijmoedigheid naar God hebben om dingen te vragen; 

1 Johannes 3:21  (GNB) Vrienden, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons met 
vertrouwen tot God wenden. 
22  We krijgen van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn geboden houden en 
doen wat hem het liefst is. 
23 Dit is zijn gebod: geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben 
zoals Jezus ons dat heeft opgedragen. 
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4 Jezus aannemen als Redder. Het is belangrijk om Jezus en Zijn offer te aanvaarden;  

God heeft onze zondelast op Hem gelegd (2 Korintiërs 5:21); 

Johannes 1:12  (HSV) Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht 
gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;  

 

5 De hogepriester kon maar beperkt voorbede doen. Jezus bidt voortdurend voor ons. 

Romeinen 8:34 (GNB) wie zal ons dan veroordelen? Christus is gestorven, meer nog, hij is 
opgewekt uit de dood en zit nu aan de rechterhand van God. Hij pleit voor ons. 

 

Hij is een Hogepriester die ons begrijpt! 

Ga naar Hem met je problemen. Blijf niet zelf voortploeteren! 
 

Hebreeën 4:15 GNB Onze hogepriester kan volledig meevoelen met onze zwakheden. Hij 
heeft alle beproevingen net zo ondergaan als wij. Alleen, gezondigd heeft hij niet. 

 

Het gaat niet om religie, maar relatie! 

 

6 Jezus heeft God als Vader geopenbaard (Johannes 14:6, Efeziërs 2:18). 

Je bent een kind van God – geen wees (zelfs als je je biologische ouders niet kent)! 

Door Jezus hebben we vrij en voortdurend toegang tot de God! 

Niemand kan tot de vader komen dan door Hem (Joh. 3:36, 14:6, vgl. Efeziërs 2:18). 

(Misschien zijn er dingen die je nog nooit met God hebt besproken, dan mag je dat nu doen.) 

 

Je mag de Here God Vader noemen 

Galaten 4:6 6  En om te bewijzen, dat u zijn kinderen bent, heeft God de Geest van zijn 
Zoon in ons hart gezonden en die Geest roept: ‘Vader, mijn Vader.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina bevinden zich enige gespreksvragen. 

Zie www.petersteffens.nl voor meer studies en onderwijs. 

http://www.petersteffens.nl/


 

Een beter verbond – pagina 7 

Gespreks- en discussievragen 

1.  Jezus geeft ons ‘werkelijke vrijheid’ (Johannes 8:36, Galaten 5:1). Toch staat 

'vrijheid' vaak op gespannen voet staat met 'gehoorzaamheid'. De gehoorzaamheid 

die God bedoelt voor zijn kinderen is niet het moeten van wetten en regels.  

Dit woord in de Bijbel betekent letterlijk zoiets als luistervaardigheid, bereidheid om 

te horen en te doen. Het heeft iets van leergierigheid en gewilligheid in zich. 

Daarbij wil God ons verlossen van verkeerde jukken - lasten die God niet voor ons 

bedoelt.  

Hoe ga jij om met vrijheid en gehoorzaamheid? Ken jij ook dat juk van het moeten 

en van de gevoelens van vrees, verplichting, schuld en falen? Jezus leefde ons voor 

hoe Hij als mens omging met gehoorzaamheid.  

Lees meer eens wat Jezus daar zelf over zei in Johannes 5:19 en 30. Welk juk moet 

jij kwijt? En hoe ga jij vanaf nu anders om met vrijheid en gehoorzaamheid? Vrij 

van het oordeel. 

 

2. Wanneer we door Jezus van onze schuld zijn verlost, is er niets meer dat ons nog 

kan aanklagen. 

In Romeinen 8:34 lezen we: "Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de 

uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie zal ons dan veroordelen? 

Christus is gestorven, meer nog, hij is opgewekt uit de dood en zit nu aan de 

rechterhand van God. Hij pleit voor ons.” 

Deze tekst spreekt over aanklachten en oordelen door anderen. Dat kan zijn door 

mensen of door Gods tegenstander. Hoewel die beide vaak door elkaar lopen.  

Heb jij ervaring met beschuldiging en aanklacht? Wat heeft dat met je gedaan? Ben 

je dat zelf ook gaan geloven? Is dat je leven gaan bepalen? Durf je het aan om de 

tekst van Romeinen 8:34 als een geloofsgebed over jezelf uit te spreken?  

Verander de tekst samen eens in de ik-vorm en let dan op wat je daarbij dan van 

binnen voelt. Geloof je het van harte, of protesteert je binnenste tegen deze 

waarheid? 

Er staat ook dat Jezus voor ons pleit in de hemel. Probeer eens te verwoorden wat 

jij denkt dat Jezus voor jou bidt op dit moment in de hemel. Misschien zeg je: we 

weten toch niet wat daar gebeurt - we zijn er toch niet bij? Maar door de Heilige 

Geest weet je vaak best wel ongeveer hoe Jezus voor jou zou bidden. Misschien is 

het een leuke oefening dat je opschrijft wat jij denkt dat Jezus voor jou bidt. Laat je 

daarbij leiden door de Heilige Geest. Het is soms zo verrassend hoeveel we weten 

en aanvoelen van Gods waarheid, terwijl het toch ook botst met de leugen die in 

ons leven is geplant en daarbinnen heel hardnekkig kan zijn. 

Deel deze dingen vrijmoedig met elkaar. En breng het samen in gebed. Soms is het 

goed om samen heel kort voor iemand uit de groep in gebed op de bres te staan. 

Bid dan niet alleen vanuit je gevoel, maar probeer te luisteren naar wat de Heilige 

Geest jou wil laten bidden.  
 


