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Fundament  6:  “Toekomst” Nederlands

Aanbevolen Bijbelgedeelte om voorafgaand aan de maaltijd met elkaar te lezen: (volgt) 

Het doel van dit programma is om uit te leggen dat de Bijbel over twee soorten priesterdiensten 
spreekt. In het tweede deel van dit programma zal elk team zich elk op één van deze twee 
priesterordes richten. Door dit programma wordt duidelijk uitgelegd, wat de rol van het volk van 
Israël en de rol van de gelovigen uit de heidenen is. 

1b. Melchizedek was de koning van Salem. Nadat Abram een oorlog had gewonnen, 
kwam Melchizedek in zijn rol van priester op bezoek bij Abram. Welke twee dingen deed 
hij bij Abram? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Hij inde een liefdevolle gave van Abram voor Yahweh 
2. Hij zegende Abram: de meerdere zegent de mindere 

(toelichting) Deze ontmoeting wordt beschreven in Genesis 14:18–20: 
“En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij was een priester van 

God, de Allerhoogste. En hij zegende hem en zei: ‘Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die 
overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand!’ En Abram gaf Melchizedek van alles een 
tiende deel.” 

In Hebreeën 7:7 staat: “Nu is het ontegenzeglijk zo dat wat minder is, gezegend wordt door wat 
meer is.” We zien dus dat hier twee verschillende soorten priesters bij elkaar zijn. We gaan nu 
kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen deze twee soorten priesters. 

2b. Waar in de Wet van Mozes wordt de priesterdienst tot in detail beschreven? 
(antwoord) In Leviticus (in het bijzonder hoofdstuk 21–22). 

3b. JHWH God, de Vader beschreef heel gedetailleerd hoe de tabernakel gebouwd moest 
worden. Mozes tekende dit op in de Tora. Hoe werd in de priesters voorzien? 
(antwoord) JHWH God, de Vader wees de hele stam Levi aan. 
(toelichting) Dit betekende dus dat jong en oud hun leven lang voor één taak apart gezet werd, 
namelijk: in de tabernakel de priesterdienst uitvoeren. 
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4b. Na David werd zijn zoon Salomo koning over Israël. Hij mocht een tempel bouwen, die 
de tabernakeltent verving. Om welke twee redenen werd in deze tempel geen 
priesterdienst meer door de priesters uit de hut van David uitgevoerd? 
(antwoord) Het andere team moet beide punten noemen: 

1. Koning Salomo stelde de taak voor deze priesterdienst niet in. 
2. De priesterorde uit de hut van David was door het leger van Saul uitgemoord. 

(toelichting)  
Tussen de tabernakel en de tempel zijn grote verschillen. Hebreeën 9:11 maakt duidelijk dat de 
tabernakel “de meerdere en meer volmaakte” is ten opzichte van de tempel, omdat “die niet met 
handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is.” Daardoor is mogelijk ook de rol van 
de priesters uit de hut van David weggevallen. In de gebouwde tempel was de heerlijkheid van 
JHWH God, de Vader aanwezig in het heilige der heiligen. 

5b. Het dieptepunt in de geschiedenis van de priesterdienst wordt een paar honderd jaar 
later bereikt, in en rond de tempel van Herodes. Het Nieuwe Testament beschrijft 
meerdere confrontaties tussen Jeshua de Messias en de priesters. Wanneer was het 
dieptepunt bereikt? 
(antwoord) Toen de Schriftgeleerden (de priesters en de hogepriester) Jeshua de Messias, de 
Redder van de wereld, bij de tempel ter dood veroordeelden. 
(toelichting) Daarom is het begrijpelijk dat Jeshua de Messias in Mattheus 24:1–2 zei dat dit foute 
bolwerk wel afgebroken moest worden: 

“En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe 
om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten 
worden die niet afgebroken zal worden.” 
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6b. Jeshua de Messias neemt zijn volgelingen mee in een nieuwe priesterdienst. Hoe 
wordt dat priesterambt genoemd? 
(antwoord) Het priesterambt van de orde van Melchizedek. 
(toelichting) In 1 Petrus 2:5 staat: “Dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een 
geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God 
welgevallig zijn door Jezus Christus.” 

In Openbaring 1:4–6 staat: “Genade zij u en vrede, van Jezus Christus, Die ons gemaakt heeft 
 tot koningen en priesters voor God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle 
eeuwigheid. Amen.” 

In Hebreeën 4 wordt uitgelegd dat Jeshua de Messias de Hogepriester is, en heel hoofdstuk 7 
gaat over hoe Jeshua de Messias Priester in de orde van Melchizedek is. In Hebreeën 7:2b–4,9–
17 staat: 

“In de eerste plaats was Melchizedek – aldus de vertaling van zijn naam – koning van de 
gerechtigheid en verder was hij ook koning van Salem, dat is koning van de vrede. Zonder 
vader, zonder moeder, zonder stamboom kent hij geen begin van dagen en ook geen 
levenseinde, maar aan de Zoon van God gelijkgemaakt, blijft hij in eeuwigheid priester. 
Merk nu op hoe groot hij geweest is, iemand aan wie de aartsvader Abraham zelfs een 
tiende deel van de buit gegeven heeft. En – om zo te zeggen – ook Levi, die tienden neemt, 
heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in het lichaam van zijn vader, toen 
Melchizedek hem tegemoet ging. 

Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – 
want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog 
nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van 
Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was? Als het priesterschap 
verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want 
Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand 
zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van 
Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. 
En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere 
Priester opstaat, Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven 
afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: U bent Priester in 
eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” 

7b. Wat gebeurt er met priesters uit de orde van Melchizedek als ze zich niet nauwgezet 
houden aan de regels die gelden voor priesters uit de orde van Melchizedek? 
(antwoord) Ze mogen geen priesterdienst met voorbede meer doen om een volk te redden. 
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8b. Welk teken moeten de gelovigen uit de heidenen in gehoorzaamheid aan de Wet 
bewust ontvangen? 
(antwoord) Priesters van de orde van Melchizedek moeten hun hart laten besnijden. 

9b. Priesters in de orde van Melchizedek dragen vrucht vanuit de rust. Hoe bereiken ze 
deze rust? 
(antwoord) Door van iedere dag een Sabbat te maken. 
(toelichting) In Hebreeën 4:9–10 staat: “Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van 
God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van 
de Zijne.” 

10b. Waar oefenen de priesters in de orde van Melchizedek hun godsdienst uit? 
(antwoord) In Jeruzalem, Judea, Samaria en het uiterste van de wereld  

11b. Hoe voeren de gelovigen de priesterdienst naar de orde van Melchizedek uit? 
(antwoord) Door in de huizen wereldwijd op de manier die beschreven wordt in Handelingen 2 
de huisfeesten te vieren. 

12b. Wat wordt in de eindtijd, als Jeshua de Messias zijn heerschappij weer terugneemt, 
opnieuw in Jeruzalem opgezet? 
(antwoord) De loofhut, ook wel genaamd: de “hut van David”. 
(toelichting) In Ezechiël 37:27 staat als belofte over de eindtijd: “mijn tabernakel zal bij hen zijn”, 
wat betekent dat JHWH God, de Vader niet in de tempel, maar in de tabernakel zal zijn. Ook in 
Openbaring 21:3 wordt over een tent gesproken: “En ik hoorde een luide stem uit de hemel 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, 
en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.” Het woord “wonen” kan ook vertaald worden als 
“tabernakelen” (“in een tent wonen”).
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