
Hoofdstuk 12.3
Van Zijn ambten (1)

• Vorige les de zalving van de Middelaar tot Zijn ambt.
– De betekenis van Zijn zalving
– De inhoud van Zijn zalving

• Dit hoofdstuk:
• De betekenis van Zijn ambten voor de vervulling van 

Zijn Middelaarsambt
• Vijf lessen:

1. Van Zijn ambten (algemeen) v/a 1 t/m 6
2. Van Zijn Profetisch ambt (Hfd. 12.3.a) (v/a 1 t/m 8)
3. Van Zijn Priesterambt (1) (Hfd. 12.3.b) (v/a 1 t/m 8)
4. Van Zijn Priesterambt (2) (Hfd. 12.3.b) (v/a 9 t/m 13)
5. Van Zijn Koninklijk ambt (Hfd. 12.3.c) (v/a 1 t/m  8)



Van Zijn ambten (2)

• Bij behandeling van de ambtsnaam Christus 
gewezen op de 3 gaven die de Heilige Geest aan de 
Middelaar meedeelde (Hfd. 12.2 v/a 12)

• Die 3 gaven zien op de 3 ambten waartoe de 
Middelaar is gezalfd (v/a 1) :
– Wijsheid – Profetisch ambt

• Om geestelijke onwetendheid weg te nemen en Gods 
wijsheid in het zaligen van zondaren te openbaren

– Macht – Priesterlijk ambt
• Om de verlossing door voldoening te verdienen en de 

ongerechtigheid door verzoening weg te nemen
– Heiligheid – Koninklijk ambt

• Om de verlossing uit te delen en daardoor te verlossen van 
de macht der zonde



Van Zijn ambten (3)

• In Oude Testament was Hij in de drie ambten reeds 
afgebeeld als (v/a 2):

– Profeet = lerend ambt
- Joh 4:25  De vrouw zeide tot Hem: Ik weet, dat de Messias komt (Die 

genaamd wordt  Christus); wanneer Die zal gekomen zijn, zo zal Hij 
ons alle dingen  verkondigen.

- Priester = verzoenend ambt
- Ps 110:4  De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: 

Gij zijt Priester  in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.
- 1Joh. 4:10  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar 

dat Hij ons  lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een 
verzoening voor  onze zonden

- Koning = regerend ambt
- Dan. 9:25  Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te 

doen wederkeren,  en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den 
Vorst, zijn zeven weken

- Oudtestamentische schaduwen van Zijn ambten zijn 
de gezalfde profeten, priesters en koningen.



Van Zijn ambten (4)

• Schaduwen en voorbeelden in het OT van Zijn ambten zijn de 
gezalfde profeten, priesters en koningen (vervolg).

• Verschillen:
– Zij voorbeelden – Hij het Lichaam en de Waarheid 

zelf
- Hebr. 8:5 Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse 

dingen dienen

- Zij met uitwendige zalving – Hij met de Heilige Geest
- Joh. 1:32-33 Deze is het, Die met den Heiligen Geest doopt.

- Zij onvolmaakt – Hij volmaakt
- Ps. 45:8 Gij hebt gerechtigheid lief, en haat goddeloosheid; 

daarom heeft  U, o God! Uw God gezalfd met vreugdeolie, boven 
Uw medegenoten

- Zij en hun gereedschap (tabernakel enz.) schaduw en 
voorbeeld – Hij Het ware Tegenbeeld

- Jes. 8:14 Dan zal Hij ulieden tot een Heiligdom zijn



Van Zijn ambten (5)

• De drie ambten in het O.T. nooit in een persoon 
verenigd
– Melchizedek was priester en koning
– David was profeet en koning

• Christus was Profeet, Priester en Koning
– In het O.T. een, boven allen verheven, bijzondere 

Gezalfde genoemd:
- 1 Sam. 2:10 de HEERE zal de einden der aarde richten, en  zal 

Zijn Koning sterkte geven, en den hoorn Zijns Gezalfden 
verhogen.

• In Psalm 110 worden de drie ambten bij elkaar 
genoemd

– Ook in het N.T. worden de 3 ambten duidelijk 
aangewezen

- 1 Kor. 1:30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons 
geworden is wijsheid  van God, en rechtvaardigheid, en 
heiligmaking, en verlossing;



Van Zijn ambten (6)

• De drie ambten in Hem waren noodzakelijk (v/a 3) (zie 
Dogmatiek Dr. Steenblok 1206)

• Als de Tweede Adam, daar de eerste Adam de 3 ambten 
verzaakt had in zijn val

• Ter vervulling van de OT- beloften en voorzeggingen
• Omdat Hij alleen in en door de drie ambten Jezus, de 

Zaligmaker, kon zijn:
- Luk. 24:19: Jezus den Nazaréner, Welke een Profeet was, 

krachtig in werken en woorden, voor God en al  het volk;

• Wegens de staat van de gevallen zondaar, waarin deze:
– Verblind, Hem behoeft als Profeet
– Strafschuldig en doemwaardig, Hem nodig heeft als 

Hogepriester
– Slaaf van de zonde en van satan, Hem nodig heeft als Koning, 

Die verlost



Van Zijn ambten (7)

• De drie ambten in Hem waren noodzakelijk
(komt uitvoeriger voor elk ambt afzonderlijk aan de orde in Hfd. 12.3.a.b.c.)

• Als Profeet:
– Om te leren = onze onwetendheid te verlichten (v/a 4)

- Jes. 61:1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE 
Mij gezalfd heeft,  om een blijde boodschap te brengen den 
zachtmoedigen

• Als Priester
– om onze schuld te verzoenen (v/a 5)

- Hebr. 9:28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler 
zonden weg te nemen,  zal ten anderen male zonder zonde gezien 
worden van degenen, die Hem  verwachten tot zaligheid

• Als Koning
– om ons te verlossen en te beschermen (v/a 6)

- Joh. 10:28 En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren 
gaan in  der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.



Van Zijn ambten (8)

• In de uitvoering van Zijn ambten gaat:
1. het Profetisch ambt voorop

– om de verlossing te leren en geestelijke 
onwetendheid weg te nemen

- Efe 1:18:  Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt
weten, welke  zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der 
heerlijkheid  van Zijn erfenis in de heiligen.

2. volgt het Priesterlijk ambt
– om de verlossing te verdienen en te bevrijden van 

de schuld (verzoening door voldoening)
- 1 Kor.6:20:  Want gij zijt duur gekocht
- Kantt. 41: namelijk door het dierbaar bloed van Jezus Christus

3. daarna het Koninklijk ambt
– om de verlossing uit te delen en te verlossen van de 

macht van de zonde
- Ps. 68:19: Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen;  

ja, ook de wederhorigen om bij U te wonen, o HEERE God!



Van Zijn ambten (9)

• Gods volk heeft deel aan de zalving van Christus
– Dit houdt twee voorname zaken in:

1. Verordinering en verwerving van de zaligheid:
– Ze worden in Hem als hun Verbondshoofd gerekend

- Grote Westminster Catechismus v/a 31:Het verbond der genade werd 
opgericht met Christus als tweede Adam en in Hem met al de 
uitverkorenen als Zijn zaad, Jes.53:10-11; Rom.5:15-21; Gal. 3:16

2. Toepassing en toe-eigening:
- H.C. v/a 32: Door het geloof een lidmaat van Christus 

en alzo Zijn zalving deelachtig. Zie ook H.C. v/a 79.

• Daarom mogen zij, naar Zijn ambtsnaam, met recht 
Christenen genaamd worden
– En dienen zij oprecht te zijn in ‘handel en wandel’

- 1 Petr. 2:12: En houdt uw wandel eerlijk onder de 
heidenen

- H.C. v/a 122: dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, 
maar geëerd en geprezen worde



Van Zijn ambten (10)

• Christenen omdat zij:
• Zijn eigendom geworden zijn

- Joh. 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij 
macht gegeven kinderen  Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam 
geloven

• Onderwezen worden in Zijn heilgeheimen
- Jes. 54:13 En al uw kinderen zullen van den HEERE geleerd zijn, en de 

vrede uwer  kinderen zal groot zijn.

• Nauw met Hem verbonden zijn
- Joh. 15:5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in 

hem,  die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen

• Door geestelijke ondertrouw de bruid van het Lam 
worden

- Hos. 2:18-19 En Ik zal u Mij ondertrouwen in eeuwigheid; ……. En Ik 
zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE  kennen.

• Deel krijgen aan Zijn zalving, Zijn schatten en gaven
- 1 Joh.2:20: Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle 

dingen



Van Zijn ambten (11)

• Christenen omdat zij (vervolg):
- Met Christus erfgenamen Gods en mede-

erfgenamen van Hem zijn
- Rom. 8:17: En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, 

erfgenamen van  God, en mede-erfgenamen van Christus

• Dit is tot troost voor Gods volk
– De Heere is de eeuwig Getrouwe
– Zal in Christus niet laten varen het werk van Zijn 

handen
• En tot opwekking voor de onherborene

– De drievoudige doodstaat door Gods Geest in leren 
leven

– en te bidden tot God om deel aan Christus te mogen 
ontvangen tot verheerlijking van God

• Zie hiervoor Dogmatiek Steenblok  v/a 1209 1210,1211



Van Zijn ambten (12)

Huiswerkvraag

Bij het noemen van de ambten van de Middelaar 
wordt de volgorde aangehouden Profeet, Priester en 
Koning.
Is dat een gewoonte of is dat met een bepaalde 
reden?
Zo ja, om welke reden(en) is dat?



Hoofdstuk 12.3 a.
Van Zijn Profetisch ambt (1)

• Na behandeling van de betekenis van Zijn zalving 
tot de drie ambten de behandeling van de drie 
ambten afzonderlijk

• Profeet (12.3 a)
• Priester (12.3 b)
• Koning (12.3 c)
• Deze les: Zijn Profetisch ambt:

– Voorzegd en beloofd in het Oude Testament
– Aangewezen en bevestigd in het Nieuwe Testament
– De betekenis van Zijn profetisch ambt:

• Tijdens het Oude Testament
• Tijdens Zijn leven
• Na Zijn hemelvaart



Van Zijn Profetisch ambt (2)

• Omschrijving van Zijn Profetisch ambt
– Deel van Zijn Middelaarsambt, waardoor Hij, zowel onder het 

Oude als het Nieuwe Testament, de gehele raad Gods 
aangaande de zaligheid der uitverkorenen openbaart en tot hun 
geestelijke verlichting hun verklaart (Dogm.Steenblok v/a 1230).

• Voorzegd en beloofd in O.T. (v/a 1)
- Deut. 18:15 Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als 

mij, zal u de  HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen

• Ook aangewezen in het N.T.
- Luk. 24:19 De dingen aangaande  Jezus den Nazarener, Welke een 

Profeet was, krachtig in werken en woorden,  voor God en al het volk.

• Door God de Vader bevestigd
- Matth. 17:5 Deze is Mijn geliefde Zoon, in  Denwelken Ik Mijn 

welbehagen heb; hoort Hem!
- 2 Petr. 1:16-19 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen 

nagevolgd, als wij u  bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst 
van onzen Heere Jezus  Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest 
van Zijn majesteit.  Want Hij heeft van God den Vader eer en 
heerlijkheid ontvangen……



Van Zijn Profetisch ambt (3)

• Wat is het ambt (werk, gave) van een profeet?
• Leren ofwel onderwijzen (v/a 2)
• Dit onderwijs houdt in (v/a 3):

– Het aanwijzen van de weg tot de zaligheid
- Jes. 61:1-3: De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de 

HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den 
zachtmoedigen

- Uitwendig door Zijn Woord
- Inwendig door Zijn Geest (v/a 4)

- Ps. 62:12: God heeft een ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: 
dat  de sterkte Godes is.

- Hand. 16:14: En een zekere vrouw, met name Lydia, een 
purperverkoopster, van de stad  Thyatira, die God diende, hoorde ons; 
welker hart de Heere heeft  geopend, dat zij acht nam op hetgeen van 
Paulus gesproken werd

• Naast leren (v/a 3) zijn er nog twee andere gaven:
– Profeteren of toekomstige zaken voorzeggen
– Bevestigen van de leer door het doen van wonderen   



Van Zijn Profetisch ambt (4)

• Christus als Profeet in het Oude Testament:
• Leerde (onderwees) d.m.v. patriarchen en profeten

– Rechtstreeks
- Gen 18:17: En de HEERE zeide: Zal Ik voor Abraham verbergen, wat 

Ik doe?
- Ps. 147:19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen 

en Zijn  rechten

- Door verschijningen
- vele voorbeelden zoals Adam, de 3 patriarchen, 

Mozes, Gideon, ouders van Simson enz.   
- Richt. 6:12: Toen verscheen hem de Engel des HEEREN, en zeide tot 

hem: De HEERE is met u, gij strijdbare held
- Richt. 13:13:  En de Engel des HEEREN zeide tot Manóach: Van alles 

……. zal zij zich wachten.

– Door de Urim en de Thummin of het lot
- Spr. 16:33  Het lot wordt in den schoot geworpen; maar het gehele 

beleid daarvan is  van den HEERE



Van Zijn Profetisch ambt (5)

• Christus als Profeet in Oude Testament (vervolg)

• Hij leerde (onderwees) ook:
1. In dromen en visioenen, waarin Hij Zijn wil 

bekendmaakte
– Aan Zijn volk

- 1 Sam. 3:10: Toen kwam de HEERE, en stelde Zich daar, en riep gelijk 
de andere malen:  Samuel, Samuel! En Samuel zeide: Spreek, want 
Uw knecht hoort

- Eze 3:14:Toen hief de Geest mij op, en nam mij weg, en ik ging henen, 
bitterlijk  bedroefd door de hitte mijns geestes; maar de hand des 
HEEREN was sterk  op mij

– Zelfs aan onbekeerden (Farao, Nebukadnézar)
- Dan.: 2:45 de  grote God heeft den koning bekend gemaakt, wat hierna 

geschieden zal;  de droom nu is gewis, en zijn uitlegging is zeker

2. Door geschriften, geïnspireerd door de Heilige Geest
- Jer. 30:2: Zo spreekt de HEERE, de God Israëls, zeggende: Schrijf u al 

de woorden,  die Ik tot u gesproken heb, in een boek



Van Zijn Profetisch ambt (6)

• Christus als Profeet in Oude Testament  leerde (onderwees) ook:
3. door Zijn dienstknechten (profeten) uit te zenden om 

te onderwijzen
- Jer. 7:25: zo heb Ik tot u gezonden al Mijn knechten, de profeten,  dagelijks vroeg op 

zijnde en zendende.

- Christus als Profeet tijdens Zijn leven (v/a 6)
– Voorzegde de toekomst

- Matth.24:2:  En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar 
zeg Ik u:  Hier zal niet een steen op den anderen steen gelaten worden, die  
niet afgebroken zal worden

- Matth. 26:13  Voorwaar zeg Ik u: Alwaar dit Evangelie gepredikt zal worden 
in de gehele  wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden 
van hetgeen  zij gedaan heeft.

- Predikte de volle raad van God
- Joh. 15:15: want al wat Ik van Mijn  Vader gehoord heb, dat heb Ik u 

bekend gemaakt.

- Leerde als ‘machthebbende’
- Mark.1:22:  En zij versloegen zich over Zijn leer; want Hij leerde hen, als 

machthebbende,  en niet als de Schriftgeleerden



Van Zijn Profetisch ambt (7)

• Christus als Profeet tijdens Zijn leven (vervolg v/a 6)

– Vervulde volkomen de O.T.- schaduwdienst
- Matth. 5:17: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten 

te ontbinden;  Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te 
vervullen

- Hebr. 10:14: Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 
degenen die geheiligd worden.

- Bevestigde Zijn ambt met wonderen
- Hand. 2:22: Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den 

Nazarener, een  Man van God, onder ulieden betoond door krachten, 
en wonderen, en tekenen,  die God door Hem gedaan heeft, in het 
midden van u, gelijk ook gijzelven weet.;

• Hij was de hoogste Profeet en Leraar
- Joh. 3:2: Rabbi, wij weten dat Gij zijt een Leraar van God gekomen

- In dit alles was Hij volmaakt
- Joh. 3:34: Want Dien God gezonden heeft, Die spreekt de woorden 

Gods; want God geeft Hem den Geest niet met mate



Van Zijn Profetisch ambt (8)

• Onderscheid onderwijs door profeten en Christus
– Profeten verkondigden Gods Woord uitwendig

(objectief  =  voorwerpelijk)
• Alleen de Heilige Geest kan een dode zondaar 

levend maken
- Hand. 16:14: En een zekere vrouw met name Lydia, een 

purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons; 
welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van 
Paulus gesproken werd.

- Kantt. 35: Namelijk door de kracht Zijns Heiligen Geestes haar verstand 
verlichtende en haar wil neigende tot gehoorzaamheid des geloofs

– Christus openbaarde de volle Raad Gods
• Subjectief EN objectief (voorwerpelijk en onderwerpelijk)

– Hij alleen heeft de macht om de verkondigde 
boodschap inwendig in het hart te brengen

– Joh. 6:63: De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De 
woorden,  die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven



Van Zijn Profetisch ambt (9)

• Christus als Profeet na Zijn Hemelvaart (v/a 7)
– Zijn Profetisch ambt voortgezet door Zijn dienstknechten

• We onderscheiden daarin:
1. Een buitengewone ambtsvervulling
2. Een gewone ambtsvervulling

• Voor beiden geldt:
- 2 Kor. 5:20:  Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege,

1. Een buitengewone ambtsvervulling
– Dit geldt alleen de apostelen

• Zij zijn de enigen die door Christus Zelf rechtstreeks 
gezonden zijn

- Luk. 10:3  Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden 
der wolven.

• Zij zijn,ook als Bijbelschrijvers, geïnspireerd door de 
Heilige Geest

- 2 Tim. 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven
- Kantt. 53: van God ingeblazen, dat is, door ingeven van den 

Heiligen Geest, Die een Geest der waarheid is en de schrijvers 
van deze Schriften in alle waarheid geleid heeft, dat zij niet 
hebben kunnen dwalen



Van Zijn Profetisch ambt (10)

1. Buitengewone ambtsvervulling door apostelen
- Zij bezaten macht om de prediking door wonderen te 

bevestigen
- Mark. 16:17-18 in  Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe 

tongen zullen zij  spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat 
zij iets dodelijks zullen  drinken, dat zal hun niet schaden; op kranken
zullen zij de handen  leggen, en zij zullen gezond worden.

2. Gewone ambtsvervulling (profetisch ambt)
– Herders en leraars

• Zij worden geroepen en uitgestoten tot hun ambt
- Efez. 4:1: dat gij wandelt waardiglijk  der roeping, met welke gij 

geroepen zijt
- Matth. 9:38: Bidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn 

oogst uitstote.

• In hun ambt vindt Christus’ profetisch ambt 
voortgang

- Rom. 10:15 En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden 
worden? Gelijk  geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, 
die vrede verkondigen,  dergenen, die het goede verkondigen!



Van Zijn Profetisch ambt (11)

• Leert Christus na Zijn Hemelvaart nog als Profeet? 
(v/a 8):

– Zijn prediking is noodzakelijk tot de zaligheid
- Rom. 10:17  Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het 

Woord Gods,

- Komt uitwendig tot alle hoorders
- Hebr. 4:2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; 

maar het woord  der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het 
geloof niet gemengd  was in degenen, die het gehoord hebben.

- Wordt alleen inwendig verstaan = werkelijk 
begrepen - door degenen die door de Heilige 
Geest verlicht worden

- Efe. 1:18  Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt
weten, welke  zij de hoop van Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der 
heerlijkheid  van Zijn erfenis in de heiligen;

- Mark. 4:11: Het is u gegeven te verstaan de verborgenheid van het 
Koninkrijk Gods …



Van Zijn Profetisch ambt (12)

Huiswerkvraag

Het ambt van Christus als Profeet is het geven van 
onderwijs (leren) (v/a 3).

Noem nog twee werken die Christus als Profeet 
deed. 



Hoofdstuk 12.3 b.
Van Zijn Priesterlijk ambt (1)

• Behandeling van Christus’ ambt als Priester
• Twee lessen

– Deze les over v/a 1 t/m 8
– Volgende les over v/a 9 t/m 13

• Zijn voorbidding
• Deze les de betekenis van Zijn zalving tot het 

Priesterambt 
– Voorzegd en beloofd in het O.T. als:

• Enig Priester
• Eeuwig Priester

– De betekenis van Zijn offerande



Van Zijn Priesterlijk ambt (2)

• Als Priester voorzegd en beloofd in het O.T. (v/a 1)
- Psalm 110:4: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 

Melchizédek.
- Hebr. 6:20: namelijk Jezus, naar de ordening  van Melchizedek, een 

Hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid.

• Verbinding met Melchizédek betekent (v/a 2):
1. Hij is een enig Priester

• van God op buitengewone wijze verwekt:
- Hebr 7:13-4 …… Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda 

gesproten is; op welken  stam Mozes niets gesproken heeft van het 
priesterschap.

2. Hij is een eeuwig Priester
- naar Zijn Godheid zonder moeder
- naar Zijn mensheid zonder vader.

- Hebr. 7:3: Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, 
noch beginsel der  dagen, noch einde des levens hebbende; maar den 
Zoon van God gelijk  geworden zijnde, blijft hij een priester in 
eeuwigheid.

3. Hij is Priester en Koning tegelijk 
- Hebr. 8: 1-4: Want deze Melchizedek was koning van Salem, een 

priester des Allerhoogsten Gods.



Van Zijn Priesterlijk ambt (3)

• Verbinding met het priesterschap van Melchizédek 
betekent ook:

A. Dat Hij geen priester kon zijn naar de ordening van 
Aäron
– Hij was niet uit de stam van Levi

- Heb 7:14:  Want het is openbaar, dat onze Heere uit Juda gesproten is; 
op welken  stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap

B. Dat Zijn priesterlijke bediening niet eindig is
- Hebr.7:17: Want Hij getuigt: Gij zijt Priester in der eeuwigheid naar de 

ordening  van Melchizedek
- Hebr. 1:3: nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te 

weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter hand der  Majesteit in 
de  hoogste hemelen;

• De ceremoniële schaduwdienst was tijdelijk
- Kol. 2:17: Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar 7het 

lichaam is van Christus



Van Zijn Priesterlijk ambt (4)

• De verbinding met Melchizédek betekent ook (vervolg):
• Dat Zijn priesterschap van een hogere orde was
• Twee Bijbelse bewijzen:

1. Abraham gaf Melchizédek tienden van alles
• Erkent daarmee Melchizédek als zijn meerdere

- Hebr. 7:4-5: Aanmerkt nu, hoe groot deze geweest zij, aan denwelken
ook Abraham, de  patriarch, tienden gegeven heeft uit den buit. En die 
uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel  bevel 
om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun  
broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn.

2. Abraham ontving brood en wijn en werd door 
Melchizédek gezegend
• Toont zich daarmee de mindere van Melchizédek

- Hebr.7:6-7: Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die 
heeft van  Abraham tienden genomen, en hem, die de beloftenissen 
had, heeft hij  gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen 
minder is, wordt gezegend van  hetgeen meerder is.



Van Zijn Priesterlijk ambt (5)

• Als Hogepriester vervulde Hij Zijn ambt door (v/a 3):
– Offeren
– Bidden
– Zegenen

• Offeren:
- De O.T-priesters moesten eerst voor zichzelf en dan 

voor het volk offeren
- Hebr. 7:27: Dien het niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, 

eerst voor  zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna, voor 
de  zonden des volks

- Zij konden geen verzoening aanbrengen
- Hebr. 10:4: Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren en bokken 

de zonden  wegneme. 

- Hun dienst was slechts een voorbeeld
- Hebr. 10:1: Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende 

goederen, niet het beeld  zelf der zaken



Van Zijn Priesterlijk ambt (6)

• Het bijzondere aan Zijn Priesterambt!
• Hij was Priester en Offer tegelijk

– Daarom wordt Hij genoemd:
• Het Lam Gods

- Joh.1:29: Zie het  Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!

• Ons Pascha
- 1 Cor.5:7: Want ook ons Pascha is voor ons geslacht,  namelijk 

Christus.

• Bedienaar de Heiligdoms
- Hebr. 8:2: Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, 

welken de Heere  heeft opgericht, en geen mens.

• Voorspraak bij de Vader
- 1 Joh.2:1: wij hebben een Voorspraak bij den Vader,  Jezus Christus, 

den Rechtvaardige;

• Hogepriester onzer belijdenis
- Hebr. 3:1: aanmerkt  den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, 

Christus Jezus



Van Zijn Priesterlijk ambt (7)

• Offeren (vervolg): 

• Hij, Die zonder zonde was, hoefde niet voor
Zichzelf te offeren

• Hij offerde Zichzelf (v/a 4)
- Hebr. 9:14: Die door den eeuwigen Geest  Zichzelven Gode

onstraffelijk opgeofferd heeft.

- Naar Zijn menselijke natuur in ziel en lichaam
- Matth. 26:38: Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot 

den dood toe;  blijft hier en waakt met Mij.

- Gedurende heel Zijn leven (v/a 5)
- Ps. 69:10: Want de ijver van Uw huis heeft Mij verteerd; en de 

smaadheden  dergenen, die U smaden, zijn op Mij gevallen.

- Hij offerde Zichzelf voor Zijn uitverkoren kerk
- Jes. 53:5:  … om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die 

ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons 
genezing geworden. 



Van Zijn Priesterlijk ambt (8)

• Voor een offer zijn nodig:
A. een offerande, B. een altaar, C. vuur 

A. De offerande was Hij Zelf (zie vorig blad n.a.v. v/a 4)
B. Het altaar:

– Letterlijk: het kruis
- 1 Petr. 2:24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het 

hout 

- Figuurlijk: Zijn Goddelijke natuur die het Offer heiligde 
en Zijn menselijke natuur ondersteunde

- Hebr. 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den 
eeuwigen Geest  Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft.

C. Het vuur:
- Gods brandende toorn (met name in Getsémané en op 

Golgotha
- Zijn eigen heilige ijver

- Ps. 69:10 Want de ijver van Uw huis heeft Mij verteerd



Van Zijn Priesterlijk ambt (9)

• Hij heeft Zich aan Zijn Vader opgeofferd (v/a 6):

• In de ‘Goddelijke huishouding’ was God de Vader 
de geduchte Rechter Die voldoening eiste

- Hebr. 9:14 Die door den eeuwigen Geest  Zichzelven Gode onstraffelijk
opgeofferd heeft

– Deze tekst leert ons ook dat:
• Hij ambtelijk als Priester Zijn offer bracht door Zijn 

eigen kracht, maar ook als Gezalfde met de Heilige 
Geest, zonder mate, door de Heilige Geest (Steenblok 
Dogmatiek v/a1292)

• Hij heeft Zich alleen voor Zijn uitverkorenen geofferd 
(v/a 7)

- Rom. 11:7 maar de  uitverkorenen hebben het verkregen, en de 
anderen zijn verhard geworden.

- Joh. 17:12 Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw 
Naam. Die Gij Mij  gegeven hebt



Van Zijn Priesterlijk ambt (10)

• Door Zichzelf te offeren heeft Hij met één offer volkomen 
verzoening aangebracht (v/a 8)

- Hebr. 10;14 Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 
degenen, die  geheiligd worden

• Daarvoor moest Hij:
– Mens zijn, omdat de menselijke natuur gezondigd had en 

omdat alleen de menselijke natuur kan lijden
– God zijn, omdat de menselijke natuur in het lijden te 

ondersteunen en om een eeuwige waardij aan Zijn lijden 
aan te brengen

- H.C. v/a 15: Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en 
nochtans ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk 
waarachtig God is 

• Daardoor heeft Hij:
– De straf gedragen
– De Wet vervuld
– Het recht op het eeuwige leven voor de Zijnen verworven

- Joh. 17:6 Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven



Van Zijn Priesterlijk ambt (11)

• De volkomen verzoening door dat ene Offer bewezen
- NGB Art. 21: en hebben niet van node enig ander middel te zoeken of 

uit te denken om ons met God te verzoenen, dan alleen deze enige 
offerande, eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid 
volmaakt worden.

1. Doordat God de Vader het voorhangsel in de tempel 
van boven naar beneden scheurde

- Mark. 15:38 En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van 
boven tot beneden

– Wat betekende dat ceremoniële tempeldienst ophield

2. Doordat er in het NT door de Heere Jezus Christus 
geen priesters, maar ‘dienaren des Woords’ werden 
aangesteld

- Efez.4:11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en 
sommigen tot profeten,  en sommigen tot evangelisten, en sommigen 
tot herders en leraars



Van Zijn Priesterlijk ambt (11.A)

Huiswerkvraag

Waarom vermeldt de Bijbel zo uitdrukkelijk dat het 
voorhangsel in de tempel van boven naar beneden 
scheurde? Wat is de betekenis daarvan?



Van Zijn Priesterlijk ambt (12)

• Les 2 over het Priesterlijk ambt
• In de vorige les v/a 1 t/ 8:

• Christus voorzegd en beloofd in het O.T. als:
– Enig Priester
– Eeuwig Priester

• Betekenis van Zijn Offerande
• Deze les over Zijn Priesterlijke voorbidding en zegen 

(v/a 9 t/m 13)
A. Die als de enige Voorbidder in de hemel, voor 

Zijn uitverkorenen bidt:
B. Die als Priester die Zijn volk zegent met 

geestelijke, tijdelijke en eeuwige zegeningen



Van Zijn Priesterlijk ambt (13)

A. Zijn voorbidding
• Daarin eist Christus de zaligheid van Zijn Kerk (v/a 9)

- Joh. 17:24: Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 
gegeven  hebt

• Hij kan dit doen omdat Hij:
- Door lijdelijke gehoorzaamheid de straf heeft gedragen
- Door dadelijke gehoorzaamheid de heeft Wet voldaan 

gehoorzaamheid
- en daardoor volkomen voor de schuld heeft betaald

- 1 Kor. 6:20:  Want gij zijt duur gekocht 

- Zijn voorbidding in O.T. afgebeeld door de borstlap van de 
Hogepriester

- Exo.: 28:29 Alzo zal Aaron de namen der zonen van Israel dragen aan 
den borstlap des  gerichts, op zijn hart, als hij in het heilige zal gaan, ter 
gedachtenis  voor het aangezicht des HEEREN geduriglijk.

• Matth.Henry:  En hierin was hij een type van onze grote 
Hogepriester, die altijd voor ons in de tegenwoordigheid 
Gods verschijnt. 



Van Zijn Priesterlijk ambt (14)

A. Zijn voorbidding vond plaats?
• Tijdens Zijn omwandeling op aarde

– Voordurend
– Hebr. 5:7 Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot 

Dengene, Die Hem  uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en 
tranen …

– In het ‘Hogepriesterlijk gebed’
– Joh.17:9 e.v. Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor 

degenen, die Gij  Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

– In het bijzonder tijdens Zijn lijden
– Luk. 22:32 Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en 

gij, als gij  eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.
– Matth. 26:39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn 

aangezicht, biddende  en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, 
laat dezen drinkbeker  van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar 
gelijk Gij wilt.



Van Zijn Priesterlijk ambt (15)

A. Zijn voorbidding vindt nog plaats.
• Waar en hoe?
• In de hemel, waar Hij:

– als onvergankelijk en eeuwig Hogepriester altijd leeft 
om voor de Zijnen te bidden

- Hebr.7:25: Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die 
door Hem tot  God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden

- de rechtszaken van Zijn volk bepleit
- 1 Joh. 2:1: En  indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een 

Voorspraak bij den Vader,  Jezus Christus, den Rechtvaardige

- de toebrenging van alle uitverkorenen eist (v/a 11)
- Joh. 17:20: En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, 

die door hun  woord in Mij geloven zullen
- Joh. 17:24: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven hebt opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij 
Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging der 
wereld.



Van Zijn Priesterlijk ambt (16)

A. Zijn voorbidding in de hemel vindt nog plaats (vervolg)
• Alleen Zijn voorbede heiligt de gebeden van Zijn volk

- 1 Joh. 2:1: wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den 
Rechtvaardige

• Alleen door Zijn voorbede kunnen zij verhoring krijgen
- Rom. 5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door 

den dood  Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden 
worden door  Zijn leven.

• Hij bidt in de hemel voor al de uitverkorenen (Joh. 17:9)

- De Heilige Geest bidt op aarde in degenen die 
toegebracht zijn (Rom. 8:27) 

- Voorbidding van Christus is noodzakelijk
- God is niet te benaderen buiten een Borg en Middelaar

- Hebr. 10:21-22: En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis 
Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle 
verzekerdheid des  geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad 
geweten, en het  lichaam gewassen zijnde met rein water

- Joh. 14:6: Niemand komt tot den Vader dan door Mij



Van Zijn Priesterlijk ambt (17)

A. Deze voorbidding blijft noodzakelijk
• Waarom?

– Omdat de toepassing van de zaligheid geschiedt 
door Zijn voorbidding

- Hebr. 4:14-16: Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, …. Laat 
ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat  wij 
barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te  
worden ter bekwamer tijd.

– Omdat Zijn volk zelf dagelijks struikelt
- Jak 3:2:  Want wij struikelen allen in vele

- En daardoor Zijn voortdurende voorspraak niet kan 
missen

- 1 Joh. 2:1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. 
En  indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den 
Vader,  Jezus Christus, den Rechtvaardige;



Van Zijn Priesterlijk ambt (18)

A. Waarom is Hij de enige Voorbidder? (v/a 12)

– Omdat er ook maar een enige en eeuwige Middelaar 
tussen God de Vader en Zijn volk is (1 Joh.1-2)

- 1 Tim.2:5: Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der 
mensen, de Mens  Christus Jezus.

- Omdat er maar Eén is, Die het rantsoen (de geëiste 
betaling) heeft op kunnen brengen èn ook opgebracht 
heeft.

- 1 Tim.2:6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen

- Met aanroepen van andere ‘voorbidders’ (engelen, 
heiligen) wordt Christus onteert! (v/a 12-13) 

- Jes 63:16: Gij zijt toch onze Vader, want Abraham weet van ons niet, en 
Israel kent  ons niet; Gij, o HEERE! zijt onze Vader, onze Verlosser van 
ouds af is Uw Naam.

- NGB Art. 26: dat men de heiligen onteert, in plaats van die te eren, 
doende hetgeen zij nooit gedaan noch begeerd hebben, maar ….. 
verworpen … 



Van Zijn Priesterlijk ambt (19)

• Onderscheid Christus de Heilige Geest (Steenblok Dogm. 1310)

1. Christus bidt in de hemel zonder de Zijnen
- Rom. 8:34: … Die ook ter rechter hand Gods is,  Die ook voor ons bidt

- De Heilige Geest bidt op aarde in Zijn volk
- Rom.8:26: want wij  weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het 

behoort, maar de Geest  Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke 
zuchtingen.

2. Christus bidt voor al de uitverkorenen
- Joh. 17:9: Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij 

gegeven hebt

– De Heilige Geest bidt voor hen die al toegebracht zijn
- Rom. 8:27: … welke de mening des Geestes is, dewijl Hij naar God 

voor de heiligen bidt

3. Christus is voorspraak bij de Vader, waar geen 
aanklagers zijn
– De Heilige Geest is voorspraak in het hart van Zijn volk 

tegen alle bestrijders en bestrijding
- Zie Rom. 8:34-35: … 



Van Zijn Priesterlijk ambt (20)

A. Christus als Voorbidder
• Gods Kerk heeft een Bidder in de hemel:

– Christus
• en een Bidder op aarde (in het hart):

– de Heilige Geest
• Hellenbroek stelt het niet aan de orde, maar tot de 

bediening van een priester behoort ook het zegenen
B. In het O.T. zegenden de priesters het volk

- Num. 6:24-27:  De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe 
Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe 
Zijn aangezicht over u, en geve u vrede! Alzo zullen zij Mijn Naam op 
de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen  zegenen.

• Christus is de grote Hogepriester
• Hij alleen kan de zegening daadwerkelijk schenken

- Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die 
ons  gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus



Van Zijn Priesterlijk ambt (21)

B. Christus’ zegeningen zijn:
1. Geestelijke zegeningen
2. Tijdelijke zegeningen
3. Eeuwige zegeningen

1. Geestelijke zegeningen:
– Verlossing van de vloek der Wet

- Gal. 3:13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet

- Waarachtige bekering
- Hand. 3:26 God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven

eerst tot u  gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een 
iegelijk van  u afkere van uw boosheden

- Rechtvaardigmaking
- Gal. 3:8-9 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het 

geloof zou  rechtvaardigen.

- Heiligmaking
- Rom. 6:4 opdat, gelijkerwijs  Christus uit de doden opgewekt is tot de 

heerlijkheid des Vaders, alzo  ook wij in nieuwigheid des levens wandelen 
zouden.



Van Zijn Priesterlijk ambt (22)

B. Zegenen
2. Tijdelijke zegeningen

– Alles wat in dit leven nodig is, zowel voor ziel als 
lichaam
• Doch Zijn volk, gekocht beide naar ziel en lichaam, bewaart, 

ondersteunt en verzorgt Hij in de betoning zijner gunst, hen 
zegende uit het Genadeverbond in Christus (Dogm. Ds  Kersten)

3. Eeuwige zegeningen
– Een plaats in de hemel. het Vaderhuis met de vele 

woningen 
- Joh. 14:2: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins 

zo zou Ik het u  gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

- Het eeuwige leven
- Rom. 6:23: maar de genadegift Gods is het  eeuwige leven, door 

Jezus Christus, onzen Heere.

- De grote betekenis van Zijn Priesterambt zie Hebr.7:25-28



Van Zijn Priesterlijk ambt (23)

Huiswerkvraag

Waarom kan Gods volk, ook na ontvangen genade 
niet zonder de voortdurende voorbede van Christus?



Hoofdstuk 12.3 c.
Van Zijn Koninklijk ambt (1)

• In deze les:
• De betekenis van zijn zalving tot het ambt van 

Koning (v/a 1 t/m 8)
• Zijn Koninklijk ambt:

– Voorzegd en beloofd
– De macht van deze Koning
– De inhoud (taken) van Zijn koninklijk ambt
– Zijn eeuwigdurend koningschap



Van Zijn Koninklijk ambt (2)

• Christus in OudeTestament als Koning beloofd (v/a 1):

• Meteen na de val
– In de ‘moederbelofte’

- Gen. 3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze 
vrouw, en tussen uw  zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den 
kop vermorzelen, en gij  zult het de verzenen vermorzelen.

- In de profetie van Jakob
- Gen. 49:10: De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever 

van tussen zijn  voeten, totdat Silo komt, en Denzelven zullen de 
volken gehoorzaam zijn.

- In de Psalmen
- Psalm. 2:6: Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg 

Mijner heiligheid.

- In de Profeten
- Jes. 9:5: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, 

en de  heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam 
Wonderlijk,  Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst 



Van Zijn Koninklijk ambt (3)

• Christus het O.T. ook als Koning ‘afgeschaduwd’, 
– Door de zalving van David met een onbreekbare 

hoorn
- Jes. 9:6: Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen 

einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te 
bevestigen, en  dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van 
nu aan tot in  eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen
zal zulks doen

- In Davids koningschap
- Jes. 30:9: Maar zij zullen dienen den HEERE hun God, en hun 

Koning David, Dien Ik hun verwekken zal.

- In de wijsheid en heerlijkheid van Salomo
- Matth. 12:42: en zie, meer dan Sálomo is hier.

• Christus heeft ook Zelf gewezen op Zijn Koningschap
- Matth. 28:18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: 

Mij is gegeven alle  macht in hemel en op aarde.



Van Zijn Koninklijk ambt (4)

• In Oude en Nieuwe Testament Koninklijke namen:
– Vredevorst

- Jes. 9:5: en men noemt Zijn naam Wonderlijk,  Raad, Sterke God, 
Vader der eeuwigheid, Vredevorst

– Vorst des levens
- Hand. 3:15: En den Vorst des levens hebt gij gedood.

– Heere der heerlijkheid
- 1 Kor. 2:8: want indien zij  ze gekend hadden, zo zouden zij den 

Heere der heerlijkheid niet gekruist  hebben.

– Overste leidsman der zaligheid
- Hebr. 2:10: den  oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou 

heiligen.

– Koning der koningen
en Heere der heeren

- Openb. 19:16: En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam 
geschreven: Koning  der koningen, en Heere der heren



Van Zijn Koninklijk ambt (5)

• Zijn Koningschap is drieërlei:
1. Als de Zoon van God (met de Vader en de Heilige Geest)

– Koning in het ‘Koninkrijk van Gods macht’ of ‘Koninkrijk der 
natuur en der algemene voorzienigheid’

- Ps. 33:6: Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, 
en door den Geest  Zijns monds al hun heir. 

2. Als Middelaar
- Koning in het Koninkrijk der genade.

- Matth.28:18: Mij is gegeven alle  macht in hemel en op aarde.

3. Als Middelaar
- Ook Koning in der eeuwigheid over de triomferende Kerk

(v/a 7)
- Openb. 17:14: en het Lam zal hen overwinnen (want  Het is een 

Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem  
zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.

- Luk. 1:33: En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der 
eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.



Van Zijn Koninklijk ambt (6)

• Zijn ambt als Koning houdt in (v/a 2):
A. vergaderen (bijeenbrengen)
B. regeren en
C. beschermen

A. Als Koning vergaderen:
– Hij brengt Zijn volk bijeen vanuit de zondige wereld

- Joh. 10:6:.Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; 
deze moet Ik  ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en 
het zal worden een  kudde, en een Herder.

- Hij kan dit omdat hij de macht van satan overwonnen 
heeft

- Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat 
Hij ons trekken zou  uit deze tegenwoordige boze wereld, naar 
den wil van onzen God en Vader 



Van Zijn Koninklijk ambt (7)

B. Als Koning regeert Hij Zijn volk:
– Door Zijn Woord en Geest (v/a 3)

- Ps. 110:2: De HEERE zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, 
zeggende: Heers  in het midden Uwer vijanden.

- Jes. 59:21: Mijn Geest, Die op u is, en Mijn woorden, die Ik in uw 
mond gelegd heb, die zullen  van uw mond niet wijken.

• Van tweeën een!
• Wij zijn:

– onder de Vorst der duisternis
• Het einde is de eeuwige dood

- Mal. 4:1: dan zullen alle  hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid 
doet, een stoppel zijn, en de  toekomstige dag zal ze in vlam zetten, 
zegt de HEERE der heirscharen,  Die hun noch wortel, noch tak 
laten zal.

– Of onder Koning Jezus
• Het vooruitzicht is de eeuwige gelukzaligheid

- Mal. 4:2: Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der 
gerechtigheid  opgaan 
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C. Als Koning beschermt Hij Zijn volk (v/a 4):

– Tegen geestelijke vijanden
- Joh.10:28: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet 

verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn 
hand rukken 

• De duivel
- 1 Petr.5:8 want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als  een 

briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden

• De wereld (begeerlijkheden)
- 1 Joh.2:16: Want al wat in de wereld is, namelijk de 

begeerlijkheid des vleses, en  de begeerlijkheid der ogen, en de 
grootsheid des levens, is niet uit  den Vader, maar is uit de 
wereld.

• Het eigen verdorven hart
- Rom. 7:23: Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt 

tegen de wet  mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de 
wet der zonde, die in mijn  leden is.
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C. Als Koning beschermt Hij Zijn volk (v/a 4)(vervolg):
– Tegen lichamelijke vijanden

• Zij zullen vervolgd en verdrukt worden
- 2 Tim.3:12: En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, 

die zullen  vervolgd worden.

• Maar ze kunnen niet verloren gaan
- Joh. 10:28-29: En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet 

verloren gaan in  der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand 
rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en 
niemand  kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders.

• Hij oefent Zijn volk in het omgaan met geestelijke 
wapenen

- Efe 6:13: Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij 
kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande 
blijven.

- Kantt. 27: de gehele wapening, namelijk waarmede ons God in Zijn 
Woord wapent tegen alle aanvallen des satans.
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• Zijn Koninkrijk niet aards, maar geestelijk en hemels 
(v/a 5)

- Joh. 18:36: Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

• Evenwel bezit Hij alle macht in hemel en op aarde
- Matth. 28:18 Mij is gegeven alle  macht in hemel en op aarde.

• Lering hieruit:
– Kerk en staat zijn onderscheiden (was ook in het 

Theocratisch bestel in O.T- Israël het geval!)
– Maar, alle overheden zijn ‘Gods dienares’

• Waarom?
– Omdat ieder mens als schepsel onderdaan is van het 

Koninkrijk van Gods macht of voorzienigheid.
- Rom. 13:1:  Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; 

want er is  geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn 
van God  geordineerd

- Pred. 12:13: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen 
mensen

- Zie ook Art. 36 NGB 
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• Hij is Koning tot in eeuwigheid (v/a 7)
– De aardse bedeling eindigt met Zijn wederkomst 

en de vernieuwing van hemel en aarde
- Openb. 21:1: En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want 

de eerste hemel en de eerste aarde was voorbijgegaan

• Waarom eindigt deze?
– Omdat het niet van deze wereld is

- Joh. 18;36 Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

- Voor Zijn uitverkorenen blijft Hij eeuwig Sions zalige 
Koning

- Luk. 1:33 En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, 
en Zijns  Koninkrijks zal geen einde zijn.

- Die niet één van Zijn volk verliezen zal
- Joh. 18:9 Uit degenen, die  Gij Mij gegeven hebt, heb Ik niemand 

verloren.
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• In de vervulling van deze drie ambten is Christus de 
volkomen Zaligmaker door als:
– Profeet Gods eer te verkondigen
– Priester de gerechtigheid te vervullen
– Koning een vrederijk te stichten

• Alleen degenen die in Zijn gemeenschap delen 
ontvangen Zijn zalving:

- 1 Joh.2:20 Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle 
dingen.

– En worden daarom Christenen genoemd (v/a 8)
– Op hen rust het ‘ambt aller gelovigen’

• De drie ambten vinden we in de kerkelijke ambten
– Predikanten – profetisch ambt
– Diakenen – priesterlijk ambt
– Ouderlingen – koninklijk ambt 
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Huiswerkvraag

Waar wordt Christus in het Oude Testament voor 
het eerst als Koning beloofd?


