Hebreeën 7:1-10
In het bijbelboek Hebreeën hebben we tot nu toe al 2 maal de naam van
Melchisedek voorbij zien komen. In hoofdstuk 5:10 en in hoofdstuk 6:20. Beide keren
wordt gezegd dat de Here Jezus Hogepriester is naar de ordening van Melchisedek.
De schrijver van de Hebreeënbrief citeert hier Psalm 110. In deze Messiaanse psalm,
een psalm die gaat over de Messias die toen in de tijd van de psalmen nog moest
komen, wordt ook gezegd dat de Messias priester voor eeuwig is naar de wijze van
Melchisedek.
Het wonderlijke van Melchisedek dat er in de bijbel maar heel weinig over hem staat.
De ontmoeting van Abraham met hem staat beschreven in Genesis 14 en in Psalm
110 en in Hebreeën, in de teksten die ik zojuist noemde, wordt zijn naam genoemd.
Wie is deze Melchisedek en wat betekent het dat Jezus Hogepriester is naar de
wijze, of de ordening van Melchisedek.
Melchisedek wordt genoemd in de geschiedenis van Abraham. In die tijd was er een
bondgenootschap van verschillende koningen onder leiding van Kedorlaomer, die
oorlog voerde in de buurt van Sodom en Gomorra. De koningen van Sodom,
Gomorra, Adma, Seboïm en Bela besloten de krachten te bundelen en niet af te
wachten. Maar dit liep uit op een nederlaag voor deze koningen en Kedorlaomer
plunderde de steden. De vrouwen uit die steden werden gevangen genomen en ook
Lot en zijn bezittingen werden meegenomen. Toen Abram dit hoorde bracht hij een
leger op de been. Er staat dat het gaat om mensen die in Abrams huis geboren zijn,
318 mannen. Dat laat zien dat Abram een machtige herdersvorst is. Met dit leger
ging Abram achter Kedorlaomer aan en heroverde alle bezittingen en bevrijdde de
vrouwen en ook Lot werd bevrijd.
Toen Abram terugkwam uit de strijd kwam hem Melchisedek tegemoet. Melchisedek
wordt hier de koning van Salem genoemd. Salem wordt in Psalm 76:3 ook genoemd.
Daar staat dat de tent van God, de tabernakel, in Salem staat. Hieruit mogen we
concluderen dat Salem dezelfde plaats is als Jerusalem. Behalve dat Melchisedek de
koning is van Salem is hij ook priester van God, de Allerhoogste. Er was in de tijd
heel veel afgoderij, maar blijkbaar waren er ook nog mensen die de Here God
vereerden. Een andere tijdgenoot van Abraham, waar we ook van weten dat hij God
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kent, is Job. Nu kwam het in die tijd vaker voor dat een koning tegelijkertijd priester
was. Later heeft de Here God in de wetgeving vastgelegd dat dit niet mocht in Israel.
De koningen moesten uit het huis van David komen en de priesters uit het huis van
Aäron, uit de stam Levi. En daarmee werd voorkomen dat de politieke macht en de
geestelijke macht bij dezelfde persoon kwam te liggen. Maar nu bij Melchisedek zien
we deze ambten in één persoon verenigd. Melchisedek bracht brood en wijn, voedsel
en drank voor de vermoeide strijders. Veel bijbeluitleggers zien hier al een
heenwijzing naar het avondmaal. Ook lezen we dat Melchisedek Abram zegent.
De schrijver van de Hebreeënbrief gaat nu uitleggen wat het betekent dat Jezus
hogepriester is naar de ordening van Melchisedek. Ik zei net al dat in de Joodse wet
de koningen van David afstamden en de priesters van Aäron. Van de Here Jezus
weten we dat hij afstamt van David, maar als afstammeling van David kan Hij geen
priester zijn. Vandaar dat de schrijver teruggrijpt op Melchisedek. Hij ziet in deze
Melchisedek een voorafschaduwing van Christus. En dat gaat hij onderbouwen.
In de Joodse traditie is afstamming altijd heel belangrijk. Om dienst in de tempel te
kunnen doen, moet je kunnen aantonen dat je een Leviet bent, om priester te zijn,
moet je kunnen aantonen dat je van Aäron afstamt. Ook de vele geslachtsregisters in
de bijbel tonen het belang van de afstamming. Denk maar aan Matteus 1 waar het
geslachtsregister van Jezus als zoon van David en zoon van Abraham staat
uitgewerkt. Nu is het wonderlijke dat er van Melchisedek niets staat vermeld over
afstamming. We weten niet wie zijn vader of moeder is, of wie zijn zonen zijn.
Sommigen menen dat de Melchisedek die Abram tegemoet kwam Christus zelf is,
persoonlijk zie ik hem meer als een type van Christus. Als de tekst zegt dat hij geen
vader of moeder heeft, bedoelt ze te zeggen dat er geen geslachtsregister van hem
bekend is (zie vs. 3). En omdat het hogepriesterschap en het koningschap van vader
op zoon overgaat en er van Melchisedek geen zonen bekend zijn is hij als het ware
voor eeuwig priester. De schrijver van de Hebreeënbrief gebruikt dus het afwezig zijn
van een geslachtsregister bij Melchisedek als onderbouwing dat Christus koning en
priester tegelijk kan zijn en dat dit priesterschap ook voor eeuwig kan zijn.
Ook laat hij zien dat de naam en het koningschap van Melchisedek een heenwijzing
zijn naar de Here Jezus Christus. In de bijbel zien we vaak dat de naam iets zegt
over de wie de persoon is. Door de woorden Melchisedek en Salem te vertalen toont
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hij aan hoe groot de overeenkomst is tussen Christus en Melchisedek. De naam
Melchisedek betekent namelijk koning der gerechtigheid. En het woord Salem
betekent vrede. Koning van Salem betekent dus vredevorst. De Hebreeën herkenden
in deze beide benameningen meteen een verwijzing naar de profetie van Jesaja over
de Messias, die wij vaak in de kersttijd lezen:
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op
zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige
Vader, Vredevorst….. daar heb je het. Vredevorst – Koning van Salem. En als je in
deze profetie van Jesaja een klein beetje verder leest dan staat daar dat deze
Vredevorst zijn koninkrijk sticht met recht en gerechtigheid. Dat is de betekenis van
de naam van Melchisedek. Koning der gerechtigheid.
Tenslotte onderbouwt de schrijver van de Hebreeënbrief dat het priesterambt van
Melchisedek groter is dan het priesterambt van de Levieten. Hiermee wil hij dus
zeggen dat Christus, die volgens de ordening van Melchisedek priester is, ook groter
is dan de priesters die in de tempel dienst doen. De schrijver geeft twee redenen:
De priesters ontvangen de tienden van het volk. Eigenlijk is het zo dat de Levieten de
tienden van het volk ontvingen en dat de priesters weer de tienden van de Levieten
ontvingen. Voor zowel het volk als de priesters geldt dat ze nakomelingen zijn van
Abraham. Het zijn broeders en in die zin zijn ze gelijkwaardig. Maar Melchisedek
ontving de tiende van Abraham. En Abraham is groter dan zijn nakomelingen. En die
nakomelingen waren als het ware in Abrahams lendenen (vs. 10). Voor ons een
beetje een vreemde redenering, maar Abraham vertegenwoordigt hier zijn hele
nageslacht. In de bijbel denkt men echter veel meer in de lijn van geslachten. Voor
die tijd was het niet moeilijk om bijvoorbeeld te aanvaarden dat wij allen ‘in Adam
zondigden’ en deel hebben aan zijn zonden. Voor de individualistische mensen van
vandaag is dat veel moeilijker te begrijpen. Op dezelfde manier gaven de Levieten
dus in Abraham een tiende aan Melchisedek en dat laat dan de grootte van zijn
priesterschap zien. En dat geldt ook voor het zegenen. In vs. 7 staat dat het mindere
door het meerdere wordt gezegend. Melchisedek is de meerdere van Abraham, dus
dan is hij helemaal de meerdere van Abrahams nageslacht. En omdat de Messias
hogepriester is naar de verordeninig van Melchisedek, is Hij ook groter dan Abraham
en is zijn priesterdienst groter dan de Levitsche priesterdienst in de tempel.
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Dat was een moeilijk bijbelgedeelte vandaag, met een manier van bijbeluitleg die de
Joden in die tijd niet vreemd was maar niet helemaal aansluit bij onze manier van
denken.
Maar we kunnen misschien een paar dingen onthouden:
Zoals Melchisedek Vredevorst en Koning der gerechtigheid is, zo is de Here Jezus
dat ook.
Zoals Melchisedeks koning en priester was zonder opvolgers, er is geen stamboom,
zo is de Here Jezus koning en priester voor eeuwig.
Zoals Melchisedek Abraham tegemoet kwam brood en wijn, zo komt de Here Jezus
ons tegemoet met brood en wijn bij het Avondmaal.
Zoals Melchisedek tienden ontving van Abraham, zo mogen wij met onze gaven de
Here Jezus dienen en investeren in Zijn Koninkrijk.
Zoals Melchisedek Abram zegent, zo wil de Here Jezus ons zegenen.
Hij is onze Hogepriester die kan meevoelen met onze zwakheden. En daarom mogen
we vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, om barmhartigheid te ontvangen en
genade te vinden. Zullen we nu maar in Zijn naam gaan bidden?
Amen
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