
 
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Hebreeën 7:12 

 

 
Heeft er wel eens iemand tegen je gezegd dat Gods Wet is veranderd? 

 

Dat die nu anders is. 

 

Dat die gisteren, vandaag en voor eeuwig niet hetzelfde blijft. 

 

Dit vers wordt daarbij vaak aangehaald: 

 

Hebreeën 7:12 
Als het priesterschap verandert (metatíthēmi), vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een 

verandering (metáthesis) van de wet plaats. 

 

Het woord "veranderen", als in "verandering van het priesterschap" en "verandering van de wet", 

betekent in het Grieks "overzetten". 

 

Het betekent gewoon dat, omdat het priesterschap wordt overgezet naar de ordening van Melchizedek 

door onze Messias, ook de Wet moet worden overgezet naar die ordening. 

 

Dus, dezelfde Wet, maar een andere ordening. 

 

Als je de context van de omringende tekst leest, dan zul je deze tekst beter begrijpen. 

 

Het helpt ook om de Griekse definitie van de woorden die zijn vertaald met "veranderen" beter te 

begrijpen. 

 

De eerste, primaire definitie van Strongs geeft het exact aan. 

 

"metatíthēmi / metáthesis" 

 

  



Eerste Primaire Definitie van Strongs: 
"overzetten: van de ene plaats naar de andere" 

 

Er is een groot verschil of je zegt, de Wet is veranderd, of eenvoudigweg overgezet. 

 

Bijvoorbeeld: 

 

Als een auto wordt overgebracht van een autodealer in New York naar een autodealer in Californië, dan 

blijft het toch precies dezelfde auto, maar bevindt die auto zich in een andere staat. 

 

Is de auto veranderd? 

 

Nee 

 

De auto is overgebracht. 

 

Toen de ordening van het priesterschap werd veranderd in de Messias, werd ook de Wet overgebracht 

naar dat priesterschap. 

 

Het Hemelse priesterschap heeft altijd bestaan. 

 

JHWH heeft in Zijn Wet het recht opgenomen dat er op aarde ook een priesterschap kan worden 

uitgevoerd.  

 

Het Hemelse overtreft altijd het aardse, omdat het Hemelse perfect is en van een hogere ordening … en 

het aardse slechts een reflectie is van het ware voorbeeld in de Hemelen. Dit is wat verderop in 

Hebreeën ook aan bod komt. (Exodus 25:40; Hebreeën 8:5; Openbaring 11:19). 

 

Nogmaals...nog steeds dezelfde Wet... 

 

…Nieuw verbond, maar dezelfde Wet. 

 

Slechts vier hoofdstukken later, gebruikt de auteur van Hebreeën HETZELFDE Griekse woord als hij 

verwijst naar Henoch: 

 

Hebreeën 11:5 
Door het geloof werd Henoch weggenomen (metatithēmi), opdat hij de dood niet zou zien. En hij 

werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Vóór zijn wegneming kreeg hij namelijk 

het getuigenis dat hij God behaagde. 

 

Henoch werd "overgezet" naar de hemelen. 

 

Heeft JHWH Henoch "veranderd" en "hem vervangen" door een andere Henoch? 

 

Nee. 

 

Hij werd simpelweg overgezet, net zoals de Wet werd overgezet…niet anders gemaakt…niet 

veranderd…maar overgezet. 

 



Dan zijn er mensen die naar vers 18 verwijzen, waarmee ze willen aangeven dat Gods Wet waardeloos 

was: 

 

Hebreeën 7:18-19 (NBG) 
Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, – immers de 

Wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht– maar thans wordt een betere hoop 

gewekt, waardoor wij nader tot God komen. 

 

We zien allereerst dat dit vers verwijst naar een specifieke instructie, ofwel gebod in de Torah, en niet 

naar de hele Torah, of Wet, op zichzelf. 

 

Er zijn mensen die veronderstellen dat vers 18 naar de hele Torah verwijst, maar dat is niet wat er wordt 

gezegd. 

 

Het gebod dat opzij wordt gezet, is het gebod dat de Levieten het priesterschap beheren. Dat gebod 

wordt opzij gezet, en niet vervangen of afgeschaft. Het wordt opzij gezet door de vernietiging van de 

tempel. 

 

Er is een verschil tussen opzij zetten en afschaffen. 

 

Het betekent dat het gebod voor het Levitische systeem nog steeds bestaat, maar dat het onuitvoerbaar is 

vanwege de verwoesting van de Tempel,... wat een paar jaar na het schrijven van de Hebreeën brief 

stond te gebeuren. 

 

De verwoesting van de tempel was een vloek, en geen zegen. Het was een straf, en niet een geschenk 

(Mattheüs 23:38). 

 

Dit gebeurde omdat er bij "hen" een fout werd gevonden, en niet bij de Wet van God. We zien dit in het 

volgende hoofdstuk: 

 

Hebreeën 8:8 
Want hen berispend zegt Hij tegen hen: 

Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, 

dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda 

een nieuw verbond zal sluiten, 

 

Dus is het Levitische systeem opzij gezet door de verwoesting van de Tempel, en hebben we een nieuwe 

Hogepriester in de ordening van Melchizedek, onze Messias Jesjoea (Jezus). 

 

Het priesterschap werd opzij gezet als gevolg van zwakte en nutteloosheid, omdat zij in gebreke was 

gebleven. De Wet maakte het aardse priesterschap niet perfect. 

 

Aan de andere kant is onze Messias perfect, en is Hij onze Hogepriester. Hij is actief in de Hemelse 

Tabernakel, die ook perfect is, niet gebouwd met mensenhanden (Hebreeën 8:2). 

 

Dus in het kort, Hebreeën 7:12 en 18 stellen niet dat Gods Wet is veranderd. De Wet blijft intact en 

ongewijzigd. 

 

  



Wat wel veranderde, is dat…:  
 

 We een nieuw Hogepriesterschap hebben naar de ordening van Melchizedek. 

 De aardse tempel is vernietigd. Daarmee is de mogelijkheid voor de Levieten om volgens de 

geboden dienst te doen opzij gezet. 

 De Levieten schuldig werden bevonden, en daardoor is de straf van de vernietiging van de 

tempel terecht. 

 We hebben een betere hoop en beloftes door Jesjoea in de ordening van Melchizedek. 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net  
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