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Christus als Hogepriester en
Voorspraak
Tien verschillen tussen beide taken
Zijn priesterdienst

Zijn werk als Voorspraak

1.

Als Hogepriester bidt Hij voor ons
om ons voor falen te bewaren
(Hebr. 7:25).

Als Voorspraak pleit Hij voor ons
herstel als wij gefaald hebben (Luk.
22:61).

2.

Zijn priesterschap heeft onze
noden en behoeften op het oog,
verzoekingen en zwakheden
(Hebr. 4:15-16).

Als Voorspraak pleit Hij voor ons
herstel, nadat wij gefaald en
gezondigd hebben (1 Joh. 2:1-2).

3.

Zijn voorbede als Priester
bewaart ons geloof (Luk. 22:32).

De Voorspraak begint met Zijn werk
als wij toch hebben gezondigd (1
Joh. 2:1).

4.

Hij is Hogepriester bij God (Hebr.
2:17; 7:25).

Hij is onze Voorspraak bij de Vader.
De relatie met de Vader wordt niet
verbroken als wij zondigen. Wij
blijven kinderen van God, maar de
gemeenschap met de Vader en de
Zoon raakt verstoord door de
geringste zonde.

5.

Als Priester heeft Hij meegevoel
met onze zwakheden (Hebr. 2:18;
4:15-16).

Maar Hij heeft geen meegevoel met
onze zonden. Hij is erover bedroefd
en bidt voor ons geestelijk herstel
(Luk. 22:61-62).
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6.

Hij leeft altijd daarboven om te
bidden en te pleiten, dat wij voor
zonde worden bewaard (Rom.
5:10; Hebr. 7:25).

Hij bidt voor herstel, als wij toch
hebben gezondigd, op grond van de
waarde van Zijn dood en opstanding,
omdat het verzoeningswerk eens
voor altijd volbracht is.

7.

In verband met Zijn priesterschap
wordt Zijn dienst trouw en
barmhartig genoemd (Hebr.
2:17).

Als onze Voorspraak is Zijn dienst
trouw en rechtvaardig, evenals God
dat is (1 Joh. 1:9).

8.

Als Hogepriester treedt Hij
voortdurend voor ons
tussenbeide. Hij leeft altijd om
voor ons te bidden en te pleiten
(Hebr. 7:25).

Zijn voorspraak begint wanneer wij
hebben gezondigd, opdat wij onze
zonde erkennen en belijden (1 Joh.
1:9; 2:12).

9.

In tijden van verzoeking en
beproeving vraagt de gelovige om
Zijn bewaring en bijstand.

Door Zijn voorspraak komen wij tot
erkenning en belijdenis van schuld.
De Heilige Geest werkt in ons
geweten en het water van het
Woord reinigt ons. Zo wordt de
gemeenschap hersteld.

10.

Doordat Christus Zijn taak als
Hogepriester uitoefent, kunnen
wij vrijmoedig naderen tot de
troon van de genade om hulp te
verkrijgen op de juiste tijd (Hebr.
4:15-16).

Door Zijn dienst als onze Voorspraak
komen wij ootmoedig tot de Vader,
en volgt er herstel.
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