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Eerste vermelding bij Eusebius

 ‘En ons werd verteld dat sommige profeten, 
vanwege hun zalving, typen van Christus waren. 
Op die manier verwezen zij allen naar de ware 
Gezalfde; de God geïnspireerde, het hemelse 
Woord. Hij is de enige Hogepriester van allen, de 
enige Koning van elk schepsel en de opperste 
Profeet van alle profeten voor de Vader’ (Eusebius 
[260-340nC], Kerkgeschiedenis I.3.8).



Drie ambten

1 Alle drie de ambten worden gezalfd met olie.

a) Koning (1Sm10:1; 15:1; 1Kn19:15-16).

b) Priester (Ex30:30; 40:13).

c) Profeet (enkel Elisa: 1Kn19:16; vgl. Js61:1).

2 Al deze drie ambten zijn beloofd in het Oude Testament.

a) Koning (2Sm7).

b) Priester (Ps110).

c) Profeet (Dt18).



Drie ambten

1 Het gaat om één zalving; één drievoudig ambt.

a) Let erop dat je ze niet van elkaar scheidt!

b) Resumé: Het is één ambt in drie facetten.

2 Profeet benadrukt Wet en Leer van God.

a) Extreem: moralisme en rationalisme.

3 Priester benadrukt Hogepriester en Lam Gods.

a) Extreem piëtisme en mysticisme.

4 Koning benadrukt Overwinnaar en Heerser.

a) Extreem utopisme en apocalyptisme.



Christus de Koning: Overwinnaar en Heerser

1 Wanneer was Christus Koning?

2 Christus overwon de machten op het 
kruis.

 God ‘heeft zich ontdaan van de machten en 
krachten, Hij heeft hen openlijk te schande 
gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ 
(Ko2:15).

 Christus ‘die de hemel is binnengegaan en nu 
aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, 
machten en krachten aan Hem onderworpen 
zijn’ (1Pt3:22)

 ‘Waar Hij wacht op het moment dat zijn 
vijanden voor Hem tot een bank voor zijn 
voeten zijn gemaakt’ (Hb10:13).



Christus de Koning: Overwinnaar en Heerser

1 Buiten is nog weinig zichtbaar van zijn koningschap.

a) Spanning tussen nu en straks.

b) Analogie van D-Day en V-Day.

2 De gemeente is de enige macht op aarde die de 
heerschappij van de koning erkent. Ze is zijn representant.



Christus de Koning: Overwinnaar en Heerser

1 Christus is op dit moment de verworpen Koning.

2 Christus’ koningschap: Mt-Jh, Op, 1Ko15:25 en 1Tm1:17.

3 Christus’ aangeduid als ‘Heer’ (κύριος/kyrios).

a) Wat wil het zeggen als iemand zegt: ‘Jezus Christus is Heer’?



Christus de Priester: Hogepriester en Lam

1 Vanaf wanneer werden zonden vergeven?

2 Op welke basis werden zonden vergeven?

3 Waarom moest de Heer Jezus Christus 
een Hogepriester zijn?

4 Met welk doel vergaf God onze zonden?



Christus de Profeet: Wet en Leer

1 Verwachting van de profeet (Dt18; Ml3:23)
 ‘Mozes heeft al gezegd: “De Heer, uw God, zal in uw 

midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister 
naar hem en naar alles wat hij u zal zeggen’ (Hd3:22).

 ‘Sinds de dood van de laatste profeten – Haggaï, 
Zacharja en Maleachi – heeft de heilige Geest Israël 
verlaten’ (bTalmoed, Sanhedrin 11a).

 ‘De Joden en hun priesters hebben Simon en zijn 
nakomelingen als hun leider en als hogepriester 
aangesteld, totdat er een betrouwbare profeet zal 
opstaan’ (1Makk14:41; vgl. 4:44-46).



Christus de Profeet: Wet en Leer

1 Jh: Christus en niet Johannes de Doper is de profeet.
 ‘Johannes getuigt van Hem en heeft geroepen en gezegd: “Deze was het van 

Wie ik zei: Hij die na mij komt, is mij voor, want Hij was eerder dan ik”’ 
(Jh1:15).

 ‘Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen’ (Jh1:8; vgl. 
vs21-24).

2 Johannes was de ‘stem in de woestijn’ (Jh1:23), terwijl 
Christus ‘het Woord was’ (Jh1:1).

3 Ook later klinkt die gedachte nog door in Jh.

4 Vandaag: Is Mohammed de Profeet?
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