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First Covenant?
 

7 For if that first covenant had
there would have been no occasion
Heb. 87 

This is the way it is in most English versions. But 
we are purposing that this would be better.

7 For if the First priesthood had been faultless, 
there would have been no occasion for a second. 
Heb. 8:7 

Explanation 

The English has added the word 
“covenant” which is not the word that is 
actually there in the Greek. That word 
is ekeinos, which means, that, that o
he. Ekeinos is being used as a pronoun, 
which refers to a noun or subject used 
above in a previous sentence. So what is 
that noun? 

The context starts in Chapter 7, which 
establishes a need for a new priesthood. This 
line of argument goes all the way
chapter 10. The point of which is, Messiah is 
Priest after the order of Melchizedek and not 
after the order of Aaron. The whole passage 
is explaining the replacement of the 
priesthood and not the Torah. The teaching 
of the Torah is maintained, because sin is 
still forgiven by the shedding of blood.

We are only saved when we look upon Him 
whom we have pierced, just as the sinner laid 
his hands on the lamb or goat, we now 
symbolically lay our spiritual hands by seeing 
what Messiah has done, and clai
own sacrifice. 

FYI: The covenant is never synonymous with The 
Law or The Torah. 
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had been faultless, 
occasion for a second. 

This is the way it is in most English versions. But 
we are purposing that this would be better. 

had been faultless, 
there would have been no occasion for a second. 

The English has added the word 
“covenant” which is not the word that is 
actually there in the Greek. That word 

, which means, that, that one, or 
is being used as a pronoun, 

which refers to a noun or subject used 
above in a previous sentence. So what is 

The context starts in Chapter 7, which 
establishes a need for a new priesthood. This 
line of argument goes all the way through 

The point of which is, Messiah is 
Priest after the order of Melchizedek and not 
after the order of Aaron. The whole passage 
is explaining the replacement of the 
priesthood and not the Torah. The teaching 

ause sin is 
still forgiven by the shedding of blood.  

We are only saved when we look upon Him 
whom we have pierced, just as the sinner laid 
his hands on the lamb or goat, we now 
symbolically lay our spiritual hands by seeing 
what Messiah has done, and claim Him as our  

FYI: The covenant is never synonymous with The 
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Eerste verbond?
 

7 Want indien dat eerste 
gebreken was geweest, zou er geen aanleiding 
geweest zijn voor een tweede. Heb. 87

Zo staat het in de meeste Nederlandse versies. 
Maar wij stellen ons voor dat dit beter zou passen

7 Want als het eerste priesterschap
geweest, zou er geen aanleiding zijn geweest voor 
een tweede. Heb. 8:7 

Verklaring 

Het Nederlands heeft het woord "verbond" toe
gevoegd en dat is niet het woord dat er eigenlijk in 
het Grieks staat. Dat woord is 
kent: dat, die, of hij. Ekeinos
een voornaamwoord, dat verwijst naar een zelf
standig naamwoord of onderwerp dat hierboven in 
een eerdere zin is gebruikt. Dus wat is dat 
zelfstandig naamwoord?

De context begint in hoofdstuk 7, waarin de 
behoefte aan een nieuw priester
vastgesteld. Deze lijn van argumentatie gaat 
helemaal door tot hoofdstuk 10. Het punt is, dat de 
Messias Priester is naar de ordening van Melchi
zedek en niet naar de ordening van A
passage legt de vervanging van het priesterschap 
uit en niet van de Torah. De leer van de Torah 
wordt gehandhaafd, omdat de zonde nog steeds 
vergeven wordt door het vergieten van bloed. 

Wij worden alleen gered als wij Hem aanschou
wen die wij doorstoken hebben, net zoals de zon
daar zijn handen op het lam of
gen wij er nu symbolisch onze geestelijke handen 
op door te zien wat Messias gedaan heeft, en Hem 
op te eisen als ons eigen offer.

Ter info: Het verbond is nooit synoniem met de 
Wet of de Torah. 
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Eerste verbond? 

7 Want indien dat eerste verbond zonder 
gebreken was geweest, zou er geen aanleiding 
geweest zijn voor een tweede. Heb. 87 

Zo staat het in de meeste Nederlandse versies. 
stellen ons voor dat dit beter zou passen: 

priesterschap foutloos was 
geweest, zou er geen aanleiding zijn geweest voor 

Het Nederlands heeft het woord "verbond" toe-
gevoegd en dat is niet het woord dat er eigenlijk in 
het Grieks staat. Dat woord is ekeinos, wat bete-

Ekeinos wordt gebruikt als 
een voornaamwoord, dat verwijst naar een zelf-
standig naamwoord of onderwerp dat hierboven in 
een eerdere zin is gebruikt. Dus wat is dat 
zelfstandig naamwoord? 

De context begint in hoofdstuk 7, waarin de 
behoefte aan een nieuw priesterschap wordt 
vastgesteld. Deze lijn van argumentatie gaat 

hoofdstuk 10. Het punt is, dat de 
Messias Priester is naar de ordening van Melchi-
zedek en niet naar de ordening van Aäron. De hele 
passage legt de vervanging van het priesterschap 

de Torah. De leer van de Torah 
wordt gehandhaafd, omdat de zonde nog steeds 
vergeven wordt door het vergieten van bloed.  

Wij worden alleen gered als wij Hem aanschou-
wen die wij doorstoken hebben, net zoals de zon-
daar zijn handen op het lam of de geit legde, leg-

nu symbolisch onze geestelijke handen 
op door te zien wat Messias gedaan heeft, en Hem 
op te eisen als ons eigen offer. 

Ter info: Het verbond is nooit synoniem met de 
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First? 

The translators calling something the first 
covenant is puzzling. When one makes a list of all 
the covenants, the first covenant was given to 
Noah and sealed with the rainbow. The only place 
Noah is mentioned is Chapter 11, where the 
people of faith are listed out. There is nothing 
about his covenant. 

The writer of the Hebrew concludes his argument 
in the next chapter. 

. . . he entered once for all into the Holy 
Place, taking not the blood of goats and 
calves but his own blood, thus securing an 
eternal redemption. Heb. 9:12 

FYI: No OLD 

In the verse previous, “But as it is, Christ has obtained 
a ministry which is as much more excellent than the 
old as the covenant he mediates is better, since it is 
enacted on better promises.” Heb. 8:6 

In the Greek there is no “old” in verse 6, not even 
“the covenant,” it is just “a covenant.” 

The Covenants 

The Hebrew word for covenant is berit, it is a 
pact, compact, covenant, treaty, alliance, or 
league. It can between men or nations, as well 
as men and God. 

1. Noah; a divine promise that there would 
be no other deluge. 

When the bow is in the clouds, I will look upon it 
and remember the everlasting covenant between 
God and every living creature of all flesh that is 
upon the earth.” Gen. 9:16  

c.f. Is. 54:10; Jer. 33:20,25. 

2. Abraham, Isaac and Jacob; a promise to 
multiply their seed, give them the land of 
Canaan, and make them a blessing to the 
nations. 

And God heard their groaning, and God 
remembered his covenant with Abraham, with 
Isaac, and with Jacob. Ex. 2:24 

c.f. Gen. 15, 17:2-21; Ex. 6:4,5; Lev. 26:42; 2 
King. 13:23; 1 Chron. 16:15, Ps. 105:8,10; 
Neh. 9:8, Jer. 34:18 

3. Israel at Sinai/Horeb; with a covenant 
sacrifice; renewed in plains of Moab; 
with blessings and curses; a divine 
constitution of obedience and penalties 

Eerste? 

Dat de vertalers iets het eerste verbond noemen is 
raadselachtig. Als men een lijst maakt van alle 
verbonden, werd het eerste verbond aan Noach 
gegeven en verzegeld met de regenboog. De enige 
plaats waar Noach wordt genoemd is Hebr. 11, 
waar het volk van het geloof wordt vermeld. Er 
staat niets over zijn verbond. 

De schrijver van de Hebreeën besluit zijn betoog 
in het volgende hoofdstuk. 

. . hij is voor eens en voor altijd in het Heilige 
binnengegaan, niet met het bloed van bokken en 
kalveren, maar met zijn eigen bloed, en heeft zo 
een eeuwige verlossing verzekerd. Heb. 9:12 

Ter info: Geen OUD 

In het vers daarvoor staat: "Maar Christus heeft een 
ambt verkregen, dat zoveel voortreffelijker is dan 
het oude, als het verbond dat hij bemiddelt beter 
is, omdat het op betere beloften berust." Hebr. 8:6 

In het Grieks staat er geen "oud" in vers 6, zelfs 
niet "het verbond", het is gewoon "een verbond". 

De Verbonden 

Het Hebreeuwse woord voor verbond is berit, het 
is een pact, overeenkomst, verbond, verdrag, 
alliantie, of bond. Het kan tussen mensen of naties 
zijn, maar ook tussen mensen en God. 

1. Noach; een goddelijke belofte dat er geen 
andere zondvloed zou komen. 

Wanneer de boog in de wolken is, zal ik hem 
aanschouwen en het eeuwige verbond gedenken 
tussen God en alle levende wezens van alle vlees 
dat op de aarde is". Gen. 9:16  

Vgl. Jes. 54:10; Jer. 33:20,25. 

2. Abraham, Izaäk en Jakob; een belofte 
om hun zaad te vermenigvuldigen, hun het 
land Kanaän te geven, en hen tot een 
zegen voor de volken te maken. 

En God hoorde hun gekerm, en God werd Zijn 
verbond met Abraham, met Izaäk, en met Jakob 
indachtig. Ex. 2:24  

Vgl. Gen. 15, 17:2-21; Ex. 6:4,5; Lev. 26:42; 2 
Kon. 13:23; 1 Kron. 16:15, Ps. 105:8,10; Neh. 
9:8, Jer. 34:18 

3. Israël bij de Sinaï/Horeb; met een ver-
bondsoffer; vernieuwd in de vlakten van 
Moab; met zegeningen en vervloekingen; 
een goddelijke grondwet van gehoorzaam-
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for disobedience, in the form of tables 
of the covenant, inscribed with the ten 
words, placed in the ark of the 
covenant. 

Therefore the people of Israel shall keep the 
sabbath, observing the sabbath throughout their 
generations, as a perpetual covenant. Ex. 31:16 

Ex. 19:5; 24:8,7; 34:10,27,28; Lev. 2:13; Lev 
24:8; Lev. 26; Deut. 4:13;  

4. The Salt Covenant ; with the people of 
Israel, and David, by salted sacrifices. 

You shall season all your cereal offerings with salt; 
you shall not let the salt of the covenant with your 
God be lacking from your cereal offering; with all 
your offerings you shall offer salt. Lev. 2:13 

All the holy offerings which the people of Israel 
present to the LORD I give to you, and to your 
sons and daughters with you, as a perpetual due; 
it is a covenant of salt for ever before the LORD 
for you and for your offspring with you.” Num. 
18:19 

Ought you not to know that the LORD God of 
Israel gave the kingship over Israel for ever to 
David and his sons by a covenant of salt? 2Chr. 
13:5 

5. Phinehas, a constitution, 
establishing an everlasting 
priesthood in his line. 

Therefore say, ‘Behold, I give to him my covenant 
of peace; and it shall be to him, and to his 
descendants after him, the covenant of a 
perpetual priesthood, because he was jealous for 
his God, and made atonement for the people of 
Israel.’” Num. 25:12-13 

Neh 13:29; Mal. 2:4,8;  

6. Joshua and Israel, an ordinance or 
constitutional agreement to serve Yahweh 
only. 

So Joshua made a covenant with the people that 
day, and made statutes and ordinances for them 
at Shechem. Jos 24:25 

7. David; a divine promise to the seed of 
David of an everlasting kingdom, the 
relation of sonship, and superintendence 
of the temple. 
 
 

heid en straffen op ongehoorzaamheid, in 
de vorm van verbondstafels, gegraveerd 
met de tien woorden, geplaatst in de ark 
van het verbond. 

Daarom zal het volk Israël de sabbat houden, en 
de sabbat in acht nemen in hun geslachten, als 
een eeuwig verbond. Ex. 31:16 

Ex. 19:5; 24:8,7; 34:10,27,28; Lev. 2:13; Lev. 
24:8; Lev. 26; Deut. 4:13;  

4. Het zoutverbond ; met het volk Israël, en 
David, door gezouten offers. 

Gij zult al uw graanoffers met zout kruiden; 
het zout van het verbond met uw God zal niet 
ontbreken in uw graanoffers; bij al uw offers 
zult gij zout offeren. Lev. 2:13 

Al de heilige offers, die het volk Israël aan de 
HERE brengt, geef Ik u, en uw zonen en dochters 
met u, als een eeuwige verplichting; het is een 
verbond van zout voor eeuwig voor het aangezicht 
des HEREN, voor u en voor uw nakomelingen met 
u." Num. 18:19 

Hoort gij niet te weten, dat de HEERE, de God 
Israëls, het koningschap over Israël voor eeuwig 
aan David en zijn zonen gegeven heeft door een 
verbond van zout? 2Kron. 13:5 

5. Pinehas, een grondwetgever, die een 
eeuwigdurend priesterschap in zijn lijn 
vastlegde. 

Daarom zeg: "Zie, Ik geef aan hem mijn verbond 
des vredes; en het zal aan hem en aan zijn 
nakomelingen na hem een verbond zijn van een 
eeuwig priesterschap, omdat hij ijverig was voor 
zijn God, en verzoening deed voor het volk van 
Israël." Num. 25:12-13 

Neh 13:29; Mal. 2:4,8;  

6. Jozua en Israël, een ordinantie of 
grondwettelijke overeenkomst om alleen 
Jahweh te dienen. 

Jozua sloot die dag een verbond met het volk, en 
maakte inzettingen en verordeningen voor hen te 
Sichem. Joz 24:25 

7. David; een goddelijke belofte aan het zaad 
van David van een eeuwig koninkrijk, de 
relatie van het zoonschap, en het toezicht 
op de tempel. 
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Thou hast said, “I have made a covenant with my 
chosen one, I have sworn to David my servant: 
Psa. 89:3 

c.f. Ps 89:28,34,39; 132:12; Jer. 33:21; 2 Sam. 7: 
1 Chron. 17 

8. Jehoiada and the people, a 
constitutional agreement to be the 
people of Yahweh. 

And Jehoiada made a covenant between the 
LORD and the king and people, that they should 
be the LORD’s people; and also between the king 
and the people.2 Kings. 11:17 

c.f. 2 Chron 23:3 

9. Hezekiah and the people, a 
constitutional agreement to reform 
the worship. 

Now it is in my heart to make a covenant with the 
LORD, the God of Israel, that his fierce anger 
may turn away from us. 2 Chron 29:10;  

10. Josiah and the people, a constitutional 
agreement to obey the book of the 
covenant. 

And the king stood by the pillar and made a 
covenant before the LORD, to walk after the 
LORD and to keep his commandments and 
his testimonies and his statutes, with all his 
heart and all his soul, to perform the words 
of this covenant that were written in this 
book; and all the people joined in the 
covenant. 2 Kings 23:3 

11. Ezra and the people, a constitutional 
agreement to put away foreign wives and 
observe the Law. 

Therefore let us make a covenant with our God to 
put away all these wives and their children, 
according to the counsel of my lord and of those 
who tremble at the commandment of our God; and 
let it be done according to the law. Ezra 10:3;  

c.f. Jer. 31:31; 

12. The prophetic covenant, a divine 
promise through a series of prophets to 
establish a new constitution, new 
covenant, berit chadash, with new 
institutions and precepts.There is only 
one place in the Old Testament that the 
covenant is NEW. 
 

Gij hebt gezegd: "Ik heb een verbond gesloten met 
mijn uitverkorene, Ik heb gezworen aan David, 
mijn knecht: Ps.89:3 

Vgl. Ps. 89:28,34,39; 132:12; Jer. 33:21; 2 Sam. 
7: 1 Kron. 17 

8. Jojada en het volk, een grondwettelijke 
overeenkomst om het volk van Jahweh 
te zijn. 

En Jojada sloot een verbond tussen de HERE en 
de koning en het volk, dat zij het volk van de 
HERE zouden zijn; en ook tussen de koning en het 
volk.2 Kon. 11:17 

Vgl. 2 Kron 23:3 

9. Hizkia en het volk, een grondwettelijke 
overeenkomst om de eredienst te 
hervormen. 

Nu is het in mijn hart om een verbond te sluiten 
met de HERE, de God van Israël, opdat zijn felle 
toorn zich van ons afwendt. 2 Kron. 29:10;  

10. Josia en het volk, een grondwettelijke 
overeenkomst om het boek van het 
verbond te gehoorzamen. 

En de koning stond bij de pilaar en sloot een ver-
bond voor het aangezicht des HEREN, om achter 
de HERE aan te wandelen en Zijn geboden en Zijn 
getuigenissen en Zijn inzettingen te onderhouden, 
met geheel zijn hart en met geheel zijn ziel, om de 
woorden van dit verbond, die in dit boek geschre-
ven zijn, uit te voeren; en het gehele volk sloot zich 
aan bij dit verbond. 2 Koningen 23:3 

11. Ezra en het volk, een grondwettelijke 
overeenkomst om vreemde vrouwen te 
verstoten en de Wet te onderhouden. 

Laat ons daarom een verbond maken met onze 
God om al deze vrouwen en hun kinderen weg te 
doen, naar de raad van mijn heer en van hen die 
beven voor het gebod van onze God; en laat het 
geschieden naar de wet. Ezra 10:3;  

vgl. Jer. 31:31; 

12. Het profetisch verbond, een goddelijke 
belofte door een reeks profeten om een 
nieuwe grondwet op te richten, een 
nieuw verbond, berit chadash, met 
nieuwe instellingen en voorschriften. Er 
is slechts één plaats in het Oude 
Testament waar het verbond NIEUW is. 
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“Behold, the days are coming, says the 
LORD, when I will make a new covenant with 
the house of Israel and the house of Judah, . . . 
But this is the covenant which I will make with 
the house of Israel after those days, says the 
LORD: I will put my law within them, and I 
will write it upon their hearts; and I will be 
their God, and they shall be my people. Jer. 
31:31,33 

It is this covenant reference that is quoted in 
Hebrews 10. 

“This is the covenant that I will make with them 
after those days, says the Lord: I will put my laws 
on their hearts, and write them on their minds,” 
Heb. 10:16 

The context of Hebrew 10 is that sacrifice is no 
longer needed because there is forgiveness. 

Where there is forgiveness of these, there is no 
longer any offering for sin. Heb. 10:18 

The NEW covenant is one that no longer 
requires sacrifice. It does not mean and end to 
the rules and requirements of all the previous 
covenant. The Kingdom is not one of bricks and 
stones, but rather one of spirit. 

13. King/Messenger of the Covenant 

The last covenant mentioned is the king of 
the covenant. The Hebrew word for 
“messenger” is the same as the Hebrew for 
“king” the only difference is the vowel 
pointings, that were added in the ninth 
century AD, by the Rabis for clarity. In the 
passage about refining with fire. 

“Behold, I send my messenger to prepare the way 
before me, and the Lord whom you seek will 
suddenly come to his temple; the messenger of 
the covenant in whom you delight, behold, he is 
coming, says the LORD of hosts.” Mal 3:1 

 

"Zie, de dagen komen, zegt de HEERE, dat Ik 
een nieuw verbond zal sluiten met het huis 
Israëls en met het huis van Juda, . .  ..  Maar 
dit is het verbond, dat Ik met het huis Israëls 
maken zal na die dagen, zegt de HEERE: Ik 
zal Mijn wet in hun binnenste leggen, en Ik 
zal die op hun hart schrijven; en Ik zal hun 
God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 
Jer. 31:31,33 

Het is deze verbondsreferentie die wordt 
aangehaald in Hebreeën 10. 

"Dit is het verbond dat Ik met hen sluiten zal na 
die dagen, zegt de Here: Ik zal mijn wetten in hun 
hart leggen en ze in hun verstand schrijven", 
Hebr. 10:16 

De context van Hebreeën 10 is dat offers niet 
meer nodig zijn omdat er vergeving is. 

Waar er vergeving is, is er geen offer voor de 
zonde meer nodig. Heb. 10:18 

Het NIEUWE verbond is een verbond dat niet 
langer offers vereist. Het betekent niet dat er een 
einde komt aan de regels en eisen van alle 
voorgaande verbonden. Het Koninkrijk is er niet 
een van bakstenen en stenen, maar een van geest. 

13. Koning/Boodschapper van het verbond 

Het laatste vermelde verbond is de koning van het 
verbond. Het Hebreeuwse woord voor 
"boodschapper" is hetzelfde als het Hebreeuwse 
woord voor "koning" het enige verschil is de klin-
kertekens, die in de negende eeuw na Chr. door de 
Rabijnen werden toegevoegd voor de duidelijkheid.  
In de passage over het zuiveren met vuur. 

"Zie, ik zend mijn bode om voor mijn aangezicht 
de weg te bereiden, en de Here die gij zoekt, zal 
plotseling naar zijn tempel komen; de bode van 
het verbond in wie gij u verlustigt, zie, hij komt, 
zegt de HERE der heerscharen." Mal 3:1 

 

 


