
(Hebreeën 9:22)

of ?



Tekst

“En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed 
gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er 
geen vergeving” (Hebreeën 9:22, NBG vertaling 1951)



Bloedstorting

 Griekse tekst: haimatekchusia

 Afgeleid van het zelfstandig naamwoord haima, dat 
“bloed”, en het werkwoord ekcheoo, dat “uitgieten” of 
“uitstorten” betekent.



Bloedstorting

 Om de betekenis van een woord vast te stellen kun je 
nagaan, hoe dat woord in andere Bijbelteksten wordt 
gebruikt.

 Maar in dit geval lukt dat niet. Want het begrip 
haimatekchusia komt binnen het NT alléén voor in 
Hebreeën 9:22.



Bloedstorting in de Bijbel

In de Septuagint hebben haima en ekcheoo soms 
betrekking op bloedvergieten:

 Genesis 9:6: “Vergiet iemand het bloed van een mens, 
door de mens zal diens bloed vergoten worden”

 Leviticus 17:4: “Die man moet het bloed aangerekend 
worden; hij heeft bloed vergoten”



Gangbare uitleg

“Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving” 
(Hebr.9:22):

“Voor zondeschuld kan alleen maar worden betaald 
doordat een onschuldige sterft in plaats van de zondaar”. 



Aannames

Men neemt hierbij aan:

1. “Bloedstorting” = ombrengen, doden, slachten.

2. “Vergeving” = kwijtschelding van schuld.



Zijn deze aannames wel juist?

1. Hebr. 9:19-26 spreekt niet over Christus’ kruisdood 
maar over Zijn ingaan met Zijn eigen bloed in het 
hemels heiligdom (na Zijn opstanding).

2. Hebr. 9:19-22 spreekt niet over bloed dat bij een 
slachting vloeit, maar over offerbloed dat wordt 
gesprenkeld (op een boek, op het volk op de 
tabernakel, op gereedschap voor de eredienst).



Zijn deze aannames wel juist?

3. In Hebr. 9:22 is reiniging een parallel van vergeving. 
Er staat immers: “En nagenoeg alles wordt volgens de 
de wet gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt 
er geen vergeving”.

4. Reiniging van zonde is méér dan kwijtschelding van 
schuld. Hebr. 9:26 zegt dat Christus “door Zijn offer de 
zonde zal wegdoen” (Telosvertaling: zal afschaffen”)



Wat bloed bewerkt
5. In de wet wordt gezegd dat bloed “ontzondigt” 

(Lev.14:52), d.w.z. de zonde wegneemt.

6. Ontzondigen is iets anders dan ontschuldigen. Het 
kon gebreken betreffen die ongewild waren ontstaan: 
schimmel in iemands kleding of huis, of zweren, 
zwellingen en vlekken op iemands lichaam.



Eerste conclusie

7. De gangbare uitleg van Hebr. 9:22 is onvolledig, want: 

• “Bloedstorting” wijst op wat een Middelaar (Mozes of 
Jezus) doet met offerbloed nádat het dier is geslacht. 

• “Vergeving” (Gr. aphesis) bevrijdt niet alleen van 
schuld maar van de zonde zélf: de Messias schaft door 
Zijn offer de zonde af ! (Hebr. 9:26)



Bloedstorting in de Bijbel

In verband met de offerdienst betreft het altijd het 
uitgieten van offerbloed door de priester. Zie b.v.:

 Exod. 29:12: “Al het overige bloed moet u dan aan de 
voet van het altaar uitgieten”

 Lev. 4:7: “Hij moet al het overige bloed van de jonge 
stier uitgieten aan de voet van het brandofferaltaar” 
(ook Lev. 4:18, 4:25, 4:30, 4:34)



Bloedstorting in de Bijbel

In verband met de offerdienst:

 Lev. 8:15 “Vervolgens goot hij het bloed uit aan de 
voet van het altaar. Zo heiligde hij het….” (ook Lev. 9:9)

 2 Kon. 16:15 “Sprenkel daarop [andere handschriften: 
Giet daarop] al het bloed van de brandoffers en al het 
bloed van de slachtoffers [op het grote altaar]



Sleuteltekst

“Want het leven (Hebr. de ziel) van het vlees is in het 
bloed, en Ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven 
om voor uw leven verzoening (Hebr. voor uw ziel 
bedekking) te doen. Want het is het bloed dat door 
middel van het leven verzoening (Hebr. door middel van 
de ziel bedekking) bewerkt” (Lev. 17:11).

→ Bloed bedekt iemands gebreken, wanneer het op het 
altaar is gebracht. 



Sleuteltekst

Uit het woord van de HERE: “Ik heb dat zelf voor u op 
het altaar gegeven om voor uw ziel bedekking te doen” 
(Lev. 17:11) leidden de rabbijnen af:

“Zodra het bloed enige plek op het altaar bereikt, 
heeft de eigenaar van het offer bedekking 
verkregen” 

(tractaat Zevachim 26b, Babylonische Talmoed) 



Een verzamelbegrip

Volgens Joodse geleerden is “storten” (Gr. ekcheoo, Hebr. 
shefikah) een verzamelbegrip. Zij verstonden daaronder: 
alle handelingen die een priester met offerbloed moest 
verrichten. De Wet geeft daarvoor erg veel voorschriften.

(Zevachim 36b-37a, Pesachim 121a, Philo De Specialibus Legibus, Philo De Vita Mosis, 
Josephus Antiquitates Judaicae) 



Een verzamelbegrip
 Strijken (Exod. 12:7,22) – aan deurposten, bovendorpel

 Strijken (Exod. 29:12, Lev. 4:7,18,25,30,34; 8:15, 9:9, 16:18) –
aan de horens van het altaar

 Strijken (Lev. 8:23,24; 14:14,17,25,28) – aan oorlel, duim, 
grote teen

 Aanbrengen (Exod.30:10) – op de horens van het altaar

 Uitdrukken (Lev. 1:15) – tegen de zijwand van het altaar

 Uitdrukken (Lev. 5:9) – tegen de voet van het altaar



Een verzamelbegrip
 Sprenkelen (Lev. 19:4) – naar de voorkant van de tent van 

ontmoeting

 Sprenkelen (Exod. 24:6, 29:16,20; Lev. 1:5,11; 3:2,8,13; 7:2,14; 
8:19,24; 9:12,18; 16:19; 17:6; Num. 18:17, 19:4) – rondom op het 
altaar

 Sprenkelen (Lev. 5:9) – tegen de zijwand van het altaar

 Sprenkelen (Lev. 4:6,17) – vóór het voorhangsel van het 
heilige

 Sprenkelen (Lev. 16:14,15) – vóór het verzoendeksel

 Sprenkelen (Lev. 16:14,15) – op het verzoendeksel



Een verzamelbegrip
 Sprenkelen (Exod. 29:21, Lev. 8:30) – op de priesters en 

hun kleding

 Sprenkelen (Exod. 24:8) – op het volk

 Sprenkelen (Lev. 14:7) – op een melaatse

 Sprenkelen (Lev. 14:51) – op een huis dat aangetast was

 Uitgieten (Exod. 29:12, Lev. 4:30, 8:15, 9:9) – aan de voet 
van het altaar

 Uitgieten (Deut. 12:27) – over het altaar



Commentaar in het NT

 “Bijna alles wordt volgens de wet door bloed 
gereinigd” (Hebr. 9:22)

→ Volgens de wet moest er bloed worden aangebracht 
op voorwerpen en personen om hun smetten weg te 
nemen.



Conclusie
Hebr. 9:22 betekent NIET:

 “God kan zonde alleen maar vergeven wanneer er een 
onschuldige plaatsvervanger is gedood”

maar het betekent: 

 “Bloedstorting bewerkt vergeving. Deze wordt alleen 
werkelijkheid bij de persoon op wie bloed is gestort” 



Conclusie
 Storten van bloed op iemand beeldt uit, dat die 

persoon leven ontvangt dat de dood is doorgegaan

 De werkelijkheid waar de schaduw naar verwijst is 
besprenkeling met het bloed van de Messias (Hebr. 
9:14, 10:19-22, 12:24; 1 Petr. 1:2)

→ De Opgestane Messias deelt Zijn eigen leven mee aan 
wie Hem toebehoren 



Conclusie
De reiniging die het bloed van Christus bewerkt, betreft 
niet “het vlees” maar ons innerlijk:

• “Ons geweten wordt gereinigd van dode werken om de 
levende God te dienen” (Hebr. 9:14)

• “Onze harten worden gezuiverd van het kwaad 
geweten” - zodat we God volkomen gaan vertrouwen 
(“in volle zekerheid van geloof”, Hebr. 10:22)



Is dit inzicht belangrijk?
Ja, want je Godsbeeld wordt beïnvloed door de manier 
waarop je Hebreeën 9:22 uitlegt. De standaarduitleg zegt:

De HEERE eist genoegdoening voor elke zonde die 
tegen Hem is begaan. Zonder betaling kan Hij niet 
vergeven!

Maar de Bijbel zegt over het bloed:

“Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening 
[Hebr. “bedekking”] over uw zielen te doen” (Lev. 17:11)



Is dit inzicht belangrijk?
De gangbare uitleg zegt: De HEERE eist

Maar de Bijbel zegt:

“De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat daarin 
is…. geeft aan allen leven en adem en alles” (Hand. 
17:24-25)

→ God eist niet, Hij geeft!



Is dit inzicht belangrijk?
Volgens het onderwijs van de Here Jezus zijn vergeving 
en betaling elkaars tegenpolen. 

In de gelijkenis van de Koning die met zijn slaven 
afrekening wilde houden (Matth. 18:21-35) scheldt de 
Koning zijn dienaar “de schuld kwijt” omdat Hij “met 
ontferming is bewogen”. 

En Hij vraagt van ons, dat wij onze medemensen net zo 
barmhartig behandelen.


