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Hij weet waar Abraham de mosterd 
haalt - hij weet hoe de zaken in elkaar 
steken. Het is een verbastering van 
mutsaard (= brandhout). 
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F.A. Stoet in 'Nederlandsche spreekwoorden, 
spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden'  
(1902)

"Bijna allen, die getracht hebben eene 
verklaring van deze uitdrukking te geven, 
beweren dat zij eigenlijk moest luiden: ‘weten 
waar Abraham den mutsaard haalt.’ Het zou 
dan eene zinspeling zijn op het verhaal van 
Abrahams offerande, zooals het staat 
opgeteekend in Genesis 22, vs. 1-.14 >>
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Er bestaat evenwel een groot bezwaar tegen 
deze verklaring, nl. dit, dat er in dat verhaal 
niet naar een mutsaard gevraagd wordt. Izaäk 
zegt alleen: ‘Vader! ik zie het vuur en het hout, 
maar waar is het lam tot het brandoffer?’ >>



 5

"Prof. De Goeje heeft in het Tijdschrift (...) 
eene andere verklaring voorgesteld. Deze 
geleerde (...) meent dat mosterd een 
verbastering kan zijn van most ... "
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Most is druivensap, 'vers van de pers'. Ook 
wel "nieuwe wijn" genoemd.
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Genesis 14

18 En Melchisedek, de koning van Salem, 
bracht brood EN WIJN; hij nu was een 
priester van God, de Allerhoogste.
19 En hij zegende hem (=Abraham) en zeide: 
Gezegend zij Abram door God, de 
Allerhoogste, de Schepper van hemel en 
aarde,
20 en geprezen zij God, de Allerhoogste, die 
uw vijanden in uw macht heeft overgeleverd. 
En hij gaf hem van alles de tienden.
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brood en wijn

Psalm 104:15 

... en wijn, die het hart des mensen 
verheugt, het aangezicht doende glanzen van 
olie; ja, brood, dat het hart des mensen 
versterkt.
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brood en wijn

Prediker 9:7 

Welaan dan, eet uw brood met vreugde en 
drink uw wijn met een vrolijk hart...
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Psalm 110 (SV)

4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem 
niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid 
(=tot in de eeuw), naar de ordening van 
Melchizedek.
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Hebreeën 5

10 door God aangesproken (= de Zoon) als 
hogepriester naar de ordening van 
Melchisedek.
11 Hierover hebben wij veel te zeggen, maar 
het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt 
geworden in het horen.
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Hebreeën 7

1 Want deze Melchisedek, koning van Salem, 
priester van de allerhoogste God, die Abraham 
bij zijn terugkeer na het verslaan van de 
koningen tegemoet kwam en hem zegende,
2 aan wie ook Abraham een tiende van alles 
gegeven heeft, is vooreerst, volgens de 
uitlegging [van zijn naam]: koning der 
gerechtigheid, vervolgens ook: koning van 
Salem, dat is: koning des vredes;
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Hebreeën 7

3 zonder vader, zonder moeder, zonder 
geslachtsregister, zonder begin van dagen of 
einde des levens, en, aan de Zoon van God 
gelijkgesteld (=gelijkende), blijft hij priester 
voor altoos (= ononderbroken).
4 Merkt dan op, hoe groot deze is... 
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Hebreeën 7

15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar 
het evenbeeld van Melchisedek een andere 
priester opstaat,
16 die dit niet geworden is krachtens een wet 
met een voorschrift betreffende vleselijke 
[afkomst], maar krachtens een 
onvernietigbaar leven.
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Hebreeën 6

18 ... om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.
19 Haar hebben wij als een anker der ziel, dat 
veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het 
voorhangsel,
20 waarheen Jezus voor ons als voorloper is 
binnengegaan naar de ordening van 
Melchisedek hogepriester geworden in 
eeuwigheid (tot in de eeuw).
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