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NIET: hoe werd God verzoend met de wereld?

het gangbare antwoord (van oudsher):
1. God werd verzoend...
2. aan het kruis...
3. want daar werd de schuld betaald...
4. zodat God kan vergeven...



NIET: hoe werd God verzoend met de wereld?

het gangbare antwoord (van oudsher):
1. God werd verzoend...

nergens in de Schrift vinden we dat God
zich verzoende of dat Hij verzoend werd



NIET: hoe werd God verzoend met de wereld?

het gangbare antwoord (van oudsher):
1. God werd verzoend...
2. aan het kruis...

niet áán het kruis werd God verzoend 
maar dóór het kruis verzoent God



NIET: hoe werd God verzoend met de wereld?

het gangbare antwoord (van oudsher):
1. God werd verzoend...
2. aan het kruis...
3. want daar werd de schuld betaald...

het kruis was geen schuldbetaling aan 
God maar een losprijs tot vrijkoping



NIET: hoe werd God verzoend met de wereld?

het gangbare antwoord (van oudsher):
1. God werd verzoend...
2. aan het kruis...
3. want daar werd de schuld betaald...
4. zodat God kan vergeven.

maar zou de schuld betááld zijn, 
dan valt er niets meer te vergeven





de wereld is vervreemd en vijandig 
t.o.v. God en elkaar
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God geeft Zijn Zoon 
en de wereld kruisigt hem
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"door de dood van zijn Zoon" (=dood & opstanding) 
geeft God de wereld het LEVEN
én verzoent Hij vijanden tot zich
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2 Korinthe 5

18 Alles echter is uit God, 
die ons tot zichzelf verzoent

(...)
19 hoe dat God, 

in Christus de wereld 
met zich verzoenende was, 

hen de misstappen niet toerekenend...

waaruit bleek dat? >
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2 Korinthe 5

15 En ten behoeve van allen stierf hij 
opdat de degenen die leven 

niet meer voor zichzelf zouden leven 
maar voor hem 

die ten behoeve van hen stierf 
en werd opgewekt.

Christus stierf om te kunnen 
worden werd opgewekt voor allen
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Romeinen 5

10 Want indien wij, 
toen wij vijanden waren, 

verzoend werden met God, 
door de dood van zijn Zoon, 

veel meer zullen wij...

= Gods middel om te verzoenen:
dwars door de dood
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zó maakt vijandschap 
plaats voor vrede!
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Kolosse 1

20 ... en door hem het al
wederzijds tot Zich te verzoenen,

vredemakend 
door het bloed van zijn kruis, 

door hem, 
hetzij wat op de aarde, 

hetzij wat in de hemelen is.
21 Ook jullie, die eens 

vervreemd waren en vijanden in het denken, 
in de boosaardige werken, 

verzoent Hij nu wederzijds...
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Romeinen 12

20 Want indien je vijand honger heeft, 
geef hem te eten 

en indien hij dorst heeft, 
geeft hem te drinken, 

want dit doende, 
stapel je gloeiende, vurige kolen 

op zijn hoofd.





Genesis 45

7 Daarom heeft God mij 
voor u uit gezonden

om u een voortbestaan 
te verzekeren op aarde, 

en om voor u een groot aantal geredden 
in het leven te behouden.
8 Dus zijn jullie het niet, 

die mij hierheen gezonden hebt, 
maar God...



Genesis 50

20 Jullie hebben wel kwaad tegen mij gedacht, 
maar God heeft dat ten goede gedacht, 

ten einde te doen, 
zoals heden het geval is: 

een groot volk in het leven te behouden.


