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'verzoening door voldoening'

= de traditionele uitleg van Jezus' kruisdood:
▪ omdat God rechtvaardig is, zou Hij alleen 

kunnen vergeven wanneer de straf op de zonde 
door een onschuldige wordt voltrokken;

▪ op het kruis zou Jezus de straf voor onze 
zonden hebben gedragen;

▪ de essentie van de offerdienst zou zijn, dat 
door een onschuldig dier te slachten, de schuld 
van de offeraar zou worden betaald;

▪ kerntekst voor deze opvatting: 
Hebreeën 9:22 >



Hebreeën 9

21 En de tent maar ook
al de voorwerpen van de liturgie, 

besprenkelde hij evenzo met het bloed.

= de tabernakel t.g.v de inwijding



Hebreeën 9

21 En de tent maar ook
al de voorwerpen van de liturgie,

besprenkelde hij evenzo met het bloed.

= Mozes
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Hebreeën 9

22 En bijna alles 
wordt in bloed gereinigd 
overeenkomstig de wet

en zonder bloeduitgieting
geschiedt geen vergeving.

woord komt 1x voor in het NT
in de LXX i.v.m. de offerdienst altijd 
(8x) als UITGIETEN VAN BLOED > 
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Exodus 29

12 En u zult van het bloed 
van de jonge stier nemen 

en op de horens van het altaar aanbrengen 
met uw vinger...

altaar = verhoging
▪ > Lat. 'altus' = hoog 
▪ vergl. 'alt' (zang) en 'altitude' (hoogte)
▪ EERST de slachting DAARNA de verhoging
▪ "brandofferaltaar"

= lett. "altaar van opstijging"



Exodus 29

12 En u zult van het bloed 
van de jonge stier nemen 

en op de horens van het altaar aanbrengen 
met uw vinger...

beveiligen voor de dood:
Ex.21:13,14
1Kon.1:50 (Adonia)



Exodus 29

12 En u zult van het bloed 
van de jonge stier nemen 

en op de horens van het altaar aanbrengen 
met uw vinger 

en al het bloed uitgieten
aan de voet van het altaar.

in de LXX hetzelfde woord als in Hebr.9:22
• bloed uitgieten = niet de slachting
• spreekt niet van STERVEN maar 

van de GESTORVENE die verhoogd wordt!  



Leviticus 17
het bloed op het altaar



Leviticus 17

11 Want de ziel van het vlees 
is in het bloed

en Ik geef het jullie op het altaar 
tot beschutting over jullie zielen. 

> geen 'onsterfelijke ziel'...
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Leviticus 17

11 Want de ziel van het vlees 
is in het bloed

en Ik geef het jullie op het altaar 
tot beschutting over jullie zielen. 

Hebr. 'kapher' (>kipoer)
• de verhoogde (= opgewekte) 

Christus beschut ons   



Hebreeën 10
de wet, een schaduw



Hebreeën 10

1 Want de wet, 
die een SCHADUW heeft 

van de aanstaande, goede dingen, 
is niet het beeld
van de dingen zelf. 

de wet (> de offerdienst)...
▪ duister in zichzelf (>bloederig);
▪ laat de contouren zien van dood en opstanding!
▪ de "opstijging" is welriekend voor God



1Korinthe 15:
de OPGEWEKTE Christus!



1Korinthe 15

17 Maar indien Christus niet is opgewekt, 
zinloos is jullie geloof -

jullie zijn nog in jullie zonden! 

Christus stierf... 
om te kunnen worden opgewekt 


