
  



  

Hoe is het ons geleerd?



  

de rechtvaardige God

de schuldige mens



  

de rechtvaardige God

de schuldige mens

God kan niet zomaar vergeven
want is God is rechtvaardig...

de schuld moet betaald worden



  

de rechtvaardige God

de schuldige mens



  

de rechtvaardige God

de vergeven mens

de schuld is betaald

God is verzoend



  

God is de mens een vijand 
geweest ... God de Vader is 
door Christus’ offerande 
voldaan en verzoend; zijn 
gramschap is ... gestild.

Johannes Calvijn



  

"... Toen Hij naar het kruis ging 
... stortte een heilige,  
rechtvaardige God Zijn toorn 
uit over Zijn Zoon. En toen 
Jezus zei: 'Het is volbracht', 
was Gods rechtvaardige 
aard tevredengesteld. Je zou 
kunnen zeggen dat God op dat 
moment 'verlof kreeg' om de 
mensheid met liefde te 
behandelen..."



  

Maar... "wat zegt de Schrift?"



  

 1. God was nooit een vijand. NERGENS 
lezen we (daarom) dat God Zich 
verzoende met de wereld. 



  



  

14 Want DE LIEFDE van Christus dringt 
ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen 
zijn, dat één voor allen gestorven is...

7 Want niet licht zal iemand voor een 
rechtvaardige sterven; maar misschien 
heeft iemand nog de moed voor een 
goede te sterven. 8 God echter bewijst God echter bewijst 
ZIJN LIEFDEZIJN LIEFDE jegens ons, doordat 
Christus, toen wij nog zondaren waren, 
voor ons gestorven is.



  

18 En dit alles is uit God, die door Christus 
ONS MET ZICH |verzoent en ons de 
bediening der verzoening |geeft...

Romeinen 5:10 
"wij... met God verzoend werden"

Kolosse 1:20
"... alle dingen weder met Zich te 
verzoenen..." 



  

18 ... ons de bediening der verzoening |

geeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat 
God in Christus de wereld MET ZICHZELF 
verzoenende was, door hun hun 
overtredingen niet toe te rekenen... 

34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het 
hun; want zij weten niet, wat zij doen. 

Lucas 23



  



  

5 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de strafde straf die ons de vrede  die ons de vrede 
aanbrengtaanbrengt, was op hem, en door zijn 
striemen is ons genezing geworden.

Bijbels:

de straf die de mens 
Hem aandeed:
"Hij is des doods 
schuldig!" 
(> de doodstraf)

Traditioneel:

de straf die Gód 
Hem aandeed



  

2. De schuld wordt vergeven, 
niet betaald.



  

12 ... en vergeef ons 
onze schulden, 
gelijk ook wij 
vergeven onze 
schuldenaren...

Matteüs 6



  



  

22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet 
met bloed gereinigd, en zonder zonder 
bloedstorting geschiedt er geen bloedstorting geschiedt er geen 
vergevingvergeving.

Traditioneel:

God vergeeft op 
voorwaarde van 
bloedstorting.

Bijbels:

God vergeeft en 
bewijst dat door 
bloedstorting



  

3. Aan het kruis is niet de schuld betaald 
maar de LOSPRIJS.



  

5 Want er is één God en ook één 
middelaar van God en mensen, de mens 
Christus Jezus, 6 die Zich gegeven heeft 
tot een LOSPRIJS voor allentot een LOSPRIJS voor allen; en 
daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 
En ik ben daartoe als een verkondiger 
en een apostel gesteld ...

1Timotheüs 2



  

VRAAG:
aan wie wordt een losprijs (losgeld) 
betaald?

ANTWOORD:
aan degene die gevangen houdt



  



  

14 ... opdat Hij door zijn dood hem, die de 
macht van de dood had, de duivel, zou 
onttronen, 15 en allen zou bevrijden, die 
gedurende hun ganse leven door angst 
voor de dood TOT SLAVERNIJ GEDOEMD 
waren.



  



  

9 En zij zongen een nieuw gezang, 
zeggende: Gij zijt waardig (...) want Gij 
zijt geslacht en Gij hebt hen VOOR GOD VOOR GOD 
GEKOCHTGEKOCHT met uw bloedmet uw bloed, uit elke stam en 
taal en volk en natie... 



  

4. Door het kruis WERD niet God verzoend 
maar WORDT de wereld verzoend.



  



  

20 ...  door Hem, -vrede makend door het 
bloed zijns kruises, HET AL weder MET 
ZICH TE VERZOENEN, door Hem, hetzij 
wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen 
is.



  

20 ...  door Hem, -vrede makend door het 
bloed zijns kruises, het al weder met Zich 
te VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op 
de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

apo-katallasso  = [van]af verzoenen



  

20 ...  door Hem, -vrede makend door het 
bloed zijns kruises, het al weder met Zich 
te VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op 
de aarde, hetzij wat in de hemelen is.

verzoenen af-verzoenen



  



  

20 ... indien uw vijand honger heeft, geef 
hem te eten; indien hij dorst heeft, geef 
hem te drinken, want zo zult gij vurige 
kolen op zijn hoofd hopen.



  



  

5 ... weest nu niet verdrietig en ziet er 
niet zo ontsteld uit, omdat gij mij 
hierheen verkocht hebt, want om u in het 
leven te behouden heeft God mij voor u 
uit gezonden 7 ...  om u een voortbestaan 
te verzekeren op aarde, en om voor u 
een groot aantal geredden in het leven te 
behouden.



  

samenvatting:

1. God heeft Zich niet verzoend, want Hij 
was nooit een vijand;

2. de schuld wordt vergeven, 
niet betaald;

3. aan het kruis is niet de schuld betaald, 
maar de losprijs;

4. door het kruis werd niet Gód verzoend 
maar wordt de wéreld verzoend.
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