
  



  

vorige keer: 

verschil tussen 
SCHULDBETALING en LOSPRIJS

voorbeeld 1: schuldbetaling...



  

dit is tante Anna...

ze komt € 1000 tekort



  

Anna heeft een rijke buurvrouw, Els. 

Els leent haar € 1000,-



  

MAAR

Anna kan het geld niet terug betalen...



  

gelukkig heeft Anna een broer...

en die is zo goed om voor haar 
de €1000,-  aan Els te betalen  



  

VRAAG:

heeft Els de schuld aan Anna vergeven?

is aan Anna de schuld kwijtgescholden?

ANTWOORD:

NEE, de schuld is niet vergevenvergeven, 
de schuld is betaaldbetaald



  

voorbeeld 2: losprijs... 



  

Aron is als slaaf gekocht door meneer 
Hardvocht

http://www.clipart.com/en/?nvc_cj=1&AID=10295088&PID=263489


  

Aron wordt door Hardvocht...

afgebeuld en slecht behandeld

http://www.clipart.com/en/?nvc_cj=1&AID=10295088&PID=263489


  

meneer Wilhelmus ziet dat...

en krijgt meelij met Aron

http://www.clipart.com/en/?nvc_cj=1&AID=10295088&PID=263489


  

Wilhelmus betaald €1000,- losgeld 
aan Hardvocht

http://www.clipart.com/en/?nvc_cj=1&AID=10295088&PID=263489


  

Het losgeld is betaald en... 

Aron is vrij!



  

de moraal...



  

Christus Jezus betaalde 
op Golgotha de prijs...

maar AAN WIEAAN WIE?

* moest aan GODGOD
de schuldschuld worden betaald?

OF

* moest aan de GEVANGENHOUDERde GEVANGENHOUDER 
de losprijslosprijs worden betaald?



  



  

4 Daar nu de [mensen]kinderen aan bloed 
en vlees deel hebben, heeft ook Hij op 
gelijke wijze daaraan deel gekregen, 
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.



  



  

20 Want de schepping is aan de IJDELHEIDIJDELHEID 
onderworpen, niet vrijwillig, maar om 
Hem, die haar daaraan onderworpen 
heeft,
21 in hope echter, omdat ook de schepping 
zelf van de SLAVERNIJ  VAN DE SLAVERNIJ  VAN DE 
VERGANKELIJKHEIDVERGANKELIJKHEID zal bevrijd worden 
tot de vrijheid van de heerlijkheid der 
kinderen Gods.

1 2



  

23 En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, 
die de Geest als eerste gave ontvangen 
hebben, zuchten bij onszelf in de 
verwachting van het zoonschap: de 
VERLOSSINGVERLOSSING (lett. vrijkoping) van ons 
lichaam.

1 2



  



  

13 ... de Zoon zijner liefde, 14 in wie wij de 
VERLOSSING (=vrijkoping) hebben, de 
vergeving der zonden.

19 om aan gevangenen LOSLATING te 
verkondigen...

Lucas 4

vergeving => Gr. aphesis = loslating

VRIJKOPING => LOSLATING



  



  

28 ... gelijk de Zoon des mensen niet 
gekomen is om Zich te laten dienen, maar 
om te dienen en zijn leven (lett. ziel) te 
geven als LOSPRIJS VOOR VELENLOSPRIJS VOOR VELEN.

1 De HERE zeide tot mij (=Hosea): 
Ga weder heen, bemin een vrouw, 
die (...) overspelig is, gelijk de 
HERE de Israelieten bemint, die 
zich tot andere goden wenden... 
2 Toen KOCHT IK HAARKOCHT IK HAAR... 

Hosea 3



  



  

44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan 
EEN SCHATEEN SCHAT, verborgen in een akker, die 
een mens ontdekte en verborg, en in zijn 
blijdschap erover gaat hij heen en 
verkoopt al wat hij heeft en KOOPT DIE KOOPT DIE 
AKKERAKKER.

38 de AKKERAKKER is de WERELDWERELD... 



  



  

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 ALLENLOSPRIJS VOOR ALLEN; en 
daarvan wordt getuigd te juister tijd. 7 En 
ik ben daartoe als een verkondiger en een 
apostel gesteld...



  



  

18 ... wetende, dat gij niet met 
vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt 
VRIJGEKOCHTVRIJGEKOCHT van uw IJDELE WANDELIJDELE WANDEL, 
die [u] van de vaderen overgeleverd is,
19 maar met het KOSTBAREKOSTBARE bloed van 
Christus, als van een onberispelijk en 
vlekkeloos lam.



  



  

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord 
der waarheid, het Evangelie uwer 
behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt 
gij, toen gij gelovig werd, ook 
VERZEGELD met de heilige Geest der 
belofte, 14 die een ONDERPAND is van 
onze erfenis, tot VERLOSSING 
(=vrijkoping) van het volk, dat Hij Zich 
verworven heeft, TOT LOF ZIJNER 
HEERLIJKHEID.



  



  

27 ...  ga gij naar de zee, werp een vishaak 
uit en DE EERSTE VIS DIE BOVENKOMT, 
grijp die. En wanneer gij zijn bek 
opendoet, zult gij een ZILVERSTUK 
vinden. Neem dat en geeft het hun voor 
Mij en voor u.
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