
  



  



  

Jezus stierf voor onze zonden… 



  

hoezo? 



  

wat is het verband tussen Jezus’ 
sterven en onze zonden?



  

hoe lost de dood van de één, 

de zonden van een ander op?



  

Jezus moest sterven zodat 

God ons kon vergeven…



  

Hoezo?



  

wat verhindert God gewoon te vergeven?



  

waarom moet daar de dood van 
(nota bene!) een onschuldige 
tegenover staan?



  

Jezus stierf plaatsvervangend…



  

plaatsvervangend?



  

maar waarom moeten wij dan 
alsnog sterven?



  

Jezus betaalde onze zondeschuld…



  

is het rechtvaardig als een ander 
moet boeten voor wat ik doe? 



  

wat is het nu:
is de schuld voldaan óf vergeven?  



  

Op Golgotha werd de schuld weggedaan… 



  

door Gods Zoon te vermoorden? 



  

wat is de logika? 



  

heeft de mensheid door de kruisiging 
juist niet haar schuld opgestapeld?  



  



  



  

verzoenen volgens ‘van Dale’: 

(partijen) weer tot vrede of 
vriendschap brengen => conciliëren, 
herenigen, iem. de hand reiken, 
reconciliëren



  

uit een geschiedenisboek:

“De Zoen van Delft maakte op 3 juli 
1428 een voorlopig einde aan de 
Hoekse en Kabeljauwse Twisten. De 
Zoen van Delft was een vredesverdrag 
tussen Jacoba van Beieren en hertog 
Filips van Bourgondië.”



  

10. Doch hun, die getrouwd zijn, 
beveel ik niet, maar de Here, 
dat een vrouw haar man niet 
verlate 11. (is dit toch 
gebeurd, laat zij dan ongehuwd 
blijven of zich met haar man 
verzoenen) en een man zou zijn 
vrouw niet verstoten.

1Korinthe 7



  

Het eigenlijke woord voor verzoenen 
(Gr. katallasso) komen we uitsluitend 
bij Paulus tegen. 

Dit is het onderwerp van samenkomst II.



  

Verreweg de meeste keren dat 
‘verzoenen’ (ongeveer 150 keer!) in 
onze Bijbels voorkomt, is het de 
vertaling van het Hebreeuwse woord: 
kaphar (Grieks/NT: hilasmos) 

maar…



  

kaphar = NIET verzoenen maar:
bedekken, beschutten

‘the key hangs at the door’ 

de eerste vermelding… 



  

14. Maak u een ark van 
goferhout; met kameren zult gij 
deze ark maken; en gij zult die 
bepekken van binnen en van 
buiten met pek.

Genesis 6 SV



  

20. Want hij (=Jaokob) zeide: Ik 
zal zijn (=Ezau’s) aangezicht 
verzoenen (=bedekken) met dit 
geschenk …

Genesis 32 SV



  



  

11. Want de ziel van het vlees 
is in het bloed en Ik heb het u 
op het altaar gegeven tot kaphar 
(=beschutting) over uw zielen … 

Leviticus 17



  

25. Maar indien gij Mij een 
stenen altaar zult maken, zo 
zult gij dit niet bouwen van 
gehouwen [steen]; zo gij uw 
houwijzer daarover verheft, zo 
zult gij het ontheiligen.
26. Gij zult ook niet met 
trappen tot Mijn altaar 
opklimmen … 

Exodus 20 SV



  

Eerst de slachting…



  

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

Hebreeën 9



  

… daarna het offer op het altaar



  

De slachting op Golgotha was geen 
“liefelijke reuk” voor God. 

Integendeel!



  

11. Want van de dieren, waarvan 
het bloed als zondoffer door de 
hogepriester in het heiligdom 
werd gebracht, werd het lichaam 
buiten de legerplaats verbrand.
12. Daarom heeft ook Jezus, ten 
einde zijn volk door zijn eigen 
bloed te heiligen, buiten de 
poort geleden. 

Hebreeën 13



  

13. Christus heeft ons 
vrijgekocht van de vloek der wet 
door voor ons een vloek te 
worden; want er staat 
geschreven: Vervloekt is een 
ieder, die aan het hout hangt. 

Galaten 3



  

“De liefelijke reuk”, de beschutting is 
gelegen in de verhoging van het 
Offerlam, ná de slachting!



  

2…. en wandelt in de liefde, 
zoals ook Christus u heeft 
liefgehad en Zich voor ons heeft 
overgegeven als offergave en 
slachtoffer, Gode tot een 
welriekende reuk.

Efeze 5



  

17. … en indien Christus niet is 
opgewekt, dan is uw geloof 
zonder vrucht, dan zijt gij nog 
in uw zonden.

1Korinthe 15



  

Kaphar in het Nieuwe Testament



  

25. Hem (= Christus) heeft God 
voorgesteld als zoenmiddel 
(=beschutting) door het geloof, 
in zijn bloed … 

Romeinen 3

Grieks: hilasterion 
Hebreeuws: kaphoreth

= verzoendeksel (NBG SV)



  

14. Daar nu de 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 
over (VAN) de dood had, de 
duivel, zou onttronen,

Hebreeën 2



  

15. en allen zou bevrijden, die 
gedurende hun ganse leven door 
angst voor de dood tot slavernij 
gedoemd waren.
16. Want over de engelen 
ontfermt Hij Zich niet (lett. 
engelen grijpt het niet aan) , 
maar Hij ontfermt Zich over 
(lett. het grijpt aan) het 
nageslacht van Abraham. 

Hebreeën 2



  

17. Daarom moest Hij in alle 
opzichten aan zijn broeders 
gelijk worden, opdat Hij een 
barmhartig en getrouw 
hogepriester zou worden bij God, 
om de zonden van het volk te 
verzoenen (=bedekken).

Hebreeën 2



  

16… die dit (= hogepriester) 
niet geworden is krachtens een 
wet met een voorschrift 
betreffende vleselijke 
[afkomst], maar krachtens een 
onvernietigbaar leven.

Hebreeën 7



  

1… Jezus Christus, de 
rechtvaardige; 2. en Hij is een 
verzoening (=beschutting) voor 
onze zonden en niet alleen voor 
de onze, maar ook voor de gehele 
wereld.

1Johannes 2

Grieks: hilasmos 

= bedekking, beschutting



  

5. En een uit de oudsten zeide 
tot mij: Ween niet; zie, de 
leeuw uit de stam Juda, de 
wortel Davids, heeft overwonnen 
om de boekrol en haar zeven 
zegels te openen.
6. En ik zag in het midden van 
de troon en van de vier dieren 
en te midden der oudsten een 
lammetje STAAN, als geslacht… 

Openbaring 5
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