
  



  

Hoe wordt ‘verzoening’ traditioneel-
christelijk benaderd?

1.‘Bedekking’ (beschutting) en 
‘verzoening’ worden verward.

2.God was een vijand en moest verzoend 
worden.

3.Christus’ offer werd gebracht op 
Golgotha en schonk God voldoening. 
‘Verzoening door voldoening’.

4.Verzoening niet universeel.



  

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)

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



  

Kanttekeningen Statenvertaling bij 
1Joh.2:2

Namelijk omdat Hij (=Christus) voor 
deze (= onze zonden) in onze plaats de 
straf dragende, en daarmede de 
gerechtigheid Gods voldoende, den toorn 
Gods stilt, en zo God met de mensen 
verzoent.



  

Wat is de moderne benadering van 
‘verzoening’(Wiersinga, den Heyer)?

1.Het verzet zich tegen de klassiek-
juridische benadering van verzoening 
(Augustinus, Anselmus van Canterbury, 
Calvijn)

2.Jezus stierf als een martelaar. Hij 
offerde Zich op voor de goede zaak… 



  

Wat te denken van de term ‘het 
plaatsvervangend sterven van Christus’?

1.Geen Bijbelse term of frase.

2.Als Jezus’ sterven plaatsvervangend 
zou zijn, dan zouden wij niet meer 
hoeven sterven…

3.Jezus stierf NIET ‘de eeuwige dood’…



  

Betaalde Christus de schuld op 
Golgotha?

“Want er is een God en ook een 
middelaar tussen God en mensen, de mens 
Christus Jezus, die Zich gegeven heeft 
tot een losprijs voor allen…”

1Timotheüs 2:6



  

Predikten de apostelen vergeving 
dankzij het kruis? 

Nee, de apostelen predikten vergeving 
ONDANKS het kruis… 



  

Handelingen 2

22. deze (=Jezus), naar de 
bepaalde raad en voorkennis van 
God uitgeleverd, hebt GIJ door 
de handen van wetteloze mensen 
aan het kruis genageld en 
gedood.
23. God evenwel heeft Hem 
opgewekt… 



  

Handelingen 3

15. ... en de Leidsman ten leven 
hebt GIJ gedood, maar God heeft 
Hem opgewekt uit de doden, 
waarvan wij getuigen zijn.



  

Handelingen 5

De God onzer vaderen heeft Jezus 
opgewekt, die GIJ hebt gehangen 
aan een hout en omgebracht… 



  

Handelingen 10

39. … en ZIJ hebben Hem gedood 
door Hem te hangen aan een hout.
40. Hem heeft God ten derden 
dage opgewekt en heeft gegeven, 
dat Hij verscheen,
41. niet aan het gehele volk, 
doch aan de getuigen… 



  

Handelingen 13

28. … en hoewel zij geen grond 
voor doodstraf konden vinden, 
hebben zij Pilatus gevraagd Hem 
ter dood te brengen (…)
30. Maar God heeft Hem uit de 
doden opgewekt;



  

Hoe kan deze studiedag kort worden 
samengevat? 

1.De slachtoffers op het altaar 
verwijzen naar Christus’ opstanding 
uit de doden. Daarin is de 
‘beschutting’ gelegen.

2.God verzoent de wereld door hen “de 
dood van Zijn Zoon” niet aan te 
rekenen maar hen juist daardoor het 
Leven te geven.
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