
  



  

"... Toen Hij naar het kruis 
ging, bijna tweeduizend jaar 
geleden, stortte een heilige,  
rechtvaardige God Zijn toornZijn toorn 
uit over Zijn Zoon. En toen 
Jezus zei: 'Het is volbracht', 
was Gods rechtvaardige aard Gods rechtvaardige aard 
tevredengesteldtevredengesteld. 

1 2



  

.. Je zou kunnen zeggen dat 
God op dat moment 'verlof God op dat moment 'verlof 
kreeg'kreeg' om de mensheid met 
liefde te behandelen zonder 
een zondig mens te hoeven 
verdelgen..."
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"Omdat Hij geen straf voor zonde (...) 
verdiende, kon Hij die strafstraf in de plaats 
van anderen vrijwillig op zich nemen. In 
Zijn dood aan het kruis heeft Hij dus 
plaatsvervangendplaatsvervangend onze straf gedragen.
Dit betekent dat de straf voor onze zonden 
al is betaaldbetaald. "



  

Heidelberger CatechismusHeidelberger Catechismus

ZONDAG 16

Vr.40. Waarom heeft Christus Zich tot in 
den dood moeten vernederen?

Antw. Daarom dat vanwege de gerechtigheid 
en waarheid Gods niet anders voor onze voor onze 
zonden kon betaald wordenzonden kon betaald worden, dan door den 
dood des Zoons Gods . 



  

God is de mens een vijandvijand geweest(…) 
God de Vader is door Christus’ offerandeofferande 
voldaan en verzoendverzoend; zijn gramschap is 
door deze Voorbidder gestildgestild.

Calvijn, Institutie (II, hfst.16)



  

uitleg elders: uitleg elders: 

... waarom was het nodig dát iemand 
ervoor betaalde? Had God de schuld niet 
kunnen afschrijven zonder dat iemand 
voor ons stierf?
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God heeft besloten in Zijn suprème 
wijsheid en door Zijn eigen aard dat de dat de 
boekhouding rond moet zijnboekhouding rond moet zijn: iedere schuld 
moet voldaan worden. Om vergeving en 
eeuwig leven voor ons mogelijk te maken, 
moest iemand de schuld betalende schuld betalen, die we 
op onszelf geladen hadden. Iemand moest 
de doodstraf in onze plaats ondergaande doodstraf in onze plaats ondergaan.
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samenvatting klassieke visie -

Christus moest sterven omdat:Christus moest sterven omdat:

• de schuld aan God betaald moest worden

• Gods toorn gestild moest worden

• dit het noodzakelijke offer was om God 
voldoening te geven



  

 1 Hij was ter dood veroordeeld
 2 om de Schriften te vervullen
 3  de termijn was vervuld
 4  om het ware Pascha te zijn
 5 om zich ten schuldoffer te stellen
 6  om de dood te overwinnen
 7 om daarna geofferd te worden
 8 om ons vrij te kopen
 9    om de liefde Gods te bewijzen
10  om het heelal met God te verzoenen



  

antwoord 1:

Hij was ter dood veroordeeld



  



  

18 Een dan van hen, genaamd Kleopas, 
antwoordde en zeide tot Hem: Zijt Gij de enige 
vreemdeling in Jeruzalem, dat Gij niet weet 
wat daar dezer dagen geschied is?
19 En Hij zeide tot hen: Wat dan? Zij zeiden 
tot Hem: Hetgeen geschied is met Jezus de 
Nazarener, een man, die een profeet werd, 
machtig in werk en woord voor God en het 
ganse volk, 
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20 en hoe Hem onze overpriesters en 
oversten overgegeven hebben om Hem ter 
dood te veroordelen en Hem gekruisigd 
hebben. 
21 Wij echter leefden in de hoop, dat Hij het 
was, die Israel verlossen zou. Maar met dit al 
is het thans reeds de derde dag, sinds dit 
geschied is.
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12 En Petrus zag het en antwoordde het volk: 
Mannen van Israel (...)
13 De God van Abraham en Isaak en Jakob, 
de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jezus 
verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en 
verloochend ten overstaan van Pilatus, 
ofschoon deze oordeelde, dat men Hem 
moest loslaten.
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14 Doch gij hebt de Heilige en Rechtvaardige 
verloochend en begeerd, dat u een man, die 
een moordenaar was, geschonken zou 
worden;
15 en de Leidsman ten leven hebt gij gedood, 
maar God heeft Hem opgewekt uit de 
doden, waarvan wij getuigen zijn.
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antwoord 2:

opdat de Schrift vervuld zou worden



  



  

17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde 
hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten;
18 maar zo heeft God in vervulling doen 
gaan wat Hij bij monde van alle profeten 
tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus 
moestmoest lijden.



  



  

22 Mannen van Israel, hoort deze woorden: 
Jezus, de Nazoreeer, een man u van 
Godswege aangewezen door krachten, 
wonderen en tekenen, die God door Hem in 
uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet,
23 deze, NAAR DE BEPAALDE RAAD en NAAR DE BEPAALDE RAAD en 
voorkennis van Godvoorkennis van God uitgeleverd, hebt gij 
door de handen van wetteloze mensen aan 
het kruis genageld en gedood.
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24 God evenwel heeft Hem opgewekt, want 
Hij verbrak de weeen van de dood, naardien 
het niet mogelijk was, dat Hij door hem werd 
vastgehouden.
25 Want David zegt van Hem: Ik zag de Here 
te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn 
rechterhand, opdat ik niet wankelen zou.
26  Daarom is mijn hart verheugd en mijn tong 
verblijd, ja, ook mijn vlees zal nog een 
schuilplaats vinden in hope,
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27 Want die te Jeruzalem wonen en hun 
oversten hebben Hem niet erkend (> agnost = 
niet gekend) en zij hebben de uitspraken 
der profeten, die elke sabbat worden 
voorgelezen, door hun oordeel vervuld,
28 en hoewel zij geen grond voor doodstraf 
konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd 
Hem ter dood te brengen;
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29 en toen zij alles volbracht hadden, wat 
van Hem geschreven stond, namen zij Hem 
af van het hout en legden Hem in een graf.
30 Maar God heeft Hem uit de doden 
opgewekt;
31 en Hij is gedurende vele dagen verschenen 
aan hen, die met Hem van Galilea naar 
Jeruzalem opgegaan waren, die thans 
getuigen van Hem zijn bij het volk.
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4:10
"de Nazoreeer, die GIJ gekruisigd hebt, maar 
die GOD heeft opgewekt uit de doden..."

5:30
De GOD onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, 
die GIJ hebt gehangen aan een hout en 
omgebracht;

10:39,40
ZIJ hebben Hem gedood door Hem te hangen 
aan een hout. Hem heeft GOD ten derden 
dage opgewekt... 



  



  

25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en 
tragen van hart, dat gij niet gelooft alles wat de 
profeten gesproken hebben!
26 MoestMoest de Christus dit niet lijden om in 
zijn heerlijkheid in te gaan?
27 En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten 
en legde hun uit, wat in al de Schriften op 
Hem betrekking had. 
(...)
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44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die 
Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles 
wat over Mij geschreven staat in de wet van 
Mozes en de profeten en de psalmen moetmoet 
vervuld worden.
45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de 
Schriften begrepen.
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antwoord 3:

de termijn was vervuld



  



  

4 Maar toen de volheid des tijds gekomen 
was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, 
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5 om hen, die onder de wet waren, vrij te 
kopen, opdat wij het recht van zonen zouden 
verkrijgen.



  



  

7:30 
Zij trachtten Hem dan te grijpen, maar 
niemand sloeg de hand aan Hem, want zijn 
ure was nog niet gekomen.

8:20 
Deze woorden sprak Jezus bij de schatkamer, 
lerende in de tempel; en niemand greep Hem, 
want zijn ure was nog niet gekomen.

13:1 
En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat 
zijn ure gekomen was ....



  



  

26 En na de (zeven en) tweeenzestig weken 
zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl 
er niets tegen hem is (lett. en hij zal niet 
hebben) en het volk van een vorst die komen 
zal, zal de stad en het heiligdom te gronde 
richten, maar zijn einde zal zijn in de 
overstroming; en tot het einde toe

gezalfde > Hebr. masjiach - Messias

http://freestockphotos.com/ISRAEL/OldCityWall1.jpg


  

antwoord 4:

om het ware Pascha te zijn



  



  

7 Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een 
vers deeg moogt zijn; gij zijt immers 
ongezuurd. Want ook ons Pascha is 
geslacht: Christus.
8 Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud 
zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid 
en boosheid, maar met het ongezuurde brood 
van reinheid en waarheid.



  



  

2 Gij weet, dat het over twee dagen Paasfeest 
(lett. Pascha) is, en alsdan wordt de Zoon 
des mensen overgeleverd om gekruisigd te 
worden.
3 Toen kwamen de overpriesters en de 
oudsten des volks bijeen in het paleis van de 
hogepriester, genaamd Kajafas,
4 en zij beraamden een plan om Jezus door 
list in handen te krijgen en te doden.
5 Maar zij zeiden: Niet op het feest, opdat er 
geen opschudding ontsta onder het volk.



  



  

5 Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk kleinvee 
moet gij nemen; gij kunt dit nemen van de 
schapen of van de geiten.
6 En gij zult het bewaren tot de veertiende 
dag van deze (=1-ste) maand; dan zal de 
gehele vergadering der gemeente van Israel 
het slachten tussen twee avonden.
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7 Vervolgens zal men van het bloed nemen en 
dit strijken aan de beide deurposten en de 
bovendorpel, aan die huizen, waarin men het 
eet. (...)
13 En het bloed zal u dienen als een teken 
aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het 
bloed zie, dan dan ga Ik u voorbijga Ik u voorbij. Aldus zal er 
geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer 
Ik het land Egypte sla.

= pascha > voorbijgaan, lett. overspringen
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pascha => eng. pass over 

pascha =>  pasen, passeren 
=> de dood passeert



  



  

6 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar 
het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees 
gekend hebben, thans niet meer.
17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe 
schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, 
het nieuwe is gekomen.



  

antwoord 5:

om zich ten schuldoffer te stellen



  



  

3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een 
man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, 
als iemand, voor wie men het gelaat verbergt 
(lett: die zijn gelaat voor ons verbergt); hij was 
veracht en wij hebben hem niet geacht.
4 Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich 
genomen, en onze smarten gedragen; wij 
echter hielden hem voor een geplaagde, 
een door God geslagene en verdrukte.
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5 Maar om onze overtredingen werd hij 
doorboord, om onze ongerechtigheden 
verbrijzeld; de straf die ons de vrede 
aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen 
is ons genezing geworden.

"Hij is des doods schuldig!"

Matteüs 26:66

1 2 3 4 5



  

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij 
wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar 
de HERE heeft ons aller ongerechtigheid 
op hem doen neerkomen.

NIET: de straf op onze ongerechtigheid

1 2 3 4 5



  

7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich 
verdrukken en deed zijn mond niet open; als 
een lam dat ter slachting geleid wordt, en 
als een schaap dat stom is voor zijn 
scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.
(...)
8 Om de overtreding van mijn volk is de 
plaag op hem geweest 
(...)
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10 Maar het behaagde de HERE hem te 
verbrijzelen. Hij maakte hem ziek (CV: 
gewond). Wanneer hij zichzelf (lett. zijn ziel) 
ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij 
nakomelingen (lett. zaad) zien en een lang 
leven hebben en het voornemen des Heren 
zal door zijn hand voortgang hebben.
11 Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot 
verzadiging toe...  

1 2 3 

=> Hij droeg de schuld
NIET: de straf op de schuld

1 2 3 4 5



  

antwoord 6:

om de dood te overwinnen



  



  

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als 
wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan 
leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
9 Want HIERTOE is Christus gestorven en 
levend geworden, OPDAT HIJ en over doden 
en over levenden heerschappij voeren zou 
(lett. van doden en levenden, HEER ZOU 
ZIJN).
10 Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of 
ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij 
zullen allen gesteld worden voor de 
rechterstoel Gods.



  



  

9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, 
maar tot het verkrijgen van zaligheid door 
onze Here Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is, OPDAT wij, 
hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen 
met Hem zouden LEVEN.
11 Vermaant daarom elkander en bouwt 
elkander op, gelijk gij dit ook doet.
12 Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder 
u zich moeite getroosten, die u leiden in de 
Here en u terechtwijzen, te erkennen...



  



  

23 Maar Jezus antwoordde hun en zeide: De 
ure is gekomen, dat de Zoon des mensen 
moet verheerlijkt worden.
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de 
graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 
zij op zichzelf; maar indien zij STERFT, 
brengt zij veel VRUCHT voort.
25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het 
verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze 
wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven.



  



  

2 Laat ons oog daarbij [alleen] gericht zijn op 
Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, 
die, OM DE VREUGDE, welke voor Hem lag, 
het kruis op Zich genomen heeft, de 
schande niet achtende, en gezeten is ter 
rechterzijde van de troon Gods.
3 Vestigt uw aandacht dan op Hem, die zulk 
een tegenspraak van de zondaren tegen Zich 
heeft verdragen, opdat gij niet door matheid 
van ziel verslapt.



  



  

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 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.
16 Want over de engelen ontfermt Hij Zich 
niet, maar Hij ontfermt Zich over het 
nageslacht van Abraham.



  

antwoord 7:

om daarna geofferd te worden



  



  

20 De God nu des vredes, die onze Here 
Jezus, de grote herder der schapen door (lett. 
in) het bloed van een eeuwig verbond heeft 
teruggebracht uit de doden...

Gr. anagagoon > omhoog voeren

Lucas 4:5 voerde op een hoogte

Hand.16:34 bracht naar boven



  

41 En zij maakten een kalf in die dagen en 
brachten een offerande aan de afgod...

Handelingen 7

anagagon = omhoog voeren



  



  

14 hoeveel te meer zal het bloed van 
Christus, die door de eeuwige Geest 
Zichzelf als een smetteloos offer aan God 
gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van 
dode werken, om de levende God te dienen?

Nu Hij dan door de rechterhand Gods 
verhoogd is en de belofte van de heiligen 
Geest van de Vader ontvangen heeft...

Handelingen 2:33



  



  

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 reukGode tot een welriekende reuk. 



  

antwoord 8:

om ons vrij te kopen



  



  

12 . en dankt gij met blijdschap de Vader, die u 
toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in 
het licht.
13 Hij heeft ons verlost uit de macht der 
duisternis en overgebracht in het Koninkrijk 
van de Zoon zijner liefde,
14 in wie wij de verlossing hebben, de 
vergeving der zonden.

Gr. apolutrosis = vrijkoping
=> bevrijding na betaling van losgeld



  

vergeving > Gr. aphesis = lett. los laten

Lucas 4:19
... om aan gevangenen loslating te 
verkondigen en aan blinden het gezicht, om 
verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te 
verkondigen het aangename jaar des Heren.



  



  

6 tot lof van de heerlijkheid zijner genade, 
waarmede Hij ons begenadigd heeft in de 
Geliefde.
7 En in Hem hebben wij de verlossing 
(=vrijkoping) door zijn bloed, de vergeving 
(=bevrijding) van de overtredingen (lett. 
misstappen), naar de rijkdom zijner genade,
8 welke Hij ons overvloedig heeft bewezen in 
alle wijsheid en verstand...



  



  

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 losprijslosprijs 
voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister 
tijd.
7 En ik ben daartoe als een verkondiger en 
een apostel gesteld (ik spreek waarheid en 
geen leugen) als een leermeester der 
heidenen in geloof en waarheid.



  

vraag:
aan wie wordt losgeld betaald?

antwoord:
aan wie gevangen houdt.

de mensheid is in slavernij van de dood 
(>zonde)

toen Christus stierf, betaalde Hij de prijs om de 
mensheid van de dood te verlossen.



  



  

9 En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: 
Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar 
zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij 
hebt [hen] VOOR God gekocht met uw 
bloed, uit elke stam en taal en volk en natie:
10 en Gij hebt hen voor onze God gemaakt tot 
een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als 
koningen heersen op de aarde.



  



  

21 En ook de tabernakel en al het 
gereedschap voor de eredienst besprengde 
hij evenzo met bloed.
22 En nagenoeg alles wordt volgens de wet 
met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting zonder bloedstorting 
geschiedt er geen geschiedt er geen vergevingvergeving.
23 Noodzakelijk moesten dus hiermede de 
afbeeldingen van de hemelse dingen 
gereinigd worden, maar de hemelse dingen 
zelf met betere offeranden dan deze.

vergeving (> aphesis) 

= loslating - bevrijding



  



  

3 Want voor alle dingen heb ik u overgegeven, 
hetgeen ik zelf ontvangen heb: Christus is 
gestorven voor onze zonden, naar de 
Schriften,
4 en Hij is begraven en ten derden dage 
opgewekt, naar de Schriften
(...)
16 Immers, indien er geen doden opgewekt 
worden, dan is Christus ook niet opgewekt;
17 en indien Christus niet is opgewekt, dan is 
uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in 
uw zonden.



  

antwoord 9:

om de liefde Gods te bewijzen



  



  

13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij 
zijn leven (lett. ziel > bloed) inzet voor zijn 
vrienden.
14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik 
u gebied.
15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf 
weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik 
vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van 
mijn Vader gehoord heb, u heb bekend 
gemaakt.
16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 
en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan...



  



  

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 ZIJN LIEFDE jegens 
ons, doordat Christus, toen wij nog 
zondaren waren, voor ons gestorven is.
9 Veel meer zullen wij derhalve, thans door 
zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem 
behouden worden van de toorn.
10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met 
God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, 



  



  

14 Want DE LIEFDE VAN CHRISTUS dringt 
ons,
15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat 
ÉÉN VOOR ALLEN GESTORVEN IS. Dus zijn 
zij allen gestorven. En voor allen is Hij 
gestorven, OPDAT zij, die leven, niet meer 
voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, 
die voor hen gestorven is en opgewekt.
16 . Zo kennen wij dan van nu aan niemand 
naar het vlees. Indien wij al Christus naar het 
vlees gekend hebben, thans niet meer.
17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe...



  



  

9 ... wij zien Jezus, (die voor een korte tijd 
beneden de engelen gesteld was vanwege het 
lijden des doods, opdat Hij door DE 
GENADE GODS voor een IEDER de dood 
zou smaken), met heerlijkheid en eer 
gekroond.
10 . Want het voegde Hem, om wie en door 
wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele 
zonen tot heerlijkheid te brengen, de 
Leidsman hunner behoudenis door lijden heen 
zou volmaken.



  

antwoord 10:

om het heelal met God te verzoenen



  



  

18 En dit alles is uit God, die door Christus 
ons met Zich verzoend heeft en ons de 
bediening der verzoening gegeven heeft,
19 welke immers hierin bestaat, dat God in 
Christus DE WERELD met Zichzelf 
verzoenende was, door hun hun 
overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij 
ons het woord der verzoening heeft 
toevertrouwd.

NIET: Zich met de wereld verzoenende...

1 2 



  

20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof 
God door onze mond u vermaande; in naam 
van Christus vragen wij u: laat u met God 
verzoenen.
21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft 
Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij 
zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

zonde = zondoffer

1 2 

"opgewekt tot onze 
rechtvaardiging" 
Rom.4:25



  



  

19 Want het [heeft] de ganse volheid behaagd 
in Hem woning te maken,
20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende 
(lett. vrede makende) door het bloed zijns 
kruises, ALLE dingen (= het al) weder met 
Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op 
de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
21 Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig 
gezind waart blijkens uw boze werken, [heeft] 
Hij thans weder verzoend...



  

1. Hij was ter dood veroordeeld

2. om de Schriften te vervullen

3. de termijn was vervuld

4. om het ware Pascha te zijn

5. om zich ten schuldoffer te stellen



  

6. om de dood te overwinnen

7.  om daarna geofferd te worden

8.  om ons vrij te kopen

9.    om de liefde Gods te bewijzen

10.  om het heelal met God te verzoenen


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101
	Slide 102
	Slide 103
	Slide 104
	Slide 105
	Slide 106

