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1. Vader vergeef het hun
Beelden flitsen door mijn verstand, die een diep gevoel van spijt veroorzaakt.
De groeiende lijst aan herinneringen van mijn verstoorde relaties met mijn
sociale omgeving werd een last voor mijn ziel. Mijn zoektocht naar vrede
werd nu serious. Als ik over enkele van mijn woede uitbartingen nadacht,
voelde ik een walging aan mezelf en een wens om een andere persoon te zijn
dan dat ik op dat moment was. Het woord dat ik op dat moment in mijn
gedachten uiteenzette was vergeving en de noodzaak die te ontvangen.
Bent je ooit tot het punt in je leven gekomen waar je realiseerde dat de
persoon die op dat moment bent niet iemand is waar je van houdt en na vele
pogingen jezelf te veranderen, je slechts bereikt hebt nog steeds dezelfde
brandende verlangens te hebben? Hoe moet je ontkomen aan het
zorgwekkende beeld dat je van jezelf hebt?
Deze ervaring bewijst het woord van de Bijbel:
… Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; (11) er is niemand
die verstandig is, er is niemand die God zoekt. (12) Allen zijn zij
nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet
één. Romeinen 3:10-12 (HSV)
Er zijn velen die deze conditie willen ontsnappen door zichzelf blind te maken
betreffende hun eigen karakterfouten en zich vervolgens concentreren op de
karakterfouten van anderen. Indien iedereen van ons karakterfouten heeft is
het makkelijk om iets te vinden in andere personen om hen te kunnen
beschuldigen en daarmee onze eigen problemen te verdoezelen. Indien we
hiermee onze ziel willen tevreden stellen zal dat ongetwijfeld de relaties met
anderen beschadigen en uiteindelijk zelfs grotere droefheid en eenzaamheid
veroorzaken.
De enige weg naar vrede en vrijheid is door onze eigen verantwoordelijkheid
te nemen en naar vergeving van onze Maker te zoeken.
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Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: (3) Zalig zijn
de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
(4) Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Mattheus 5:2-4 (HSV)
Precies in deze situatie bevond ik mijzelf. Ik treurde over mijn eigen
zelfzuchtigheid en de pijn die ik anderen aandeed door mijn drang naar
opmerkzaamheid.
Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin en ben groot gebracht met de liefde
van God die zich manifesteerde in Jezus Christus. Als kind had ik deze
woorden meerdere keren gehoord:
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust
geven. Mattheus 11:28 (NBG)
Ik kreeg moed bij de gedachte dat ik tot Jezus kon komen om rust en
verlichting voor mijn lasten te vinden. Ik begon over het leven van Christus
na te denken, in het bijzonder over de laatste scenes voor Zijn dood. Het
verhaal over de kruisiging geeft enorme kracht aan de gebroken ziel die tot
het einde van zijn krachten is gekomen om zichzelf te redden. Het kruis heeft
vele levens getransformeerd van miljoenen, door hen vrede en hoop te
geven. Echter het heeft een mysterie: hoe kan een verhaal over verraad,
marteling en afmaking van een onschuldige man 2000 geleden, vrede
brengen aan mijn ziel? Hoe kan dit voor mij vandaag de dag relevant zijn?
Ten eerste, dit verhaal lijkt niet te passen voor het doel. Zou het niet meer
zin maken om een stille plaats te betreden gevuld met een zoete aromatische
geur en vreedzame muziek in een natuurlijke mooie omgeving om deze vrede
te bereiken? Als het verhaal van het kruis tot leven komt in de ziel, dan horen
wij soldaten schreeuwen, het geknal van een zweep op de rug van Jezus, de
misselijkmakende dreun van een houten kruis op de grond toen de Verlosser
bezweek onder haar gewicht. We horen spot van het gepeupel en
verkrampte gezichten die zich verheugen in de scenes van wreedheid.
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Wat is de geheim in deze mysterie? Hoe kan dit verhaal mij vrede geven? Hoe
kan er gemoedsrust ontleend worden uit een bloedbad?
Er is een sterk verlangen om de aanblik van deze scene te voorkomen en
tevens is er de prikkel wat je gekluitert houdt te blijven kijken naar dit drama.
Op één of andere manier is de wreedheid op een eigenaardige manier bij ons
bekend en op hetzelfde moment huiveringwekkend. We arriveren op de
plaats van de schedels: Golgotha. Christus ligt gedwee op dit
folterinstrument, bloed stroomt van Zijn gezicht doordat de
bespottingskroon gemaakt van dorens die in Zijn hoofd geslagen is bij het
gepeupel. De mannen die hetzelfde lot met Hem ondergaan verzetten zich
wanhopig, om het onvermijdelijke te vertragen. De Heilands rug is
onherkenbaar van de zweepslagen die Hij wat eerder had gekregen. Echter
wat heeft deze Man gedaan dat Hij een dergelijke behandeling zou
verdienen?
Indien je het evangelie doorleest dan blijkt het een leven te zijn die bestaat
uit medelijden, weldadigheid en het mooiste beeld weergegeven van Zijn
Vader in de hemel, Die vol is van liefde en goedheid. Hoe is het dan mogelijk
dat deze Man een dergelijke barbaarse behandeling moet ondergaan?
Het luide klinken van metaal op metaal neemt onze aandacht als spijkers
door de tedere handen worden geslagen die zoveel had gezegend. Deze
edele voeten die door het stof van de wegen in Israel liepen werden nu vast
gespijkerd aan het houten kruis. Het kruis is dan omhoog gezet en met
geweld in het aangebrachte gat gezet tot getuigenis voor de hele wereld;
want deze gebeurtenis dat vanaf dat moment is opgetekend in de Schrift zou
door miljoenen worden verteld en gelezen.
Toen ik nadacht over deze gebeurtenis aan het kruis in mijn zoektocht om
verlost te worden van mijn schuld, ging mijn hart uit van medeleven met deze
onschuldige man, Die ook de zoon van God is. Mijn gedachten volgden Zijn
stappen van Gethsemane tot aan Golgota. Ik dacht na over de woorden van
Pilatus de Romeinse gouverneur:
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Zie, de Mens! Johannes 19:5
Ik sloeg Hem bij het wankelen en vallen gade en zwetend bloeddruppels in
het hof in een intense zielenstrijd. Ik observeerde Hem toen Zijn discipelen
vluchten en Hem alleen overlieten in de handen van een bende soldaten. Ik
verbaasde me hoe de menigte kon kiezen voor Barabbas en de kruisiging van
de Zoon van God prefereerde. Waarom doen zij dit? Wat voor kwaad heeft
Hij gedaan dat Hij dit zou verdienen? Ik sloeg Hem gade toen Hij bespot,
geslagen en mishandeld werd:
En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem een
scharlakenrode mantel om, (29) vlochten een kroon van dorens,
zetten die op Zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in Zijn
rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor Hem neer en
bespotten Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de Joden!
(30) Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem
op Zijn hoofd. (31) En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij
Hem de mantel uit, trokken Hem Zijn kleren aan en leidden Hem
weg om Hem te kruisigen. Mattheus 27:28-31 (HSV)
De neiging om de meedogenloze acteurs in dit drama te veroordelen was
sterk, maar dan dacht ik aan mijn eigen meedogenloze behandeling van
anderen en realizeerde me dat ik even schuldig was als hun. De woorden van
Christus kwamen in me op:
… Voorwaar; Ik zeg u: voor zover u dit voor één van deze
geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij
gedaan. Mattheus 25:40 (HSV)
Had ik anderen niet uitgelachen en beschimpt? Heb ik niet naar films gekeken
die wreedheden toonden en me verheugde als degenen waarvan ik begreep
dat zij de schurken waren de dood ingingen? Heb ik niet degene
uitgescholden die ik bestempeld had mij onrecht aangedaan te hebben? Mijn
gevoel van schuld vergroot als ik lees. Als ik nadenk over de twee mannen die
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samen met Jezus stierven, kan ik me identificeren met de woorden van de
man die zei:
… Vreest zelf u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? (41)
Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig
wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks
gedaan. Lukas 23:40-41 (HSV)
De beschuldiging die ik op anderen had gelegd die mij eerder hadden
gehinderd en ongemak hadden aangedaan, kwam met kracht op mijzelf
terug toen ik naar Christus aan het kruis keek. Ik voelde de uitwerking van de
woorden:
Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld
worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten
worden. Mattheus 7:2 (HSV)
In een oneindig moment werd ik gefixeerd bij mijn blik op het kruis. Alhoewel
er 2000 jaren ertussen liggen, voelde ik mezelf aanwezig als een getuige van
dit drama. Mijn werkelijkheid ging over in slow motion en het geluid en
tumult rond om het kruis werd stil toen ik keek naar de Zoon van God en dat
mooie schouwspel in me opnam toen de woorden van Zijn lippen kwamen:
“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” Lukas
23:34 (HSV)
Als de belangrijkheid van deze woorden in mijn ziel penetreert, een sprankje
hoop ontbrand in mij. Vergeving, zolang naar verlangt en gehoopt,
presenteert zichzelf zo welluidend voor mij. Als ik kniel voor mijn Maker, met
tranen stromend over mijn wangen, kijk ik in het aangezicht van liefde en
mijn hart smelt. In dat gezicht was geen enkel sprankje verwijt. Het besef
werd zeer duidelijk in mij dat mijn zondig leven een deel uitmaakte waarom
Jezus aan het kruis moest lijden en desondanks was er geen veroordeling van
Zijn kant, alleen liefde en vergeving.
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Hij veroordeelde me niet voor het lijden dat ik Hem toebracht. Hij vergaf me
zonder ook maar iets terug te verlangen. De vraag was en is, zal ik het
accepteren? Zal ik het accepteren dat ik vergeven ben? In mijn geval
accepteerde ik het met beide handen en claimde mijn erfdeel in het
hiernamaals. Ik zei tegen Jezus dat het me speet en vroeg Hem om Heer te
zijn in mijn leven. Onmiddelijk voelde ik dat deze vrede over mij kwam, zo
genezend, zo kalmerend, zo bevrijdend. De last van mijn schuldigheid die me
neerdrukte verdween en ik voelde een vreugde in mijn ziel die niet
beschreven kan worden, alleen ervaren bij degenen die het aannemen.
Net zoals een bron van levend water, stroomde het uit mijn ogen, vol
dankbaarheid. De rust waarna ik zocht was nu eindelijk van mij. De
dankbaarheid die ik toen voelde was immens en ik onderwierp me vrijwillig
onder de heerschappij van mijn Verlosser.
Dit was en is mijn gezegende en mooie kennismaking met het kruis. Dit zal
vele vragen opwerpen: hoe kan zoiets moois voortkomen van zoiets
afschuwelijks? Hoe kan deze gebeurtenis dat zich 2000 jaar geleden
afspeelde aanvoelen alsof het vandaag gebeurde? Wat zijn de
kernelementen hiervan en waarom zou je over deze vraag van het kruis je
zorgen maken en je eigen persoonlijke kennismaking daarmee? Laten we het
kruis onderzoeken en zien.
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2. Kruisig Hem!
… de mensen Zoon zal aan de overpriesters en schriftgeleerden
overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;
(19) en zij zullen Hem aan de heidenen overleveren om Hem te
bespotten en te geselen en te kruisigen; … Mattheus 20:18-19
(HSV)
Waarom haten de leiders van Israel Jezus zo sterk? Waarom waren zij zo
vastberaden om Hem om te brengen? Hoe kan een man die zoveel vreugde
en blijdschap in de wereld bracht zo een bedreiging vormen?
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder
mens verlicht. (10) Hij was in de wereld en de wereld is door
Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend. (11) Hij
kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet
aangenomen. Johannes 1:9-11 (HSV)
Deze leiders waren de vertegenwoordigers van de hele menselijke ras in hun
natuurlijke conditie en hun houding tegenover de Zoon van God de
gezegende van de Vader.
Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht, als
een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had Hij niet; als wij
Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd
zouden hebben. (3) Hij was veracht, de onwaardigste onder de
mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand
voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij
hebben Hem niet geacht. Jesaja 53:2-3 (HSV)
De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen
samen tegen de Heere en tegen Zijn Gezalfde: (3) Laten wij Hun
banden verscheuren en Hun touwen van ons werpen! Psalm 2:23 (HSV)
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Het verhaal van het kruis is de duidelijkste moment in de menselijke
geschiedenis waar onze collectieve houding tegenover de Zoon van God in
onze natuurlijke overerving van Adam. Dit verhaal bewijst de verklaring van
Paulus toen hij schreef:
… het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het
onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan
dat ook niet. Romeinen 8:7 (HSV)
Waar komt deze vijandschap vandaan? Totaal in het begin had God Adam en
Eva liefdevol geïnstrueerd dat er een boom was in het midden van het hof
waarvan ze niet mochten eten. Indien zij daarvan zouden eten zou dat de
dood tengevolge hebben en zouden ze ophouden te bestaan. De boom was
in het hof geplaatst zodat Adam en Eva de mogelijkheid hadden te kiezen of
ze hun Schepper wilden dienen. Als dit principe in het hof niet bestond
zouden ze ook niet de mogelijkheid hebben hun keuze uit te oefenen. Nu te
kiezen tegen God is ook de verbreking met de bron van leven.
Hoe moeten we de woorden van God begrijpen? Waren die gegeven in
oneindige liefde en zorg voor het welzijn van Adam en Eva? Satan nam zijn
kans waar door zijn aanval met behulp van het medium de slang een ander
motief aan Eva te suggereren waarom God dit geboden had.
Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. (5)
Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen
geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad
kennend. Genesis 3:4-5 (HSV)
Satan insinueerde dat God zelfzuchtig is en verhinderde Adam en Eva om hun
volle potentiaal te bereiken. Door dit motief te plaatsen op Gods woord
veranderd compleet de betekenis van wat God zei zodra zij dit fruit zouden
eten. Satan onderstreept zijn bewering door het gebruiken van een
omgekeerde logica: “U zult zeker niet sterven.” Dit suggereert dat God ervoor
zou zorgen dat ze zouden sterven omdat Hij duidelijk de zelfzuchtige motief
had om hun potentiaal te beperken. Dit betekend dat Adam en Eva hierdoor
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begrepen dat zij moesten sterven inplaats dat zij zouden sterven. Met andere
woorden, zij moesten begrijpen dat God hen zou ombrengen inplaats dat
God hun zou toestaan dat zij zichzelf zouden kunnen ombrengen in hun
zelfzuchtigheid. Dit verschil is monumentaal.
Adam nam en at het fruit met de gedachte dat God zijn vrouw zou doden
voor haar overtreding. Onder dit vals denkbeeld dat God een tiran is, was
Adam vastbesloten in een geest van haat en opstand om God te trotseren en
het lot met Eva te delen wat er ook zou gebeuren met haar. Op hetzelfde
moment vroeg hij zich ook af of de woorden van de slang waar zijn en dat
moedigde hem aan om het fruit te nemen en zich te verenigen met de slang
in ongehoorzaamheid tegen God.
Hier vinden we de bron waarom mensen God haten. Hij had een verkeerd
beeld van Zijn karakter en reageerde op die verkeerde indruk. In zijn geloof
dat God Zijn eigen interesse zou verdedigen door anderen te doden, toonde
Adam deze karaktertrek op het moment dat hij voor zijn leven vreesde toen
God hem ondervroeg.
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want
ik ben naakt, daarom verborg ik mij. (11) En Hij zei: Wie heeft u
verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan
Ik u geboden had daar niet van te eten? (12) Toen zei Adam: De
vrouw die U gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom
gegeven en ik beb ervan gegeten. Genesis 3:10-12 (HSV)
Adam was bang door de verkeerde indruk dat God nu kwam om hem te
doden. Wanneer hem gevraagd werd of hij van de boom had gegeten
waarvan hem geboden was daarvan niet te eten, verschoof hij de schuld naar
zijn vrouw en naar God. In essentie zei Adam: “indien iemand moet sterven
dan moet men mijn vrouw nemen en haar doden en U moet ook gedood
worden, omdat U haar gemaakt hebt!”
De oorzaak hiervan ligt in het verkeerde denkbeeld dat God Zijn eigen
interesses verdedigt met het doden van anderen. Als hij dit overziet zag hij
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geen andere uitweg dan dat iemand ter dood gebracht moest worden; hij
veroordeeld zijn vrouw en God ter dood om zijn eigen interesse te
beschermen. We nemen met interesse waar dat alle communicatie met de
mensen na de val gaat over de Zoon van God Die de enige Bemiddelaar is
tussen God en de mensen. 1 Timotheus 2:5. Met andere woorden
veroordeelde Adam de Zoon van God ter dood voor het maken van een
vrouw die hem ertoe verleidt God's geboden te overtreden. In de woorden:
“de vrouw die U mij gegeven heeft” bevat het zaad dat uitmond in de uitroep:
“kruisig Hem” die 4000 jaren later uitgesproken zou worden.
Dit zaad zetelde diep in het hart van Adam en deze realiteit was zelfs voor
hemzelf verborgen. Indien de Zoon van God Adam direct met de aanklacht
geconfronteerd had dat het Adam's plan was Christus te doden, zou hij op
dezelfde manier geantwoord hebben als zijn nageslacht.
… Waarom probeert u Mij te doden? (20) De menigte
antwoordde en zei: U bent door een demon bezeten; wie probeert
U te doden? Johannes 7:19-20 (HSV)
Adam zou compleet de aanklacht ontkent hebben van de Zoon van God als
een overreactie op een gemeend klein probleem. De enige manier om dit
zaad van de dood te kunnen verwijderen was om het aan te tonen en daarna
hem de mogelijkheid te geven voor berouw voor zijn slechtheid tegenover
de Zoon van God.
Dit zaad van de dood is de ervenis van iedere man en vrouw. Subtiel en
ongemerkt bezitten we allemaal deze natuurlijke rebellie tegen God en een
wens om Zijn Zoon te kwetsen. Dit is ook de reden dat Hij is veracht en
verworpen door alle mensen, niet alleen de mensen die Hem 2000 jaar
geleden fysiek gekruisigd hebben.
De implicaties hiervan zijn verreikend en daarom is het principe van het kruis
niet beperkt tot een enkele dag in de menselijke geschiedenis, maar zich
eerder uitstrekt over iedere dag van de menselijke geschiedenis.
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3. In al hun beproevingen was Hij beproefd
Allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, althans van
wie de namen niet zijn geschreven in het boek van het leven van
het Lam Dat geslacht is van de grondlegging van de wereld
af. Openbaring 13:8 (HSV)
Wanneer Jezus over het kruis sprak deed Hij dat in veel bredere termen als
de meeste mensen zich realiseren.
Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan
wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis
opnemen en Mij volgen. Mattheus 16:24 (HSV)
Het principe van het kruis is één van zelf verlochening. Jezus demontreerde
dat in de gebeurtenissen die leidde tot Zijn kruisiging. Hij verdedigde zichzelf
niet tegen de bespotting en de mishandelingen die Hij kreeg. Hij verdroeg het
geduldig ook al leed Hij er enorm onder. Alle macht van het heelal stond tot
Zijn beschikking; Hij kon ieder moment Zijn lijden stoppen, maar Hij
onderging het om Zijn belagers de nodige tijd te geven van gedachte te
veranderen. Christus hoopte dat zij van hun daden tot inkeer zouden komen
voordat zij zichzelf zouden vernietigen in de verwoesting van Jeruzalem
veertig jaar later.
De realiteit is dat alles in het universum bijelkaar gehouden wordt door de
Zoon van God.
En Hij [het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van
heel de schepping] is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan
tezamen door Hem.
Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van
Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig
woord, … Hebreeën 1:3 (HSV)
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Als Degene die ons maakte, hunkert Christus, zoals een tedere ouder dat zou
zijn, over iedere man, vrouw en kind. Hij verlangt dat elk van Zijn kinderen
opgroeit in een gelukkige, gezonde en vreedzame omgeving. Zijn verlangen
is een uitdrukking van Zijn Vader, Die de bron van alles is. Dit betekent dat
elke keer iemand van Zijn kinderen pijn lijdt, Christus ook pijn lijdt. Zijn hart
doet pijn bij elk lijden van de mensheid. De profeet Jesaja sprak hierover en
zei:
In al hun nood was ook Hijzelf in nood: zij werden gered door
de Engel van Zijn tegenwoordigheid. In Zijn liefde en
mededogen heeft Hij hen zelf verlost, Hij tilde hen op en heeft
hen gedragen, alle jaren door. Jesaja 63:9 (NBV)
Ieder afzonderlijk punt dat Israel leed als een natie en als individueel, daar
ging Christus ook met hen doorheen. Echter Christus leed niet alleen voor
Israel, maar voor allen die op de aarde leven en hebben geleefd.
Voor degenen van jullie die kinderen hebben, hoe voel jij je als je kind veel
pijn heeft? Het doorboord je hart en het veroorzaakt veel lijden en verdriet.
Wat als één van je kinderen een ander kind van jou verwondt? Dat
veroorzaakt nog meer verdriet. Je lijdt met het kind dat gekwetst is en je bent
teleurgesteld in degene die het veroorzaakte.
Hoe voelt een ouder zich wanneer iemand van buiten de familie hun kind pijn
bezorgt? De natuurlijke houding van velen is om die persoon te straffen. Hoe
voelt Jezus zich wanneer één van Zijn kinderen wordt verkracht? Dat
veroorzaakt Hem meer pijn dan wanneer een menselijke ouder voor hun kind
voelt. De mens reageert met de wens om de dader te straffen, voor Christus
is de dader ook Zijn kind. Hij is gekwetst bij deze walgelijke daad, maar indien
Hij Zijn bescherming van dergelijke lieden intrekt, zullen zij sterven, maar Hij
wil niet dat iemand sterft. Daarom lijdt Christus in stilte wanneer mannen,
vrouwen en kinderen elkaar pijnigen, misbruiken en vermoorden.
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Iedere keer wij zondigen, weerstaan wij het beroep dat de Geest van Christus
op onze ziel doet. Iedere keer als we doen waarvan we weten dat het
verkeerd is, doorboren we Christus.
die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te
brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw
kruisigen en openlijk te schande maken. Hebreeën 6:6 (HSV)
Iedere keer een persoon zijn ouders slaat, voelt Christus dat ook. Iedere keer
een kind sidderend in de hoek zit omdat zijn vader zijn moeder slaat, voelt
Christus het eveneens. Echter Hij kan mensen niet ertoe dwingen hiermee te
stoppen omdat het gebruik van geweld niet het karakter verandert van
degenen die kwaad doen, maar het zou zeker het karakter van God
veranderen indien Hij geweldadige dwang zou uitoefenen. Maar de Schrift
zegt dat God niet verandert (Maleachi 3:6). Bedenk ook als een persoon
ervaart dat God hem dwingt, het hem ertoe brengt nog vastberadener God
te weerstaan en kwaad te doen.
Wanneer we het lijden van Christus beseffen in de pijn die mensen elkaar
aandoen, krijgen we een perspectief van het kruis dat zo helder is dat het
daarna onmogelijk is om op dezelfde manier verder te leven als voor deze
realisatie. Overweeg de volgende statistiek van worldometer.info:
Volgens de WHO (World Health Organisation) zijn er jaarlijks in de wereld een
geschatte 40-50 miljoen abortussen.1 Dit correspondeerd met ongeveer
125.000 abortussen per dag. Kunnen we het lijden van Christus voorstellen
wanneer Hij elke dag moet ervaren dat 125.000 van Zijn kinderen sterven op
deze manier? Wat te denken van de gevoelens van de moeder als ze probeert
haar zwangerschap te beëindigen? Er is geen manier voor een menselijk
verstand dit lijden te bevatten die deze statistieken weergeven.
Er sterven vandaag ongeveer 3.000 mensen in een auto ongeluk en 2.800
mensen zullen hun eigen leven nemen. Hoeveel lijden geeft deze statistiek
1 worldometers.info/abortions/
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weer, niet allen voor degene die sterft, maar ook die achter blijven? Hoeveel
vrouwen en kinderen zullen vandaag sexueel misbruikt worden door
mannen? Statistieken geven weer dat bijna 25 miljoen mensen zijn
verhandeld als slaaf en meer dan de helft van hen worden sexueel misbruikt.2
71% van deze 25 miljoen zijn vrouwen en meisjes.
Vandaag zullen 137 vrouwen ergens op de wereld sterven door de hand van
hun eigen partner of vorige partner.3 Het lijden toegebracht aan Christus dat
blijkt uit deze statistiek zijn ondoorgrondelijk.
Elke dag is Christus gedwongen het geweld en egoïsme van mannen en
vrouwen te verdragen. De vraag rijst op waarom red Jezus niet Zichzelf en
komt Hij niet af van het kruis van zelfverloochening? Iedere dag is een
levende hel voor Hem en Zijn dierbare engelen die gezonden zijn om ons te
beschermen en die ook getuige moeten zijn van deze wreedheden. Wenste
je ooit dat je een engel was? Denk hierover zorgvuldig na hoeveel smart zij
moeten verdragen bij hun zorg voor de gevallen zonen en dochters van deze
wereld. Is dat een werk dat je vrijwillig zou willen doen? Gedwongen te zien
hoe een kind wordt misbruikt omdat er niemand is die Jezus vraagt om hen
te helpen of zij sluiten hun verstand af van het licht dat naar hun gestuurd is.
Hoe hulpeloos en bedroevend zou de engel zich voelen wanneer hij zulk een
schouwspel moet aanzien?
Bedenk de netelige kwestie van een moeder van een drugs verslaafde
dochter in een relatie met een geweldadige echtgenoot. Hoe stopt men
zoiets? Dwingt je jouw dochter te veranderen? Kan men met een knip met
de vingers alle problemen laten verdwijnen? Wat als je dochter weigert zich
te laten helpen, kan dan iets veranderd worden? Zonder hun medewerking
kan men weinig doen, dan alleen met hen het meebeleven en hen vertellen
dat je van hen houdt en daarnaast je best te doen hen aan te moedigen
2 https://www.bustle.com/p/13-sex-trafficking-statistics-that-put-the-worldwide-probleminto-perspective-9930150
3 BBC.com De vrouwen die op één dag over de hele wereld worden vermoord. 28 Nov 2018.
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tijdens hun zwaarste momenten. Door hun te dwingen te veranderen drijft
men hen alleen maar dieper in hun problemen.
Onze Vader en Verlosser zijn in een gelijksoortige situatie, ookal hebben zij
onbeperkte bronnen, Zij kunnen niet de wil van hun kinderen forceren en Zij
kunnen ons niet veranderen zonder dat wij er zelf om vragen en willen
luisteren naar Hun leiding en Hun raad willen volgen.
Voor de menselijke verstand, lijkt dit kruis iets onmogelijk om te geloven,
omdat het zo anders is van de manier wij denken. Er is geen zelf verdediging,
zelfbehoud of eigenbelang. Het is alleen geven van zelf aan de dienst,
comfort en hulp van je kinderen die niets met je willen te maken hebben.
Er zijn veel mensen die boos zijn op God, omdat het lijkt Hij niet om hun lijden
geeft. Wanneer nu mensen Hem wijgeren te erkennen of Zijn geboden te
houden, hoe kan Hij Satan weerhouden hun aan te vallen, wanneer zij hem
toestaan hun leven te ruïneren door hun wijgering in Gods wegen te
wandelen?
Voor degenen van ons die in God geloven en ernaar zoeken Zijn wegen te
volgen, kan je zien dat het kruis van Christus niet een één dag gebeurtenis is
maar een ervaring die de hele menselijke geschiedenis beslaat? Het is waar
dat Christus eens stierf in het vlees, maar deze gebeurtenis is voor ons de
sleutel om de waarheid te zien dat Christus elke dag voor ons doorboord is
door de menselijke gedachten, woorden en acties. Bedenk de volgende Bijbel
versen:
Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar
Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik
door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en
Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2:20 (HSV)
Waarom zegt Paulus “ik ben met Christus gekruisigd”, waarom zegt hij niet
“ik ben netzo als Christus gekruisigd”? Als ik met Christus ben gekruisigd dan
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suggereert dit niet dat Christus nog steeds is gekruisigd door de zondigheid
van de mensen van nu.
Wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar
niet te gronde gericht. (10) Wij dragen altijd het sterven van
de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van
Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 2 Koninthe 4:9-10 (HSV)
Waarom spreekt Paulus van “dragen” van het sterven van de Here Jezus in
het lichaam? Het is geschreven in de tegenwoordige tijd en niet in de
verledentijd. Reflecteerd dit niet dat in onze vervolgingen en lijden van
degene die Jezus volgen, dat Christus lijdt met hen en is geraakt bij hun
verdriet en pijnen?
Wat is dan de menselijke reactie op dit kruis? Het is onmogelijk voor jezelf te
leven als je elke dag denkt aan Zijn lijden. Hoe kan je leven om alleen maar
jezelf te plezieren, wetende dat Christus elke dag in volslagen en complete
zielesmart is?
Toen ik op een dag over dit onderwerp aan het mediteren en door Zijn lijden
mijn gevoelens totaal overweldigd was, vroeg ik Hem in gebed: “hoe kan ik
voor U een zegen zijn en U helpen vanuit dit perspectief?” Het antwoord was:
“kan je één uur met Mij waken?” Beste lezer, ik nodig je uit over het lijden
van onze Verlosser na te denken. Zijn de dingen in dit leven waarvan je
probeert te genieten, waarvan je echter weet dat die je zullen weerhouden
enger met je Verlosser te wandelen, het lijden waard die onze Verlosser
daardoor ervaart? Bij elke seconde dat deze wereld verder gaat in zijn huidige
staat, ervaart Christus onuitsprekelijke zielesmart. Iedere ademtocht is van
onmetelijke waarde door het lijden het de Zoon van God heeft gekost. Zijn
eeuwig barmhartig hart zal mensen niet dwingen zich te veranderen, maar
Hij wacht met verlangen dat wij tot Hem komen, zodat wij rust in Hem
vinden.
God maakt ons niet verantwoordelijk voor al het lijden in deze wereld en wij
kunnen de hele wereld niet veranderen voor Hem, bij onszelf, maar als we
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elke dag over de zelfopoffering van Christus nadenken en hoeveel liefde en
geduld Hij ons getoond heeft door Zijn lijden en zelfopoffering, kunnen we
veranderd worden om geduld met anderen te hebben en hun fouten en
zwakheden te dragen zonder beklag of irritatie.
De oneindige eeuwen van de eeuwigheid zullen nooit de volledige lengte en
breedte van het lijden van het kruis vertellen, van deze laatste zesduizend
jaar. De onzelfzuchtigheid gedemonstreerd, legt onze zelfzuchtige natuur
totaal bloot. Als we over het kruis op deze manier nadenken, zal dat ons
deemoedig verzachten of ons verharden om het te weerstaan en ertegen te
strijden, voor een dergelijke grondige openbaring van Gods liefde.
Sta je jezelf toe tot de liefde van God getrokken te worden in deze
manifestatie van het kruis en bedenk daarbij dat Christus in Zijn Geest
geslacht is van de grondlegging van de wereld af tot nu? Indien het niet was
voor de openbaring van het fysieke kruis, zouden we nu niet geweten hebben
wat onze natuurlijke houding tenopzichte van Christus is. In de dood van
Christus nu 2000 jaar geleden, is het vijandige zaad in Adam volledig
geopenbaart en ziet de mensheid het uiteindelijke resultaten van wat al lag
onontwikkeld en zonder dat men het door had wat in het hart van Adam was.
Nu we bewust zijn geworden van dit kruis, hoe zullen we hierop reageren?
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4. Kon je niet één uur met Mij waken?
Het verhaal van het kruis van Christus is voor iedereen confronterend die zich
blijft vasthouden op één of andere manier aan zijn menselijke gevoelens.
Voor de arme zielen die een beroep maken van het doden van dieren of
mensen, zijn dergelijke gevoelens afgestompt tot gevaarlijke niveaus.
Toen de discipelen hun Messias zagen, staande voor de mensen en sprak met
macht en overtuiging over het koninkrijk van God, voelden zij trots met Hem
verbonden te zijn. Het werd een ander verhaal toen Hij Zijn kruis droeg op
weg naar Golgotha. De vernedering en dood aan het kruis is iets waarmee
mensen niet geassocieerd willen worden. Dit werd als volgt duidelijk in het
leven van Petrus:
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij
naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant
van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat
Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden
opgewekt. (22) En Petrus nam Hem apart en begon Hem te
bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet
met U gebeuren! Mattheus 16:21-22 (HSV)
Petrus wilde niet dat Jezus over het kruis zou spreken. Laten we door dit
proces gaan. Terwijl Jezus gegeseld werd en geslagen, werd Petrus in het
nauw gedreven, herkend als één van Zijn navolgers, maar hij ontkende het.
Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander
dienstmeisje hem, en die zei tegen hen die daar waren: hij was
ook bij Jezus de Nazarener. (72) En hij ontkende het opnieuw,
met een eed, en zei: Ik ken de Mens niet. Mattheus 26:71-72
(HSV)
Om de realiteit van Christus folteringen en lijden te begrijpen, vraagt dat van
iemand een algehele overgave om met Hem te wandelen en in de navolging
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van Zijn lijden te komen met betrekking tot anderen. De apostel Paulus vat
deze realiteit samen, als hij schrijft:
Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de
voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere,
om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het
als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, (9) en in Hem
gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is,
maar die door het geloof in Christus is, namelijk de
rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; (10) opdat
ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de
gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood
gelijkvormig word, Filippenzen 3:8-10 (HSV)
Om een leven onafhankelijk van dit lijden te hebben, moet je doen alsof het
niet bestaat en als je niet kunt doen alsof het niet bestaat, moet je proberen
je roes uit te slapen. Indien je een “leven van vermaak” met veel spanning,
plezier en feestjes wilt dan moet je het kruis vergeten. Indien je rijk wilt
worden, dan moet je werken op een manier waarbij je het kruis vergeet,
omdat het kruis al deze dingen beschouwd als leegheid en ijdelheid.
Jezus probeerde Zijn ongelukkige discipelen voor te bereiden voor hun
traumatische ervaring door de gelijkenis van de tien maagden.
Dan zal het hemelse Koninkrijk vergeleken worden met tien
maagden, die haar lampen namen en uittrokken, de bruidegom
tegemoet. (2) En vijf van haar waren dwaas en vijf waren wijs.
(3) Want de dwaze namen haar lampen mee, maar geen olie; (4)
doch de wijze namen olie in haar kruiken, met haar lampen. (5)
Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en
sliepen in. Mattheus 25:1-5 (NBG)
Kort nadat Jezus deze gelijkenis verteld viert Hij met Zijn discipelen het
paasfeest met de paasmaaltijd op donderdag avond en gingen daarna in het
hof van Gethsemane om te bidden. De atmosfeer rond Christus was zeer
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zwaar. De discipelen konden zien dat Hij zeer bezwaard was. Hij nam Petrus,
Jakobus en Johannes met Zich naar een meer besloten plek om te bidden.
En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met Zich mee
en begon bedroefd en zeer angstig te worden. (38) Toen zei Hij
tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier
en waak met Mij. (39) En nadat Hij iets verder gegaan was, wierp
Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: Mijn Vader, als het
mogelijk is laat deze drinkbeker aan Mij voorbij gaan. Maar niet
zoals Ik wil, maar zoals U wilt. Mattheus 26:37-39 (HSV)
Alhoewel de discipelen konden zien dat Jezus zeer bedroeft was, vielen zij in
een sluimering en sliepen daarna in! Na een tijdje in zielsangst in gebed te
zijn en zoekende naar menselijk troost kwam Jezus bij Zijn discipelen en
maakte hen wakker met de woorden:
En Hij kwam bij de discipelen en trof hen slapend aan en Hij
zei tegen Petrus: Kon u dan niet één uur met Mij waken? (41)
Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel
gewillig. Maar het vlees is zwak. Mattheus 26:40-41 (HSV)
De zelfverzekerdheid van Petrus had eerder aangetoond dat hij bereid was
te sterven voor Jezus, maar toen Jezus aan het sterven was onder het gewicht
van een grote zielenood, viel hij in slaap. Waarom overkwam hem dit?
Om in de menselijke natuur haar zelfzuchtige ambities levend te houden,
moet het wel slapen voor het lijden van Christus. Als we ontwaken
tenopzichte van Christus lijden en we meevoelen met Hem, dan zullen we
waken met Hem en zullen we onze aspiraties en verlangens voor de dingen
in deze wereld opgeven.
Iedere dag worden we uitgenodigd het offer van Christus te overdenken om
onze zelfzuchtige natuur op te geven. In het oud testamentische dienst was
er een morgen en een avond offer. Het morgen offer vond rond 9 uur 's
morgens plaats en het avond offer rond 3 uur 's middags. Deze tijden
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veroorloven ons na te denken over het lijden van Christus en te bidden voor
genade en moed om te stoppen Hem pijn te veroorzaken door het spreken
en het doen van dingen die Hem doorboren.
Wij zullen binnenkort meer over het offer spreken, maar we zien dat de
volgelingen van Christus verder gaan in het samenkomen om te bidden op
bepaalde tijden van de dag, omdat ze de betekenis beginnen te realiseren
van Daniel dat het offer en offergave hebben opgehouden.
Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het
uur van het gebed, het negende uur. Handelingen 3:1 (HSV)
Het uur van het gebed was de tijd rond het avond offer, maar de apostelen
gingen slechts om te bidden en te reflecteren over de offers van Christus en
te bidden voor genade om alleen voor Hem te leven.
Indien je een volgeling van Jezus Christus bent, nodig ik je uit tweemaal per
dag stil te staan en wat tijd te wijden over het grote offer dat onze Vader en
Verlosser ondergaan in zielesmart over al Hun kinderen rond de wereld. Jezus
vraagt ons vandaag “kan je met Mij voor één uur waken?”
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5. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en
graanoffer
Eén van de hoofd redenen dat het werkelijke hart verscheurende van het
kruis niet begrepen wordt komt door de instelling van het offersysteem in
het oude testament.
Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van
deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen,
een lam per gezin. (4) Maar als het gezin te klein is voor een lam,
dan moet hij er samen met de buurman, die het dichst bij zijn
gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U
moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. (5) U
moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een
jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. (6)
U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze
maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het
slachten tegen het vallen van de avond. (7) En zij zullen van
het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan
de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen. Exodus
12:3-7 (HSV)
U moet voor Mij een altaar van aarde maken en daarop uw
brandoffers en uw dankoffers, uw kleinvee en uw runderen
offeren. Op elke plaats waar Ik Mijn Naam zal laten gedenken,
zal Ik naar u toe komen en u zegenen. Exodus 20:24 (HSV)
De indruk die deze tekst geeft is dat God wil dat de mensen dieren doden in
een offer aan Hem en wanneer zij dat doen het tot zegen voor hen is. Toen
Johannes de Doper de Messias aan de wereld presenteerde, presenteerde hij
Hem als het Lam van God.
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij
zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld
wegneemt! Johannes 1:29 (HSV)
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Als Jezus het Lam van God is dat geofferd was, dan is de logische
gevolgtrekking die veel mensen daaruit trekken dat God Zijn Zoon wilde
doden om voor onze zonden te betalen. In dit denkmodel is het niet de
mensheid die de Zoon van God vermoord, maar doet wat Hij wil.
Maar het behaagde de Heere Hem te verbrijzelen, Hij heeft
Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer
gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen
verlengen; het welbehagen van de Heere zal door Zijn hand
voorspoedig zijn. Jesaja 53:10 (HSV)
Indien het de Here behaagd zou hebben Zijn Zoon aan het kruis te
verbrijzelen in een offer aan Hem, dan krijgen velen de indruk dat het voor
God nodig was Zijn toorn tegen onze zonden te bevredigen. De redenering is
dat het rechtsgevoel van God bevredigd moest worden. Om aan te tonen hoe
erg onze zonden waren, moest Jezus onze plaats om te sterven innemen om
de Vader's gerechtigheid terug te geven. Een zeer populair christelijk lied
geeft dit idee op de volgende wijze weer:
In Christus alleen, Die vlees aannam
De volheid van God in de hulpeloze baby
De gave van liefde en gerechtigheid
Gehoond door degenen die Hij kwam redden
Totdat Jezus stierf aan het kruis
was de toorn van God bevredigd
Want elke zonde was op Hem gelegd
Hier in de dood van Christus leef ik, leef ik4
Het idee van het kruis zet dingen totaal op zijn kop. Het geeft God weer als
Degene Die de dood eist en dat verdoezelt voor ons de waarheid betreffende
onze eigen natuur, zoals we besproken hebben in het tweede hoofdstuk. Als
God de dood eist van Zijn Zoon wegens onze zonden dan is onze natuurlijke
haat tegenover Hem aan ons oog onttrokken. Ten eerste kunnen we
redeneren dat het eenvoudigweg de Joden en de Romeinen waren die Hem
4 In Christ Alone. By Natalie Grant 2008.
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doodde. Ten tweede zou men kunnen beweren dat zij gewoon deden wat
God verlangde om het offer te kunnen voltooien. Het zijn dergelijke
gedachten die het volgende idee voortbrengen:
Volgens de deskundigen die het manuscript, de zogenoemde
verloren evangelie van Judas, hebben gerestaureerd, vertaald en
geauthenticeerd, zeggen dat Jezus Zijn goede vriend Judas
Iskariot vroeg Hem over te leveren aan de Romeinen omdat
Hij de gevangenis van dit aardse lichaam wou ontsnappen.
De 26 pagina, 13 vellen papyrus aan beide kanten beschreven,
geven Judas weer als een Christelijke held, inplaats van een
schurk.
Het bestaan van de documenten was gisteren gepubliceerd in
Washington op een nieuwsconferentie gehouden door de
National Geographic society, die deel uitmaakte van de
internationale inspanning om de enige bekende overgebleven
kopie te redden. Het was ernstig beschadigd in een vreemde tocht
van een kalkstenen doos in een Egyptisch graf naar een
veiligheidskluis in Hicksville, N.Y.
“Het evangelie van Judas verandert Judas' daad van verraad
in een daad van gehoorzaamheid,” zegt Craig Evans, professor
van de New Testament studies van de Acadia Divinity College in
Wolfville, Nova Scotia, in Canada, die betrokken waren bij
interpretatie van het document.5
Voor degenen onder ons die geloven dat de Bijbel Gods woord is, is een
dergelijk idee ver van de waarheid. Desondanks blijft de vraag, verlangde
God deze offers; eist Zijn gerechtigheid dit?

5 Anne McIlroy, Was Judas een ware Christelijke held? The Globe and Mail 7 april 2006
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U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer,
U hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet
geëist. Psalmen 40:7 (HSV)
De Bijbel verklaart duidelijk dat God geen offers wilde. Het geeft ook aan
dat Hij geen brandoffers en zondoffers eiste. We lezen hierover verder:
want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land
Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden
over zaken die betrekking hebben op brandoffers en
slachtoffers. (23) Maar deze zaak heb Ik hun geboden: Luister
naar Mijn stem. Dan zal Ik u tot een God zijn, en u zult Mij tot
een volk zijn. Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het
zal u goed gaan. Jeremia 7:22-23 (HSV)
Hoe kan het dat God zegt dat Hij de kinderen van Israel niet heeft bevolen
betreffende het offeren van brandoffers en graanoffers wanneer het zo
duidelijk is dat Hij hun dat beval om het paasoffer te brengen en het
offersysteem instelde? Spreek de Bijbel hier zichzelf tegen?
Morgen omstreeks deze tijd zal Ik een man uit het land van
Benjamin naar u toe zenden; die moet u tot vorst zalven over Mijn
volk Israël. Hij zal Mijn volk verlossen uit de hand van de
Filistijnen, want Ik heb naar Mijn volk omgezien, omdat hun
geschreeuw om hulp tot Mij gekomen is. (17) Toen Samuel Saul
zag, gaf de Heere hem te kennen: Zie, dit is de man van wie
Ik u gezegd heb: Deze zal over Mijn volk heersen. 1 Samuel
9:16-17 (HSV)
In dit verhaal beveelt God Zijn profeet Samuel een man te zalven om koning
over het volk Israel te zijn. In de directe context lijkt het dat God degene is
die dit beveelt. De bredere context is dat Israel een koning wilde en God gaf
hen zoals zij vroegen.
Toen zij zeiden: Geef ons een koning om ons leiding te geven,
was dit woord kwalijk in de ogen van Samuel. En Samuel bad
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tot de Heere. (7) Maar de Heere zei tegen Samuel: Geef gehoor
aan de stem van het volk in alles wat zij tegen u zeggen; want
zij hebben u niet verworpen, maar Mij hebben zij verworpen,
dat Ik geen Koning over hen zou zijn. (8) Overeenkomstig alles
wat zij Mij aangedaan hebben, van af de dag dat Ik hen uit Egypte
geleid heb tot deze dag toe, door Mij te verlaten en andere goden
te dienen, doen zij nu ook u aan. 1 Samuel 8:6-8 (HSV)
De Bijbel bevestigt dat God dit niet wilde om Israel een koning te geven, maar
stond het hen toe één te hebben.
Het is uw verderf, Israël, dat u zich keert tegen Mij, tegen uw
hulp! (10) Waar blijft uw koning nu? Hij zou u toch verlossen in
al uw steden? En uw richters, tegen wie u gezegd had: Geef mij
een koning en vorsten? (11) In Mijn toorn gaf Ik u een koning. Ik
nam hem weg in Mijn verbolgenheid. Hosea 13:9-11 (HSV)
Wat betekent het nu dat God Israel een koning gaf in Zijn toorn? De toorn
van God is om mensen de verkeerde dingen te geven, die zij verlangen.6 We
zien hier dat de Bijbel ons op verschillende plaatsen laat zien dat God mensen
beveelt die zij zelf verlangen. Overdenk nog een ander voorbeeld:
De Heere sprak tot Mozes: (2) Stuur mannen voor u uit om het
land Kanaän te verkennen, dat Ik aan de Israëlieten geven zal; u
moet één man per stam van zijn vaderen sturen, elk een leider
onder hen. Numeri 13:1-2 (HSV)
Als we deze tekst lezen in zijn directe context, wordt het duidelijk dat God
wilde dat Israël het land Kanaän zou bespioneren. Echter indien we dit lezen
in een bredere context dan zien we iets anders:
Toen kwam u allen naar voren, naar mij toe, en zei: Laten
wij mannen voor ons uit sturen, die het land voor ons
6 Voor een verdere study hierop zie hoofdstuk 13 van het boek Acts of our Gentle God
beschikbaar op fatheroflove.info

30

verkennen en ons verslag uitbrengen langs welke weg wij het
moeten intrekken en bij welke steden wij zullen komen.
Deuteronomium 1:22 (HSV)
Het was Israel dat het land wilde verkennen, daarom beval God hen dat te
doen wat zij wilden. Waarom doet God zoiets?
De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou
toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade
meer dan overvloedig geweest. Romeinen 5:20 (HSV)
Wanneer een persoon zonden voorheeft in zijn hart, het eerste wat God doet
is om deze persoon zijn zonden te tonen. Het menselijke hart heeft de
capaciteit om zichzelf te misleiden; het is blind voor zijn eigen zondigheid.
Wanneer wij buiten Gods wil zijn, zal Hij ons bevelen de dingen te doen die
we willen zodat we groeien en we beginnen in te zien waarom het zondig is.
Hij doet echter deze dingen niet zonder de persoon de mogelijkheid te geven
in te zien dat deze dingen fout zijn. Door de mensen worden deze bevelen
geïnterpreteerd dat God dat wil omdat mensen blind zijn voor hun eigen
zondigheid. Zij kiezen er ook voor dit te geloven, omdat het God laat
overkomen zoals zij zelf zijn en dat rechtvaardigd hun zondigheid.
We hebben gezien in hoofdstuk twee dat het zaden van de dood in het hart
van Adam waren. Hij beschuldigde de Zoon van God voor de
verantwoordelijkheid van de acties waarvan hij geloofde dat het de
doodvonnis verdiende en waarvan hij vreesde dat God die op hem zou
voltrekken. Om de dood te ontsnappen schoof hij de schuld op zijn vrouw.
Hij was bereid dat zij in zijn plaats zou sterven. Adam dacht dat Gods
gerechtigheid de dood eiste. Hij redeneerde ook dat schuld overgedragen
kon worden en dat een ander kon betalen voor de schuld waarvan hij
geloofde dat God die opeiste. Om aan Adam te tonen wat in zijn hart is, beval
God het offersysteem. Het offersysteem is een reflectie wat mensen denken,
niet wat God denkt. Het offersysteem is een spiegel van het menselijke
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verstand. Binnen deze context dien je de bijbelse tekst te harmoniseren
betreffende het hele offerstelsel.
Maar Samuel zei: Heeft de Heere evenveel behagen in
brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem
van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer,
opmerkzaam zijn beter dan het vet van rammen. 1 Samuel 15:22
(HSV)
God wil eenvoudig dat wij Hem vertrouwen en gehoorzamen door in Zijn
genade te vertrouwen. Hij wilde niet dat de mensen offers brengen, maar Hij
moest bevelen dat wat was in het hart van de mens, om zijn zondigheid in
hen te openbaren. Maar waarom gaf God in het offersysteem al deze
gedetaileerde instructies aan Mozes?
U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig
volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet
spreken. (7) Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk,
en hield hun al deze woorden voor, die de Heere hem geboden
had. (8) Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei:
Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen! En
Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere.
Exodus 19:6-8 (HSV)
Toen de Here tot Israel kwam, wilde Hij dat zij allen priesters zouden zijn en
zij in Zijn genade vertrouwen zullen, om hen alle beloftes van het heiligdom
te geven. Echter Israel zei tegen God dat zij alles zouden doen bij henzelf wat
God hun geven wilde. Binnen enkele weken hadden zij hun belofte
verbroken, door te dansen rond het gouden kalf. In woede brak Mozes de
tafels van de tien geboden die God had uitgehouwen zonder handen en het
beschreven had.
Toen zei de Heere tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor
u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen de woorden
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schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken
gebroken hebt. Exodus 34:1 (HSV)
De tweede set geboden was gemaakt door mensen handen en God schreef
daarop. Dit steld de combinatie voor van Gods werk met het menselijke werk.
De mensen hadden Gods glorierijke aanbod geweigerd om hen alles vrij te
geven. Zij wilden het doen om hun vroomheid en goedheid te kunnen
demonstreren. Daarom beval God hun de dingen die in hun hart waren om
hun zonden overvloedig te maken. Hun harten waren vol met offers en
gaven. Is dat niet wat zij deden rond het gouden kalf? Daarom gaf God hun
geboden om hen de reikwijdte van hun vleselijk verstand te tonen.
Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren,
en bepalingen waardoor zij niet leven zouden. Ezechiël 20:25
(HSV)
Hoe is het mogelijk dat God dingen aan Zijn volk geeft waarbij zij niet kunnen
leven? Hij geeft hen de dingen dat zij willen. Hoe ver zou het menselijke
verstand gaan om God te bevredigen met offers?
De koning en heel het volk brachten offers voor het aangezicht
van de Heere. (5) Koning Salomo bracht een dankoffer van
tweeëntwintigduizend runderen en honderdtwintigduizend
schapen. Zo wijdden de koning en heel het volk het huis van God
in. 2 Kronieken 7:4-5 (HSV)
Waar verlangde God al deze offers? De Bijbel zegt dat God geen offerande
en offers verlangde. In het begin beval Hij Adam hooguit eens per jaar een
lam te offeren om Hem te tonen wat in zijn hart is.
Wanneer het de tijd was voor de oogst, presenteerde Kain
enkele van zijn gewassen als een gave aan de Here. (4) Abel
bracht ook een gave, het beste van de eerstgeboren lammeren van
zijn kudde. De Here accepteerde Abel en zijn gave, Genesis 4:34 (Vertaalt uit de Engelse vertaling: New Living Translation)
33

De hierboven weergegeven vertaling schrijft, dat wanneer het de tijd van de
oogst was dat zij zouden komen en hun offergaven zouden offeren.
En het geschiede ten einde van enige dagen, dat Kain van de
vrucht des lands den Heere offer bracht. Genesis 4:3 (SV-RJ)
De letterlijke lezing is aan het einde van de dagen of het einde van het jaar
en dat is wanneer de oogst had plaatsgevonden. Hoe komt het dat één dier
per jaar per gezin uitmondt in 120.000 lammeren en 22.000 runderend die
geofferd worden door één koning? Mensen waren gewillig om hun eigen
kinderen te offeren om de goden te behagen die zij zelf hadden verzonnen.
Wat zegt de Schrift?
Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in
tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven
voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot
voor de zonde van mijn ziel? (8) Hij heeft u, mens,
bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders
dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig
te wandelen met uw God. Micha 6:7-8 (HSV)
God wil mensen die Hem vertrouwen en Zijn genade daarbij ontvangen om
te gehoorzamen. Hij verlangde geen offers om Zich te bevredigen. De
volgende Bijbel tekst die daarbij past is deze:
En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en
zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.
Hebreeën 9:22 (HSV)
Waarom leert de wet dat zonder het vergieten van bloed er geen vergeving,
gratie of vrijheid mogelijk is? Omdat de wet een spiegel is om te laten zien
wat in het menselijke hart is.
Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor Hem
gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van
zonde. Romeinen 3:20 (HSV)
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Het is niet door de daad van offeren volgens de wet dat mensen zijn
gerechtvaardigd, maar het is door het zien dat het brengen van offers
datgene is dat in ons natuurlijk hart is en we dan tot berouw dienen te komen
van deze zonde. De wet brengt het zaad aan de oppervlakte, zodat het
beleden kan worden. Het is niet God die eist dat “zonder het vergieten van
bloed” er geen vergeving is, maar eerder het is de mens die dit gelooft en hij
niet kan geloven dat God hem vergeven wil zonder een offergave. Voor
degene die oren heeft om te horen, laat hij het begrijpen.
Daarom de wet betreffende de offeranden is aan ons een kennis gegeven van
het zondige hart in de mens. We herinneren wat de Schrift zegt:
want Ik heb met uw vaderen op de dag dat Ik hen uit het land
Egypte leidde, niet gesproken en hun evenmin iets geboden over
zaken die betrekking hebben op brandoffers en slachtoffers.
Jeremia 7:22 (HSV)
De enige mogelijkheid deze vermelding te harmonizeren met alles wat
geschreven staat in de Torah is daaruit te begrijpen dat de Torah een spiegel
is van de menselijke mentale houding om God gunstig te willen stemmen
(bevredigen) en hem deze zonde die in hem is te tonen.
Ondanks de ontaarde natuur van de mens die wenst te offeren en iets wil
doden om God gunstig te stemmen, is God in staat door deze ontaarding de
mens over Zijn bereidheid om hen te vergeven te leren en hen op de
komende Messias te wijzen Die het karakter van het lam zou demonstreren.
De openbaring van dit karakter zou de harten van de mensen terug naar God
brengen. Het is het karakter van God die geopenbaard is in Christus die het
hart van de mensen richt naar God en hen één maakt. Dit is waarom Christus
kon zeggen in de nacht voor Hij stierf:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige
waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. (4)Ik
heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat
U Mij gegeven hebt om te doen. Johannes 17:3-4 (HSV)
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Als Christus het werk afsluit, dat Zijn Vader Hem had gegeven om te doen,
die nacht voor Hij stierf, dan zou God Zijn Zoon niet hoeven laten te sterven,
Hij zou ons alleen maar Zijn liefdevolle genadige karakter te hoeven tonen.
Voor mensen was het nodig dat Christus stierf, omdat voor ons in onze
natuurlijke staat wij geen vergeving kunnen voorstellen zonder straf. Om het
voor ons acceptabel te maken dat God het menselijke ras vergeeft, diende
wij Jezus te zien sterven.
Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zie Hij: Het is
volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Johannes
19:30 (HSV)
Wanneer was het volbracht? Hij had de daad gedaan die mensen nodig
hebben om te geloven dat zij vergeven konden worden. Dit is waarom God
beval de betreffende offeranden, omdat mensen dienden te zien en geloven
dat iemand zou sterven als plaatsvervanger voor hen.
Om de ware belangrijkheid van deze vraag te bevatten, is het nodig het kruis
en Christus in een geheel ander licht te presenteren; een licht zo zuiver, zo
waardevol en zo bevrijdend. Wil je dit licht betreden?
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6. Wij hebben een wet
In één ontmoeting met de leiders van Israel zei Jezus:
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw
vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en
staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van
hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
Johannes 8:44 (HSV)
Toen de leiders van Israel tot Jezus spraken, spraken zij de woorden van
Satan, omdat Jezus hen verteldde dat Satan hun vader was en dat zij de
verlangens van hun vader Satan doen. Deze woorden van de Joodse leiders
reflecteren het verstand van Satan en de hele menselijke inzicht van
gerechtigheid.
De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens
onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon
gemaakt. Johannes 19:7 (HSV)
Maar één van hen, Kajafas, die de hogepriester van dat jaar was,
zei tegen hen: U weet niets, (50) en u overweegt niet dat het
nuttig voor ons is dat één Mens sterft voor het volk, en niet
heel het volk verloren gaat. Johannes 11:49-50 (HSV)
De leiders van Israel hadden Jezus in hun verstand veroordeeld. Volgens hun
lezing van de wet, was Jezus het waard om te sterven. Nicodemus
appelleerde bij zijn mede leiders op deze vraag:
Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort
en kennis genomen heeft van wat hij doet? Johannes 7:51 (HSV)
Zij zouden Jezus al veel eerder hebben omgebracht, indien de Romeinen
geen controle hadden over hun land.
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Pilatus dan zei tegen hen: Neemt u Hem en oordeel Hem volgens
uw wet. De Joden dan zeiden tegen hem: Het is ons niet
geoorloofd iemand te doden. Johannes 18:31 (HSV)
De manier waarop de leiders de wet van Mozes interpreteerde was om de
overtreder van de wet de doodstraf toe te brengen. Op vele wetten stond de
doodstraf door steniging. Wanneer Jezus de wet van Mozes interpreteerde
gebruikte Hij de wet op een andere manier:
En de schriftgeleerden en de farizeeën brachten een vrouw bij
Hem die op overspel betrapt was. (4) En toen ze haar in het
midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze
vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. (5) In
de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te
stenigen; U dan, wat zegt U? (6) En dit zeiden zij om Hem te
verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar
Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. (7) En toen zij
Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie
van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar
werpen. (8) En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. (9)
Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren,
gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot
de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die
in het midden stond. (10) Jezus nu richtte Zich op en toen Hij
niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn
die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? (11) En
zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik
veroordeel u niet; ga heen en zondig niet meer. Johannes 8:3-11
(HSV)
De farizeeën betraptte deze vrouw (en man voor deze zaak) op heterdaad.
Volgens hun eigen inzicht van de wet zou zij ter dood gestenigd moeten
worden. Jezus schreef in het zand op een manier dat zou overtuigen. Door
hen te vertellen dat zij zonder zonden dienden te zijn om de morele recht te
hebben haar te stenigen, kwamen zij tot de overtuiging van hun eigen
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zonden. Eerder dan om vergeving te vragen, veroordeelden zij zichzelf liever
en slopen weg van Zijn aanwezigheid. Hij vergaf de vrouw voor haar zonden
en nodigde haar uit dit niet meer te doen. Dit gaf de vrouw zulk een
opluchting en bracht dankbaarheid voor haar Verlosser. Christus gebruikte
de wet om haar te redden, terwijl de farizeeën het gebruikten om haar om
te brengen.
Dit toont het verschil tussen Gods gerechtigheid en die van Satan. Veel
mensen geloven dat Gods gerechtigheid de dood eist. Zij geloven dat genade
en gerechtigheid elkaars tegenpolen zijn en wanneer Gods genade schijnbaar
teneinde raakt, de lange arm van Zijn wet degenen die schuldig zijn
verplettert.
Laten we de schrift nader bekijken:
[1]Gerechtigheid en recht zijn het fundament van Uw troon,
[2]goedertierenheid en trouw gaan voor Uw aangezicht uit.
Psalm 89:15 (HSV)
In het Engels staat na het woord “troon” een dubbele punt. Dit verbindt twee
onafhankelijke zinsdelen, waar de tweede iets uitlegt van de eerste. Dit
betekent dat de verklaring van Gods gerechtigheid is in het tonen van genade
of goedentierenheid. Gerechtigheid is het doen van de juiste dingen en het
juiste voor God is om genade te tonen in het licht van de waarheid. De vraag
is nu, hoe lang duurt Gods genade?
Want de Heere is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig,
Zijn trouw van generatie op generatie. Psalm 100:5 (HSV)
Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is
voor eeuwig. (2) Loof de God der goden, want Zijn
goedertierenheid is voor eeuwig. (3) Loof de Heere der heren,
want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. (4) Die grote
wonderen doet, Hij alleen, want Zijn goedertierenheid is voor
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eeuwig. (5) Die de hemel met inzicht maakte, want Zijn
goedertierenheid is voor eeuwig. Psalm 136:1-5 (HSV)
Vanuit Gods perspectief eindigt Gods genade (goedertierenheid) nooit, maar
voor degenen die Hem verwerpen is er geen andere god die genadig voor
hen is, daarom verwachten zij dat ze gestraft worden voor hun zonden en
God staat het hen toe dat hun eigen keuzes hen overmeesteren, daarmee
hun gerechtigheidsgevoel toestaat te worden verwerkelijkt.
De Heere is bekend geworden, Hij heeft recht gedaan. De
goddeloze raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen.
Psalm 9:17 (HSV)
Wat is Gods oordeel voor de verdorven mens? Hij laat hun vervallen in de
consequenties van hun eigen keuzes. Hij verhinderd dat niet. Is dat niet de
juiste reactie? Als zij vragen voor genade, dan kan Hij de genade vergroten
om hun over de consequenties heen te helpen, maar als zij geen genade
verlangen en er ook niet naar vragen, dan kunnen ze het ook niet ontvangen
ook als het wordt aangeboden. Helaas denken de meeste mensen dat God is
als wij zelf; zij denken dat Gods gerechtigheid hetzelfde is als die van ons.
Zulke dingen doet u en Ik zwijg; u denkt dat Ik net zo ben als u.
Ik zal u straffen en uw zonden voor uw ogen uitstallen. Psalm
50:21 (HSV)
Indien Gods gerechtigheid de dood eiste, dan zou God de Schepper van de
dood zijn. Indien God ooit de intentie had van één van Zijn geschapen wezens
het leven te nemen voor het breken van Zijn wet, dan zetelt het principe van
de dood in God. Wanneer we echter naar Jezus de openbaring van de Vader
kijken, dan zien we alleen leven en geen dood.
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het leven; wie in
Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, Johannes 11:25
(HSV)
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Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij
aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het
Woord des levens (2) – want het leven is geopenbaard en wij
hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen u het
eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is
geopenbaard – 1 Johannes 1:1-2 (HSV)
God creëerde geen doodsoordeel voor de zonde. Zonde is zelf-vernietigend.
Het loon van de zonde is de dood. Het is iets dat geoogst wordt door deel te
nemen aan zonde. God betaald niet het loon van de zonde, zonde zelf betaald
dat. De Bijbel zegt niet het loon voor zonde is de dood, maar het zegt het loon
van de zonde is de dood. Het verschil is gigantisch.
De Bijbel toont ons door de verhalen van het oude testament hoe het
doodsoordeel haar intrede deed in het universum.
Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing
eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en
vertroosting door de Schriten de hoop zouden behouden.
Romeinen 15:4 (HSV)
Het was Satan die een doodsoordeel bedacht voor overtredingen. In het
verhaal van Daniël in de leeuwenkuil kunnen we een dergelijk proces zien
hoe een doodsoordeel was ingediend.
Darius, de Meder, ontving het koningschap toen hij ongeveer
tweeënzestig jaar oud was. (2) Het behaagde Darius over het
koninkrijk honderdtwintig stadhouders aan te stellen, die over
heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn, (3) en over hen drie
rijksbestuurders, van wie Daniël er één was. Aan hen moesten die
stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet
benadeeld werd. (4) Toen overtrof deze Daniël de
rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke
geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het
koninkrijk aan te stellen. (5) Daarop gingen de rijksbestuurders
en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht
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tegen Daniël inzake het koninkrijk, maar zij konden geen enkele
grond voor een aanklacht, of iets verkeerds vinden, omdat hij
getrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem
te vinden was. (6) Toen zeiden deze mannen: Wij zullen tegen
deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden,
tenzij wij iets tegen hem vinden [aangaande] de wet van zijn
God. (7) Zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders
eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem:
Koning Darius, leef in eeuwigheid! (8) Al de rijksbestuurders
van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de
raadslieden en de landvoogden, zijn na onderling beraad van
mening dat er een koninklijk besluit moet worden opgesteld
en een verbod moet worden bekrachtigd, dat al wie binnen
dertig dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens
ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkuil zal worden
geworpen. Daniël 6:1-8 (HSV)
Dit verhaal is geschreven zodat wij er een les uit trekken. Darius heeft hier
de rol van God en Daniël die van Christus. Daniël bekleedde de hoogste
positie na de koning en de koning overwoog hem te plaatsen over heel het
koninkrijk. Dit veroorzaakte jaloezie bij hen die onder Daniël geplaatst waren.
Door deze jaloezie ontwierpen deze leiders onder Daniël een doodsoordeel
die gericht was tegen Daniël. De koning zelf had dit plan niet ontworpen, het
werd aan hem voorgesteld zonder te weten wat het doel hiervan was. God
echter kende de complicaties van de poging van Satan Christus te vernietigen
Die over hem was aangesteld. Satan was jaloers op de Zoon van God en
beïnvloedde vele engelen om samen met hem te proberen om Christus te
onttronen. Toen Satan het menselijke ras in zijn net dreef, stond God toe dat
Satan's plan geëffectueerd zou worden, dat zou leiden tot de dood van
Christus. Het grootste deel van de wereld denkt dat de dood van Christus is
om de eis van de Soevereiniteit van het universum te bevredigen, maar het
was om het verborgen verlangen van Satan om Christus te vernietigen te
openbaren.
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Op het moment waarvan Satan dacht wat zijn grootste overwinning zou
worden, openbaarde hij zijn moordadig ontwerp waardoor hij alle aanwezige
sympatie voor hem in de hemel verloor.
Vervolgens beval de koning en men haalde de mannen die Daniël
openlijk hadden beschuldigd, en men wierp hen, hun kinderen en
hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Zij hadden de bodem van de
kuil nog niet bereikt, of de leeuwen maakten zich van hen meester
en verbrijzelden al hun beenderen. Daniel 6:25 (HSV)
Darius de koning gaf de mannen die de ondergang van Daniël beraamd
hadden, precies dat wat zij hoopten toe te brengen aan Daniël. Onze hemelse
Vader zal toestaan dat Satan de ondergang die hij Christus wou toebrengen
zal ontvangen. Christus was van de weg naar Golgotha tot de volgende dag
in de leeuwenkuil. Evenals Daniël kwam Hij uit de kuil van de dood op de
opstandingsmorgen en overwon degenen die Hem zochten te vernietigen.
Het doel van dit verhaal is dat degenen die onder de Zoon van God stonden
die het idee van de dood beraamde, dat juist diegenen dat zullen ondergaan,
die niet de eer van de Vader zoeken, maar hun eigen belang. God was niet
de Bedenker van dit plan, maar Hij stond het toe zodat de initiële bedoeling
van Satan geopenbaard zou worden, die voor de anderen verborgen was. De
wet van de rijksbestuurders en stadhouders uit Babylon was voorgesteld om
gerechtigheid voor de koning te verschaffen. Het was om hun gerechtigheid
weer te geven, volgens hun eigen inzichten, maar het was een vervalste
gerechtigheid dat er uiteindelijk toe leidde dat degenen vernietigd werden
die de vernietigingsplan beraamd hadden.
In het volgende verhaal uit het oude testament zien we het verschil tussen
de gerechtigheid van de koning en één van zijn zoons.
Ook stond Absalom 's morgens vroeg op en ging aan de kant van
de weg naar de poort staan. Het gebeurde dan dat Absalom elke
man die een geschil had om mee naar de koning te gaan voor
recht, bij zich riep en zei: Uit welke stad komt u? Als die dan zei:
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Uw dienaar komt uit één van de stammen van Israël, (3) zei
Absalom tegen hen: Zie, uw zaken zijn goed en rechtmatig, maar
bij de koning vindt u niemand die u gehoor geeft. (4) Verder zei
Absalom: Als men mij maar tot rechter in het land aanstelde! Dan
zou ieder die een geschil of rechtzaak heeft, bij mij kunnen
komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. (5) Ook
gebeurde het, dat als iemand naderde om voor hem te buigen, hij
zijn hand uitstak, hem vastgreep en hem kuste. (6) Op die manier
deed Absalom met heel Israël dat naar de koning ging voor recht.
Zo stal Absalom het hart van de mannen van Israël. 2 Samuel
15:2-6 (HSV)
De naam Absalom betekent vader van vrede, maar verborgen onder deze
naam was een karakter van haat en oorlog. Absalom wilde dat zijn vader zijn
halfbroer Amnon, die Absalom's zus, Tamar, sexueel misbruikt had, zou
straffen. Maar omdat koning David geen vonnis uitvoerde tegen hem,
verachte Absalom zijn vader en wilde hem afzetten. Absalom nam de zaak in
eigen hand en executeerde Amnon zelf met de gerechtigheid die hij als
gepast beschouwde. Later was hij bezig de harten van Israëls koninkrijk voor
zich te winnen.
Toen Absalom bij hem bleef aanhouden, liet hij Amnon en al de
koningszonen met hem meegaan. (28) Absalom gaf zijn knechten
de opdracht: Let er toch op, als het hart van Amnon vrolijk is van
de wijn en ik tegen u zeg: Dood Amnon, dan moet u hem
doden. Wees niet bevreesd, heb ik het u niet geboden? Wees
sterk en wees dappere mannen. (29) En de knechten van
Absalom deden met Amnon zoals Absalom geboden had. Toen
stonden alle zonen van de koning op, reden weg, ieder op zijn
muildier, en vluchtten. 2 Samuel 13:27-29 (HSV)
Satan die eerst Lucifer was, was niet gelukkig met het feit dat de Zoon van
God verheven was. Hij voelde het als een onrecht tegenover hem en hij was
vastberaden de Zoon van God te onttronen. Wanneer de Koning (der
koningen) tussenbeiden komt en duidelijk Zijn oordeel kenbaar maakte, was
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hij ook vastberaden het koninkrijk omver te werpen. Hij overtuigde vele
engelen van zijn gelijk. De onderhavige kwestie ging over recht.
Verder zei Absalom: Als men mij maar tot rechter in het land
aanstelde! Dan zou ieder die een geschil of rechtszaak heeft, bij
mij kunnen komen en zou ik hem recht kunnen verschaffen. 2
Samuel 15:4 (HSV)
De insinuatie van Absalom was dat de koning geen gerechtigheid verschafte
voor zijn onderdanen, maar deze bewering was incorrect. Eerder in het boek
van Samuel kunnen we lezen:
Zo regeerde David over heel Israël, en David deed recht en
gerechtigheid aan heel zijn volk. 2 Samuel 8:15 (HSV)
David verschafte gerechtigheid aan zijn onderdanen, maar dit was niet de
gerechtigheid waarvan Absalom dacht dat nodig was. David toonde genade,
omdat de genade van God met hem was en zijn koninkrijk daarop gevestigd
was.
Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van
zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. (14) Ik zal hem tot een
Vader zijn, en hij zal Mij tot een zoon zijn, wat wil zeggen: als
gij zich misdraagt, zal Ik hem terechtwijzen met een stok als van
mensen met slagen als van mensenkinderen. (15) Maar Mijn
goedertierenheid zal van hem niet wijken, zoals Ik die deed
wijken van Saul, die Ik voor uw ogen weggenomen heb. (16) Uw
huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig
vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. 2 Samuel 7:1316 (HSV)
Absalom wilde geen koninkrijk dat is gebouwd op een gerechtigheid dat
genade toont. Hij wilde een gerechtigheid waar overtreders zonder genade
gestraft worden. Dit verhaal reflecteerd de originele oorlog in de hemel.
Satan overtuigde vele engelen dat zijn zienswijze van gerechtigheid nodig
waren om het koninkrijk te waarborgen. Absalom overtuigde zijn
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landgenoten dat dit idee van gerechtigheid het koninkrijk zou verbeteren en
hij stal de harten van de mensen in Israel. Satan stal de harten van vele
engelen en de rest van de engelen waren nieuwsgierig naar de inhoud van
zijn gedachtengoed en hadden sympatie voor hem. We weten dit omdat
Satan niet volledig verworpen was door de hemel totdat hij de Zoon van God
vermoordde. Nadat dit gebeurde werd hij geworpen op de aarde.
Hij zei tegen hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel
vallen. Lukas 10:18 (HSV)
en zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de
hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de
vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te
verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. (5) En zij baarde
een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden
met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en
naar Zijn troon. Openbaring 12:4-5 (HSV)
Satan had een derde deel van de engelen meegenomen die fysiek met hem
meegingen. Hij viel de gemeente aan op aarde en probeerde het Kind te
verslinden, wat de Zoon van God was die werd geboren in Bethlehem. Het
was nadat Christus terug ging naar de hemel dat Satan uit de gedachten was
verstoten van allen in de hemel.
Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen
voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen
voerden oorlog. (8) Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun
plaats werd in de hemel niet meer gevonden. (9) En de grote
draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel
en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij
werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen worden met
hem neergeworpen. (10) En ik hoorde een luide stem in de
hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het
koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de
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aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagden
voor onze God, is neergeworpen. Openbaring 12:7-10 (HSV)
Er was een oorlog in het begin voor onze tijd tussen Christus en Zijn engelen
en Satan en zijn engelen. Eénderde van de engelen volgden Lucifer in de
duisternis en verlieten de hemel.
En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben
bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft
Hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de
duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Judas 6 (HSV)
Het is waar dat God hun eruit heeft gegooid, maar zij waren eruit gegooid
door de leugens die zij begonnen te geloven (Openbaring 12:4). God gaf hen
wat hun eigen harten verlangden. Zij verbeeldde dat God hard en genadeloos
is en zij vluchtten door hun eigen verkeerde voorstelling voor Hem weg.
Satan beoogde om zijn eigen troon te vestigen, welke zijn andere ideeën
betreffende gerechtigheid inhielden. Hij wilde de hele schepping van God
regeren.
En u zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven
Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de
berg van de ontmoeting aan de noordzijde. (14) Ik zal opstijgen
boven de wolkenhoogte, ik zal mij gelijkstellen met de
allerhoogste. Jesaja 14:13-14 (HSV)
Het verhaal van Absalom toont aan dat de hele natie beïnvloed was bij zijn
ideeën van gerechtigheid. Het feit dat Satan nog steeds in de hemel kon komen
als de vertegenwoordiger van de aarde laat zien dat zijn ideeën nog niet volledig
waren begrepen, zelfs niet bij de hemelse engelen.
Het gebeurde op een dag, toen de zonen van God kwamen om hun
opwachting te maken bij de Heere, dat ook de satan in hun midden
kwam. (7) Toen zei de Heere tegen de satan: Waar komt u vandaan?
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En de satan antwoordde de Heere en zei: Van het rondtrekken over
de aarde en van het rond wandelen erover. Job 1:6-7 (HSV)

De verscheining van Satan in de koninklijke vergadering heeft een
tegenhanger in de actie van Absalom in het nemen van zijn vader's
bijvrouwen en het geven van zijn zaad aan hen in een poging de koninklijke
lijn te verderven.
En Achitofel zei tegen Absalom: Ga naar de bijvrouwen van uw
vader, die hij achtergelaten heeft om zorg te dragen voor het huis.
Dan zal heel Israël horen dat u bij uw vader in een kwade reuk
gekomen bent, en zullen allen die bij u zijn, moed grijpen. (22)
Toen spanden zij voor Absalom een tent op het dak; en Absalom
ging naar de bijvrouwen van zijn vader, voor de ogen van
heel Israël. 2 Samuel 16:21-22 (HSV)
Satan's woorden waren zaden voor het verstand en zij hadden een invloed
op het universum. Totdat het zaad van moord tegen Gods Zoon, dat woonde
in Adam dat zich 4000 jaar later manifesteerde in de kruisiging van Christus,
was de bedoeling van Satan niet werkelijk bekend. Dat maakte het voor Satan
mogelijk om zijn eigen karakteristieken op God te projecteren. Zolang Satan
zijn eigen ware identiteit kon verbergen, had hij macht anderen te misleiden
betreffende het ware karakter van God. Hij heeft deze macht omdat hij de
eerste onder de engelen was en andere engelen vertrouwen hadden in zijn
kennis van God. Dit maakt het voor hem ook mogelijk wangedrag te vormen
vanuit de wet van God.
Kiest u de kant van verdorven rechters, doe onheil stichten in
naam van de wet? Psalm 94:20 (NBV)
Satan zat op de troon van verderf en gebruikte de wet van God om daarmee
erop aan te dringen dat er een doodsoordeel moet staan op het overtreden
van de wet. Het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil demonstreert dit
proces. Het verhaal van Absalom toont dat de gerechtigheidskwestie vooraf
ging aan het veiligstellen van de sympathie van het koninkrijk. Al deze
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verhalen reflecteren de oorlog die begon in de hemel en dan overgedragen
werd naar de aarde. Het vraagstuk in het conflict is niet veranderd.
Na de dood van Christus was Satan ontmaskerd wat zijn ware intentie was.
Christus openbaarde aan het universum het ware liefdevolle karakter van
God. Christus toonde dat God Zijn vijanden lief had; Hij toonde de andere
wang en onderwierp Hij Zichzelf deemoedig aan de meest afschuwelijke
dood zonder enige zelfverdediging. Satan en de behandeling van zijn agenten
tenopzichte van Christus op aarde openbaarde zijn ware karakter. Hoe
Christus God openbaarde toonde Hem compleet tegenovergesteld hieraan,
daarom door de dood van Christus vernietigde Hij het koninkrijk van hem die
de macht van de dood had.
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij
eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de
macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen,
Hebreeën 2:14 (HSV)
De Farizeeën waren geïnfecteerd met Satan's idee van gerechtigheid. Dit is
ook de reden dat zij wensten Christus om te brengen. Christus trachte hen
niet om te brengen, noch dreigde Hij hen te doden.
En de hogepriester stond op en zei tegen Hem: Antwoordt U niet?
Wat getuigen dezen tegen U? (63) Maar Jezus zweeg. En de
hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God,
dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. (64) Jezus
zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan
zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de
kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.
(65) Toen scheurde de hogepriester zijn kleren en zei: Hij heeft
God gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu
hebt u Zijn godslastering gehoord. (66) Wat denkt u? En zij
antwoordden en zeiden: Hij is schuldig en verdient de dood.
Mattheüs 26:62-66 (HSV)
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Wanneer Jezus het Sanhedrin van Zijn komst in heerlijkheid vertelt, zegt Hij
slechts dat zij Hem zullen zien. Daarop veroordeelt het Sanhedrin Christus ter
dood. Het contrast is sterk. Het bewijs is daar voor hen die het zoeken. Gods
gerechtigheid eist geen dood, het is eerder Satan's gerechtigheidssysteem
die dit doet. God staat het toe dat Zijn Zoon moet omkomen om daarmee de
haat van Satan en zijn koninkrijk's gerechtigheidssysteem te openbaren.
Binnen deze context is het kruis omgevormd in haar betekenis. God eiste de
dood van Christus niet om de wraak van gerechtigheid te stillen; wij als
mensheid hebben een wet geschreven in ons hart dat de dood eist voordat
vergeving geëffectueerd kan worden.
Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van
mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet
van de zonde, die in mijn leden is. (24) Ik ellendig mens, wie zal
mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Romeinen 7:23-24
(HSV)
Wil je bevrijdt worden van deze wet van de dood? Wil je bevrijdt worden van
het rechtssysteem dat de dood eist van de overtreder. Kijk op Jezus aan het
kruis en zie de losprijs waarvan we allen begrepen dat het vereist was om
gerechtigheid te rechtvaardigen. Het was Satan's gerechtigheid dat was
rechtvaardigd aan het kruis, omdat hij de ontvoerder is die de harten van de
kinderen van God gestolen heeft en een losprijs eiste. Wij die ontvoerd zijn
geloofden de ontvoerder dat de enige weg voor ons, om bevrijdt te worden,
was om de losprijs van de dood te betalen. God bepaalde niet de losprijs,
Satan deed dat.
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7. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd
heeft
Binnen het kader dat Jezus sterft, om Satan's gerechtigheidsideeën te
bevredigen, om het daardoor voor de mensheid acceptabel te maken dat
God ons wil vergeven, maakt ons gereed om Jezus woorden te gaan
onderzoeken betreffende de koperen slang op de paal.
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet
de Zoon des mensen verhoofd worden, Johannes 3:14 (HSV)
Voor veel Bijbel studenten is de parallel tussen Jezus Die gekruizigd is en de
slang die verhoogd is op de paal, vrij mysterieus. Hoe zijn deze twee nu
verbonden?
Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee.
Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar
onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. (5)
Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit
Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want
hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer
van dit waardeloze brood. (6) Toen zond de Heere gifslangen
onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit
Israël. (7) En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij
hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heere en tegen
u gesproken. Bid tot de Heere dat Hij de slangen van ons
wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. (8) En de Heere zei
tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak.
Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven,
als hij daarnaar kijkt. (9) Toen maakte Mozes een koperen
slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang
iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven
bleef. Numeri 21:4-9 (HSV)
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De reden dat de slangen kwamen is omdat door hun gemopper het volk hun
muur van bescherming afbraken:
Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Wie een gat slaat in een
muur, een slang zal hem bijten. Prediker 10:8 (HSV)
Degenen die God eren door Zijn geboden te houden hebben de bescherming
van Gods engelen. Wanneer mensen voortdurend Zijn geboden overtreden,
daar zijn de engelen niet meer in staat om hen zo gemakkelijk te beschermen.
De engel van de Heere legert zich rondom hen die Hem vrezen,
en redt hen. Psalm 34:8 (HSV)
Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer, wie leeft naar zijn
wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Psalm 111:10 (NBV)
God heeft de slangen niet gestuurd, maar Hij stond het toe, omdat Zijn
engelen niet meer in staat waren hen te beschermen, omdat zij Gods
geboden hadden overtreden. Het volk dacht echter dat God de slangen had
gestuurd. Hun begrip van gerechtigheid is dat de overtreder gestraft moet
worden, daarom dachten ze dat God hen ombracht, vanwege hun zonden.
Mozes kreeg het bevel om een messing of bronzen slang te maken (Engelse
Bijbel vertalingen geven messing of brons weer als gebruikt metaal,
Nederlandse vertalingen geven koper als metaal weer. In dit boek blijven we
de Engelse intepretatie volgen). Dit metaal is belangrijk omdat het niet een
metaal is die van nature in de grond zit. Het is een legering van twee metalen
geschapen bij God en dat zijn bij messing: koper en zink en bij brons: koper
en tin. Het was één van Kain's zonen die brons ontwikkelde.
Ook Silla bracht een zoon ter wereld, Tubal-Kaïn; hij was smid
en werd de stamvader van allen die brons en ijzer bewerken. De
zuster van Tubal-Kaïn was Naäma. Genesis 4:22 (NBV)
Brons is een door mensen gemaakte metaal van elementen die God heeft
gecreëerd en zijn samen gefuseerd. Brons is een metaal dat soms een
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negatieve implicatie heeft in de Schrift. In de lijst van vervloekingen voor
ongehoorzaamheid noemt de Bijbel het volgende:
Uw hemel, die boven uw hoofd is, zal van brons zijn, en de aarde,
die onder u is, zal van ijzer zijn. Deuteronomium 28:23 (HSV)
Na het opsommen van de afvalligheid van Israël en hun overtredingen van
de wet, vertelt God hen:
Mensenkind, het volk van Israël is mij niet meer waard dan
de slakken die overblijven wanneer koper en tin, ijzer en lood
samen in een over worden gesmolten; niets dan schuim is ervan
over. Ezechiël 22:18 (NBV)
De slang die gemaakt was van brons vertegenwoordigd de gerechtigheid van
de slang, gemaakt met mensenhanden. De slang is een symbool van Satan.
En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude
slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld
misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen
werden met hem neergeworpen. Openbaring 12:9 (HSV)
Nadat enkele Israëlieten gedood waren door de slangen en zij zich bekeerden
van hun morren, hadden ze een geloof dat hun zonden waren verholpen. Zij
erkenden de opgeheven slang als hun verderver voor hun zonden. Diegenen
die gedood waren, waren een offer voor hun zonden. Door dit
mensgemaakte of brons idee, was God in staat hun te leren dat zij vergeven
konden worden voor hun zonden en daardoor genezen waren. Zij konden
niet bevatten dat hun gerechtigheids-idee van Satan was, daarom gebruikte
God hun gerechtigheids-idee en leidde hun tot bekering en genezing.
Op dezelfde manier, was ook Christus opgeheven en onderworpen aan de
gerechtigheid van de slang, om daardoor op het kruis te zien en geloven dat
we vergeven kunnen worden. Alleen door de dood van de Zoon van God
konden wij als menselijk ras geloven dat God ons wilde vergeven en daarvoor
is dit de losprijs om ons verstand te verlossen.
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In onze natuurlijke staat, verschafte Jezus een plaatsvervangende verzoening
voor onze zonden. Deze verzoening is gesymboliseerd door de bronzen slang,
omdat dit de losprijs van de ontvoerder is, voor onze vrijheid. Het is niet een
hemelse creatie, maar een menselijke creatie, zeer specifiek in de lijn van
Kaïn.
In dit hoofdstuk hebben wij een compleet nieuwe benadering leren kennen
om de reden te begrijpen waarom Christus moest sterven voor onze zonden.
De Christelijke kerk is onvermurwbaar dat God de dood verlangde van Zijn
Zoon voor onze verlossing. De heilige schrift verklaard ons dit duidelijk:
U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer, U
hebt Mijn oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt U niet
geëist. Psalm 40:7 (HSV)
God verlangde deze dood niet, maar Hij wist als we eens zijn gevallen in de
handen van Satan, dat Hij ons niet kon overtuigen dat Hij ons vergeven zal,
tenzij Zijn Zoon in onze plaats zou sterven.
Als God de dood van Zijn eigen Zoon zou verlangen, dan zou het offeren van
offerandes voor altijd gekroond worden in de aanbidding van God. Echter het
tegenovergestelde is de realiteit. Door de dood van Christus het hele principe
van het offeren van offeranden voor zonden houdt op te bestaan.
Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang.
Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen
ophouden. Daniël 9:27a
Christus zou een einde maken aan slachtoffers. Christus was verhoogd en Hij
heeft alle mensen tot Zich getrokken (Johannes 12:32). Als eens ons systeem
van brons-gerechtigheid is bevredigd en wij vergeving hebben geaccepteerd
kunnen we de Geest van God ontvangen om in ons te wonen en ons verstand
zal stansformeren. We zijn niet meer onder een tuchtmeester. Als ons
verstand eens is getransformeerd hoeven we niet langer de Rots te slaan
maar hoeven we alleen maar te spreken tot de Rots.
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Neem de staf en roep de gemeenschap bijeen, u en Aäron, uw
broer, en spreek voor hun ogen tot de rots, en die zal zijn
water geven. Zo zult u water voor hen voortbrengen uit de rots,
en u zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Numeri 20:8
(HSV)
Helaas deed Mozes het niet volgens Gods instructie, met slechts tot de rots
te spreken. Het gemopper van het volk ergerde Mozes en hij gaf het symbool
van slachtoffers weer in de het slaan van de rots en daarmee hield hij de valse
voorstelling van gerechtigheid in stand en hoe die bevredigd moet worden.
Dat is ook de reden dat God Mozes eerst moest laten sterven alvorens naar
de hemel te gaan. Het volk moest inzien dat dit idee verkeerd was. Zij dienden
in te zien dat God wilde dat zij zullen spreken met Hem en eenvoudig voor
vergeving dienen te vragen zonder dat er iets geslagen moet worden.
Deze zwakheid van de mens verandert niet het ontwerp van God. Feitelijk
werkt Hij met ons gerechtigheidssysteem om ons tot Christus te brengen.
Binnen het kader van de geslagen rots, trekt God ons naar het geloof dat we
zijn vergeven en het levenswater vrijelijk uit de Rots, Christus Jezus, gutst.
en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij
dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die
rots was Christus. 1 Korinthe 10:4 (HSV)
Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij
uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. (25) Maar nu het
geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester.
Galaten 3:24-25 (HSV)
Het dienstwerk gegeven aan Mozes voor een hardnekkig volk was om de
menselijke zondigheid te vergroten in de spiegel van Gods wet.
Als nu de bediening van de dood, met letter in stenen gegrift, in
heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht
van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van
55

zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden. 2 Korinthe 3:7
(HSV)
Het is een glorieus iets voor een mens dat hij zijn eigen zondigheid inziet. De
natuurlijke mens is blind voor zijn eigen kwaadaardigheid, maar de wet door
Mozes gegeven maakt ons wakker om onze grote behoefte te zien voor de
blijde boodschap in Christus. Het is deze gezegende spiegel dat ons onze
verloren conditie openbaart. Zonder deze spiegel kunnen we niet gered
worden, anders zouden wij niet onze hachelijke staat erkennen.
Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid
zijn er door Jezus Christus gekomen. Johannes 1:17 (HSV)
Natuurlijk is de genade van Jezus al van voor de grondlegging van de wereld
ter beschikking geweest en ook wij vandaag de dag hebben deze spiegel
nodig zodat ons deze hopeloze conditie kan onderwezen worden.
Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping,
niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn
eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus
Jezus voor de tijden der eeuwen, 2 Timotheüs 1:9 (HSV)
Beide de wet en het evangelie hebben samen gewerkt vanaf het begin van
de val van de mens tot de huidige dag. Beiden zijn nodig om de mens te
herstellen tot de compleet herstelde relatie met God.
Het verhaal van de bronzen slang is voor vele redenen belangrijk. Het toont
ons dat Christus verhoogd was om aan de eis van een gerechtigheidsprincipe
te voldoen, geïntroduceerd door Satan en aanvaard bij de mensheid. Op
hetzelfde moment als we het brons traceren met het heiligdom als het
middelpunt van Israëls eredienst, dan ontdekken we verdere bewijzen dat
onze geliefde Vader niet de wens had voor Zijn Zoon dat Hij moest sterven,
maar eerder dat Hij Zijn Zoon voor ons opgaf zodat wij zouden kunnen
geloven.
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Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor
ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen
schenken? Romeinen 8:32 (HSV)
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8. O God, Uw weg is in het heiligdom
Als kind herinner ik me dat ik de taak op mij had genomen om de Bijbel
helemaal door te lezen. Toen ik bij Exodus was vond ik het taaie stof om te
lezen. Het lezen van al deze instructies voor het bouwen van Gods heiligdom
was extreem langdradig voor een 12 jarige. Echter er zijn in deze instructies
waardevolle waarheden die het evangelie aan ons verklaart. Zoals we weten,
een afbeelding verwoordt duizend woorden, hier zijn enkele beelden die ons
een vluchtig overzicht geven van het heiligdom.
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Het is interesant te bekijken welke metalen gebruikt zijn voor de
vervaardiging van het meubilair van het heiligdom.
Meubelstuk

Gebruikt metaal

Locatie

Offeraltaar

Brons/koper*

Voorhof

Wasvat

Brons/koper*

Voorhof

Kandelaar

Goud

Heilige

Tafel met toonbroden

Goud

Heilige

Reukofferaltaar

Goud

Heilige

Ark van het verbond

Goud

Allerheiligste

*Afhankelijk van de gebruikte Bijbelvertaling

De muren van de tabernakel waren gemaakt van gouden platen
samengehouden in voetstukken van zilver.
Ook moet u voor de tabernakel de rechtopstaande planken maken
van acaciahout. (16) De lengte van een plank moet tien el zijn, en
anderhalve el de breedte van elke plank. (17) Elke plank moet
twee pinnen hebben, zodat ze met elkaar verbonden kunnen
worden. Hetzelfde moet u met alle planken van de tabernakel
doen. (18) Dan moet u de planken voor de tabernakel maken,
twintig planken voor de zuidzijde. (19) Dan moet u veertig
zilveren voetstukken onder de twintig planken maken; twee
voetstukken onder de ene plank voor zijn twee pinnen, en twee
voetstukken onder de andere plank voor zijn twee pinnen. ... (29)
Vervolgens moet u de planken met goud overtrekken en de
ringen daarvan – als houders voor de dwarsbalken – van goud
maken; ook moet u de dwarsbalken met goud overtrekken.
Exodus 26:15-19, 29 (HSV)
De binnen gordijnen gebruikt in de tabernakel werden samengehouden met
goud, terwijl de buiten gordijnen van de tabernakel werden samengehouden
met brons.
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De tabernakel moet u vervolgens maken van tien tentkleden, van
dubbeldraads fijn linnen en blauwpurperen, roodpurperen en
scharlakenrode wol. U moet ze maken met cherubs erop, werk
van een kunstenaar. … (6) Dan moet u vijftig gouden haken
maken en met die haken de tentkleden aan elkaar vastmaken,
zodat de tabernakel één geheel is. Exodus 26:1, 6 (HSV)
Ook moet u kleden van geitenhaar maken voor een tent over de
tabernakel: elf tentkleden moet u daarvan maken. … (11)
Vervolgens moet u vijftig koperen haken maken en u moet de
haken in de lussen aanbrengen en de tentdelen zo aan elkaar
vastmaken dat ze één geheel vormen. (12) Het loshangende deel
van wat overblijft van de kleden van de tent, namelijk het halve
tentkleed dat overblijft, moet aan de achterkant van de tabernakel
overhangen. Exodus 26:7, 11-12 (HSV)
Degenen die geheiligd zijn door het evangelie hebben alle brons verwijderd
uit hun karakter. Hun woorden zijn oprechte woorden.
Een woord op het juiste moment gesproken, is als gouden appels
in zilveren schalen. (12) Zoals een gouden oorring en een
halssieraad van fijn goud, zo is een wijze vermaner voor een
luisterend oor. Spreuken 25:11-12 (HSV)
De buiten gordijnen van de tabernakel dat bestaat uit brons, representeerd
ons vlees. Deze bronzen draden zullen gezuiverd worden bij de tweede
komst, wanneer onze vergankelijke lichamen onstervelijkheid zullen
aandoen.
Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst
sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, (52) in een
ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het
einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden
worden opgewekt met een onvergankelijke lichaam en zullen ook
wij veranderen. (53) Want het vergankelijke lichaam moet
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worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke
lichaam met het onsterfelijke. 1 Korinthe 15:51-53 (HSV)
De hemelse stad zal van puur goud zijn gemaakt, wat de karakters van
degenen representeerd die daar wonen.
De muur was gemaakt van jaspis, en de stad zelf was van zuiver
goud, helder als glas. Openbaring 21:18 (HSV)
Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur
gelouterd is, en u zult rijk zijn; … Openbaring 3:18 (HSV)
Zoals we in het vorige hoofdstuk al opmerkten, brons is een menselijk
product (Genesis 4:22). Het vertegenwoordigt een poging het samen smelten
van dingen van God volgens het denken van mensen. De weg tot God is in
het tabernakel. Als we vooruitgaan van het binnenhof naar het heilige der
heilige, dan is het brons eruit gezuiverd en alleen goud en zilver blijft over.
Als we vooruitkomen in het christelijke leven, dan dienen wij het voorhof
achter ons te laten, omdat het overblijft voor de heidenen.
Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de
opdracht: Neem de maten op van Gods tempel en van het altaar,
en tel degenen die God daar aanbidden. (2) De voorhof buiten
de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is
bestemd voor de heidenen, die de heilge stad tweeënveertig
maanden lang zullen vertrappen. Openbaring 11:1-2 (NBV)
Het voorhof is er omwille van de heidenen. Het is de plaats waar zondaren
het verontreinigen met het bronze denken bij de eerste kennismaking met
het evangelie. Het offeraltaar vertegenwoordigt het kruis van Christus. Het
kruis is vertegenwoordigd bij het bronzen metaal. Het is dus een onderdeel
door de mens gemaakt; het is iets dat mensen nodig hebben waarin ze hun
gerechtigheidsprincipe kunnen herkennen. Nadat we het kruis ondervinden,
veroorzaakt God dat onze zondigheid uitvergroot wordt in de spiegel die we
vinden in het bronzen wasvat.
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Men maakte het bronzen wasbekken en het bronzen onderstel, en
gebruikte hiervoor de spiegels van de vrouwen die bij de ingang
van de ontmoetingstent samengestroomd waren. Exodus 38:8
(NBV)
Als mensen naar henzelf kijken in het licht van de wet, hun besef veroordeeld
te zijn vergroot tot het punt waar zij wanhopig zijn over hun leven. Wanneer
de Geest van Christus erbij komt, krijgen we een diep schuldgevoel over onze
zonden.
Wanneer Hij komt zal Hij de wereld duidelijk maken wat
zonde, gerechtigheid en oordeel is: Johannes 16:8 (NBV)
Voor degenen die werkelijk geloven dat God hun vergeeft, wanneer zij kijken
op de losprijs in hun uitzichtloze staat, op het moment ze naast het
offeraltaar staan, wordt genade naar hun toe uitvergroot en zij beginnen het
goud dat waar geloof in de ziel is te verwerven en wat verworven is in de
oven van verdrukking.
En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen
toenamen; maar waar de zonde toenam, werd ook de genade
steeds overvloediger. Romeinen 5:20 (NBV)
Als het goud van ons geloof toeneemt, is het brons van ons oude denken
eruit gelouterd, totdat uiteindelijk we niet meer vallen onder de veroordeling
van de zonden.
Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want
zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel
opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor
altijd gereinigd waren. Hebreeën 10:2 (HSV)
Dan is er geen gedachten aan het offeren van offerande meer, er is geen
slaan van de Rots meer, maar alleen het spreken tot de Rots.
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Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de
zonden herinnerd. (4) want het is onmogelijk dat het bloed van
stieren en bokken de zonden wegneemt. (5) Daarom zegt Hij
bij Zijn komst in de wereld: slachtoffer en graanoffer hebt U
niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt.
(6) Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet
behaagd. (7) Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij
geschreven – om Uw wil te doen, o God. (8) Daarvoor had Hij
gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor
de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd,
hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. (9)
Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij
neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te
zetten. (10) Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer
van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.
Hebreeën 10:3-10 (HSV)
Jezus stierf eens en voor altijd gesymboliseerd door een bronzen slang op
een bronzen altaar. Eens zijn wij echter gevuld met de Geest van het Kruis,
dat een totaal andere focus vergt. Het benadrukt het mooie zelfopoffende
karakter van Christus en de openbaring van het karakter van de Vader in
Hem. Het offeraltaar (slaan van de Rots) wordt ingeruild door het reukaltaar
(spreken tot de Rots). Het bloedvergieten op Golgotha wordt in de context
van het vergieten van het bloed in Gethsemane gebracht, waar Jezus het
werk dat Zijn Vader Hem gaf voltooide.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat
U Mij gegeven hebt om te doen. Johannes 17:4 (HSV)
Kijk omhoog en leef dierbare zondaar, God stuurde niet Zijn Zoon in de
wereld om de wereld te veroordelen (Joh. 3:16-17). Binnen het kader van het
gouden altaar stuurde God Zijn Zoon om Zijn karakter te openbaren en om
onze zonden op Zich te nemen, zodat wij mogen geloven in de vergeving van
God.
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Onze geliefde Vader stuurde niet Zijn Zoon om tot ons te zeggen: “dit is wat
Ik met jullie zou doen voor jullie zonden, maar Ik besloot in Mijn woede Mijn
Zoon inplaats van jullie te slaan.” Welke vader zou dat doen bij zijn kinderen?
Heroverweeg het kruis van het gouden domijn en zie iets zo waardevols dat
je zult huilen van pure vreugde.
Wanneer je het voorhof van brons verlaat en je het heilige van goud en zilver
betreed, dan zul je zien, dat Gods gerechtigheid heel anders is als die van de
mensen. Dit is aan ons geopenbaard:
Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid
zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal Hij
Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig. (8) Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten,
en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere. (9) Want
zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen
hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
(10) Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en
daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt
dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en
brood aan de eter, (11) zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond
uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal
doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen
waartoe Ik het zend. (12) Want in blijdschap zult u uittrekken
en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels
zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van
het veld zullen in de handen klappen. (13) Voor een
doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt
opkomen; en het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig
teken, dat niet zal worden uitgewist. Jesaja 55:7-13 (HSV)
Het is mijn ernstig gebed dat je het kruis van Christus in een breder en mooier
licht zult inzien, gezuiverd van de bronzen gerechtigheid van gevallen
mensen en gevallen engelen. Kom in het aangename licht van de liefde van
onze Vader, waar Zijn Agape heerst om de angst te verdrijven.
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Verbazingwekkende genade, hoe zoet is het geluid
Dat een stumper als mij verlost
Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden
Ik was blind maar nu kan ik zien
't Was genade dat leerde mijn hart te vrezen
En genade dat mijn vrees bevrijde
Hoe kostbaar verscheen die genade
Het uur ik geloofde voor het eerst
Door vele gevaren, zwoegen en strikken
We al gekomen zijn
't Was genade dat ons zover veilig heeft gebracht
En genade zal ons thuis brengen
Verbazingwekkende genade, hoe zoet is het geluid
Dat een stumper als mij verlost
Ik was eens verloren, maar nu ben ik gevonden
Ik was blind maar nu kan ik zien
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9. Selah
Aan mijn geliefde Verlosser, U kwam tot mij in de donkerheid van mijn zonde.
U verzekerde mij de vergeving van de Vader op een manier dat ik kon
begrijpen en accepteren. Ik treur over de pijn die U om mij moest lijden.
Vervuld met Uw Vader's medelijden trotseerde U de donkere nacht van deze
wereld om Uw arme verloren schapen te redden.
Hoe traag van hart zijn wij om de realiteit van wat U heeft gedaan te
begrijpen. Eeuwigheid kan de diepte van Uw liefde niet aan mij openbaren.
Het is en onuitputtelijke bron waarvan ik altijd zal drinken en nooit vermoeid
van haar smaak zal worden.
Het is mijn verlangen U te volgen, dierbaar Lam, waar u ook naartoe gaat. U
heeft mij gekocht met zo'n oneindige prijs. Alhoewel ik me soms zo
onwaardig voel van uw liefde, vertrouw ik dat U me nooit zal verlaten noch
mij zal opgeven. Hartelijk dank dat U mij Uw kostbare Geest heeft gestuurd
om mij te vertroosten en te zegenen.
Geliefde Heiland ik wens zeer dat diegenen die U aan mij gegeven heeft in de
boodschap van dit boek met ons zullen zijn in het koninkrijk van Uw Vader.
Ik voel Uw liefde voor hen in mijn hart en mijn grote wens is dat zij zalig
worden. Ik dank U dat ik Uw liefde kan ervaren voor uw kinderen en verenigd
zal zijn met U in Uw verlangen voor deze wereld, dat zij werkelijk Uw Vader
kennen.
Schenk mij uw geliefde Geest dat Ik U kan verheerlijken zoals U zo mooi voor
ons de Vader verheerlijkte. Manifesteer uzelf in ons vlees zodat de harten
van de mensen de verzoening met U kunnen ontvangen, want U heeft aan
ons het werk toebedeelt om mensen aan te sporen zodat zij verlangen naar
deze verzoening met U.
Schenk aan iedereen die dit boek leest de ogenzalf zodat de ware schoonheid
van het kruis gezien wordt en dat we allen ophouden angst te hebben om
gekruisigd te worden met U, dat elke knie zich voor U zal buigen en iedere
tong zal belijden dat U de Here bent tot verheerlijking van onze beminde
Vader.
In Uw kostbare naam Here Jezus,
Amen.
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My Beloved
Met echo’s uit het heiligdom, het lied van
Solomo en “The Pilgrim's Progress”, traceren we
een man's reis door obstakels, beproevingen en
uitdagingen, om te ontdekken, verkoopt alles, en
wordt verliefd op Jesus, de Zoon van de Vader.

Identiteits oorlog
Identiteits oorlog is een ontdekkings reis van onszelf.
Het is een uitnodiging om je waarden te leren in een
zuivere ralationele context. Dit boek openbaart de
principes dat je zal helpen te ontkomen aan de
prestatie gemotiveerde wereldse gedachtengang en
vrijheid te vinden in je belangrijkste relaties.

Life Matters
Alles wat we doen in het leven wordt beïnvloed door
ons geloof, waaruit onze waarden komen. In dit boek,
zal je de Bijbelse zienswijze vinden waar onze
waarden vandaan komen, met een focus op de rol die
familie relaties daarop spelen wanneer het erop
aankomt onze waarden te bepalen. Meegenomen in
een reis langs de menselijke geschiedenis leer je de
tegenstelling kennen tussen God’s familie koninkrijk,
waar ieder lid beschermd is in hun besef van
waarden, en Satan’s familie koninkrijk, waar ieder
individu zijn eigen waarden nastreeft. De inzichten van dit boek dienen je
leven te veranderen, als dit duidelijkheid schept in je eigen familie relaties,
en een beter begrip van de Vader en Zoon relatie.
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