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die aan Zijn bevelen denken, om die te doen. 19 De HEERE heeft Zijn troon in

Vergeving van zonden blijft een onderwerp waarover veel is nagedacht,
wat tegelijkertijd veel geld heeft opgeleverd dmv aflaat en biecht, maar
toch de mensen geen absolute zekerheid geeft. Vraag is of die zekerheid
van vergeving wel bestaat, en hoe deze verkregen wordt.
In brochure 477 is aan dit onderwerp reeds aandacht besteed, maar het
blijkt dat vergeving weinig wordt begrepen wat ermee wordt bedoeld.
In Psalm 103 wordt beschreven hoe JHWH is, barmhartig en
genadig, zie:
1 Een psalm van David. Loof JHWH, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn
heiligen Naam. 2 Loof JHWH, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;
4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en
barmhartigheden; 5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt
als eens arends. 6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die
onderdrukt worden. 7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den
kinderen Israëls Zijn daden. 8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig
en groot van goedertierenheid. 9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den
toorn behouden. 10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar
onze ongerechtigheden. 11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn
goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. 12 Zo ver het oosten
is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons. 13 Gelijk zich een

de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet,
gehoorzamende de stem Zijns woords. 21 Looft den HEERE, al Zijn
heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet! 22 Looft den HEERE,
al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn
ziel!

De Psalmist toont hier niet het beeld van een God die vergeving schenkt
op grond van een bloedig mensenoffer, waardoor Zijn wraakgevoelens
zouden zijn geblust. Wie deze mooie psalm rustig leest en op zich in laat
werken, krijgt een brok in de keel vanwege Gods liefde en
barmhartigheid jegens ons mensen. Wij zullen eerst bezien wat het
christelijke standpunt is met betrekking tot vergeving:
Vergeving is een centraal thema in het christelijk geloof. De Heer Jezus
gaf regelmatig onderwijs hierover. En terwijl Hij stierf, vergaf Hij de
mensen die Hem kruisigden. Jezus gaf zelfs Zijn leven om daarmee
vergeving mogelijk te maken. Nadat we Gods vergeving hebben
ontvangen, worden we opgeroepen om anderen te vergeven. Christenen
die kiezen om te vergeven zijn vrije christenen, en vrije christenen
groeien en kunnen door God gebruikt worden om andere mensen te
zegenen.
Een heel ander geluid komt af van het Sjilo-genootschap:

vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die
Hem vrezen. 14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij
stof zijn. 15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds,

Vergeving: Van het Sjilo-genootschap uitgave nr.1 3329 AE

gerechtigheid aan kindskinderen; 18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en

Citaat: Het brengen van dierenoffers wordt, en dat niet alleen door
dierenliefhebbers, vluchtig weggeschoven als een antiek gebeuren dat in
onze moderne, verfijnde beschaving geen enkel bestaansrecht meer heeft.
De afwijzing heeft er mee te maken dat, op een enkele uitzondering na,
de aardbewoner hoegenaamd niet op de hoogte is met de betekenis van
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alzo bloeit hij. 16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar
plaats kent haar niet meer. 17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van
eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn

Vergeving van zonden

No.1051

het ritueel. Kijk maar eens naar de voorstellingen daarover: op plaatjes
waarop men een ‘offer van Israel’ afbeeldt, zie je geregeld dat er een
schaap op een altaar ligt, dat weerzinwekkend traag door vuur lijkt te
worden verteerd. Zulke inzichten dient men met enige korrels zout te
bekijken. Op ons ‘altaar’ heeft namelijk nooit een rund of een geit of een
schaap zijn laatste rustplaats gevonden.
Onbegrip
Over de bedoeling van de handeling grijpt men bovendien de plank stevig
mis. Velen denken graag dat het offer vooral gebracht werd tot
vergeving van zonden. Dit is een misvatting. In werkelijkheid heeft de
aanbieding hoegenaamd niets met overtredingen te maken. Van zonden
kom je niet af; ook niet door ze af te kopen met geld in een offerbus of
door een bedragje over te maken. Hoewel het gemakkelijker is dan het
slachten van een zielig schaap, raak je tenslotte wel je geld kwijt; niet je
zonden. Overtredingen worden niet vergeven. Die moeten goedgemaakt
worden.
Verzoening
Hoe zit het met begane zonden? Zonde is een zwaar woord: er wordt
meestal een overtreding van de wet mee aangeduid. Voor de verzoening
of vergeving van zulke zonden is het mizbéach niet bedoeld. Als er sprake
is van een wetsovertreding, is daar zelfs geen verzoening voor mogelijk.
Een bewuste overtreding moet onderling of middels de rechter worden
gecorrigeerd. Wie steelt, ontvangt geen verzoening: de dief moet het
ontvreemde terug betalen met een boete. En ja, wie opzettelijk een
medemens vermoord, moet gedood worden. Zonden hebben de
eigenschap dat ze niet kunnen worden toegedekt; niet worden
kwijtgescholden en dat ze niet kunnen worden overgedragen.
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Met zonden heeft een mizbéach in geen geval iets te maken. Slechts een
ongeweten ongeschiktheid kan op deze wijze worden toegedekt.
Kun je het dierenoffer in de moderne tijd vervangen door een
geldbedrag? Nee, geld vergoedt wel maar verzoend niet. Uitsluitend met
het bloed van de aanbieding is verzoening mogelijk. Zonder
bloedspatting kun je de almacht Jehoewá niet zonder risico benaderen en
kun je de vuurbond niet continueren. Een vergissing kan bloedlink zijn.
Mosjè J. Wetberg, OSG. Israëlitische Sjilo Gemeente ‘Beet Sjilo’ te
Amsterdam
Deel uw denken met Mosje J. Wetberg ZGS
313. Het is voor christenen de gewoonste zaak van de wereld. Voor hen
is het geen vraag of de straf voor een misdaad door een ander kan worden
uitgezeten. Je kunt, althans volgens hun zienswijze, een ‘zonde’ begaan
- wat onontkoombaar is omdat je van nature een zondig mens bent - maar
gelukkig is de boete voor die zonde bij voorbaat al uitbetaald door een
onschuldige Jood. De vervangende straf wordt dankbaar geaccepteerd:
net als een vorst of een diplomaat word je als het ware onschendbaar.
Is een vervangende straf eerlijk? Nee, het is beschamend
onrechtvaardig. Zelfs als een ruimhartige Jood zich tweeduizend jaar
geleden vrijwillig heeft aangeboden om de levenslange straf van alle
mensen uit te zitten, zou een gewetensvol mens toch niet toestaan dat wie
dan ook zijn boete betaalt? Is het niet eerlijker om degene die zich brandt
op de blaren te laten zitten? Om niet een ander zijn kastanjes uit het vuur
te laten halen? De vervangende boetedoening is nog altijd een veel te
populair dogma.
Mosjè, de dienaar van Jehoewá, was geen kerklid maar hij dacht wel
na over de vervanging. Wat was het
geval? Een deel van zijn pas bevrijdde
volk had een overtreding begaan door een
‘gouden kalf’ te maken. Jehoewá werd
door die snode daad zo emotioneel dat hij
het wel welletjes vond. Weg met dat volk
en leve Mosjè. Waarop Mosjè voor het
volk opkomt met woorden van
opoffering: ‘Als u ze niet langer kunt
6
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verdragen, wis mij dan maar uit het boek dat door u is geschreven.’
Inderdaad, deze onschuldige man wil de gevolgen dragen voor wat
anderen hebben misdaan. Er is één verschil: de almacht van het ‘oude
verbond’ accepteert het offer niet. ‘Alleen degene die zich onvolkomen
tegenover mij gedraagt, wis ik uit mijn boek.’
Het is Jehoewá zelf; de absolute macht, die het zo bepaalt. Wie zondigt
moet zelf de gevolgen dragen. Na een beetje nadenken zie je best wel in
dat de uitspraak rechtvaardig is. De vervangende boetedoening; een
vervangend lijden of een vervangend sterven zijn laakbaar ondanks het
feit dat velen er graag in geloven. Deze rechtvaardigheid, die zo oud is
als de schepper van hemel en aarde, draagt, omdat de gevolgen geheel
voor je eigen rekening zijn, er aanmerkelijk toe bij dat je betrokken raakt
bij de ernst van een overtreding. Je hebt te maken met een heer en meester
die wil dat je er met alle aandacht voor zorgt, afstand te houden van
onvolkomenheid. Het is niet alleen mogelijk; het is niet alleen een
kwestie van leven en dood: de vlekkeloosheid is de diepe essentie van
onze verbondenheid met hem. Wij zondigen derhalve niet luchthartiger
omdat er geen gevolgen zijn; nee, wij zondigen niet en dan zijn er geen
gevolgen.
De gedachte dat alle mensen zondaren zijn, komt voor bij Paulus maar
niet bij Jehoewá. Dat de wet de zonde leert kennen staat in de
Heidelbergse Catechismus maar niet in ons verbondsboek. Onze wet is
niet bedoeld om zonde te ontdekken, maar om die te voorkomen. De kreet
van Paulus is aangegrepen om gelovigen te binden aan het instituut dat
alleen de macht zou hebben om de overdracht van de schuldige naar de
onschuldige te effectueren. Het zou best aardig zijn om in onze tijd,
waarin we meer gelegenheid hebben om na te denken zonder direct op
een brandstapel terecht te komen, ons eens los te maken van
onrechtvaardige leerstellingen. (Tot zover Mosje Wetberg)
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verdraagzaamheid en vergeven, paresia en aphesia in het Grieks.
Coccejus speelde hier met Voetius een grote rol in.
Vergeven is volgens de christelijke opvatting zoveel als de ontstane
schuld kwijtschelden om de geschonden relatie te herstellen. Dat hoeft
niet per se te zijn vanwege enige verdienste van de ander, maar louter uit
gunst. De vraag hierbij is of er sprake kan zijn van plaatsvervangende
boetedoening? Met de vraag hoe de christelijke leer van verzoening door
voldoening is ontstaan? Volgens het Sjilo-genootschap –en daar pleit de
Torah voor- kunnen overtredingen van de Wet niet worden vergeven,
maar dienen ze goedgemaakt te worden, Een ander kan onze zonden niet
vergeven, noch goedmaken. De mens die zondigt, die zal sterven,
Ezechiel 18.
De Baptisten-predikant J.W. Sarles uit Brooklyn stelde het volgende:
“Dat alle volwassen heidenen, die sterven zonder de kennis van het
Evangelie, eeuwig verdoemd zouden zijn. Zo niet, dan stort het hele
gebouw van de geopenbaarde christelijke godsdienst in elkaar”.

Wat is vergeven?
Vergeven is het wegnemen van een hindernis. Het Hebreeuwse woord
‘nasa’ betekent ‘opheffen’. EN sjalach betekent loslaten, vrij laten gaan,
het vrijkomen van de persoonlijkheid. Er is in de tijd na de Dordtse
vaderen veel onenigheid geweest
over het verschil tussen

De leer van de eeuwige verdoemenis van
mensen die nooit in hun leven het Evangelie
over Jezus zouden hebben gehoord, is een
monsterachtige leer. Daarbij is de leer van een
lijfelijke duivel, welke door de kerkvaders is
bedacht en overgenomen uit andere religies,
een leer om angst aan te jagen, door deze
figuur als een soort afgrijselijke boosdoener
voor te stellen. Wie deze leer aangaande het
bestaan van een lijfelijke duivel ontkent,
Figuur 1 ooit gezien?
wordt geacht de zonde tegen de heilige Geest
te bedrijven. De geestelijken zien het wel in
dat wanneer zij de duivel of satan als persoonlijke entiteit loslaten, ook
het dogma van Jezus als tweede persoon van de godheid eenzelfde lot zal
beschoren zijn.
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De goddelijkheid van Jezus is gebaseerd op het gegeven dat er een
gevallen aartsengel zou zijn. Ventura stelt dat wij Jezus hebben te danken
aan het feit van het bestaan van de duivel. Zonder de duivel zouden wij
geen zaligmaker en christendom hebben. Calvijn leerde dat de zonde de
noodzakelijke oorzaak is van het grootste goed. Het doden van Jezus aan
een kruis was de grootste misdaad der wereld, die echter nodig was om
hen die voorbeschikt waren tot het eeuwig heil te redden. Luther riep het
uit: “O. gezegende zonde, waaraan wij zulk een verlosser hebben te
danken”.
Het dogma van de duivel is gebaseerd op 1Johannes 3:8 en Openbaring
12:7, Zacharia 3:1-2, Job 1 en Genesis 1-3. Geen duivel, dan ook gaan
Jezus, is het gronddogma der christelijke kerk. De duivel der kerk is de
voornaamte erfenis van de Romeinse Cybele en Egyptische Set. Zie onze
brochure 331, 498, 627 over de duivel

de hel als zijnde ‘verworpenen’, volgens de christelijke visie zoals in de
drie formulieren van enigheid aangegeven. De christenen zouden wel
vervult moeten zijn met schaamte over hun zonden, maar er wordt niet
gesproken over diep of waarachtig berouw en tot zichzelf komen. Ja,
men is wel dankbaar dat iemand anders het vuile werk voor hen zou
hebben opgeknapt, zodat zij vrijuit zouden kunnen gaan. Dit alles berust
echter op zelfmisleiding, zoals duidelijk in deze brochure uiteengezet.
De mens die zondigt, die zal sterven. Een ieder dient zijn eigen
ongerechtigheid te dragen,
Ezechiel 18: 20 De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet
dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de
ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op
hem zijn, en de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn.
Ook in Deuteronomium 24:16 en 2Kronieken staat hetzelfde:

Het toegangsbewijs dat volgens de christelijke kerk wordt vereist bij de
Hemelpoort om toegelaten te worden, is het bloed van Jezus. Er zou
genoeg vergeving zijn voor iedereen. Er zouden geen hopeloze gevallen
zijn, denk aan Manasse. Het offer van Jezus zou genoeg zijn, toereikend
voor alle zonden. Volgens de NGB is het een Godslastering te zeggen dat
het bloed van Jezus niet genoeg is.

In Numeri 14 staat over de vergevingsgezindheid van JHWH het
volgende:
Numeri 14:17 Nu dan, laat toch de kracht van JHWH groot worden, gelijk
als Gij gesproken hebt, zeggende:
18 JHWH is lankmoedig en groot van weldadigheid, vergevende de
ongerechtigheid en overtreding, die den schuldige geenszins onschuldig
houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, in
het derde en in het vierde lid.
19
Vergeef
toch
de
ongerechtigheid dezes volks, naar
de grootte Uwer goedertierenheid,
en gelijk Gij ze aan dit volk, van
Egypteland af tot hiertoe, vergeven
hebt!
20 En JHWH zeide: Ik heb hun
vergeven naar uw woord.
Zie tevens Leveticus 26:39-43.

Het christelijke standpunt inzake vergeving
“”Wij gedenken dat de Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en zijn
bloed gegeven heeft voor de zijnen. In grote liefde voor ons heeft hij zich
geofferd, zodat wij niet zouden sterven maar leven. Het avondmaal richt
onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer. Het vervult ons met
schaamte om onze zonden, maar ook met dankbaarheid om zijn
verzoenende liefde.””
Hierboven staat het christelijke standpunt weergegeven inzake
vergeving, verzoening en plaatsvervanging. Jezus –indien hij echt zou
hebben bestaan- zou zichzelf geofferd hebben voor de zijnen. Dat betreft
dus een kleine aparte groep zogenaamde uitverkorenen. De rest gaat naar
9

Hieronder de website en het boek over Religieuze Ervaringen:
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https://books.google.nl/books?id=LB5Pa3r2RBMC&pg=PA159&lpg=PA159&dq=zelf
overgave&source=bl&ots=FCkvbu0Fl_&sig=ZefZrXazsjOm0lYzfHZx3Cnis3A&hl=nl
&sa=X&ved=0ahUKEwiR_4W22qjUAhXQIlAKHeZaBFw4ChDoAQg4MAQ#v=onep
age&q=zelfovergave&f=false

De christelijke kerk –met name Anselmus- is met het dogma van de
plaatsvervanging door middel van een middelaar gekomen, waardoor de
mensheid zou zijn losgekocht –althans een zeker klein deel daarvan- de
middelaar die voor ons de vloek zou zijn geworden, waardoor wij vrij
ervan zouden zijn geworden. Vloek is in het Hebreeuws Alah, en deze
vloek heeft bij onschuld geen ernstige gevolgen. Qillel wijst op iemand
veracht maken, verwerpen, en Arar is een vloek die het leven verlamt.
Een ander kan voor ons geen vloek worden. Een ander kan in onze plaats
de vloek die op ons zou rusten niet overnemen. Dat is volgens Ezechiel
18 onmogelijk. Vandaar dat Jezus niet het hele verleden van de zondaren
ongedaan kan maken door een zogenaamde vergeving te schenken die
ons verstand te boven gaat, een mysterie zou zijn. Dat noemt men dan
‘genade’. Jezus zou de losprijs
betaald hebben, waardoor mensen
die in hem geloven het Rijk Gods
zouden binnen mogen gaan.
Wanneer
Jezus
inderdaad
historisch zou zijn en een losprijs
betaald zou hebben, dan zou God
als Verlosser niets meer te
vergeven hebben, want waar
afbetaald is, is geen vergeving
meer noodzakelijk. Volgens Jesaja
48:17 is JHWH de enige Verlosser van Israel. Voor Paulus is Jezus dan
ook niet een historisch persoon, maar een belichaamt denkbeeld.
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godsdienst blindelings op de geestelijkheid en nooit op hun eigen
verstand vertrouwen, in alle eerlijkheid schijnen te koesteren. Hoe
vreemd en onlogisch is deze leer der boetedoening. Wij stellen voor het
met de christenen het Boedhistisch standpunt te bespreken, en terstond
aan te tonen door welk een reeks van sofisterijen, die gericht zijn op het
ééne doel, - het kerkelijk juk nog vaster op de nek van het volk te leggen
– het aanvaarden ervan bij wijze van goddelijk bevel tenslotte is
teweeggebracht, en ook dat het één van de verdefelijkste en meest
demoraliserende leeringen is.
De geestelijkheid zegt: Het doet er niet toe welke reusachtige misdaden
wij tegen de goddelijke of menselijke wetten hebben bedreven, als wij
slechts geloven in de zelf-opoffering van Jezus tot verlossing van de
mensheid, zal zijn bloed alle smetten uitwissen. Gods barmhartigheid is
grenzeloos en onpeilbaar. Men kan zich onmogelijk een menselijke
zonde indenken, die zo vloekwaardig is, dat die van te voren voor de
verlossing van de zondaar betaalde prijs haar niet uit zou wissen, al ware
zij ook duizenmaal erger. En verder is het nooit te laat berouw te hebben.
Al wacht de zondaar tot de laatste minuut van het laatste uur van den
laatsten dag van zijn sterfelijk leven, om met verbleekte lippen de
geloofsbelijdenis te uiten, dan kan hij nog naar het paradijs gaan; den
stervenden dief heeft het gedaan, en evenzo kunnen anderen het, die even
gemeen zijn. Zo beweert de kerk.

“Wij hebben ons dikwijls verwonderd over de vreemde denkbeelden over
God en Zijn rechtvaardigheid, welk die christenen, die voor hunnen

….. Doch te beweren dat iemand zijn medemens kan kwaaddoen, doden,
het evenwicht van de maatschappij en natuurlijke orden der dingen
verstoren, en dan – uit lafheid, hoop of gedwongen, dat doet er niet toe –
vergiffenis erlangen door te geloven dat het storten van het ééne bloed
het andere gestorte bloed uitwist, dat is belachelijk. Kunnen de gevolgen
van een misdaad ongedaan worden gemaakt, al heeft men de misdaad
zelve ook vergeven? De gevolgen van een oorzaak zijn nooit tot de
grenzen van de oorzaak beperkt, en evenmin kunnen de gevolgen van een
misdaad tot den misdadiger en zijn slachtoffer worden beperkt. Elke
goede daad heeft, even goed als een slechte daad, gevolgen, die even
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In het boek Isis Ontsluierd deel 2, op p. 648 staat het volgende:
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duidelijk waarneembaar zijn als wanneer men een steen in kalm water
werpt. …………
In de gevangenis worden veel zogenaamde bekeringen gevormd. Deze
moordenaars met bebloede handen versloegen, gedreven door de
demonen van lust, wraakzucht, begeerigheid, dweepzucht of enkel
brutale bloeddorst, hun slachtoffers……..
Zij stierven en ontvingen natuurlijk – volgens de theologische logica de beloning voor hun vergrijpen. De moordenaar had er blijkbaar goed
aangedaan iemand te vermoorden, want nu kon hij na zijn ‘bekering’
ogenblikkelijk het paradijs binnen stappen. Het slachtoffer en zijn familie
achter zich latend in smart en ellende. Van deze afgrijselijke leer die
oorzaak is van drievierde der misdaden van zogenaamde christenen, dat
deze schrikwekkende oorzaken even monsterachtige gevolgen zullen
veroorzaken…. Etc (Tot zover Blavatsky: Isis ontsluiterd)).
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Zich bekeren is in het Hebreeuws ‘sjab’, wat een werkwoord is dat wel
meer dan 1000 maal voorkomt in de Bijbel. Het gaat om herstel en
omkeer ten goede. Deut.30:3. Het is de les voor Israel hoe het na verval
zich kan herstellen in latere zin. Samuel riep op tot directe bekering.
Daarbij wordt een symbolische handeling verricht, zoals het uitgieten van
water. Dat wijst naar het uitgieten van de versmolten ziel. Tijdens een
noodtoestand of krisis, die veroorzaakt was door afwijkend gedrag van
het volk, riep Samuel het volk op tot bekering. Er dient abrupt gebroken
te worden met het zondige gedrag, om tot JHWH terug te keren. De
bekering dient uit het gehele hart te komen, individueel én nationaal. Dan
volgt de belofte van herstel en redding. Jeremia 30:15.
Het verschil tussen bewuste en onwetende ‘zonden’

De kerk heeft de macht –zo beweert
zij- de zonden te vergeven, maar
waarom heeft zij niet de macht om
het ontstane onrecht weg te nemen,
dat die zondaars tegen de personen
of hun eigendommen hebben
bedreven? Waar zijn de tastbare
bewijzen van de rechtvaardigheid van de God der christenen? De voor
de kerken onfeilbare wet van de compensatie gaat nog voort, Dat is een
beledigende opvatting van de Goddelijke rechtvaardigheid, zoals zij door
de geestelijkheid op eigen gezag wordt gepredikt. Het christelijke doen
en laten is dan ook te beschouwen als de grootste bedriegerij aller
eeuwen,.
De R.K.kerk beroept zich op Mattheus 16:19 voor de apostolische
opvolging gepaard met de macht om zonden te vergeven. Men kan de
vraag stellen, dat wanneer de macht zou gegaan zijn om zondaren hun
zonden te vergeven, waarom zij dan ook niet tegelijk de gave ontvingen
om het gedane onrecht weg te nemen? Een zondaar moet de geroofde
spullen teruggeven, met een vergoeding.

Wanneer David aangezet werd tot het tellen van het volk, zie 2Sam, 24
en 1Kronieken 21 dan neemt David later de volle verantwoordelijkheid
van zijn overtreding op zich, en bidt dat JHWH niet die arme ‘schapen’
(het gewone volk) zal straffen, maar hemzelf en zijn gezin.

13

14

10 En Davids hart sloeg hem, nadat hij het volk geteld had; en David
zeide tot JHWH: Ik heb zeer gezondigd in hetgeen ik gedaan heb; maar
nu, o JHWH, neem toch de misdaad Uws knechts weg, want ik heb zeer
zottelijk gedaan.
17 En David, als hij den engel zag, die het volk sloeg, sprak tot JHWH,
en zeide: Zie ik, ik heb gezondigd, en ik, ik heb onrecht gehandeld, maar
wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen
mijns vaders huis. 18 En Gad kwam tot David op dienzelfden dag, en
zeide tot hem: Ga op, richt voor JHWH een altaar op, op den dorsvloer
van Arauna, den Jebusiet. Etc.
JHWH nam de misdaad van David niet weg op diens gebed, en JHWH
richtte Zich niet speciaal tot David en zijn huis. Hier zien wij niets van
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vergeving of een vorm van aflossing. Wel werd bevolen een altaar op te
richten, nadat de Engel zijn werk had gedaan.
In 2Samuel 12 het gebeuren rond Bathseba. 7 Toen zeide Nathan tot
David: Gij zijt die man! Zo zegt JHWH, de God Israëls: Ik heb u ten
koning gezalfd over Israël, en Ik heb u uit Sauls hand gered; 8 En Ik heb
u uws heren huis gegeven, daartoe uws heren vrouwen in uw schoot, ja,
Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven; en indien het weinig is, Ik
zou u alzulks en alzulks daartoe doen. 9 Waarom hebt gij dan het woord
van JHWH veracht, doende wat kwaad is in Zijn
ogen? Gij hebt Uria, den Hethiet, met het
zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u
ter vrouwe genomen; en hem hebt gij met het
zwaard
van
de
kinderen
Ammons
doodgeslagen. 10 Nu dan, het zwaard zal van
uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid; daarom
dat gij Mij veracht hebt, en de huisvrouw van
Uria, den Hethiet, genomen hebt, dat zij u ter
vrouwe zij. 11 Zo zegt JHWH: Zie, Ik zal kwaad
over u verwekken uit uw huis, en zal uw
vrouwen nemen voor uw ogen, en zal haar aan
uw naaste geven; die zal bij uw vrouwen liggen, voor de ogen dezer zon.
12 Want gij hebt het in het verborgen gedaan; maar Ik zal deze zaak doen
voor gans Israël, en voor de zon. 13 Toen zeide David tot Nathan: Ik heb
gezondigd tegen JHWH! En Nathan zeide tot David: JHWH heeft ook
uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. 14 Nochtans, dewijl gij door
deze zaak de vijanden JHWH grotelijks hebt doen lasteren, zal ook de
zoon, die u geboren is, den dood sterven. 15 Toen ging Nathan naar zijn
huis. En JHWH sloeg het kind, dat de huisvrouw van Uria David gebaard
had, dat het zeer krank werd. 16 En David zocht God voor dat jongsken;
en David vastte een vasten, en ging in, en lag den nacht over op de aarde.
David erkent ten volle dat hij gezondigd heeft. Hij ontvangt géén
vergeving in de zin van kwijtschelding. Zijn zonden wordt wel
15
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weggenomen, zodat hijzelf niet hoefde te sterven. Maar het zwaard zou
niet meer van zijn huis wijken, en viervoudig moest hij het ooilam
teruggeven. Er stierven vier van zijn kinderen, sommige op gruwelijke
wijze. Vergeving is niet zoiets als het kwaad maar door de vingers zien,
en zand erover. Nee, het gaat om herstel van de geschonden
gerechtigheid. JHWH laat het er niet zomaar bij zitten, zelfs niet bij de
‘man naar Gods hart’.
Zie verder onze brochures over erfzonde: no. 375, 696
Bezoeking
Dat is: naar je toe komen op bezoek om af te rekenen. Niets wordt door
de vingers gezien.
Jeremia 51: 47 Daarom ziet, de dagen komen, dat Ik bezoeking zal doen
over de gesneden beelden van Babel; en haar ganse land zal beschaamd
worden, en al haar verslagenen zullen in het midden van haar liggen.
http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=19265&start=450

Voorbeelden Vergeving
In Jesaja 6:6-7 ………….. 7 En hij roerde mijn mond daarmede aan, en
zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u
geweken, en uw zonde is verzoend.
In de Z.Af. bijbel, de Odes van Salomo p. 473 over de offers 20:4
“Die Slagdier van Jahweh is rechtvaardigheid en suiwerheid van hart en
lippe”. Dat komt overeen met Psalm 51:
18 Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in
brandofferen hebt Gij geen behagen.
19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en
verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.
En Micha 6:6 is heel duidelijk waar het om gaat bij zondenvergeving
6 Waarmede zal ik JHWH tegenkomen, en mij bokken voor den hogen God?
Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren?
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7 Zou JHWH een welgevallen hebben aan duizenden van rammen, aan tien
duizenden van oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn
overtreding, de vrucht mijns buiks voor de zonde mijner ziel?
8 Hij heeft u bekend gemaakt, o mens! wat goed is; en wat eist JHWH van u,
dan recht te doen, en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te
wandelen met uw God?

Wanneer wij over de hoge aantallen offers lezen die o.a. gebracht
werden tijdens de inwijding van de Tempel, en later bij o.a. koning
Hizkia, zie 2Kron.7: 5 En de koning Salomo offerde slachtofferen van

runderen, twee en twintig duizend, en van schapen, honderd en twintig duizend.
Alzo hebben de koning en het ganse volk het huis Gods ingewijd.

Dus 22.000 koeien en 120.000 schapen. Dat moet dan wel een zeer
groot bloedbad geweest zijn. En wat deed men met al die kadavers?
Lekker hychiënisch is dat niet geweest, en zou God daarmee dan
tevreden zijn gesteld? Wat een afschuwwekende zaak en gedachte!
In het Oude Testament (voortaan OT) lezen wij nergens dat JHWH de
zonden vergeeft of uitwist vanuit een vooruitgezien nog te brengen
mensenoffer. Er zijn talrijke plaatsen te noemen waar JHWH zonden
vergeeft na berouw en inkeer, waar het gaat over onwetende zonden.
Wanneer een mens tot zichzelf komt en oprecht naar bevrijding zoekt, is
JHWH gewillig te vergeven, Jes.1:18-20.
Numeri 14:18 JHWH is lankmoedig en groot van weldadigheid,
vergevende de ongerechtigheid en overtreding, die den schuldige
geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen
aan de kinderen, in het derde en in het vierde lid.
(De wetenschap heeft vastgesteld dat o.a. de fouten van voorgeslachten
hun uitwerking hebben in het nageslacht. )
Psalmen 86:5 Want Gij, JHWH! zijt goed, en gaarne vergevende, en van
grote goedertierenheid allen, die U aanroepen.
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31 Want JHWH, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet verlaten,
noch u verderven; en Hij zal het verbond uwer vaderen, dat Hij hun
gezworen heeft, niet vergeten.
Vergeving gaat echter niet van een leiendakje, want de schuldige kan en
mag niet onschuldig gehouden worden. Een schuldige zal zijn straf
dienen te ontvangen. Dat kan zelfs voor kinderen tot in het derde en
vierde geslacht gevolgen hebben. Het betreft hier o.a. zonden van
vermenging.
Spreuken 28:13 Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;
maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
Jesaja 43:25 Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om Mijnentwil,
en Ik gedenk uwer zonden niet.
Sommige overtredingen kunnen niet vergeven worden. Het gaat hier om
zonden en overtredingen tegen beter weten in, o.a. opstand. zie:
Exodus 23:21 Hoedt u voor Zijn aangezicht, en weest Zijner stem
gehoorzaam, en verbittert Hem niet; want Hij zal ulieder overtredingen
niet vergeven; want Mijn Naam is in het binnenste van Hem.
Jozua 24:19 Toen zeide Jozua tot het volk: Gij zult JHWH niet kunnen
dienen, want Hij is een heilig God; Hij is een ijverig God; Hij zal uw
overtredingen en uw zonden niet vergeven.
Foute vertaling
Vader vergeef het hun NIET, zij weten wat ze doen.!!!….. Dat is de enige
juiste vertaling. In Lukas 7 staat het volgende:
30 Maar de Farizeën en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen
zichzelven verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.
Zij wisten drommels goed wat zij deden, en onderstaande vertaling is dan
ook onjuist en zeer misleidend.
Lukas 23:34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet,
wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.
De steen is door de bouwlieden verworpen, bewust, willens en wetens.
Zij hebben dan ook de zonde tegen de Geest gedaan.
18
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Onrecht doen houdt twee of meer partijen gevangen. Elke foute of
onrechtmatige daad, hetzij een krenking of valse beschuldiging, beroving
of vernedering, maakt de verhouding tussen mensen stroef. Slachtoffers
zijn erdoor machteloos gemaakt en beschadigd in hun innerlijk en
uiterlijk. In onze Westerse samenleving wordt aan daders straf opgelegd
ter correctie, alsof een zekere vergelding voldoende zou zijn. Hierbij is
echter geen sprake van gerechtigheid, aangezien daders en slachtoffers
op deze wijze elkaars gevangene blijven. Er moet volledig herstel komen.
Dader en slachtoffer dienen elkaars pijn te voelen en elkaar daarvan te
verlossen. Er moet schoon-schip worden gemaakt om de waardigheid van
elkaar te herstellen. Kijk elkaar recht in de ogen. Het moment dat we
elkaars pijn voelen, gaat de poort naar herstel open. Dat is de ware
vergeving. Alleen vergiffenis kan de verstoorde verhouding herstellen. In
het Griekse woord voor vergeving zit de betekenis van het ontbinden van
een knoop. Vergeven, daar zit het woord geven in. Dus het geven aan
elkaar, zoals God ook mildelijk geeft en niet verwijt.
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