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Het probleem: schuld
De christelijke kerk heeft altijd gezocht naar middelen die de mensen

houvast konden bieden inzake schulddelging. Zij heeft daarbij te ver

gezocht naar middelen, door de middelen te nemen als een middel ter

zelfverrijking. Echt houvast heeft de kerk niet kunnen geven, noch

kunnen beloven. Men zocht houvast in een boek dat door de kerk werd

samengesteld, de Bijbel, plus geloofsbelijdenissen en dogma’s. Helaas,

de mensen bleven in het ongewisse en betaalden grif voor hetgeen geen

ware zekerheid bracht. De kerk hielp de mensen niet om zich uit het

lage dierlijke niveau te ontworstelen en zich te verheffen, op te staan in

een echt menswaardig leven. Wat volkomen zelfovergave inhield werd

niet gezegd, om daardoor vrede in het hart te ontvangen, om vergeving

van zonden en verlichting van ons 3e oog te verkrijgen, om bewust te

worden en een gezalfde Gods te zijn.

Schulden worden meestal in verband gebracht met geldzaken, leningen,

hypotheken, kredieten, etc. 

Overtredingen van wetten kunnen ook schulden zijn die het geweten

bezwaren, die als een last op de mensen drukken. Men kan er zelfs aan

‘onder-door-gaan’ en of eraan sterven.

De christelijke kerk bedacht allerlei middelen om het geweten van de

mensen  -die men eerst zonden had aangepraat- daarna te ontlasten,

hetwelk veel geld in het laatje bracht.  Er is geen mens die niet zondigt,

soms onwetend, soms bewust, en daarvoor wil men best een offer
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brengen.  Schulden drukken op de mens, hetwelk wij kunnen zien bij

de broers van Jozef in Genesis 50, waar zij Jozef om vergeving vragen. 

Zie dit ontroerende gedeelte: 
15  Toen Jozefs broeders zagen, dat hun vader dood was, zo zeiden zij:

Misschien zal Jozef ons haten, en hij zal ons gewisselijk vergelden al het

kwaad, dat wij hem aangedaan hebben.

16  Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: Uw vader heeft bevolen

voor zijn dood, zeggende:

17  Zo zult gij tot Jozef zeggen: Ei, vergeef toch de overtreding uwer

broederen, en hun zonde; want zij hebben u kwaad aangedaan; maar nu

vergeef toch de overtreding der dienaren van den God uws vaders! En

Jozef weende, als zij tot hem spraken.

18  Daarna kwamen ook zijn broeders, en vielen voor hem neder, en

zeiden: Zie, wij zijn u tot knechten!

19  En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?

20  Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat

ten goede gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een

groot volk in het leven te behouden.

21  Nu dan, vreest niet! Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo

troostte hij hen, en sprak naar hun hart.

Het idee van boeten, afkopen, inlossen van

schulden is reeds oeroud. Het werkt nog

steeds. Of het werkelijk en metterdaad ten

goede werkt voor de schuldenaars is maar

de vraag. Wij zien dat het afkoopsysteem

door regeringen als een winstgevende

zaak wordt gezien, wat de staatskas voor

e e n  n i e t  g e r i n g  d e e l  v u l t .

Verkeersovertredingen kan men afkopen

door middel van bekeuringen. Met een

mooi woord noemt men het transacties.

Het is de bedoeling van de overheid dat de

overtreders pijn (leed) wordt aangedaan,

zodat zij zich beteren. Het succes van dit

systeem blijft echter uit voor de

overtreders, aangezien er jaarlijks nog aan miljoenen euro’s wordt

opgehaald door justitie, en de mensen er gaan draad beter door worden.
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Het IMF vergadert, rijke landen steeds dieper in

schulden

Is er ook een systeem dat wél

effectief werkt, waardoor de

zondaars zich bekeren en niet

in herhaling vallen?   

Een voorbeeld van zielennood

konden wij kortgeleden in de

kranten lezen. In juni 2011

was er een zeer oude vrouw

van 96 jaar die een moord

opbiechtte uit of kort na de

tweede wereldoorlog in 1945.

Haar geweten bleef spreken en wilde bevrijding van aanklachten. Ons

geweten knaagt bij gedane zonden aan ons gehele lichaam, waaronder

ook onze geest valt. Wij worden alsdan erdoor in gevangenschap

genomen. Onze misdaden voeren ons weg van onszelf en van JHWH.

Er ontstaat angst voor vervolging door hogere machten. Ons geweten is

slechts tot rust te brengen door volledige bekentenis en voldoening en

vergeving.

Numeri 14:19  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!

Numeri 15:26  Het zal dan aan de ganse vergadering der kinderen Israëls

vergeven worden, ook den vreemdeling, die in het midden van hen lieden

als vreemdeling verkeert; want het is het ganse volk door dwaling

overkomen.

Numeri 15:28  En de priester zal de verzoening doen over de dwalende

ziel, als zij gezondigd heeft door afdwaling, voor het aangezicht van

JHWH, doende de verzoening over haar; en het zal haar vergeven worden.

Numeri 30:5  Maar indien haar vader dat zal breken, ten dage als hij het

hoort, al haar geloften, en haar verbintenissen, waarmede zij haar ziel

verbonden heeft, zullen niet bestaan; maar JHWH zal het haar vergeven;

want haar vader heeft ze haar doen breken.

Numeri 30:8  Maar indien haar man ten dage, als hij het hoorde, dat zal

breken, en haar gelofte, die op haar was, zal te niet maken, mitsgaders de

uitspraak harer lippen, waarmede zij haar ziel verbonden heeft, zo zal het

JHWH haar vergeven.
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Numeri 30:12  Maar indien haar man die dingen ganselijk te niet maakt,

ten dage als hij het hoort, niets van al wat uit haar lippen gegaan is, van

haar gelofte, en van de verbintenis harer ziel, zal bestaan; haar man heeft

ze te niet gemaakt, en JHWH zal het haar vergeven.

2 Kronieken 7:14  En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd

wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en

zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en

hun zonden vergeven, en hun land genezen.

Psalmen 32:1  Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens

overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

Jeremia 31:34  En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een

iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent JHWH! want zij zullen Mij

allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt JHWH;

want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer

gedenken.

Jeremia 33:8  En Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, met

dewelke zij tegen Mij gezondigd hebben; en Ik zal vergeven al hun

ongerechtigheden, met dewelke zij tegen Mij gezondigd en met dewelke

zij tegen Mij overtreden hebben.

Jeremia 50:20  In die dagen en te dier tijd, spreekt JHWH, zal Israëls

ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn, en de zonden

van Juda, maar zullen niet gevonden worden; want Ik zal ze degenen

vergeven, die Ik zal doen overblijven.

Leviticus 19:22  En de priester zal met den ram des schuldoffers, voor

hem over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, voor het aangezicht van

JHWH verzoening doen; en hem zal vergeving geschieden van zijn zonde,

die hij gezondigd heeft.

Psalmen 130:4  Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.

Jesaja 33:24  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat

daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. . 
Nehemia 9:17  En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw

wonderen, die Gij bij hen gedaan hadt, en hebben hun nek verhard, en in

hun weerspannigheid een hoofd gesteld, om weder te keren tot hun

dienstbaarheid. Doch Gij, een God van vergevingen, genadig en

barmhartig, lankmoedig, en groot van weldadigheid, hebt hen evenwel

niet verlaten.

Nehemia 9:31  Doch door Uw grote barmhartigheden hebt Gij hen niet

vernield, noch hen verlaten; want Gij zijt een genadig en barmhartig God.

Psalmen 78:38  Doch Hij, barmhartig zijnde, verzoende de

ongerechtigheid, en verdierf hen niet; maar wendde dikwijls Zijn toorn af,

en wekte Zijn ganse grimmigheid niet op.



5             Schulddelging    (amortisatie)   No.582

Psalmen 86:15  Maar Gij, JHWH! zijt een barmhartig en genadig God,

lankmoedig, en groot van goedertierenheid en waarheid.

Psalmen 103:8  Barmhartig en genadig is JHWH, lankmoedig en groot van

goedertierenheid.

Psalmen 111:4  Zain. Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt;

Cheth. JHWH is genadig en barmhartig.

Psalmen 112:4  Zain. Den oprechten gaat het licht op in de duisternis;

Cheth. Hij is genadig, en barmhartig, en rechtvaardig.

Psalmen 145:8  Cheth. Genadig en barmhartig is JHWH, lankmoedig en

groot van goedertierenheid.

Joël 2:13  En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot

JHWH, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en

groot van goedertierenheid, en berouw

hebbende over het kwade.

Jona 4:2  En hij bad tot JHWH, en zeide: Och

JHWH! was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn

land was? Daarom kwam ik het voor, vluchtende

naar Tarsis; want ik wist, dat Gij een genadig en

barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van

goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad.

Jesaja 38:17  Zie, in vrede is mij de bitterheid bitter geweest; maar Gij

hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet

kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen.

Jesaja 1:18  Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt JHWH; al waren

uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren

zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Micha 7:18  Wie is een God gelijk Gij, Die de ongerechtigheid vergeeft,

en de overtreding van het overblijfsel Zijner erfenis voorbij gaat? Hij

houdt Zijn toorn niet in eeuwigheid; want Hij heeft lust aan

goedertierenheid.

19  Hij zal Zich onzer weder ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden

dempen; ja, Gij zult al hun zonden in de diepten der zee werpen.

20  Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij

onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Exodus 34:7  Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de

ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den schuldige

geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen

aan de kinderen, en aan de kindskinderen, in het derde en vierde lid.

Psalmen 103:3  Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden

geneest;
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Jesaja 55:7  De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn

gedachten; en hij bekere zich tot JHWH, zo zal Hij Zich Zijner

ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

Jesaja 27:9  Daarom zal daardoor de ongerechtigheid van Jakob verzoend

worden, en dit is de ganse vrucht, dat Hij deszelfs zonde zal wegdoen,

wanneer Hij al de stenen des altaars maken zal als verstrooide kalkstenen,

de bossen en de zonnebeelden zullen niet bestaan. Zie: Jesaja 44:22.

Op onderstaande website staat het volgende te lezen over de oude

Egyptenaren:

http://www.uitvaart.nl/page_206.html

"De oude Egyptenaren staan bekend om een zeer positieve opstelling

ten opzichte van leven en dood. Wat hen vooral uniek maakte was de

enorme inspanning waartoe zij bereid waren om hun ideeën omtrent

het hiernamaals gestalte te geven. De schitterend uitgevoerde

sarcofagen waren bijzonder kostbaar en bij de begrafenissen van

koningen of edelen moeten hele vermogens zijn opgebruikt. De

Egyptenaren geloofden dat de mens na de dood voortleeft en zijn daden

worden naast hem opgehoopt. Wie

zonder zonden verschijnt voor de

rechters der doden, zal leven als

een god. De gevreesde proef, het

wegen van het hart, wachtte alle

gestorvenen in de andere wereld.

De Egyptenaren vreesden dat

slechts zeer weinigen zondeloos

voor de opperste rechter zouden

verschijnen. Daarom moesten de

goden ertoe worden gebracht, de

zonden kwijt te schelden en de zondaar te reinigen. De hoop hierop

komt tot uitdrukking in de grafteksten (dodenboeken). Deze Papyri

(prachtige beschreven en beschilderde papyrusrollen) werden in de kist

tussen de benen van de mummie gelegd. Dit moest de overledene ervan

verzekeren dat hij toegang had tot de Vredige Velden en niet

verslonden zou worden door de hellehond Ammit". 
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In 2Kronieken 7:14, Jesaja 55:7 en Joel 2:13 lezen wij enkele

voorwaarden die aan de vergeving door JHWH voorafgaan. Het gaat in

2Kronieken 7:14 over verootmoediging en gebed, met het zoeken naar

Gods aangezicht, en vanzelfsprekend kan dat niet zonder bekering

gaan. Alsdan zal JHWH de zonden vergeven. 

In Jesaja 55:7 lezen wij dat een zondaar zijn leven moet wijzigen. De

goddeloze dient zijn kwade weg te verlaten, en ook zijn onreine

gedachten te blokkeren en af te zweren, alsdan zal JHWH Zich

ontfermen, want Hij vergeeft menigvuldig. 

In Joel 2:13 wordt het duidelijk dat men z’n hart dient te scheuren, dat

is zich te bekeren, want JHWH is genadig en barmhartig. 

Hier staan in het Oude Testament geen zaken die heen wijzen naar een

middelaar of bemiddelaar, naar Jezus. Het is JHWH Zélf die de zonden

vergeeft zonder meer, regelrecht zonder enige bemiddeling of zonder

uitwendige offers. JHWH neemt Zelf het initiatief en voert dat uit om

de schuld te delgen, te vergeven. Er is geen enkele materiële of

substantiële prijs aan verbonden, dan alleen het geven of scheuren van

ons hart, het belijden van schuld en erkennen van strafwaardigheid,

zoals in Leviticus 26 staat:
40  Dan zullen zij hun ongerechtigheid belijden, en de

ongerechtigheid hunner vaderen met hun overtredingen, waarmede zij

tegen Mij overtreden hebben, en ook dat zij met Mij in tegenheid

gewandeld hebben.

41  Dat Ik ook met hen in tegenheid gewandeld, en hen in het land

hunner vijanden gebracht zal hebben. Zo dan hun onbesneden hart

gebogen wordt, en zij dan aan de straf hunner ongerechtigheid een

welgevallen hebben;

42  Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond met Jakob, en ook aan Mijn

verbond met Izaak, en ook aan Mijn verbond met Abraham zal Ik

gedenken, en aan het land zal Ik gedenken;

43  Als het land om hunnentwil zal verlaten zijn geweest, en aan zijn

sabbatten een welgevallen gehad hebben, wanneer het om hunnentwil

verwoest was, en zij aan de straf hunner ongerechtigheid een

welgevallen zullen gehad hebben; daarom, en omdat zij Mijn rechten

hadden verworpen, en hun ziel van Mijn inzettingen gewalgd had.

44  En hierenboven is dit ook; als zij in het land hunner vijanden zullen

zijn, zal Ik hen niet verwerpen, noch van hen walgen, om een einde van
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hen te maken, vernietigende Mijn verbond met hen; want Ik ben

JHWH, hun God!

45  Maar Ik zal hun ten beste gedenken aan het verbond der

voorouderen, die Ik uit Egypteland voor de ogen der heidenen

uitgevoerd heb, opdat Ik hun tot een God ware; Ik ben JHWH!

Wij zien dat de rechtsgrond waarop JHWH de zonden vergeeft en aan

Zijn verbond gedenkt niet ligt in een bloedig mensenoffer of enige

materieel offer, maar in de erkenning van schuld.  Het is louter en

alleen de barmhartigheid Gods waarop de vergeving berust. Er is hier

nergens sprake van een vooruitgezien mensenoffer dat Jezus zou

brengen als rechtsgrond waarop JHWH zou vergeving schenken om

niet, of door toerekening. 

"Wij dienen de opvatting -volgens J en M.

Henschel;- los te laten als zou Jezus begaan

zijn met ons droevige lot, uit de hemel zijn

neergedaald om ons vrij te kopen door Zijn

bloed. Dit is de uitleg der kerk, maar niet de

bedoeling van JHWH, die van de zonde reinigt

op een geheel andere en eenvoudige wijze".   

Zie onze brochures 477 en 503, www.pentahof.nl

Jesaja 52:3 en 55:1-9 toont ons dat wij zónder geld, dus zonder

bloedprijs, mogen komen om door JHWH aangenomen te worden:

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt,

komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs,

wijn en melk!

2  Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw

arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar

Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3  Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik

zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse

weldadigheden van David.

4  Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en

gebieder der volken.
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5  Ziet, gij zult een volk roepen, dat gij niet kendet, en het volk, dat u

niet kende, zal tot u lopen, om JHWH uws Gods wil, en om des

Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u verheerlijkt.

6   Zoekt JHWH, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl

Hij nabij is.

7  De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn

gedachten; en hij bekere zich tot JHWH, zo zal Hij Zich Zijner

ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.

8  Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn

niet Mijn wegen, spreekt  JHWH.

9  Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn

wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

Psalm 32 berijmd: 

‘k Beken o Heer aan U oprecht mijn zonden

‘k verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden

maar ik beleed na ernstig overleg

mijn boze daan, Gij naamt die gunstig weg, etc.

Offers

Zie brochure 553 over mensenoffers

Offer komt van offreren, offerte maken. Dit klinkt als of wij God een

geschenk zouden moeten geven om Hem gunstig te stemmen. Zulks

doen de heidenen ook. In het offer in het Oude Testament is het

voornaamste niet wat wij JHWH aanbieden, maar dat wij door het offer

JHWH toestaan dat Hij óns Zijn gunst geeft op grond van Zijn

barmhartigheid. Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid is

rechem, wat wijst naar ‘moederschoot’.  Zoals een moeder haar kind 9

maanden in haar schoot draagt, zo wil JHWH ons dragen met

ontferming.  Het offer (korban) is een middel om tot JHWH te naderen,

wat Hij ons verschaft, zodat wij Hem mogen ontmoeten.  Er is hier in

het geheel geen sprake van een toornige God die bloedoffers eist van

dieren of van een godmens.  JHWH is een gevend én vergevend God,

waarvan het offer slechts een symbool is. Het offer verzoent niets.  In

het offer belijdt de zondaar zijn schuld, waarbij hij geheel afhankelijk

is van de gunst van JHWH. God wordt niet verzoend, niet tevreden
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gesteld door het offer. Dat is een heidense gedachte die ook in de

Heidelbergse Catechismus staat te

lezen. De zondaar wordt verzoend op

grond van Gods barmhartigheid. De

bloedstroom wordt gestuit wanneer

het bloed van het offerdier tegen het

altaar wordt gesmeten (geplengd).

Dát is de kern van de offerande. Het

is JHWH die redt, niet het offer. De

bloedstroom van het kwaad in ons

moet gestuit worden, op gelijke wijze

zoals dat bloed gesmeten wordt tegen

het altaar. 

Wanneer Jezus door Zijn bloed te geven -dus een mensenoffer-, zoals

in het Nieuwe Testament staat, daarmee God tevreden zou zijn gesteld,

zou dat de rechtsgrond zijn waarop JHWH ons vergeving schenkt uit

enkel genade, door toerekening van de gerechtigheid die Jezus

verworven zou hebben door Zijn leven te geven.  Waar er echter

voldaan is aan de schuld, is er daarna géén sprake meer van vergeving!

Vergeven doet men iemand waar er nog een schuld openstaat. Waar

eenmaal aan de schuld is voldaan, is daarna geen sprake meer van

vergeving! Er kan in het Nieuwe Testament -goed bezien- geen sprake

meer zijn van ‘vergeving van zonden’, want er zou aan voldaan zijn

door het afschuwelijke God getergde  mensenoffer van Jezus.

Vergeving kan alleen plaatsvinden waar er een openstaande schuld is!

In het Oude Testament gaat het om een reinigingsproces, zoals in

Ezechiël 36:25 staat, wat individueel is en waarbij geen enkele

overdracht mogelijk is, zoals blijkt uit Ezechiël 18:1-3 en vers 31. 
1  Verder geschiedde  JHWH’s woord tot mij, zeggende:

2  Wat is ulieden, dat gij dit spreekwoord gebruikt van het land Israëls,

zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der

kinderen zijn stomp geworden?

3  Zo waarachtig als Ik leef, spreekt JHWH, zo het ulieden meer

gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël te gebruiken!

4  Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel

des zoons, zijn Mijne; de ziel, die zondigt, die zal sterven.
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31  Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt,

en maakt u een nieuw hart en een nieuwen geest; want waarom zoudt

gij sterven, o huis Israëls?

   Verder blijkt uit Micha 6:6-16 en 7:18-20 dat er geen sprake kan zijn

dat offers de schuld van een mens wegnemen, verzoenen.  Dat is een

groot misverstand, hetwelk berust op heidense denkbeelden. 
6:6 Waarmede zal ik  JHWH tegenkomen, en mij bukken voor den hogen

God? Zal ik Hem tegenkomen met brandofferen, met eenjarige kalveren?

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?

7:18  Wie is een God gelijk Gij,

Die de ongerechtigheid vergeeft,

en de overtreding van het

overblijfsel Zijner erfenis

voorbij gaat? Hij houdt Zijn toorn

niet in eeuwigheid; want Hij heeft

lust aan goedertierenheid.

19  Hij zal Zich onzer weder

ontfermen;  Hi j  za l  onze

ongerechtigheden dempen; ja,

Gij zult al hun zonden in de

diepten der zee werpen.

20  Gij zult Jakob de trouw, Abraham de goedertierenheid geven, die Gij

onzen vaderen van oude dagen af gezworen hebt.

Lees verder in de psalmen dat JHWH door goedheid is aangedreven,

mild in schuld vergeven, zie Psalm 86:5, en Exodus 23:21, Numeri

14:18, Jozua 24:19, Spreuken 28:13, Jesaja 43:25.

Spreuken 28:13  Die zijn overtredingen bedekt, zal niet

voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal

barmhartigheid verkrijgen.

Het Nieuwe Testament

Het is ingewikkeld geworden inzake schulddelging wanneer wij het

Nieuwe Testament lezen. Een heel procédé gaat er mee gepaard. Paulus
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houdt er een ingewikkelde filosofie op na, die een gewoon mens niet

kan volgen.  God zou naast Israël als zoon, nóg een zoon hebben, die

door God verordineerd zou zijn om de zonden der wereld te verzoenen,

weg te dragen, door middel van een afschuwelijk mensenoffer. Die

Zoon zou de beloofde Messias zijn, ook wel de Christus genoemd. 

De uitdrukking ‘christus’ wijst in het Oude Testament echter niet naar

een persoon die men Jezus noemde, maar wijst naar een mens -een

Israëliet- die tot een hoger bewustzijn is gekomen. Alvorens een mens -

een Israëliet zo men wil- tot hoger bewustzijn is gekomen, heeft hij of

zij een grote worsteling doorgemaakt, wat bij de één korter en heftiger

is dan bij de ander, om van een slaaf der zonde een vrij mens te

worden.  De slaaf-mens zit nog vast aan de

aardse dingen, aan de materie en zinnelijke

lusten. Dat wordt ook wel de ‘oude mens’ (het

ego) genoemd. De vrije mens is in staat de

Goddelijke wetten te gehoorzamen, is/wordt

alsdan een christos genoemd, dat is een

gezalfde. In hem is een ordenend beginsel

werkzaam, het ordenend beginsel van JHWH

en Zijn Wet, om zijn eigen leven én het leven

van anderen op orde te brengen, in

overeenstemming met de wetten van de natuur,

van de Schepper. Deze vrije mens -ook wel nieuwe mens genoemd-

wordt getraind in zelfbeheersing, om vanuit zijn nieuwe bestaan als een

herboren Adam de natuur te beheersen. Gods wil te volbrengen -is

volgens de ouden- gelijk aan het gehoorzamen van de Wet, het

inwilligen van het Verbond.  Voordat een Israëliet of mens zover is dat

hij het Verbond inwilligt, gaat er wel wat aan vooraf, n.l. de

overtuiging van zonden en erkentenis van het eigen vonnis over zijn

zonden, waarna JHWH de zonden vergeeft. Dát zijn de grote zaken die

wij in het begin van deze studie hebben aangetoond aan de hand van

diverse gedeelten uit het Oude Testament.  Dit is met een ander woord

de Orde des Heils te noemen.  In de Gereformeerde leer wordt het in

drie stukken samengevat, als: kennis van eigen ellende, kennis van de

verlossing en leven in dankbaarheid. Dat is o.a. in de Heidelbergse

Catechismus aantoonbaar. Er is een ingewikkeld systeem van gemaakt

in de tijd van de Nadere Reformatie, wat uitgebouwd is in een nóg veel



13             Schulddelging    (amortisatie)   No.582

ingewikkelder systeem van gevolgtrekkingen (syllogismos),

kruispunten en uitgerekte heilswegen waarop allerlei stations zouden

zijn. In mijn boek uit 1999 ‘Geloofszekerheid’ is hiervan een

uiteenzetting gedaan, hoewel sommige dingen erin alweer gedateerd

zijn, vanwege nadere ontwikkelingen en verdere studie.

Wie is de Verlosser en Koning van Israël en de Vergever van zonden in

het Oude Testament, en wie heeft men in het Nieuwe Testament

daarvoor in de plaats gesteld?

Om dit na te gaan is het eenvoudig om er de concordantie op na te

slaan en de teksten op te zoeken die daarmee verband houden. Zie:
2 Samuël 22:3  God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild

en de Hoorn mijns heils, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn

Verlosser! Van geweld hebt Gij mij verlost!

Psalmen 19:14  (19-15) Laat de redenen mijns monds, en de overdenking

mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o JHWH, mijn

Rotssteen en mijn Verlosser!

Psalmen 78:35  En gedachten, dat God hun Rotssteen was, en God, de

Allerhoogste, hun Verlosser.

Jesaja 41:14  Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u,

spreekt  JHWH, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!

Jesaja 43:14  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om

ulieder wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen

nederdalen, te weten de Chaldeen, in de schepen, op welke zij juichten.

Jesaja 44:6  Zo zegt JHWH, de Koning van Israël, en zijn Verlosser,

JHWH der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en

behalve Mij is er geen God.

Jesaja 44:24  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, en Die u geformeerd heeft

van den buik af: Ik ben JHWH, Die alles doet, Die den hemel uitbreidt,

Ik alleen, en Die de aarde uitspant door Mijzelven;

Jesaja 48:17  Alzo zegt JHWH, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Ik ben

JHWH, uw God, Die u leert, wat nut is, Die u leidt op den weg, dien gij

gaan moet.

Jesaja 49:7  Alzo zegt JHWH, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot

de verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk een gruwel heeft, tot den

Knecht dergenen, die heersen: Koningen zullen het zien en opstaan, ook

vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om JHWH’s wil, Die getrouw

is, om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft.

Jesaja 49:26  En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees, en

van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn; en
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alle vlees zal gewaar worden, dat Ik, JHWH, uw Heiland ben, en uw

Verlosser, de Machtige Jakobs.

Jesaja 54:5  Want uw Maker is uw Man, JHWH der heirscharen is Zijn

Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen

aardbodems genaamd worden.

Jesaja 54:8  In een kleinen toorn heb Ik Mijn aangezicht van u een

ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedertierenheid zal Ik Mij uwer

ontfermen, zegt  JHWH, uw Verlosser.

Jesaja 59:20  En er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen,

die zich bekeren van de overtreding in Jakob, spreekt JHWH.

Jesaja 60:16  En gij zult de melk der heidenen zuigen, en gij zult de

bor s te n  de r

k o n i n g e n

zuigen; en gij

zult weten, dat

Ik JHWH ben,

uw Heiland, en

uw Verlosser,

de Machtige

Jakobs.

Jeremia 14:8  O

I s r a ë l s

Verwachting,

Zijn Verlosser

in tijd van benauwdheid! waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in

het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?

Jeremia 50:34  Maar hun Verlosser is sterk, JHWH der heirscharen is

Zijn Naam; Hij zal hun twist zekerlijk twisten, opdat Hij het land in rust

brenge, maar de inwoners van Babel beroere.

In het Nieuwe Testament wordt Jezus niet met name Verlosser

genoemd, hoewel men dat hoopte, zie:
Lukas 24:21  En wij hoopten, dat Hij was Degene, Die Israël verlossen

zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag, van dat

deze dingen geschied zijn.

Niet Jezus, maar de hemelse Vader vergeeft de zonden, en tot Hem

dienen wij te bidden! Dat blijkt o.a. uit het gebed en advies van Jezus: 
Mattheüs 6:12  En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij

vergeven onzen schuldenaren.
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De aflaathandel Aflaatbrief

Mattheüs 6:14  Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft,

zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven.

Misbruik Schulddelging

Er zijn mensen en instellingen die overal winst uit durven te maken, die

overal een slaatje in zien. Schulddelging is een zeer winstgevende zaak

geworden in handen van de kerkelijke autoriteiten. Men hield de

mensen arm en dom, en vertelde hen dat de aarde een tijdelijk

doorgangshuis voor hen was, en dat na een braaf leven zij naar de

hemel zouden mogen gaan. De hemel werd in de aller mooiste kleuren

voor geschilderd, zoals in mooie gebrandschilderde ramen, als op

schilderijen. Helaas, de mensen wisten wel bij zichzelf dat zij zich niet

altijd even braaf gedroegen. Daartoe was de biecht om een schone lei te

verkrijgen. Nog slimmer werd het toen Rome in geldnood kwam om de

Sint Pieter af te bouwen. De aflaathandel werd bedacht, en in de tijd

van Luther hoorde men de slogan dat, zodra het muntje in de schatkist

klinkt, het zieltje in de hemel springt.. Tegen deze vorm van openlijk

bedrog heeft Luther fel geageerd, en het nam dan ook een einde. Verder

voerde de kerk de stelling dat er buiten de kerk geen zaligheid was. Dus

trouw naar de kerk en betalen! Iedereen wilde wel graag naar die mooie

hemel, waar men nooit meer hoeft te zwoegen in het zweet, en waar de

engelen zo mooi zingen en de mens mag bijkomen van al zijn aardse

beslommeringen. Dat er in de Bijbel héél andere dingen over de aarde

en hemel stonden, daar werd niet over gepreekt. Lees eens wat er o.a. in

Psalm 37 en Jesaja 66 over de aarde en nieuwe aarde staat geschreven:
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3   Vertrouw op JHWH, en doe het goede; bewoon de aarde, en voed u

met getrouwigheid.

9  Want de boosdoeners zullen uitgeroeid worden, maar die JHWH

verwachten, die zullen de aarde erfelijk bezitten.

11  De zachtmoedigen daarentegen zullen de aarde erfelijk bezitten, en

zich verlustigen over groten vrede.

22  Want zijn gezegenden zullen de aarde erfelijk bezitten; maar zijn

vervloekten zullen uitgeroeid worden.

29  De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in

eeuwigheid daarop wonen.

34. Wacht op JHWH, en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen, om de

aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien, dat de goddelozen worden

uitgeroeid.

Psalmen 115:16  Aangaande den hemel, de hemel is van JHWH; maar de

aarde heeft Hij den mensenkinderen gegeven.  Zie Jesaja 45:18.

   

Het misleidende lied:   In de hemel is het schoon.
1. In de hemel is het schoon,

waar men zingt op blijde toon,

met een altoos vrolijk harte,

vrij van alle zorg en smarte.

Waar men juicht voor 's Heeren troon,

in de hemel is het schoon.

2. Lieve Jezus, Gij alleen

brengt ons naar de hemel heen.

Want vergiffenis van zonden

wordt slechts in Uw bloed gevonden.

Ware vreugd' en zaligheêên

schenkt Gij, Heer en Gij alleen!

3. Lieve Heiland, zie ons aan,

doe ons naar de hemel gaan.

Leer ons naar Uw stem te horen,

anders gaan wij wis verloren.

Leid ons op de rechte baan,

dat wij naar de hemel gaan!


