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Door deze lieden met hun visbek-myters werd de geloofsbelijdenis en de Bijbel
samengesteld 

Pasen en het offer

De kerkelijke voorstelling is, dat er met Pasen een offer gebracht is door
Jezus zelfofferande, waarmee hij voor de zonden der mensheid zou hebben
betaald aan God de Vader. God is heilig en rechtvaardig en kan geen
zonden door de vingers zien.  Wij staan bij God in de schuld. Volgens de
leer der erfzonde staan wij -hoewel zelf daarvan onwetend- in de schuld bij
God vanwege onze bloedband aan Adam en Eva. Hierover gaat Zondag 3
van de Heidelbergse Catechismus.

Van jongs af aan zijn wij opgegroeid met de kerkelijke feesten. Wij kregen
op de scholen vrij tijdens Pasen, en daar ging het ons voornamelijk om. Nu,
na zoveel jaren, las ik van één van mijn oude schoolkameraadjes G. Hette
Abma, predikant in Gouda, zijn intentie om het bijbelse Pesach en het
kerkelijke Pasen weer op één dag te laten vallen, namelijk op 14
Nisan/Abib. Dat is alleen maar toe te juichen.  Keizer Constantijn verzette

zich tegen de joden en maakte Pasen tijdens het Concilie van Nicea in 325
los van het bijbelse Pesach. Er werd gekozen voor een kerkelijke
Paasdatum die nagenoeg nooit zou samenvallen met het bijbelse Pesach. Er
werd tijdens dit concilie nog veel en veel meer besloten waarmee men zich
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van God en Zijn Wet verwijderde.  Wanneer wij de gang van zaken
rondom dit concilie beschouwen, kunnen wij als we eerlijk zijn niet langer
instemmen met de besluiten die aldaar genomen zijn. Constantijn en de
leden van het concilie meenden het beter te weten dan God en handelden
net als Jerobeam, die zelf nieuwe feestdagen uit zijn eigen hart bedacht en
instelde. Hette Abma meent dat de kerk zelf nu het besluit moet nemen om
Pesach en Pasen samen te laten vallen.  Waarom moet de kerk dat doen?
De kerk heeft al ettelijke eeuwen dat besluit kunnen nemen, maar aldoor
geweigerd het te doen. Wij zullen het individueel moeten doen, door Gode
meer te gehoorzamen dan kerkelijke besluiten. Daarmee wordt alsdan niet
alleen een belangrijk signaal gegeven richting het joodse volk zoals Hette
dat graag ziet, maar meer nog naar God Zelf, tot de Wet en de Getuigenis.
De vraag is hierbij of de joden zelf ook nog wel het Pesach op de juiste
datum vieren?  Volgens Het Verbondsboek (Mosje J. Wetberg) geeft aan
(232 bij Exodus 12/13) dat het jaar begint in de periode van rijping van de
gersteoogst.  Het jaar wordt in 13 vierwekelijkse perioden van elk 28 dagen
verdeeld, dus 364 dagen. De feestdagen vallen op deze wijze áltijd op
dezelfde dag van de week. Om de 49 jaar wordt een schrikkelweek
toegevoegd, waarmee veel joden in hun berekeningen geen rekening
houden.  De inhoud van Pesach is geheel verschillend van het kerkelijk
Pasen.   Hierover straks meer. Wij laten eerst een paar gedeelten uit
artikelen zien hoe christenen over Pasen denken:

Uit de Kerkelijke Pers De Wachter Sions

03-04-2012 21:08 | Kerkredactie 
We zijn eraan gewend dat Pasen elk jaar op een andere datum valt. Vorig
jaar viel Pasen uitzonderlijk laat: op 24 april, maar het gebeurt ook wel dat
het in maart al Pasen is. In De Wachter Sions (orgaan van de
Gereformeerde Gemeenten in Nederland) legt L. M. P. Scholten uit hoe dit
komt.

„Waarom heeft de jaarlijkse herdenking van Christus’ lijden, sterven en
opstanding eigenlijk geen vaste datum, zoals de herdenking van Zijn komst
in het vlees dat wel heeft: op 25 december? Heeft dat verschil een bijbelse
grond? Wanneer is dat besloten en door wie?
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De vaststelling van de paasdatum is een besluit geweest van het concilie
van Nicea in het jaar 325. Dit bekende eerste concilie van de toen nog
ongedeelde kerk deed niet alleen uitspraak in het leergeschil dat
veroorzaakt was door de dwaalleer van Arius, die de Godheid van Christus
loochende.  Er waren meer zaken in het kerkelijk leven die verwarring
gaven. Eén daarvan gold de datum
waarop Pasen werd gehouden. Er waren
d a a r o m t r e n t  t o e n  r e g i o n a a l
verschillende gewoonten, zoals bij ons
met de bid- en dankdagen. Het concilie
besloot dat het overal in alle
landstreken op dezelfde dag Pasen
diende te zijn. Daarvoor koos deze kerk
vergadering de eerste  zondag na de
eerste volle maan in de lente.

Toepassing van deze regel betekent dat
de eerste paasdag op zijn vroegst kan vallen op 22 maart en op zijn laatst
op 25 april. Het spreekt vanzelf dat deze beslissing ook de datums bepaalde
van Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen, alsmede van de ”veertig dagen”,
zoals men de lijdensweken toen noemde.

Zou het niet beter geweest zijn als het concilie voor alle feestdagen vaste
datums had gekozen? Het is de vraag of we daarmee werkelijk beter af
zouden zijn geweest. In elk geval is het een groot goed te achten, dat Pasen
geen vaste datum kent en daardoor altijd op zondag kan vallen. Alleen al
omdat de Heere op de eerste dag der week is opgestaan.”

Ons commentaar

De heer Scholten heeft het concilie van Nicea heel erg hoog staan. Hij zou
het nog beter hebben gevonden wanneer het concilie voor alle christelijke
feesten een vaste datum had gekozen. Vreemd, aangezien men God wil
dienen, die Zelf de feesten heeft ingesteld en de dagen ervan heeft
vastgesteld. Het concilie is blijkbaar méér in aanzien dan God. De feesten
die God heeft ingesteld worden door de christelijke kerk niet meer
gehouden, en de feesten die Nicea heeft ingesteld houdt men wel. Waarom
houdt de christelijke kerk o.a. niet het Loofhuttenfeest, dat op de nieuwe
aarde wél weer zal gehouden worden?  Zie Zacharia 14:16-vv.
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Tradities hebben een geweldige stem in dit kapittel, daar zij de ware stem
van God overschreeuwen.

Oorsprong kerkelijk Pasen

Het kerkelijk Pasen heeft een Babylonische
oorsprong, namelijk als easter (Isthar).  Pasen
zou volgens de christelijke zienswijze wijzen
naar de opstanding van Jezus uit de dood. In
Babel werd het easter-festival gevierd, als
wederopstanding van de god Tammuz. Deze
god zou de eniggeboren zoon zijn van de
maagdelijke godin Isthar en de zonnegod Baäl.
Nimrod, een kleinzoon van Cham, huwde met
Semiramis. Zij werd koningin van het oude
Babel. Haar man Nimrod werd vermoord en zou
naar de zon zijn verhuisd, om daar als de god
Baäl te heersen.  Semiramis schiep een
mysterie-religie, waarbij zij zichzelf als godin presenteerde.  Zij claimde
dat de maangodin Isthar een ei van de maan in de Eufraat wierp tijdens de
1e volle maan na lentepunt. Isthar werd zwanger. Volgens haar was zij
zwanger geworden door de stralen van de zon. Haar zoon die geboren werd
noemde zij Tammuz. Deze zoon had iets met konijnen, en verklaarde deze
dieren heilig.  Op zekere dag werd Tammuz door een wild varken gedood. 

De aanbidding van de zoon van God vindt haar oorsprong in de oudere
aanbidding van de zon van god, de zonnegod. 
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Pasen, Easter of Ishtar vieren?

Lees hierover: Verheerlijkt Pasen Christus?
E-mail: verhoevenmarc@skynet.be
Homepage: www.verhoevenmarc.be of users.skynet.be/fa390968
of www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Paas-vragen

Rond de tijd van Pasen komt steeds dezelfde vraag -die op een Gordiaanse
knoop lijkt- bij mij boven hoe en op welke wijze God onze zonden
vergeeft. Dat is een gewichtige vraag die ik de lezers wil voorleggen.
In de Heidelbergse Catechismus vraag & antwoord 12-16 wordt gesproken
over betaling aan God. Wij kunnen niet zelf betalen, waarna verwezen
wordt naar een middelaar, die voor ons betaalde. 
Wanneer ik bij een vriend-A een grote schuld heb die ik niet kan afbetalen,
en er is een andere vriend-B die voor mij deze schuld voldoet, is er dan nog
wel sprake dat vriend-A mij iets zou dienen te vergeven?  Wanneer de
schuld afbetaald is valt er mijns inziens niets te vergeven. Betaald is
betaald, en vriend-A heeft verder niets te eisen. 
Wanneer Jezus als middelaar voor onze zonden bij God zou betaald
hebben, wat heeft God ons dan nog te vergeven?  Vergeving is toch het
afzien van straf door het slachtoffer zónder afbetaling? Vergeven of
kwijtschelden doet men wanneer er geen betaling kan geschieden. Waar
wél afbetaald wordt, kan toch van vergeven geen sprake meer zijn?
Hoe God onze zonden vergeeft kunnen wij lezen o.a. in 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.
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In Psalm 103 staat dat God al onze ongerechtigheden vergeeft. Hoe doet
God dat?  Uit Psalm 51 blijkt dat God na schuldbekentenis vergeeft. En
wanneer wij -naar Leviticus 26:41- een welgevallen hebben aan de straf
over onze zonden, dan gedenkt God aan Zijn verbond. 
 
Zie ook Psalm 32:5  Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid

bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor

JHWH; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde.

Ik lees hier niets over bloedstorting van een middelaar (plaatsvervanger).
Vergaf God in het O.T. op een andere wijze dan in het N.T.? Lees ook
vooral Ezechiël 33.

Er werd ons een blaadje gebracht door Jehova-getuigen waarop de
uitnodiging stond om de speciale Bijbellezing bij te wonen met als titel "Is
de dood het einde van alles?".   Het opschrift van het blaadje was:
""Eén mens stierf voor allen. Wie was dat?  Hoe helpt Zijn dood ons.
Waarom is het belangrijk dat we Hem herdenken?""

Wat moet je met een dergelijk blaadje aan?  Kan er één mens sterven voor
alle andere mensen tegelijk?  Bestaat er een God die eist dat er bloed moet
vloeien ter voldoening voor de zonden? Eist God een mensenoffer om
Zichzelf te bevredigen. Denk eens goed na: door anderen te laten betalen
voor eigen falen mist toch alle moraal? 
Wat zegt de Torah en wat staat er in het Oude Testament?

Numeri 15:30  Maar de ziel, die iets gedaan zal hebben met opgeheven
hand, hetzij van inboorlingen of van vreemdelingen, die smaadt JHWH; en
diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk;

Ezechiël 18:4  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.

Ezechiël 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.

Elk mens is voor zichzelf verantwoordelijk wat hij doet. Zonden die de
mens begaat kunnen vergeven worden bij oprecht berouw. Zonden kunnen
niet worden overgedragen op anderen, waardoor men zelf vrij zou komen
van de gevolgen ervan.  
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Het Pass-Over der Illuminati

De illuminati houden van het voetbalspel. De nieuwe paus Francis I houdt
eveneens van voetbal. De illuminati gebruiken tegenwoordig voor de
Wereld Cup-voetbal een nieuw soort leren bal, de Jabuline-ball genaamd.
JaBulOn is de god der vrijmetselaren. Het voetbalspel symboliseert de her-
activering van de Dodeca-aard-energielijn (grid), die sinds de ondergang
van Atlantis beschadigd werd. In de loges van de 
vrijmetselaren wijst het vloerplan naar een dambord of voetbalveld. Bij de
nieuwe Jabuline-ball ligt de nadruk op de driehoek, en niet langer op de
vijfhoek en zeshoek zoals bij de traditionele ballen. Het logo van Jabulon
toont een cirkel (de bal)
waarin de driehoek van de
tetraëder en icosaëder te zien
is. De driehoek wijst naar de
aloude heidense triniteit van
Jah-Bul-On, hun Jehova, wat
wil zeggen: Wij zijn één. 
Het woord bal of ball komt
van Baäl, Baälim, de
zongod. Balhim is de
geheime code voor de
herprogrammering van het
menselijk ras, en wel via de
zonnekracht. De nucleaire explosies zijn een namaaksel van de zonne-
explosies, waarbij radioactieve straling vrijkomt, waardoor het menselijk
DNA zich zal wijzigen. 

De tsunami - vloedgolf in Japan in 2011 had tot gevolg dat de kerncentrales
te Fukushima werden beschadigd, waardoor er dagelijks grote
hoeveelheden radioactiviteit in het milieu terechtkomt, zonder dat er ons
iets over wordt verteld. Dagelijks krijgt de mensheid over heel de aarde een
spoeling radioactieve straling. Dit is de betekenis van het Engelse woord
Passing - Over = Pasen. 
De tsunami-bom is in de tweede wereldoorlog reeds uitgevonden en bij
Nieuw Zeeland getest (project Seal).
De illuminati misbruiken de Bijbelse gegevens voor hun vernietigende
doelstellingen. Zij kennen het Pascha-verhaal uit Genesis/Exodus, waar de
engel Gods de huizen passeerde wanneer hij bloed van het Paaslam op de

8    Pasen en het kruis             no.627

De Georgian Guidstones, die op 22-03-1980
werden ingewijd, dus 33 jaar geleden

deurposten zag. Dat lam moest vier dagen voordat het geslacht werd door
de familie in hun woningen opgenomen worden, als een soort inburgering.
Te Fukushima staan vier kernreactoren. Is hierin overeenkomst met de 4
dagen te zien van het lam?   
Het christelijke Pasen zien de illuminati voor zichzelf als een laatste Pass-
Over voor de mensheid. De mensheid is voor hen zoveel als het paaslam
was voor de Israëlieten. De mensheid moet opgeofferd worden ten bate
voor het kleinere aantal illuminati, die zichzelf zien als het uitverkoren
volk van de god Jahbulon.  Hun plan voor het grote Pass-Over-offer
kunnen wij uitgebeeld zien in het Georgian Monument (Guidstones),
waarop in 10 punten in 8 talen geschreven staat dat de mensheid van 7
miljard teruggebracht moet worden tot ongeveer 500 miljoen. Deze
volkerenmoord der illuminati staat vast voor hen, en zal te zijner tijd door
hen worden uitgevoerd. Zij zien zich als de bewakers der mensheid, de

elite die bij de gratie gods over
ons zouden aangesteld zijn.
Zijzelf zien zich als de
b o o d s c h a p p e r s
(verderfengelen) van Jahbulon,
o m  e e n  w e r e l d w i j d e
vernietiging uit te voeren.
Alleen de bloeddrinkende elite
zal ervoor gespaard blijven.
Zoals het bloed aan de
deurposten bij de Israëlieten
ervoor garant stond dat de
verderfengel voorbij zou gaan.
V i a  d e  v e r n i e t i g e n d e

Fukushima-kernreactoren wordt hun plan ten uitvoer gebracht en worden er
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dagelijks grote hoeveelheden radioactieve stralingen over de aardbol
verspreid. Dat is een ware passing-over.  Hierdoor ontstaat een langzame
dood bij het grootste deel der mensheid. Zij die het overleven komen er
niet onbeschadigd af, maar krijgen een gewijzigd DNA.  Wie nog twijfels
heeft over deze volkerenmoord moet eens kijken naar de volgende website:
www.sciencedaily.com/releases/2011/05/110526091308.htm

Niemand zal vandaag de dag nog hetzelfde kunnen blijven, want wij
worden van alle kanten af bestookt met levensbedreigende stoffen. Vanuit
de lucht zijn het de chemtrails, de radioactieve stralingen, de HAARP-
stralingen, etc. Vanuit de zee en
aarde worden wij bedreigd met
kwikvergiftiging, met allerhande
c h e m i c a l i ë n ,  g e n e t i s c h
g e m a n i p u l e e r d  v o e d s e l ,
inent ingen, gedegenereerde
etenswaren en dood drinkwater of
zelfs gefluorideerd drinkwater,
etc. De illuminati willen het
Adamsras om zeep helpen, en van
ons de eerstgeboortezegen
overnemen. Vandaar de rasvermening onder ons naar Bileams raad.
Wanneer er niet spoedig wordt ingegrepen, hetzij door Hogerhand, hetzij
door onze mensen die daartoe op posten zijn geplaatst om dit te kunnen
doen, zou er geen enkel Adam-mens overblijven die nog oorspronkelijk is. 
Zie: www.endthelie.com/2012/05/13
http://georgewashington2.blogspot.nl/2011/08/fukushima-radiation-highest-ever.ht
ml      http://hardons-blog.blogspot.nl/2012_05_01_archive.html

Gezien het voorgaande zijn wij niet bang dat wij als Adams-ras niet zullen
overleven.  JHWH heeft Zijn ‘wind’ ter beschikking om ons te ontdoen van
de kwade lieden, van Babel en haar handlangers. Die wind kan wijzen naar
de zonne-winden, de uitbarstingen van de zon. 

Jeremia 4:12  Er zal Mij een wind komen, die hun te sterk zal zijn
Jeremia 51:1  Zo zegt JHWH: Ziet, Ik zal een verdervenden wind opwekken
tegen Babel, en tegen degenen, die daar wonen in het hart van degenen, die
tegen Mij opstaan.
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Er worden dit jaar 2013 grote zonne-uitbarstingen verwacht.  Het licht
heeft een snelheid van ongeveer 300.000 km/uur. Het licht van de zon doet
er -gezien de grote afstand- 8 minuten over om de aarde te bereiken.
Materiedeeltjes die zwaarder zijn dan lichtdeeltjes doen er langer over om
de aarde te bereiken, namelijk enkele dagen. Deze deeltjes kunnen het
zogenaamde ‘Noorderlicht’ veroorzaken. 

Ons centrale zenuwstelsel wordt beïnvloed door de energieën vanuit de
kosmos, vanuit het zogenaamde ‘bronveld’. Dit is van invloed op ons
DNA, op ons bewustzijn en ook voor het aarde-bewustzijn. Voor ons
welzijn op aarde zijn wij dus afhankelijk van de kosmische energieën.  De
vooruitgang op aarde heeft energie nodig om ons tot de nieuwe aarde -het
nieuwe tijdperk van het Rijk Gods- te brengen, een tijdperk van liefde en
heelheid.  Die energie komt vanuit de kosmos, vanuit de Galaxie en het
Galactische Kruis dat er was op 21-12-2012, en daalt af naar de aarde. Dat
wordt als een ‘regen’ voorgesteld in de Bijbel die op ons neer zal dalen.
een dauw vanuit de hemel.  Wij kunnen de zonne-activiteit  niet stopzetten,
de illuminati ook niet. Zij kunnen ook de kosmische energieën die naar de
aarde komen ook niet stopzetten, maar zij kunnen ze wel proberen te stelen
en voor zichzelf proberen aan te wenden. Wij en zij ondergaan wat over
ons wordt uitgegoten. Momenteel zijn zij aan de macht en zij besproeien
zij ons dagelijks met chemtrails, allerlei stralingen o.a.  vanuit zendmasten,
en niet te vergeten de nucleaire stralingen. 
JHWH heeft beloofd dat er een nieuwe aarde komt waarop gerechtigheid
zal wonen, dat wil zeggen liefde, samenwerking, vrede, eenheid, werkelijke
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vooruitgang. Waar deze echte liefde heerst, daar is God zelf, want waar
liefde woont gebiedt JHWH Zijn zegen. De Illuminati en alle gemengd
bloed kan niet in deze ware liefde deelnemen, daar zij via hun voorouders
daar uit zijn gestapt. Zij zijn vervallen van hun Goddelijke status en
afkomst.  De kosmische energieën zullen hun DNA juist grote schade

aandoen, verderven. Dat wijst naar de verdervende wind die JHWH tegen
Babel zal laten komen. In het apocriefe boek Wijsheid staat het volgende:

4:3  Maar de vruchtbare menigte der goddelozen zal geen voordeel doen, en
wat uit onechte scheuten voortkomt, zal niet diep inwortelen, noch vaste
grond zetten.
4  Want hoewel zij in de takken voor een tijd weder uitspruiten, nochtans
dewijl zij zeer loffelijk voortkomen, zullen zij van de wind bewogen, en van
de kracht der winden uitgeworteld worden.
5  De ontijdige takjes zullen rondom gebroken worden, en hun vrucht is
onnut, onrijp tot spijs, en tot niets geschikt.
6  Want kinderen uit onwettige bijslaap geboren, zijn getuigen der
boosheid tegen hun ouders, wanneer men hen ondervraagt

Er zijn in hoofdzaak vier verschillende energievormen:
1. rechte dynamische energievelden
2. ronde magnetische energievelden
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3. stralings energievelden
4. kernenergie (er zijn ook andere benamingen, als kinetische-, potentiële-,
gravitationale-, elastische-, magnetische-, chemische- en warmte-energie)

De NASA heeft onlangs nog een nieuw stralingsveld rond de aarde
ontdekt, zie afbeelding.   
...NASA Discovers New Radiation Belt Around Earth
View Photo.Two giant swaths of radiation, …
"They were something we thought we mostly understood by now, the first
discovery of the Space Age," said lead study author Daniel Baker, a space scientist
at the University of Colorado.

These belts were believed to consist of two rings: an inner zone made up of both
high-energy electrons and very energetic
positive ions that remains stable in
intensity over the course of years to
decades; and an outer zone comprised
mostly of high-energy electrons whose
intensity swings over the course of hours
to days depending primarily on the
influence from the solar wind, the flood of
radiation streaming from the sun. [How
NASA's Twin Radiation Probes Work (Infographic)]
The discovery of a temporary new radiation belt now has scientists reviewing the
Van Allen radiation belt models to understand how it occurred.
Unexpectedly, the probes revealed a new radiation belt surrounding Earth, a third
one made of super-high-energy electrons embedded in the outer Van Allen belt
about 11,900 to 13,900 miles (19,100 to 22,300 kilometers) above the planet's
surface. This stable ring of space radiation apparently formed on Sept. 2  and lasted
for more than four weeks.

A radiation mystery
It remains uncertain how this temporary radiation belt arose. Van Allen mission
scientists suspect it was likely created by the solar wind tearing away the outer Van
Allen belt.
"It looks like its existence may have been bookended by solar disturbances," Baker
said.

Op oude afbeeldingen zien we bijbelfiguren met een staf (rod) in hun hand,
een soort staf waarmee zij energie opwekten.
Zie brochures 395, 510 en 630
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Wij lezen dat JHWH ons zal beschermen door een vurige muur rondom ons
heen te trekken, als in een koepel zullen wij door Hem worden beschermd.
Geen pijl of dodelijke straling zal daar naar binnen kunnen komen. Het is
zelfs mogelijk om alle radioactieve straling in korte tijd te neutraliseren,
zodat het ons geen enkel kwaad kan doen. 

Zacharia 2:5  En Ik zal haar wezen, spreekt JHWH, een vurige muur

rondom; en Ik zal tot heerlijkheid wezen in het midden van haar.
Jesaja 31:5  Gelijk vliegende vogelen, alzo zal JHWH der heirscharen
Jeruzalem beschutten, beschuttende zal Hij haar ook verlossen, doorgaande
zal Hij haar ook uithelpen.
Zacharia 9:15 JHWH der heirscharen zal hen beschutten, en zij zullen eten,
nadat zij de slingerstenen zullen ten ondergebracht hebben; zij zullen ook
drinken, en een gedruis maken als de wijn; en zij zullen vervuld worden,
gelijk het bekken, gelijk de hoeken des altaars.
Zacharia 12:8  Te dien dage zal JHWH de inwoners van Jeruzalem
beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als
David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel van JHWH voor
hun aangezicht.

Zoals JHWH tijdens de
Exodus van Israel en het
Pascha de Verderfengel
naar de Egyptenaren zond,
zo zal de Verderfengel
zijn werk doen om ons te
bevrijden uit de macht van
Babel in de eindtijd. De
Verderfengel voor de
E g y p t e n a r e n  w a s
t e g e l i j k e r t i j d  d e
Beschermengel voor de
Israëlieten. De geschiedenis herhaalt zich. Wij worden bewaard in de
kracht Gods, Michael zal voor ons strijden. De onzienlijke legerscharen
zijn tweemaal tienduizend, en dan de duizenden nog eens een keer
verdubbeld in getallen. Omgerekend zouden er dat ettelijke miljoenen zijn. 

  Psalmen 68:17  (68-18) Gods wagenen zijn tweemaal tien duizend, de
duizenden verdubbeld. JHWH is onder hen, een Sinai in heiligheid!
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Wij behoeven ook niet bang te zijn voor een groot aards leger, een
overmacht, aangezien het bij JHWH niet gaat om grote getallen. Het gaat
er bij Hem om volledig vertrouwen. Bij Gideon waren er veel te veel
manschappen in de ogen van JHWH, zie Richteren 7:

1   Toen stond Jerubbaal (dewelke is Gideon) vroeg op, en al het volk, dat
met hem was; en zij legerden zich
aan de fontein van Harod; dat hij het
heirleger der Midianieten had tegen
het noorden, achter den heuvel
More, in het dal.
2  En JHWH zeide tot Gideon: Des
volks is te veel, dat met u is, dan dat
Ik de Midianieten in hun hand zou
geven; opdat zich Israel niet tegen

Mij beroeme, zeggende: Mijn hand
heeft mij verlost.
3  Nu dan, roep nu uit voor de oren
des volks, zeggende: Wie blode en
versaagd is, die kere weder, en spoede zich naar het gebergte van Gilead!
Toen keerden uit het volk weder twee en twintig duizend, dat er tien duizend
overbleven.
4  En JHWH zeide tot Gideon: Nog is des volks te veel; doe hen afgaan naar
het water, en Ik zal ze u aldaar beproeven; en het zal geschieden, van welken
Ik tot u zeggen zal: Deze zal met u trekken, die zal met u trekken; maar al
degene, van welken Ik tot u zeggen zal: Deze zal niet met u trekken, die zal
niet trekken.
5  En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide JHWH tot Gideon:
Al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk als een hond zou lekken,
dien zult gij alleen stellen; desgelijks al wie op zijn knieen zal bukken om te
drinken.
6  Toen was het getal dergenen, die met hun hand tot hun mond gelekt
hadden, driehonderd man; maar alle overigen des volks hadden op hun
knieen gebukt, om water te drinken.
7  En JHWH zeide tot Gideon: Door deze driehonderd mannen, die gelekt
hebben, zal Ik ulieden verlossen, en de Midianieten in uw hand geven;
daarom laat al dat volk weggaan, een ieder naar zijn plaats.
8  En het volk nam den teerkost in hun hand, en hun bazuinen; en hij liet al
die mannen van Israel gaan, een iegelijk naar zijn tent; maar die driehonderd
man behield hij. En hij had het heirleger der Midianieten beneden in het dal.
9 En het geschiedde in denzelven nacht, dat JHWH tot hem zeide: Sta op, ga
henen af in het leger, want Ik heb het in uw hand gegeven.
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Wij vergeten maar al te gemakkelijk dat
het Gods zaak is, Gods eigen belang dat
Zijn volk gered wordt. Hij strijdt voor
ons ten goede, indien wij het aan Hem
overlaten. Dan kan een enkele persoon er
wel 1000 verslaan, zoals ook in Israel
destijds geschiedde. Pascha toont dat het
een Hoge Hand is die Israel verloste uit
de dienstbaarheid, en wederom zal het in
onze dagen -dat is de eindtijd- een Hoge
Hand zijn die ons zal verlossen en uit
Babel en uit geestelijk Egypte zal leiden. 

 Exodus 14:8  Want JHWH verstokte
het hart van Farao, den koning van Egypte, dat hij de kinderen Israels
najaagde; doch de kinderen Israels waren door een hoge hand uitgegaan.
Numeri 33:3  Zij reisden dan van Rameses; in de eerste maand, op den
vijftienden dag der eerste maand, des anderen daags van het pascha, togen
de kinderen Israels uit door een hoge hand, voor de ogen van alle
Egyptenaren;
Psalmen 89:13 Gij hebt een arm met macht; Uw hand is sterk, Uw

rechterhand is hoog.

Samenvatting

Pasen en kerst behoren tot de belangrijkste feesten der christenen. Men
veronderstelt dat deze feesten in het Nieuwe Testament zouden ingesteld
zijn. Echter, in het Nieuwe Testament zijn in het geheel geen feesten
ingesteld. Alleen in het Oude Testament, en dan ook alleen in de Torah,
zijn de Goddelijke feesten ingesteld.  Zie o.a. Leviticus 23.
Het christelijke Pasen wordt het feest van de opstanding genoemd, maar
heeft in werkelijkheid een astronomische betekenis, dat de zon op 25
december weer terugkeert. Het gaat om de opstanding of terugkeer van
de zon, of te wel Baäl, de zonnegod. Christenen menen ook dat de
zondagsviering een instelling van God zou zijn, naar Openbaring 1:10.
Het gaat daar over de ‘dag van JHWH’, hetwelk áltijd slaat op de dag der
gerichten, en nooit op de zondag als rustdag. Alle ingestelde feesten staan
in de Torah aangegeven, waar men nooit iets aan toe mag voegen, noch
er af doen, zie Deuteronomium 4:2,12:32. 
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Het Paasfeest (Easter) stamt uit Babel en oud Egypte, wat een feest was
van de godin Astarte, Isthar, Isis.  

Het Kruis

http://www.bijbelengeloof.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=134:symboliek&catid=152:qkerkq-en-qkerkqgeschiedenis&Ite
mid=93

Volgens de christelijke kerk zou de grote God, JHWH als Vader van Zijn
volk Israel, een Zoon hebben verwekt die bestemd was om aan een kruis
genageld te worden. Deze God-mens zou voor de zonden der mensen
betalen, naar de eis van Zijn Vader, die geen
zonden door de vingers kan zien. Op een
allerafschuwelijkste wijze zou deze
onschuldige Zoon met de zonden der mensen
beladen worden, om een genoegdoening te
geven aan de zeer toornige Godvader. De
toorn en hittige gramschap van de Godvader
zou geblust zijn door het vergoten bloed van
deze onschuldige Godmens. Deze Zoon zou
als een Lam geslacht zijn, maar na drie dagen
en nachten  uit de dood zijn opgestaan. Het
kruis is daarna door gelovigen tot een
overwinningssymbool gemaakt.  

Wanneer wij het volgende lezen over dezelfde God-vader, geeft dat wel
een geheel ander beeld van Hem. 
 Nehemia 9:16  Maar zij en onze vaders hebben trotselijk gehandeld, en zij
hebben hun nek verhard, en niet gehoord naar Uw geboden;
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 wederspannigheid 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.

18  Zelfs, als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden, en gezegd: Dit is uw
God, Die u uit Egypte heeft opgevoerd; en grote lasteren gedaan hadden;
19  Hebt Gij hen nochtans door Uw grote barmhartigheid niet verlaten in de
woestijn; de wolkkolom week niet van hen des daags, om hen op den weg te
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leiden, noch de vuurkolom des nachts, om hen te lichten, en dat, op den weg,
waarin zij zouden wandelen.
20  En Gij hebt Uw goeden Geest gegeven om hen te onderwijzen; en Uw
Manna hebt Gij niet geweerd van hun mond, en water hebt Gij hun gegeven voor
hun dorst.
21  Alzo hebt Gij hen veertig jaren onderhouden in de woestijn; zij hebben geen
gebrek gehad; hun klederen zijn niet veroud, en hun voeten niet gezwollen.
22  Voorts hebt Gij hun koninkrijken en volken gegeven, en hebt hen verdeeld in
hoeken. Alzo hebben zij erfelijk bezeten het land van Sihon, te weten, het land
des konings van Hesbon, en het land van Og, koning van Basan.
23  Gij hebt ook hun kinderen vermenigvuldigd, als de sterren des hemels; en Gij
hebt hen gebracht in het land, waarvan Gij tot hun vaderen hadt gezegd, dat zij
zouden ingaan om het erfelijk te bezitten.
24  Alzo zijn de kinderen daarin gekomen, en hebben dat land erfelijk
ingenomen; en Gij hebt de inwoners des lands, de Kanaanieten, voor hun
aangezicht ten ondergebracht, en hebt hen in hun hand gegeven, mitsgaders hun
koningen en de volken des lands, om daarmede te doen naar hun welgevallen.
25  En zij hebben vaste steden en een vet land ingenomen, en erfelijk bezeten,
huizen, vol van alle goed, uitgehouwen bornputten, wijngaarden, olijfgaarden en
bomen van spijze, in menigte; en zij hebben gegeten, en zijn zat en vet
geworden, en hebben in wellust geleefd, door Uw grote goedigheid.

Verder zijn er nog meerdere Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat God niet
zo wraakgierig is om mensenbloed als betaling te eisen voor zonden die
begaan zijn door verre voorouders (erfzonde) en zonden die men
persoonlijk heeft begaan.  Uit Ezechiël 18 blijkt immers dat ieder mens
zelf ten volle verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden.
 Psalmen 32:5  Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid
bedekte ik niet. Ik zeide: Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor den
HEERE; en Gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Sela.
Psalmen 99:8  O HEERE, onze God! Gij hebt hen verhoord, Gij zijt hun

geweest een vergevend God, hoewel wraak doende over hun daden.

Psalmen 130:4  Maar bij U is vergeving, opdat Gij gevreesd wordt.
Exodus 34:6  Als nu JHWH voor zijn aangezicht voorbijging, zo riep Hij:
JHWH, God, barmhartig en genadig, lankmoedig en groot van weldadigheid

en waarheid.

Deuteronomium 4:31  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.
2 Kronieken 30:9  Want als gij u bekeert tot JHWH, zullen uw broederen en uw
kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen, die hen gevangen
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  Mensenoffers

hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen; want JHWH, uw God, is

genadig en barmhartig, en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot
Hem bekeert.
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.
Psalmen 86:15  Maar Gij, Heere! 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.

Zonder plaatsvervangend offer geen verzoening

Reformatorisch Dagblad 16-03-2013 08:57 | Dr. M. J. Kater 
Kan iemand anders wel de straf voor onze zonden in onze plaats dragen? 
„Het is ook mijn eer te na, dat iemand voor mijn schuld zou boeten. Ik
wens te stáán voor de gevolgen van mijn eigen daden. En geef dan wat
Paulus betreft mijn portie maar aan fikkie.” Beruchte zinnen, in 1959
geschreven door de Leidse hervormde hoogleraar P. Smits in het
weekblad Hoofd orgaan Kerk en Wereld. De gedachtegang van Paulus
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over Christus’ plaatsvervangende offer voor onze zonden is ons

vreemd geworden, aldus Smits. Hij kan er nauwelijks meer in zien dan
„een merkwaardige dogmatische constructie.” 
Smits heeft drie hoofdbezwaren tegen de gedachte van de
plaatsvervangende verzoening. Als eerste noemt hij het „onzin” dat Jezus
de eerste en enige mens zonder zonde was. Dan zouden de verzoekingen
immers een schijnvertoning geweest zijn.

In de tweede plaats is God en niet de mens verantwoordelijk voor hoe de
schepping is. Met de manier waarop God de wereld geschapen heeft, is
„de zonde in haar mogelijkheid en praktische onvermijdelijkheid reeds
gegeven.” Zonde moet je volgens Smits niet zien als schuld, maar als de
tragiek van een mensenleven.
Het laatste bezwaar van Smits betreft de overtuiging van Paulus dat de
heiligheid van God de dood van de zondaar eist. Het kruis heeft volgens
Smits niets te maken met de straf op de zonde, maar is het „zegenende en
deemoedig makende teken van het bevruchtende lijden uit liefde.”
Bovendien heeft Jezus Zelf nooit over de eigenlijke heilsbetekenis van
Zijn dood gesproken, zegt Smits. Daarvoor moet hij wel twee belangrijke
teksten uit de evangeliën ‘gladstrijken’. Markus 10:45 over Jezus’ dood
als „losprijs voor velen” slaat volgens Smits slechts op de bevrijding uit
de macht van de duivel. Aan wie de losprijs betaald is, blijft immers
ongenoemd. Mattheüs 26:28, waar Jezus zegt dat Zijn bloed „voor velen
vergoten wordt tot vergeving van zonden”, ziet Smits als een latere
toevoeging vanuit de traditie van Paulus. Ja, dan ben je eruit. Nee,
natuurlijk niet, maar het gaat erom dat we even proeven langs welke
lijnen gedacht wordt.

Aanstoot
De bezwaren tegen het plaats vervangende offer van Christus zoals Smits
die verwoord heeft, leven breed buiten en helaas ook binnen de
christelijke kerk. Het kruis is en blijft een aanstoot. Hierbij kan de visie
genoemd worden van H. Wiersinga (1971) en in zijn voetspoor C. J. den
Heyer (1997). Enkele jaren geleden kwam er een soortgelijk geluid van
de vrijgemaakt gereformeerde oud-predikant Ton de Ruiter.

Wat is van belang bij nadenken met anderen over deze dingen? Ik geef
drie hoofdlijnen.
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1. Het ”mijn eigen mannetje staan” zit ons in het bloed, en het is goed om
dat naar anderen toe ook te erkennen. Het is geen wonder dat alle andere
wereldgodsdiensten het plaatsvervangende offer op Golgotha ontkennen.
Maar daarmee red je het niet.

Dat een ander voor mij moet sterven, heeft volgens de Bijbel te maken
met de heiligheid, de majesteit van God. Zonde is een belediging van
Hem, en dat bepaalt het gewicht van de zonde. Een klap in het gezicht
van je collega heeft toch een ander gewicht dan een klap in het gezicht
van Hare Majesteit. Het klinkt heel manhaftig dat je wilt instaan voor je
eigen gedrag, maar dat red je alleen met een eindige straf, een boete
waarvoor een limiet gesteld is. Vanwege de grootte van de zonde is dat
een illusie. Slechts als je zonde beperkt tot misstappen of misdragingen
tegenover anderen, kun je de gevolgen daarvan dragen en herstellen
(verzoenen). 

Zonde tegen God kost mij mijn leven. Maar zelfs dat voldoet niet. Ik heb
een ander nodig die zelf niet zondigt, om zo in mijn plaats een volmaakt
offer te brengen. Heel het Oude Testament is doortrokken van de
gedachte dat God volmaakt is. De volmaaktheid die past bij God komt
onder andere tot uitdrukking in de vereisten voor een offer, het moet
zonder gebrek zijn. Zo zingt het Nieuwe Testament –met name in de
brief aan de Hebreeën– over een volmaakt Lam van God, Jezus.

2. Dat voor verzoening een ”mensen offer” nodig zou zijn, roept allerlei
negatieve beelden van God op als bloeddorstig. Wie het christelijk geloof
op dit punt vergelijkt met andere godsdiensten, zal toch op z’n minst één
groot verschil moeten ontdekken. Geen enkele andere god geeft zelf wat
hij eist als genoegdoening. Het plaatsvervangende offer van Christus is
de genadige gave van de beledigde God, Die zo de weg tussen hemel en
aarde opent. 

Deze gedachte schittert in een kerntekst over verzoening in het Oude
Testament: „Want de ziel van het vlees is in het bloed; daarom heb Ík het
u op het altaar gegéven (...), want het is het bloed dat voor de ziel
verzoening zal doen” (Lev. 17:11). De eerste christenen hebben Jesaja 53
gelezen met het oog op Jezus. In het Nieuwe Testament blijkt het
initiatief tot verzoening (herstelde relatie, betaling van schuld) uit te gaan
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van God. Daarbij spaart Hij Zijn (bloed)eigen Zoon niet, maar geeft hem
over tot een zoenoffer (Mark. 14:41, Hand. 20:28; Rom. 8:32; 2 Kor.
5:21). Hoe groot is de toorn van God over de zonde, hoe strikt Zijn
rechtvaardigheid, hoe onnavolgbaar Zijn liefde.

Identificatie
3. Je zou als buitenstaander kunnen denken dat het ”mooi gemakkelijk” is
dat een ander voor jou opdraait. Een wezenlijk element in het denken
over een plaatsvervangend offer is echter de identificatie met het
offerdier. De hand van de offeraar drukte op de kop, hij legde zijn hele
gewicht erop, en zo zag de offeraar in het offer zichzelf in rook opgaan.
De Geest betrekt ons in het oordeel, zodat het ”mijn portie” is op
Golgotha. 
Als christenen de indruk geven dat verzoening ‘slechts’ een objectieve
gegeven stand van zaken is, die vervolgens ook nog als dekmantel voor
een leven vol onrecht dient, dan is het geen wonder dat een
plaatsvervangend offer in een kwaad daglicht staat. Wie nooit op zijn
woorden kan terugkomen tegenover een collega, maar wel grote woorden
in de mond neemt over verzoening, die ontkracht de waarde van het ”Ik
voor u”. Wie zijn portie ziet in het licht van het „daar gij anders de
eeuwige dood had moeten sterven”, zoals het klassieke
avondmaalsformulier zegt, die mag in het geloof zijn portie ontvangen
van Christus: volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid. 

Dr. M. J. Kater, christelijk gereformeerd predikant te Sint Jansklooster en
docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn  Heeft u
een vraag voor deze rubriek of wilt u reageren? weerwoord@refdag.nl
Verder lezen over dit onderwerp
H. Baarlink, Het evangelie van de verzoening, Kampen 1998
J. Hoek, Verzoening. Daar draait het om, Zoetermeer 1998
J.W. Maris, F. van der Pol (red.), De zonde uit beeld. Bijbels schuldbesef
en modern levensgevoel, Barneveld 1994.
John Stott, Het kruis van Christus, Apeldoorn 1997.

Volgens dr. M.J. Kater mag de gelovige zijn portie zonden ruilen met
Jezus. Hij maakt op deze wijze God tot een groot-ruil-handelaar in
zonden, waarmee hij de mensen zou verlossen van hun schulden. Alsof
God geen andere middelen heeft om zonden te vergeven. Wanneer een
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dergelijke ruilhandel zou bestaan, dan is dat wel zeer gemakkelijk om
van je zonden af te komen. En hoe zit het dan met berouw? Of hoe je
alleen maar dankbaarheid te tonen? 

In schril contrast met wat dr. M.J. Kater hierboven stelt, heeft de
emeritus predikant N. Kooren in een discussiestuk m.b.t. het oprichten
van het Liberaal Sabbat-Genootschap, het onderstaande geschreven:

Het offer van Jezus

Wat betreft de betekenis van het leven en sterven van Jezus wijken wij
principieel af van de stellingname van het christendom in het algemeen
en de verklaring (28 geloofspunten) van het Kerkgenootschap der
Zevende-dags Adventisten in het bijzonder. Het afwijkende standpunt
heeft te maken met een juist verstaan van het begrip offerande. Volgens

de Tora heeft het brengen van offers niets uitstaande met

schuldvergeving. Voor het regelen van ‘schuld’ zijn uitvoerige
voorschriften gegeven om die tussen de mensen onderling in het hier en
nu te regelen. Het brengen van offers staat namelijk geheel in het teken
van het aanbieden van geschenken en dankbewijzen aan God en uit
voorzorgoffers met betrekking tot de ‘reine’ toenadering tot God. Het
toont je bereidheid om uit liefde en dankbaarheid God het mooiste te
schenken wat je bezit (zie bijv. Abraham), omdat je in feite alles hebt te
danken aan God. Voor het vergeven van schuld heeft God echter geen

offer nodig (Exodus 34:6-7; Jesaja 1:16-20, Matteüs 6:11,12, etc.) en

zeker geen mensenoffer.

Wat wel waar is, is dat het mooiste geschenk dat een mens aan God kan
geven zijn leven is. Dat wil zeggen dat de mens zijn leven inricht in
volkomen toewijding aan God. De Bijbel noemt zulk een leven een
‘Gode welgevallige offerande’ (Romeinen 12:1). Het offer dat Jezus
bracht was zijn volkomen aan God toegewijde leven. Hij gaf met zijn
leven het koninkrijk van God gestalte dat hij verkondigde. Hij roept de
mensen op om hem na te volgen en één te zijn met hem. Dat is ‘geloven
in Jezus’. Het accent ligt dus bij het volkomen aan God toegewijde leven
van Jezus, daarin was hij trouw tot in de dood. (N. Kooren)

Merkwaardig genoeg ziet men in de eerste eeuwen van de
kerkgeschiedenis de dood van Jezus als een OFFER AAN DE SATAN.
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De achterliggende gedachte hierbij is dat de wereld - waarin de christenen
een minderheid vormen - slecht is, heidens, onder de heerschappîj van de
Boze.  Deze is de 'wereldbeheerser van deze duisternis', de overste van de
wereld.
De kerkvader Marcion  bedacht dan ook dat de aarde werd geschapen
door de Demiurg, een andere God dan de vader van Jezus Christus.

De kruisdood van Jezus wordt als
plaatsvervangend door SATAN geaccepteerd;
zij die Christus' kant kiezen, moet hij laten gaan
: ze zijn losgekocht (cf. de zondebok die door
het volk van Israël in de woestijn naar de
demon AZAZEL werd gestuurd - Leviticus,
hoofdstuk 16, de verzen 5 tot en met 21).  We
vinden deze opvatting ondermeer bij Origenes
(kerkvader, leefde vanaf 354 tot 430 na Chr.)
en Augustinus (de bekendste onder de
kerkvaders), die het over het kruis heeft als
'lokaas'.

Het kruis wordt zodoende in de eerste eeuwen als satanisch beschouwd.
Het christelijk symbool daarentegen is de vis (in het Grieks : ICHTUS) en
de overwegende voorstelling is 'een Jezus als de Goede Herder, die zijn
leven inzet voor zijn schapen' (baardloos gedurende de eerste 4 eeuwen).
Naast de leer van de 3-eenheid vormt de satisfactie-leer het centrale
gegeven van de christelijke identiteit, ondanks de vele verhalen in het
Nieuwe Testament over schuldvergeving ZONDER offer, zoals dat van de
'de vrouw met de olie', 'de verloren zoon', 'de vier die een vijfde dragen',
enz ... en het feit dat menige brief in het Nieuwe Testament met geen
woord rept over offer en kruisdood (cf. de brief van Judas, de tweede brief
van Petrus, de brief van Jacobus e.a.).  We vinden het ook niet terug in het
- niet in de bijbelcanon opgenomen- Thomas-evangelie.

Citaten uit onderstaande website:

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/18704-joodse-visie-Jezus-ho
efde-geen-bloedoffer-te-brengen.html
InfoNu.nl > Mens en Samenleving > Religie > Joodse visie: Jezus

hoefde geen bloedoffer te brengen. 
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Als christenen geloven dat Jezus een bloedoffer moest brengen omdat
God anders geen vergiffenis schenkt, dan bewijzen offers in o.a. Leviticus
5:11-13 en Jona 3:10 het tegendeel. God blijkt vergeving te schenken
zonder dat bloedoffers worden gebracht. De offers in de Tenach (Oude
Testament) bewijzen dat bloedoffers in feite heel erg on-Bijbels zijn.
 
Dierlijke offers
De relatie God-mens werd nooit beperkt tot dierlijke offers, noch was het
slechts de enige methode waardoor mensen vergiffenis konden krijgen
van God voor hun zonde.
De prioriteit van de dierlijke offers nam af ten tijde van de vernietiging
van de Eerste Tempel. In de tijd dat Jezus werd geboren woonde zo'n 80
procent van de Joden buiten Palestina. Zij maakten zich niet druk om
bloedoffers. Toen de Tempel was herbouwd gaven ze jaarlijks financiële
giften voor het handhaven van de Tempel en het land. Maar zij maakten

geen bloedoffers omdat de Bijbel expliciet vermeld dat er geen

bloedoffers nodig zijn voor het vergeven van zonden.

Christenen verwijzen vaak naar Leviticus 17:11. Hierin staat: "Want de
ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om
verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening
door middel van de ziel."
Maar als u de HELE CONTEXT van dit vers leest, zult u merken dat het
verwijst naar het afzien van het eten van bloed van een offer, en niet
meer. God beval af te zien van het eten en drinken van bloed omdat
heidense godsdiensten dit deden om zo hun goden in hun lichamen en in
hun levens op te nemen. De Joden mochten niet hetzelfde doen als de
heidenen

Andere bewijzen dat bloedoffers on-Bijbels zijn
In Jona 3:10 staat: "Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden
van hun bozen weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd
had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet."
In Numeri 16:47 staat: "Aäron nam (een vuurpan), zoals Mozes
gesproken had, en snelde tot midden onder de gemeente, en zie, de plaag
was onder het volk begonnen; toen legde hij er reukwerk op en deed
verzoening over het volk."



25    Pasen en het kruis             no.627

In Numeri 31:50 staat: "Wij brengen nu de offergave des Heren, ieder wat
hij aan gouden voorwerpen gevonden heeft, een beenketting, een
armband, een zegelring, een oorring en een halssieraad om voor het
aangezicht des Heren over onze zielen verzoening te doen."
In Jesaja 6:6-7 staat: "Maar één der serafs vloog naar mij toe met een
gloeiende kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij
raakte mijn mond daarmede aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen
aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend."

God gaf geen gebod tot offers; luisteren naar God is belangrijker
In Jeremia 7:22-23 staat: "Want Ik heb tot uw vaderen, toen Ik hen uit het
land Egypte leidde, niet gesproken
noch hun een gebod gegeven ter
zake van brandoffer en slachtoffer,
maar dit gebod heb Ik hun gegeven:
Hoort naar mijn stem, dan zal Ik u
tot een God en zult gij Mij tot een
volk zijn, en wandelt op de ganse
weg die Ik u gebied, opdat het u
welga."

Voor onopzettelijke zonden werden offers gebracht en kwam

verzoening.
In Leviticus 4:1-3 staat: "De Here sprak tot Mozes: Spreek tot de
Israëlieten: Wanneer iemand zonder opzet zondigt in een van de dingen
die de Here verboden heeft te doen, en één daarvan doet - dan zal, indien
de gezalfde priester zonde gedaan en daardoor het volk in schuld gebracht
heeft, hij voor de zonde die hij gedaan heeft, een jongen, gave stier de
Here tot een zondoffer brengen."
In Leviticus 4:13-14 staat: "Indien de gehele vergadering Israëls zonder
opzet zonde gedaan heeft, en dit voor de ogen der gemeente verborgen is
gebleven, en zij tegen één van al de geboden des Heren iets gedaan heeft,
dat niet gedaan mocht worden, en dus schuldig geworden is, dan zal de
gemeente, wanneer de zonde die ze begaan heeft, haar bekend geworden
is, een jongen stier ten zondoffer brengen en zal die leiden vóór de tent
der samenkomst"
Verdere voorbeelden staan in Leviticus 4:22, Leviticus 4:27, Leviticus
5:15, Leviticus 5:18, Numeri 15:22, Numeri 15:24-29,
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Voor opzettelijke zonden werd er wel gestraft
Er zijn veel voorbeelden van OPZETTELIJKE zonden waarvoor men
gestraft werd. In Numeri 15:30 staat: "Maar wie iets met voorbedachten
rade doet, hetzij geboren Israëliet, hetzij vreemdeling, die zal een lasteraar
van de Here zijn, die zal uit zijn volk worden uitgeroeid, want hij heeft
het woord des Heren veracht en zijn gebod geschonden; die zal zeker
uitgeroeid worden, zijn ongerechtigheid is op hem."
Verdere voorbeelden staan in Numeri 15:32-36, Exodus 22:3, 5, 6, 12 en
14, Leviticus 24:21, Numeri 5:6-7.

God verlangt Tesjoeva, echt berouw. God verlangt geen offers!

Belangrijk is om tot God terug te keren en echt berouw te tonen. God
verlangt GEEN offers. Je kan je rechtstreeks tot God wenden.

In 2 Kronieken 7:14 staat: "En mijn volk waarover mijn naam is
uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht
en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en
hun zonde vergeven en hun land herstellen." 
Verdere voorbeelden staan in Deuteronomium 4:29, Job 33:26, Psalm
34:14, Psalm 34:18, Psalm 51:16-17,
Psalm 40:6, Hosea 14:2, Spreuken 28:13,
Spreuken 16:6, Spreuken 21:3, Hosea 6:6,
I Koningen 8:38-39, II Koningen 8:41-43,
I Koningen 8:46-50, Job 33:26,
God toont duidelijk dat offers niet
noodzakelijk zijn voor verzoening
God toont duidelijk dat offers NIET
noodzakelijk zijn voor verzoening. God
maakt overvloedig duidelijk wat Israël
moet doen voor verzoening

In Micha 6:6-8 staat: "Waarmede zal ik de
Here tegemoet treden en mij buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem
tegemoet treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? Zal de Here
welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan tienduizenden
oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de
vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner ziel? Hij heeft u bekend
gemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt; niet anders
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dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te
wandelen met uw God."  (einde citaten)

Tot Besluit

In Micha 7 laatste deel wordt ook over vergeving gesproken, en hoe God
dat geeft. In Jesaja 44 lezen wij het volgende over vergeving en
verlossing:

21  Gedenk aan deze dingen, o Jakob, en Israel! Want gij zijt Mijn knecht,
Ik heb u geformeerd; gij zijt Mijn knecht, Israel, gij zult van Mij niet
vergeten worden.
22  Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als een wolk;
keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.
23  Zingt met vreugde, gij hemelen! want JHWH heeft het gedaan; juicht,
gij benedenste delen der aarde! gij bergen! maakt een groot gedreun met
vreugdegezang, gij bossen, en alle geboomte daarin! Want JHWH heeft
Jakob verlost, en Zich heerlijk gemaakt in Israel.

Wanneer het volk Israel, dat is de Knecht van JHWH, zich schuldig kent,
gedenkt JHWH aan Zijn verbond, zie Hosea 5:15  

Ik zal henengaan en keren weder tot Mijn plaats, totdat zij zichzelven
schuldig kennen en Mijn aangezicht zoeken; als hun bange zal zijn, zullen
zij Mij vroeg zoeken.
Leviticus 26:41  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; (dus waarachtig berouw tonen)

De opdracht en voorwaarde is dan ook dat Israel de Stem (de Wetten) van
JHWH gehoorzaamt:

Exodus 19:5  Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen,
en Mijn verbond houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken,
want de ganse aarde is Mijn;

Dezelfde zaken gelden vandaag de dag nog voor de Knecht van JHWH.
Pesach is voorbijgang, maar ook uittocht en overwinning. Voorbijgang
van het verderf, door vergeving, waarna uitleiding uit de slavernij, dat een
overwinning is op het kwaad. Wij staan daar momenteel weer voor in dit
tijdstip der geschiedenis, waar het verderf dat de illuminati en kwade
machten voor ons bereid hebben, net als Haman dat kwaad over de
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Judeërs en Mordechai had bereid, aan ons zal voorbijgaan. Zij komen zelf
aan de galg die ze voor ons bereid hebben.
JHWH zal ons in de benauwdheid op de
knieën brengen tot erkentenis van schuld,
waarna wij als overblijfsel van Israel ons op
de borst zullen slaan van berouw. JHWH zal
ons als Zijn overblijfsel behouden, onze
overtredingen uitdelgen en wederoprichten in
Zijn gunst.  Op welke gronden? Op grond
van Zijn onpeilbare barmhartigheid, welke
roemt tegen het oordeel!

Ostara (Easter of Pasen) is het feest van het terugkerende licht, wat een
heidens feest is dat gekerstend is tot Pasen. Ostara is de godin van het
stralende morgenlicht. Vandaar de paasvuren om de lente te vieren.  Die
vuren werden meestal op een heuvel ontstoken. Vandaar dat sommigen
bergen of heuvels in ons land nog de naam ‘Paasberg’ dragen. 
Wij moeten als Knecht van JHWH af van dat heidense erfgoed. Wij
krijgen een geheel nieuwe tijd, die omschreven staat o.a. in: 

Jesaja 33:20  Schouwt Sion aan, de stad onzer bijeenkomsten; uw ogen
zullen Jeruzalem zien, een geruste woonplaats, een tent, die niet ter neder
geworpen zal worden, welker pinnen in der eeuwigheid niet zullen
uitgetogen worden, en van welker zelen geen verscheurd worden.
21  Maar JHWH zal aldaar bij ons heerlijk zijn, het zal zijn een plaats van
rivieren, van wijde stromen; geen roeischuit zal daar doorvaren, en geen
treffelijk schip zal daar overvaren.
22  Want JHWH is onze Rechter, JHWH is onze Wetgever, JHWH is onze
Koning. Hij zal ons behouden.
23  Uw touwen zijn slap geworden, zij zullen hun mastboom niet kunnen
recht stijf houden, zij zullen het zeil niet uitspannen; dan zal de roof van een
overvloedigen buit uitgedeeld worden, zelfs zullen de lammen den roof
roven. 24  En geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek, want het volk, dat
daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben


