
1    Zijn Offerdiensten verboden door JHWH?         no.  682

Offerdiensten

De vraag waar de offerdiensten zijn ontstaan, en of JHWH deze zou

hebben ingesteld, heeft mij al geruime tijd bezig gehouden. 

Nadat in brochure 674 door mij het navolgende erover geschreven is, las ik

Jesaja 66, de eerste verzen, waaruit duidelijk blijkt dat JHWH nooit de

offercultus ingesteld heeft en Zich daarvan af heeft gehouden. 

Lees ook de brochures 477,503,553,582 en 627 over deze materie. 

Zie uit brochure 674 het volgende met betrekking tot de offerdiensten,

waaruit wij het volgende overnemen als herhaling waardoor een betere

begripsvorming kan ontstaan:

In een apocrief boek "Het Testament van Salomo" wordt het sterrenbeeld

‘De Pleiaden’ genoemd, dat 33 graden van Orion af staat.  De

vrijmetselaren menen wellicht dat hun voorouders vanaf de Pleiaden

kwamen naar de aarde.  Eeuwenlang is door de mensheid een goddelijke

Triniteit aanbeden, wat door het christendom is overgenomen als zijnde de

‘Heilige Drie-eenheid’.  De Triniteit die aanbeden werd bestond uit drie

sterren of sterrenstelsels die op de zon geleken. Eén ster of sterrenstelsel

was de Pleiaden, en een tweede lag daar

vlakbij. Deze drie sterren of sterrenstelsels

werden verpersoonlijkt tot een drie-eenheid.

Op oude kleitabletten staat dat de Sumeriërs

en oude Egyptenaren ooit bezoek kregen van

goden in luchtschepen, die van de drie

sterrenstelsels afkomstig waren. Zij zagen hen

als één familie van goden, als een drie-

vuldigheid, en gaven er de titels aan van

Vader, Moeder en Zoon.  De koningen en farao’s zouden van dezelfde

goden-bloedlijn zijn. In Genesis wordt over de goden gesproken als

Elohim, een meervoudsvorm, zie 
Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar

Onze gelijkenis;

Het bezoek dat Abraham kreeg bestond uit drie engelen. Waren dit

afgezanten van de drie sterrenstelsels? 

Deze oude goden kwamen af en toe naar de aarde, aangezien zij aardse

materialen nodig hadden om te kunnen overleven. Zij hadden goud nodig
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om er ormus (witgoudpoeder of manna) van te maken, om hun bloed op

peil te houden. Vandaar ook bloed-offers. Ze hadden ook linnen nodig en

andere materialen en voedingsmiddelen (de priesters moesten altijd in

linnen gekleed gaan). Zij gebruikten ook koolstof (carbon) dat een

atoomnummer heeft van 6. Dit lost het raadsel op van het getal 666, zie

hiervoor een artikel van Frank Hoogerbeets:

   http://www.ditrianum.org/nederlands/Artikelen/Numerologie/0004.htm

Teneinde om koolstof te verkrijgen verbrandde men dierenlichamen.

Hiervandaan zijn de offerdiensten ontstaan aan de goden, om hen tevreden

te stellen! Later ging men zelfs over tot het offeren van mensen, wat het

hoogste was der mensen/slaven om de goden aan te bieden. De goden

zouden ook het reukwerk heel aangenaam gevonden hebben, om daardoor

in hoger sferen te geraken. Hiervandaan komt het branden van reukwerk,

het roken en het reukwerkoffer met wierrook en mirre. Wanneer de goden

door de rook bedwelmd waren, waren ze wat milder gestemd, en vandaar

dat men hen reukwerk bracht. Wij dienen de hele offerdienst in het Oude

Testament in dit licht te bezien. Het offeren van dieren en mensen neemt

immers de zonden van de mensen niet weg. De ene ware God heeft geen

behagen in al die dieren-, mensen- en reukoffers, zie:
Psalmen 51:17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken

en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

De drie goden der goddelijke drie-eenheid waren oudtijds:0

Ninki, als moeder, werd Isthar, Isis genoemd, als de ster Sirius (zie bijlage 1)

Enki, de vader, werd Namakh, Osiris genoemd, als sterrenbeeld Orion

Marduk, de zoon, werd Horus

genoemd, als de zon - sun, als draak

voorgesteld. De draak wijst naar

zonne-erupties, en energie van de

zon die de aarde raakt, zoals onlangs

(juli 2013) in Australië te zien was,

zie afbeeldingen.
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Dierenoffers in oude culturen

En zie wat de profeet Jesaja in

hoofdstuk 66 over offers te

zeggen heeft: 

1  Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank

Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en

waar is de plaats Mijner rust?

2  Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn

geweest, spreekt JHWH; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en

verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.

3  Wie een os slacht, slaat een man; wie een lam offert, breekt een hond den

hals; wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert; wie wierook brandt

ten gedenkoffer, is als die een afgod zegent. Dezen verkiezen ook hun wegen,

en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen.

4  Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen, en hun vreze zal Ik over

hen doen komen, omdat Ik geroepen heb, en niemand antwoordde, Ik

gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in Mijn ogen, en

verkoren hetgeen waartoe Ik geen lust had.

Wie de bovenstaande teksten leest en op zich in laat werken, leest daaruit

dat JHWH niet verlegen was om een huis dat

door mensen voor Hem zou worden gebouwd.

Het gaat JHWH niet om een huis of tempel om

in te rusten, waar bloedige dierenoffers zouden

worden gebracht. Het gaat JHWH om de mens,

om het hart van de mens (in de eerste plaats de

Israeliet), die arm en verslagen van geest is en

vreest voor Zijn woord. 

De mens, de priester, die een os slacht, dus een

levend wezen het leven ontneemt, staat gelijk aan iemand die een mens

slaat, dus een moord pleegt. Welke man of priester een lam slacht en offert,

staat gelijk aan een wreedaard die een hond de hals breekt.  Wie meent een
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  Weer een dier minder, en waarvoor?

spijsoffer te moeten brengen, is gelijk aan iemand die van een onrein

varken het bloed offert. Men moet graan en ander voedsel dat voor de

mensen en beesten gegroeid is niet verbranden als een offer! Wie wierook

brandt als een gedenkoffer, staat gelijk aan iemand die een afgod zegent.

Men dient kruiden en wierook  niet voor offerdiensten te gebruiken, maar

ter heling van zieke mensen, en ook om de gezondheid te stimuleren. Zulke

brandoffers staan gelijk met afgoderij.

Wie al het voorafgaande doet verkiest

zijn eigen weg te gaan, en volgt de

lusten van zijn ziel in deze hun

verfoeiselen. Zij zullen hun loon

ontvangen. Zij luisterenden niet naar

de wil van JHWH en Zijn Wetten,

maar deden dat kwaad was in Zijn

ogen, en zij verkozen dat te doen

waartoe God géén lust had!  

In dit licht dienen wij de hele offercultus en tempeldienst van het Oude

Testament te bezien. Er zijn nog meer Schriftgedeelten waaruit blijkt dat

JHWH in werkelijkheid niet gediend was van de offerdiensten.
Psalm 50:7  Hoort, Mijn volk! en Ik zal spreken; Israel! en Ik zal onder u

betuigen; Ik, God, ben uw God.

8  Om uw offeranden zal Ik u niet straffen, want uw brandofferen zijn steeds

voor Mij.

9  Ik zal uit uw huis geen var nemen, noch bokken uit uw kooien;

10  Want al het gedierte des wouds is Mijn, de beesten op duizend bergen.

11  Ik ken al het gevogelte der bergen, en het wild des velds is bij Mij.

12  Zo Mij hongerde, Ik zou het u niet zeggen; want Mijn is de wereld en

haar volheid.

13  Zou Ik stierenvlees eten, of bokkenbloed drinken?

14  Offert Gode dank, en betaalt den Allerhoogste uw geloften.

15  En roept Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en

gij zult Mij eren.

Psalm 51:16  Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze

geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

17 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen

hart zult Gij, o God! niet verachten.



5    Zijn Offerdiensten verboden door JHWH?         no.  682

Had Einstein het goed dat de religie van de toekomst

er een zal zijn die met de natuurwetten overeenstemt?  

Jesaja 1:11  Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt JHWH;

Ik ben zat van de brandoffers der rammen, en het smeer der vette beesten, en

heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der

bokken.

Jesaja 43:24  Mij hebt gij geen kalmus voor geld gekocht, en met het vette

uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gedrenkt; maar gij hebt Mij arbeid

gemaakt, met uw zonden, gij hebt Mij vermoeid met uw ongerechtigheden.

Jeremia 7:21   Zo zegt JHWH der heirscharen, de God Israels: Doet uw

brandofferen tot uw slachtofferen, en eet vlees.

22  Want Ik heb met uw vaderen, ten dage als Ik hen uit Egypteland

uitvoerde, niet gesproken, noch hun geboden van zaken des brandoffers of

slachtoffers.

23  Maar deze zaak heb Ik hun geboden, zeggende: Hoort naar Mijn stem, zo

zal Ik u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn; en wandelt in al

den weg, dien Ik u gebieden zal, opdat het u welga.

In Micha 6:6 lezen wij het volgende, waaruit blijkt dat offers onze zonden

niet kunnen wegnemen. Zelfs een mensenoffer, de eerstegborene, kan men

niet geven of afstaan voor de zonden van je innerlijk. Zie:

 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
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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?

God is geen ruilhandelaar in zonden, maar eist van ons berouw en een

oprechte rechtvaardige leefwijze. Dat blijkt uit vers 8 van Micha 6. De

Bergrede in het Nieuwe Testament is niets anders dan een leefwijze. Niet

iets wat men maar gelooft en mee door kan leven op een zondige manier.

Nee, heel de Torah geeft ons levensvoorschriften, om recht van aard te zijn

en vaardig in het rechtdoen. 

De Wet van Zelfopoffering

In heel de schepping is de wet van zelfopoffering actief aanwezig. Een

rechtgeaarde ouder offert zich op voor zijn kinderen. Een rechtgeaard dier

offert zich op voor zijn kroost.  Wie zaad zaait offert het zaad op en gaat al

wenende, met als doel om ooit te mogen

oogsten. 

  Psalmen 126:6  Die het zaad draagt, dat men
zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar

voorzeker zal hij met gejuich wederkomen,

dragende zijn schoven.

De mythe van Jezus wil ons duidelijk maken

dat de wet van zelfopoffering er ons toe

brengt álles los te laten en over te geven aan

God, ter eenwording met Gods wil. Dat houdt tevens een eenwording in

met alle mensen die door God zijn geschapen, de Adam-mensen. Wanneer

men zich één weet en voelt met de Adam-mensheid lijdt men mee wanneer

er pijn of droefenis ergens is. In een menselijk lichaam gaat dat immers

ook zo eraan toe. Wanneer één lichaamslid lijdt, lijden alle leden.  Het

bewijs dat het volk Israel behoort tot de Adam-mensheid is duidelijk

zichtbaar in haar eigenschap van mede-lijden. Wanneer er ergens op aarde

rampen hebben plaatsgevonden, wordt in het Westen, waar in hoofdzaak de

nazaten van de twaalf stammen Israels in de verstrooiing wonen, mild

gegeven en veel geld opgehaald voor de slachtoffers. Deze goede
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eigenschap vinden wij voor zover bekend niet terug in de Aziatische en

andere niet blanke landen.

Deze eenwording met het lijden van anderen, zoals dat in de verhalen over

Jezus tot uiting komt, is door de kerkvaders opgevat als een

plaatsvervanging en gerechtelijke verwisseling. Jezus zou volgens hen in

de plaats van zondaars zijn gaan staan om hen te redden, en om voor hen

een schuld bij God af te betalen. In Jezus wordt echter getoond dat er een

hógere eenheid van broeders en zusters bestaat en ontstaat, die in God één

zijn. Niet dat Jezus in hun plaats gaat staan, maar één wordt met hen. Het

gaat om deelname, gemeenschap voor een te herstellen twaalfstammig

Israel. Is er een Israëliet die lijdt, dan lijdt de gehele gemeenschap mee. Dat

is medelijden.  Israel is de Knecht van JHWH, zoals in Jesaja 53

omschreven. Iedere Israëliet is dan een Knecht in het afgezondene, een

Godszoon, een zaligmaker die een zoenoffer mag brengen voor zijn

broeders en zusters, dat wil zeggen: weldadigheid te betonen. 

 

Brief met enkele vragen

Hierna volgt een brief die geschreven is aan ds. A. Kort, naar aanleiding

van een meditatie van zijn hand in het gezinsblad Terdege. In deze brief

stel ik aan Kort een aantal vragen over zijn meditatie: 

Geachte heer A. Kort vdm,  

Kootwijkerbroek 15-04-2013

In Terdege 10-04-2013 heb ik uw meditatie

gelezen, met als uitgangspunt de zeer vette

maaltijd die God voor zijn volk bereidt, naar

Jesaja 25:6. 

Hartversterkende middelen zijn volgens u:

Bloed en de Geest van Christus. Het bloed

wijst volgens u op het offer tot verzoening van de zonden door Jezus op

Golgotha. Er is volgens u géén toegang tot God dan door Jezus Gods Zoon.

Hij is volgens u de enige Wettige Zaligmaker. Buiten deze

Verbondsmiddelaar zou alle godsdienst ijdel zijn. Jezus is de weg tot God,

volgens u.  Het enige waarteken van een geestelijk leven is volgens u

alleen het bloed.
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Voornoemde zaken heb ik altijd beleden vanuit mijn Oud Gereformeerde

opvoeding. Men mag echter heel veel vragen stellen, maar men mag zich

niet afvragen of Jezus wel echt bestaan heeft, en of er enig historisch

buitenbijbels bewijs is dat hij werkelijk heeft geleefd op aarde. Of de vraag

stellen dat het om een aloude mythe zou gaan, de mythe van Osiris, Isis en

het Horus-kind. Er zijn echter wel verschillende theologen en leken die

zich deze vragen wel stelden en erover diepgaand onderzoek verrichten.

Zulke vragen en boeken over deze materie blijken voor de meeste

christenen te afschrikwekkend te zijn om over na te denken en er iets over

te lezen. Zou u bereid zijn te aanvaarden, wanneer het met bewijzen wordt

aangetoond, dat Jezus nooit heeft bestaan als fysiek mens, dat het om een

mythe gaat? Zo’n zaak zal immers een totale ommezwaai teweegbrengen

in uw denk- en leefwereld.  U bent echter wel een moedig mens, door in de

Oud Gereformeerde kerken uw boek over de wedergeboorte te hebben

uitgegeven. Het zou van nog veel grotere moed getuigen wanneer u een

oprecht onderzoek zoudt willen instellen naar de historiciteit van Jezus, en

wat daar al mee samenhangt. En dat u in zou willen gaan op een paar

vragen die ik u hierna zal stellen.

Nu vraag ik mij allereerst af waar die vette maaltijd waarover Jesaja het

heeft naar toe wijst? Wijst dat naar het bloed van een mensenoffer? Wordt

die vette maaltijd bereid voor individuen, òf voor volken, zoals het in de

tekst aangegeven staat? Het gaat volgens vers 7 om bewustwording van de

volkeren, de Israël-volkeren van de 12 stammen die in de verstrooiing zijn,

zodat de blinddoek van voor hun ogen wordt verwijderd. 

Ik val vervolgens maar met de deur in huis, door te vragen of God, die in

Zijn Wet de doodslag verbiedt, Zelf wél zou mogen doodslaan, of zelfs

eisen dat Zijn Zoon -indien Hij een Zoon heeft- zou worden doodgemarteld

ter afbetaling van onze zonden? Zie Micha 6:6-8.

Stel dat deze kerkelijke visie juist zou zijn, dat door de dood en het bloed

van Jezus -indien Jezus metterdaad een historisch aantoonbaar mens is

geweest- God zou zijn afbetaald voor onze zonden. Wat heeft God ons dan

nog te vergeven? Waar betaald is, is toch geen vergeving dan wel

kwijtschelding meer noodzakelijk?  Men kan God toch maar moeilijk een

moordenaar van Zijn Zoon laten zijn en of een Groothandelaar in

schulden?
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Hebt u er weleens over nagedacht dat een ander niet in uw plaats voor

zonden kan worden aangesproken? Lees eens Ezechiël 18. en Deut..24:16.

Hadden de mensen in het zogenaamde Oude Testament dan geen toegang

tot God, want Jezus was er toen nog niet, indien hij een historisch god-

mens is geweest? Indien er inderdaad sprake zou geweest zijn van een

Verbondsmiddelaar had deze middelaar er bij het oprichten van dat

verbond reeds moeten zijn, en toch niet duizenden jaren erna? Wij lezen

immers van Adam, Set, Henoch, Noach, Abraham en anderen dat ze

rechtvaardig waren, wandelden met God, baden en zónder enige

bemiddeling of bloedstorting tot God naderden. Van Abraham wordt zelfs

gezegd dat hij de vader der gelovigen is, en dat hij ál Gods geboden en

inzettingen hield, terwijl de Wet nog niet op Sinaï afgekondigd was.

Abraham bezat ook geen Bijbel. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht

met JHWH, zónder bemiddeling of middelaar.  En Samuel, David en

anderen, die God hun enige Verlosser noemden, hun Zaligmaker, Rots,

Burcht, Toeverlaat, etc.  Was hun godsdienst ijdel of tevergeefs doordat zij

Jezus misten?  Zij bezaten niet het

enige waarteken wat u noemt, nl.  het

bloed. Hun enige waarmerk was het

geloof in God en het houden van Zijn

geboden en doen van Zijn wil. Hun

geloof was één met hun leefwijze.

God hoorde hen regelrecht zonder

bemiddeling, wat duidelijk blijkt uit

de Psalmen, uit de gebeden van

Hizkia, Daniël en anderen. Ook in het

zogenaamde Nieuwe Testament blijkt

soms dat een mens regelrecht tot God mag naderen, wanneer wij de

gelijkenis van de Verloren Zoon lezen, wanneer deze gelijkenis betrekking

zou hebben op het ontvangen van vergeving van zonden en wederaanname

door God in gunst. De verloren zoon werden geen eisen of voorwaarden

gesteld van geloof in Jezus’ bloed alvorens hij tot zijn vader mocht gaan.

Nee, hij ontwaakte en kwam tot zichzelf en keerde schuldverslagen tot zijn

vader. Zijn vader wees hem niet terug om eerst aan speciale vereisten te

voldoen en een middelaar te zoeken. Nee, met open armen werd hij

ontvangen. Zo functioneert God en Zijn heerschappij (koninkrijk).
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De leer van de plaatsvervanging is wel oud, maar niet zo oud dat de

profeten en gelovigen onder het Oude Testament ervan wisten, laat staan

erin geloofden. Deze leer komt van Anselmus en de tijd der kerkvaders, die

de mensen niet meer wisten te bezielen om een rechtvaardig leven te

leiden. Het ging hen niet meer om de leefwijze, maar om de vorming van

een machtsinstituut. Hun leefwijze was niet voorbeeldig, en vandaar. Het

geestelijke denkbeeld werd verstoffelijkt en de verzoening met God werd

tot een rechtsstelsel gemaakt. De gehele kerk -op een enkeling na- volgde

Anselmus, en dat is tot nu toe nagenoeg zo gebleven. Nadien is de

christelijke kerk verzandt in dogma’s, waar men via allerlei theoriën en

mysteries de mensen in het ongewisse moest zien te laten. In die tijd werd

de erfzonde door Augustinus ingevoerd, en de leer der verkiezing van

enkelen met als keerzijde de verwerping van velen.  Jonathan Edwards zag

dat er in God grote onrechtvaardigheid zou ontstaan wanneer Hij de zonde

tweemaal zou straffen, nl.. eerst in Jezus als plaatsvervanger voor de gehele

mensheid, en daarna in de zogenaamde verworpenen die naar een eeuwig

brandende hel verwezen zouden worden. Edwards stelde vast dat het

zoenoffer deswege alleen tot de uitverkorenen zou dienen beperkt te

worden. Dat is dan ook het gevolg van logisch denken. Waarna Liddon

stelde dat er door Jezus zelfs méér zou zijn betaald aan God dan strikt

noodzakelijk was, dus een soort overwaarde, waar

toch geen gebruik van zou worden gemaakt. Het

wordt ons toch wel duidelijk dat er in de eerste

eeuwen van het christendom enorm veel mis is

gegaan, scheef is gebouwd, wat men later nooit meer

recht kon krijgen. Wij zullen geheel opnieuw moeten

beginnen met een totale reformatie. En wanneer het

de tijd is dat JHWH de sluier van de aangezichten der

Israël-volkeren zal weghalen, dán zal Hij ons een

vette maaltijd bereiden van reine wijnen (de enige

echte waarheid) die gezuiverd zijn, en dienen wij

daarvoor klaar te zijn. 

Bij deze, om een lang verhaal kort te maken, behoort het tot uw en mijn

taak om de waarheid op te sporen, om de vertroebelde wijnen te zuiveren,

om God alleen te dienen in alle oprechtheid.  Lees eens van dr. Tjeu vd

Berk: Het Oude Egypte (uitgave Meinema)   
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Een goede hartversterking wens ik u toe uit de Psalmen 28:7 JHWH is mijn

Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben

geholpen; dies springt mijn hart van vreugde, en ik zal Hem met mijn

gezang loven.

De uwe, P.F.v.d.Meer sr, Harskamperweg 5, 3774JN Kootwijkerbroek

Wij zouden er nog aan toe kunnen voegen wat in Jesaja 55 geschreven

staat.  
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.

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 Israels

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.

Hier wordt door God zelf genodigd om regelrecht tot Hem te komen, om

als dorstigen van Zijn wateren te nemen, geheel voor niets. Het volk Israel

dient Hem alleen te zoeken terwijl Hij te vinden is. 

De enige offers die een mens dient te brengen zijn, om zónder enige

verdienstelijkheid van zichzelf tot God te komen, zich te bekeren en

vergeving te ontvangen van zijn ongerechtigheden. Tevens om

gerechtigheid te oefenen in het dagelijkse leven en de omgang met

anderen. 
Psalmen 4:5  (4-6) Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op

JHWH.
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Borsad zonnetempel in India

Psalmen 27:6  Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn

vijanden, die rondom mij zijn, en ik zal in Zijn tent offeranden des geklanks

offeren; ik zal zingen, ja, psalmzingen voor JHWH.

Psalmen 51:17  (51-19) De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een

gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

Psalmen 51:19  (51-21) Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der

gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan

zullen zij varren offeren op Uw altaar.

Psalmen 119:108  Laat U toch, o JHWH! welgevallen de vrijwillige

offeranden mijns monds, en leer mij Uw rechten.

Hebreeën 13:16  En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet;

want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen.

Hoe ontstonden offerdiensten?

In zeer oude culturen zijn er door de natuurreligies reeds offers gebracht

aan de goden, wie die goden dan ook mogen zijn. De oude Egyptenaren

hadden een wereldbeschouwing

die dualistisch was, terecht, want

ze zagen in het universum

tegenstellingen zoals goed en

kwaad, orde en chaos, leven en

dood, licht en duisternis, etc. Dat

zagen zij als een kosmische orde,

waarin zij geen verandering

konden aanbrengen. Wel trachtte

men deze kosmische gang van

zaken te beïnvloeden door middel

van offers en rituelen. Men kende

een behoorlijk aantal goden, die men tevreden dacht te moeten stellen,

door hen iets waardevols aan te bieden. In deze rituelen speelde de farao

een belangrijke rol, die als een god werd gezien, die met de hogere goden

in verbinding stond. De farao voerde in de tempels verschillende rituelen

uit, en de priesters waren zijn plaatsvervangers. De naam farao betekent

zoveel als ‘Heer der daden’, de uitvoerder der rituelen.

In Egypte had men voor het woord offergave een speciale uitdrukking,

nl.  hetep, wat ook zoveel betekent als ‘in goede verstandhouding

verkeren met".  Met gebeden, rituelen en offers, gepaard met fakkels als
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symbolen van de opkomende zon, dacht men de goden uit hun slaap te

kunnen wekken en in een goede verhouding met hen te kunnen komen.

Men had beelden gemaakt van

de goden, waarvan men niet

meende dat de god daarin

woonde, maar wel dat de geest

van de god erin verkeerde.

Daarom zette men brood, bier

en vlees voor de beelden neer,

alsof de goden hiervan zouden

nemen. Denk ook aan de

toonbroden in de tabernakel en

tempel. Men brandde daarbij

ook wierook, want daarmee

zouden de goden kunnen

worden beïnvloed vanwege de

heerlijke en bedwelmende

eigenschappen. Tevens zouden

door de wierook de kwade

geesten op de vlucht worden

gejaagd. 

Hoe kwam men aan al deze denkbeelden? 

Wel, men zag dat de natuur hard en soms meedogenloos grillig was,

weerbarstig en niet te weerstaan. Zij konden niets daartegen doen en

ondernamen daartoe ook geen pogingen. Zij konden de woeste natuur

niet bedwingen, noch beheersen. Wat men trachtte te doen was, de natuur

te harmoniseren, door de weergoden gunstig te stemmen. Vandaag de dag

zijn al heel wat goden gesneuveld, doordat wij met de moderne

technologie veel minder afhankelijk zijn geworden van de weergoden.

Bij droogte zetten wij waterkanonnen neer. Via HAARP is moderne

weersbeinvloeding mogelijk, zij het dat de illuminati deze techniek

meestal gebruiken om ermee een stille oorlog te voeren tegen de

mensheid.   

Israel is in Egypte als volk opgegroeid, en heeft daar de verering van de

Egyptische goden gezien. Zij hebben kennis genomen van de

offerrituelen en tempeldiensten. Mozes was een ingewijde, die aan het
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   Drie engelen bezoeken Abraham

hof van de farao was opgegroeid. Wat heeft hij allemaal overgenomen

vanuit Egypte en aan Israel geleerd, alsof dat de wil van JHWH zou zijn?

De hele tabernakeldienst en latere tempeldienst, met al de bloedige

dierenoffers wordt door sommige profeten niet gezien als van JHWH

ingesteld.  Wanneer wij de aantallen dieren die geofferd werden zouden

optellen, voornamelijk bij de inwijding van de tempel, zijn dat er zeer

velen, wat een enorme plas bloed moet hebben gevormd. 

Berustte dit alles op bijgeloof dat bloed de zonden zou kunnen afwassen?

Wanneer men in bloed iets schoon wil wassen lukt dat nooit. Iets wit

wassen in bloed is onmogelijk.  

Er moet in Jesaja 1 dan ook iets anders zijn bedoeld om van zonden te

reinigen, zie:
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.

De kleur rood staat hierbij symbool voor de zonden en vuiligheid, en

deswege kan bloed niets schoonwassen, zonden wegnemen. In het bloed

is het leven, de levenskracht, ook wel ‘ziel’ genoemd. 

De Tabernakel en Ark des Verbonds

Bij de Tabernakeldienst en Ark gaat het om een vergevorderde

technologie uit de oudheid. In

Egypte waren diverse Arken

waarmee de mysterie-diensten

werden gehouden. Sommigen

denken dat de Tabernakel een soort

eetgelegenheid was voor de goden,

die af en toe de mensen bezochten

en via de priesters tot het volk

spraken. De Tabernakel werd dan

ook niet voor niets de ‘Tent der

Samenkomst’ genoemd. In de

Tabernakel was een gedeelte waar

de dieren werden geslacht, gebraden, gekookt en delen ervan verbrand.

Dat laatste zou tot een ‘lieflijke reuk’ voor de goden zijn geweest.  De

voorhof was voor de gasten. De tafel der toonbroden gold als voedsel dat
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voor de goden bereid was, bestaande uit manna of ormus,

witgoudpoederbrood. Er waren, net als in een restaurant, allerlei potten,

pannen en keukengereedschappen. Er stond ook een reukofferaltaar, wat

blijkbaar de vieze brandlucht diende te overstijgen. In het grote wasvat

kon men de handen wassen. Op het deksel van de Verbondsark

(kapporeth, dat foutief vertaald werd door verzoendeksel) zou het voedsel

dat voor de goden was bereid omgevormd en gedematerialiseerd zijn.

Men kon via speciale technologie van goud witgoudpoeder bereiden.

Boven het deksel en van tussen de

cherubs kon men verbinding

maken met JHWH, die daar sprak

met Mozes en Aäron. 

Wij lezen dat JHWH soms

afdaalde en in de Tabernakel

kwam. Trouwens, de goden

bezochten ook Abraham, die voor

hen een vleesmaaltijd liet

bereiden. De goden waren dus

heel duidelijk vleeseters. 

In Genesis 18 is over het bezoek van de drie ‘goden’ aan Abraham meer

te lezen. Twee van hen gingen naar Lot in Sodom om polshoogte te

nemen van de onzedelijke toestand aldaar. Zij waren kennelijk niet

alwetend. Eén van hen bleef bij Abraham om met hem te onderhandelen.

In Exodus 33:9 kwam JHWH af in de wolkkolom en stond in de deur van

de Tabernakel en sprak met Mozes van aangezicht tot aangezicht.
9  En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de

wolkkolom nederwaarts, en stond in de deur der tent, en Hij sprak met

Mozes.

10  Als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al

het volk op, en zij bogen zich, een ieder in de deur zijner tent.

11  En JHWH sprak tot Mozes aangezicht aan aangezicht, gelijk een man

met zijn vriend spreekt;

Mozes kon blijkbaar goed met JHWH onderhandelen en Hem van

gedachten doen veranderen. Nadat Mozes driemaal 40 dagen weg was

gebleven op de berg Sinaï, wilde het volk dat Aäron een gouden kalf zou

maken, een Apisstier zoals men in Egypte had gezien. JHWH was
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daarover zeer verbolgen en dacht eraan het gehele volk te vernietigen

(genocide), zoals uit Exodus 32:14 blijkt. Mozes voorkwam dat JHWH

Zijn plan uit zou voeren. Toch is Exodus

33:20-23 in tegenspraak met Exodus

33:11, waar Mozes van aangezicht tot

aangezicht met JHWH sprak en

onderhandelde, terwijl in 33:20-23 het

volgende staat:
  17  Toen zeide JHWH tot Mozes: Ook deze

zelfde zaak, die gij gesproken hebt, zal Ik

doen, dewijl gij genade gevonden hebt in

Mijn ogen, en Ik u bij name ken.  18  Toen

zeide hij: Toon mij nu Uw heerlijkheid!

19  Doch Hij zeide: Ik zal al Mijn goedigheid

voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal den

Naam van JHWH uitroepen voor uw aangezicht; maar Ik zal genadig zijn, wien

Ik zal genadig zijn, en Ik zal Mij ontfermen, over wien Ik Mij ontfermen zal.

20  Hij zeide verder: Gij zoudt Mijn aangezicht niet kunnen zien; want Mij zal

geen mens zien, en leven.

21 JHWH zeide verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zult gij u op de

steenrots stellen.

22  En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik

u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken, totdat

Ik zal voorbijgegaan zijn.

23  En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij Mijn achterste

delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden!

Mogelijk waren er meerdere ‘goden’ (Elohim is een meervoudsvorm van

goden) zoals der drie bij Abraham waren, en de hoofdgod niet door

Mozes van aangezicht tot aangezicht mocht worden gezien. (zie bijlage

2)

Wij lezen vervolgens dat alle offers in rook opgingen. Wat hadden de

goden daar nu aan?  Wijst het in rook doen opgaan naar een soort

dematerialsatieproces?  Er moest daarbij ook altijd zout worden gebruikt,

wat de smaak versterkt en bederf tegengaat. De goden bleken niet

zoutloos te zijn. Het vuur op het altaar moest altijd brandend zijn. Fouten

mochten er niet gemaakt worden, zie Leviticus 10:1-2. Op het drinken

van wijn in de Tent der Samenkomst stond zelfs de doodstraf. Er mocht
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absoluut niets onreins in de Tabernakel komen. Waren de goden bang

voor besmetting, voor virussen? 

Leviticus 6:15  En hij zal daarvan opnemen zijn hand vol, uit de

meelbloem des spijsoffers, en van deszelfs olie, en al den wierook, die op

het spijsoffer is; dan zal hij het aansteken op het altaar; het is een liefelijke

reuk tot deszelfs gedachtenis voor JHWH.

 Exodus 29:18  Alzo zult gij den gehelen ram aansteken op het altaar; het

is een brandoffer voor JHWH, tot een liefelijken reuk, het is een vuuroffer

voor JHWH.

Exodus 29:25  Neem ze daarna van hun hand, en steek ze aan op het

altaar, op het brandoffer, tot een liefelijken reuk voor het aangezicht van

JHWH; het is een vuuroffer voor JHWH.

Exodus 29:41  Het andere lam nu zult gij bereiden tussen de twee

avonden; gij zult daarmede doen gelijk met het morgenspijsoffer, en gelijk

met het drankoffer deszelven, tot een liefelijken reuk; het is een vuuroffer

JHWH.

De Elohim (goden) hebben dus een goed reukorgaan. Het staat veelvuldig

in de Torah dat brandoffers een liefelijken reuk voor hen was, dus

aangenaam.  Bij Manoach en zijn vrouw verschijnt een Engel Gods, zie

Richteren 13, waaraan Monoach een geitenbokje aanbood en brood, maar

dat werd afgewezen door de Engel. Evenwel bood Manoach het op advies

van de Engel aan JHWH aan, zie:

Richteren 13:19  Toen nam Manoach een geitenbokje, en het spijsoffer, en

offerde het op den rotssteen, voor JHWH. En Hij handelde wonderlijk in

Zijn doen; en Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. 20  En het geschiedde,

als de vlam van het altaar opvoer naar den hemel, zo voer de Engel van

JHWH op in de vlam des altaars. Als Manoach en zijn huisvrouw dat

zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde.

Onschuldig Bloed vergieten

Er wordt in de Bijbel veel gewaarschuwd tegen het vergieten van

onschuldig bloed. Zie enkele voorbeelden:

Spreuken 6:17  Hoge ogen, een valse tong, en handen, die onschuldig

bloed vergieten;

Jesaja 59:7  Hun voeten lopen tot het kwade, en zij haasten om

onschuldig bloed te vergieten; hun gedachten zijn gedachten der

ongerechtigheid, verstoring en verbreking is op hun banen.
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 Stefanus gestenigd

Jeremia 7:6  De vreemdeling, wees en weduwe niet zult verdrukken, en

geen onschuldig bloed in deze plaats vergieten; en andere goden niet zult

nawandelen, ulieden ten kwade;

Jeremia 22:3  Zo zegt JHWH: Doet recht en gerechtigheid, en redt den

beroofde uit de hand des verdrukkers; en onderdrukt den vreemdeling

niet, den wees noch de weduwe; doet geen geweld en vergiet geen

onschuldig bloed in deze plaats.

Jeremia 22:17  Maar uw ogen en uw hart zijn niet dan op uw gierigheid,

en op onschuldig bloed, om dat te vergieten, en op verdrukking en

overlast, om die te doen.

Abortus Provocates en dierslachterijen vallen eveneens onder dit

onschuldig bloedvergieten. 

In Handelingen 7 wordt door Stefanus een vlammende rede gehouden

nadat hij door tegenstanders voor de raad was gesleept. De valse

beschuldiging tegen hem luidde als volgt:
Handelingen 6:13  En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens

houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet.

Wat hielden die lasterlijke woorden in die Stefanus tegen de heilige

plaats en wet zou hebben uitgesproken?

Welnu, Stefanus hield hen het volgende over de Tempel -en dus over de

priesterkaste- voor:
Handelingen 7:47  En Salomo bouwde Hem

een huis.

48  Maar de Allerhoogste woont niet in

tempelen met handen gemaakt; gelijk de

profeet zegt:

49  De hemel is Mij een troon, en de aarde

een voetbank Mijner voeten. Hoedanig huis

zult gij Mij bouwen, zegt JHWH, of welke is

de plaats Mijner ruste?

50  Heeft niet Mijn hand al deze dingen

gemaakt?

51 Gij hardnekkigen en onbesnedenen van

hart en oren, gij wederstaat altijd den

Heiligen Geest; gelijk uw vaders, alzo ook

gij.
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Stefanus haalt hier de woorden aan uit Jesaja 66:1, waar afgerekend

wordt met de Tempel en tempeldienst, als niet door God gewild.  Dit

klonk in de oren der priesters, levieten en het volk als zijnde

Godslastering!   Hij raakte hiermee het hart van de toenmalige religieuze

godsverering en winstgevende tempelhandel der Edomitische

priesterkaste.  Stefanus wijst hen met harde hand terecht, wat regelrecht

tegen hun dienst aan de vermeende godheid indruiste.

Hun harten barsten open van woede! Kom niet aan onze

religie! Gevestigde gangbare meningen en opvattingen

kunnen maar moeilijk plaatsmaken voor nieuwe en

betere. Men vertrouwt en gelooft in mensengeboden,

zoals de profeet Jesaja in hoofdstuk 29:13 stelt. 
Jesaja 66:1 Alzo zegt JHWH: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de

voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt

bouwen, en waar is de plaats Mijner rust?

Wij komen het op andere plaatsen in de Bijbel ook tegen dat de

Allerhoogste niet in tempels woont, ergo ook niet in de tempeldienst en

offerdienst behagen zou scheppen, zie:
 Hosea 8:14  Want Israel heeft zijn Maker vergeten, en tempelen

gebouwd, en Juda heeft vaste steden vermenigvuldigd; maar Ik zal een

vuur zenden in zijn steden, dat zal haar paleizen verteren.

Handelingen 17:24  De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat

daarin is; Deze, zijnde een God des hemels en der aarde, woont niet in

tempelen met handen gemaakt;

Wat een tempels, kerken, kathedralen en andersoortige zogenaamde

‘godshuizen’ heeft het christendom gebouwd in tweeduizend jaren?

In elk dorp staan wel een of meer kerken. In de steden staat er voor elke

geloofsrichting wel een kerk, moskee of tempel. Momenteel zien we voor

ogen dat het kerkelijke bedrijf in een crisis verkeert en op z’n laatste

benen loopt. De mensen worden meer zelfbewust en het kerkelijke

bedrog wordt meer en meer zichtbaar. Het bijgeloof in offers verdwijnt

en maakt plaats voor herstel van het Verbond van JHWH met het

herstelde Israel der twaalf stammen onder het koningschap van David.

Wanneer de enige ware God niet woont in tempels en geen materiele

offers van ons vraag, wáár woont Hij dan wel, en wat vraagt hij dan wél

voor offer van ons?

20    Zijn Offerdiensten verboden door JHWH?         no.  682

Laten we het antwoord zoeken. Het staat o.a. in 
Zacharia 2:10  Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom, en Ik

zal in het midden van u wonen, spreekt JHWH.

Jesaja 57:15  Want alzo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid

woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en

bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend

make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der

verbrijzelden.

Verzoening niet te vatten?

Volgens dr. M.J. Kater in het Reformatorisch Dagblad 04-01-2014 is de

verzoening niet te vatten vanuit ons denkschema. Zou er wel een

denkschema bestaan waarbij verzoening wél te bevatten is?

Wij moeten volgens dr. Kater leren denken vanuit wat God van Zichzelf

heeft geopenbaard in de geschiedenis. Dan wordt gewezen naar een

Middelaar.  De vraag is of God wel een middelaar nodig heeft, zoals dat

in het NT wordt vermeld? Kan God het zelf niet aan? Uit het O.T.  blijkt

dat God wel degelijk zonder middelaar de zonden vergeeft, dan wel

verzoening bewerkt. 

Wanneer Jan een schuld heeft bij Klaas, en Piet betaalt de schuld voor

Jan. Moet Jan alsdan nog om vergeving vragen aan Klaas? Waar de

schuld afbetaalt is , is immers niets meer te vergeven.

Wij mensen zouden in het krijt staan bij God. Jezus zou onze schuld

betaald hebben, althans volgens de Heidelbergse Catechismus.  Wat heeft

God ons dan nog te vergeven als er geen openstaande schuld meer is?

Wij lezen wel in het O.T. dat God zelf de zonden vergeeft, niet via

bemiddeling, maar louter op grond van Zijn barmhartigheid en door

rechtvaardigheid te plegen. Wie oprecht berouw toont, ontvangt

vergeving. De H.C. hanteert een star Godsbeeld vanuit het Romeinse

recht. Echter, God zelf is de Verlosser van Zijn volk, de Redder, de

Herder, de Vergever, etc.  Lees eens hoe het beschreven staat in Ezechiël

18:8  en 33:14-16? 


