Waarom was een bloedoffer noodzakelijk? Bestaat er Erfzonde ?
Alles wat ZIJN goede doelen voor ons tegenwerkt, is onrecht voor God.
ZONDE = HET DOEL MISSEN.
ZONDE in welke vorm ook, berooft ons van het goede, maar ook van het EEUWIGE leven dat Hij voor ons bedoeld
heeft. JAWEH heeft ingegrepen en zal volledig ingrijpen om onrecht te vernietigen, en mensen te bevrijden zodat
ze vreugdevolle en bevredigende levens kunnen ervaren.
Wat is en was daarom (JAWEH’s) Gods doel voor ons leven?
God schiep ons, zodat wij zouden deelhebben aan zijn overvloedige leven als zijn eigen geliefde kinderen. Hij
schiep ons om het leven met Hem te delen. Hij schiep ons voor liefde, vreugde, vrede, vrijheid, creativiteit,
vriendschap en passie. Elke dag met HEM verbonden.
Gods toorn is niet in strijd met zijn liefdevolle karakter. God heeft geen dubbele gespleten persoonlijkheid. Hij is
niet 40 procent liefde en 60 procent toorn. Hij is 100 procent liefde. Zijn toorn is een intense vorm van liefde voor
zijn zuivere schepping. Gods toorn is gericht op alle kwade machten die zijn goede bedoelingen voor de mensheid
tegenwerken. God zal resoluut ingrijpen en alle kwade machten vernietigen die tegen zijn goede plan voor de
mensheid werken. Alleen dan kan er recht zijn. En zuiverheid blijven!!
God (JAWEH) is volkomen rechtvaardig. Hij gaf, en geeft iedereen de gelegenheid Hem te leren kennen en aan te
nemen als VADER. Hij geeft iedereen mogelijkheid om voor het leven te kiezen – een leven gevuld met liefde,
vreugde, vrede, vrijheid en vriendschap.
Johannes 3:18 “Wie in Hem (Jezus als JAWEH) gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds
veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in DE NAAM van de eniggeboren Zoon van God.” (JAWEH = REDDER)
(Wie dus niet kiest voor Jezus, en zijn voorbeeld te volgen, blijft in de zonde en valt onder het oordeel.)
De mens viel (Adam en Eva) in zonde Ze misten het doel waarvoor ze waren geschapen. Ze konden daarom niet
langer in tegenwoordigheid van hun Schepper leven. Het contact moest worden verbroken. Omdat onze Schepper
VOLKOMEN HEILIG en ZUIVER is. Daarom verloren zij de toegang tot Gods paradijs.
Waarom verloor hierdoor de gehele mensheid het doel en werd iedereen als zondaar beschouwd ?

Bij de zondeval van de mens heeft er een machtswisseling op de aarde plaatsgevonden. "We weten dat ... de
hele wereld in de macht van de duivel is." (1 Johannes 5:19, Adam en Eva hebben ervoor gekozen om
onafhankelijk van God te willen leven. En met die zelfde onafhankelijkheid zijn wij op de wereld gekomen. Niemand
kan zeggen dat hij of zij nooit heeft gezondigd. Iets gedaan wat tegen de zuiverheid en Heiligheid van God inging.
Erfde de gehele mensheid de eeuwige dood?
Rom 5:12 Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de
dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.
Rom 5:18 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt
ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de
ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid
van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden
Volgens Ezechiël 18 is echter ieder mens voor zijn eigen daden verantwoordelijk.

Een mens zonder God kan alleen maar zondigen; zelfs zijn ‘goede’ daden zijn alleen maar ‘dode werken’
Hebr 9:14; Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan God
geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! En daarom is Hij de Middelaar
van het nieuwe testament,

Jes. 64:6 Wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed wij allen
vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind.
De Bijbel spreekt zeer vaak over deze ‘natuurlijke’ zondigheid van de mens
Gen. 6:5 En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van
zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.

Job 15:14; Wat is de sterveling dat hij zuiver zou zijn, en dat hij, geboren uit een vrouw, rechtvaardig zou zijn?
Ps 51:7; Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Ontzondig mij met
hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.

Ps 58:4 De goddelozen zijn van God vervreemd vanaf de baarmoeder; de leugenaars dwalen vanaf de
moederschoot.

In Efeze 2:3 geeft het woord ‘natuur’ aan dat het gaat om wat wij ‘van nature’, door geboorte zijn.
Daarbij gaat het niet om de geschapen natuur, maar om de gevallen natuur van de mens.
Als wij zeggen:



Van nature ben ik een denkend wezen’, gaat het om onze geschapen natuur;
Of: Van nature ben ik een leugenachtig wezen’, dan gaat het om onze gevallen natuur.

Wat zondaars in hun gevallen natuur doen gaat in tegen hun oorspronkelijke geschapen natuur (Rom. 1:22).
Het begon met een zondige daad (Gen. 3), die Adams natuur werd. Deze natuur werd vervolgens de natuur
van elke nakomeling, en in alle nakomelingen leidde en leidt deze zondige natuur tot hun persoonlijke
zondige daden. Dat legt de Bijbel in veel teksten uit.
Geen mens zal gestraft worden voor de zonde van Adam. Ieder wordt veroordeeld voor hun eigen zonden.
Wij hebben niet zijn schuld geërfd, maar wij erfden zijn zondige natuur.
Dat is een enorm verschil !!
Het punt is dat de mens elke dag zondigt op de wijze zoals Adam deed vanwege de zondige natuur die zij
van Adam geërfd hebben. Ieder wordt alleen hun eigen zonden toegerekend. Zij zijn van nature ‘onder de
zonde’ (Rom. 3:9; 7:14; Gal. 3:22). De Bijbel is heel duidelijk over wat er gebeurt als de mens sterft. De
zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet
dragen’ (Ezech. 18:20). Met andere woorden: geen mens kan en zal ooit gestraft worden voor de zonde die
Adam heeft begaan. Mensen worden veroordeeld voor hun éígen zonden (Rom. 14:10,12; Gal. 6:4-5).
Er is geen zonde-gen of -chromosoom. Er is niet zoiets als ‘zondig DNA’. Wat hen verbindt met Adams
zondeval is alleen de zondige natuur die zij van hem geërfd hebben – en dat is erg genoeg.
Het woord ‘erfzonde’ zou kunnen suggereren dat het iets met genetische erfelijkheid te maken heeft, wat
niet het geval is. Er is geen zonde-gen of -chromosoom. Er is niet zoiets als ‘zondig DNA’.
Het is zeker waar dat de toorn van God op een onbekeerd mens van nature rust, God is puur en zuiver. Maar
tegelijk strekt de liefde van God zich vanaf het begin naar die mens uit.
Bovendien wordt de tot verantwoordelijkheid gekomen mens niet om zijn zondige natuur
veroordeeld, maar om zijn daden (Rom. 2:5-6; 2 Kor. 5:10; Openb. 2:23; 20:12-13; 22:12; vgl. Joh.
3:20-21).

De term ‘verantwoordelijk’ is hier heel belangrijk. Ieder zal zich voor de Schepper niet voor hun
erfzonde hebben te verantwoorden. Maar wel voor hun eigen daadwerkelijke zonden.
Was dan een bloedoffer noodzakelijk om dit te doorbreken ?
Door Jezus offer te aanvaarden, en daardoor Jezus aan te nemen als je Redder ontvang je de toegang tot je
Schepper. Dit is ook Jezus. Hij heeft n.l. de wereld geschapen. Je wordt onderdeel van Gods familie. Je bent dankbaar
geworden, omdat je werkelijk in je hart beseft dat je door je eigen zonde voor eeuwig verloren was en nu vrij
gekocht bent door Jezus bloed en sterven en opstanding.
Eerst moest God een offer van de mensheid aanvaarden. Dat zie je in alle religies terug. Maar die offers brengen
geen verlossing. Alleen Gods eigen offer brachten de totale bevrijding en toegang tot eeuwig leven! Hij gaf zichzelf
in zijn zoon die de volmaakte mens was, en waarin de Schepper was geïncarneerd. Onze Schepper manifesteerde
zich in de mensenzoon Jezus.
Dit is de aanduiding voor de mens- wording van Gods Zoon:







het lichaam krijgen (van iemand), de gestalte aannemen (van iemand)
Dus God zelf openbaarde zichzelf in het lichaam van een mens.
God (Jaweh) vertoont zich als Jezus in de verschijningsvorm Jezus als beeld van God.
Jezus betekent: Jaweh = Redder.
God toonde zich later als De Heilige Geest aan ons via onze levend gemaakte geest en leidt ons.
God toont zich als de Vader maar ook als Rechter en bestuurder. Hij oordeelt.

JAWEH toonde zich als Redder in de verschijningsvorm van Jezus aan de mensheid.
Waarom toont Jaweh (onze Vader) zich in het Oude Test. als een God van oordeel en straf?
De Here God oftewel JAHWEH (Ik Zal Zijn Rechter en Bestuurder) toont zich als:
Rechter en Bestuurder =

het OORDEEL is aan Hem.

Vuur

=

God is een verterend vuur. Zuiverheid, Toorn, Straf.

=

Hij werd de Koning Knecht. (Vernederde zichzelf) Zie Jesaja 53.

Liefde

(geestelijk)

Hij werd voor ons de VOLMAAKTE MENS.

JESAJA 53:10 het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft Hem ziek gemaakt. Als Zijn ziel
Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het
welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn.
OPB 1:5 Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is. De Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der
aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed, en Die ons gemaakt heeft
tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

