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Gods Plan met en voor de Mensheid
Van eeuwigheid geleden, vóór de grondlegging van de
wereld, maakten God de Vader en God de Zoon plannen voor
en bepaalden de dag, dat Jezus de Christus zou sterven.
Er kan in de geschiedenis van het universum geen andere dag
mee vergeleken worden! Deze dag - Het Pascha - is zo
diepgaand, dat het altijd zal worden herinnerd, zelfs tot in de
eeuwigheid, die komt.
Deze dag van beschikking was het uiteindelijke hoogtepunt
van het geestelijke gevecht voor het leven van de mensheid;
een strijd, die voortduurt tussen Jezus, de Christus - de Zoon
van God en Verlosser van de mensheid - en Satan de duivel,
tegenstander van God en vernietiger van de mensheid.
Deze hevige strijd was geconcentreerd in Jeruzalem, maar
het resultaat zal de toekomst van de wereld bepalen.

Het was Gods macht versus Satans macht
•
•
•
•
•
•
•

de Verdediger versus de tegenstander
liefde versus haat
goed versus kwaad
nederigheid versus trots
mededogen versus wreedheid
rechtvaardigheid versus zonde en
vergevingsgezindheid versus verwerping.

Alle kwade krachten en machten van de wereld waren
verzameld tegen één man, Jezus, de Christus - de Zoon van
God.
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•
•

Wie zou zegevieren?
Zou het goede uiteindelijk het kwade overwinnen?

Voor het genezen van de zieken, het opwekken van de doden
en het onderwijzen van Gods liefde, werd Jezus Christus
verworpen, afgeranseld, gegeseld, uitgescholden, bespot en
gekruisigd.
Toch was Hij trouw tot het einde - gaf Zijn leven als een
perfect offer voor de zonden van de wereld.
Zelfs Jezus’ eigen discipelen - die Hij drie en een half jaar
had onderwezen - begrepen de draagwijdte van deze Pascha
Dag niet.
Toen zij keken hoe Jezus stierf en Zijn lichaam in het graf
werd gelegd, waren zij verbijsterd. Voor hen leek het alsof
het kwaad had overwonnen - de politieke en religieuze
gevestigde orde, die hen in onderworpenheid hield, waren
zegevierend.
Alles wat zij voelden was een donker voorgevoel van
wanhoop, omdat Jezus de Gezalfde Messias van God, was
gestorven en begraven.
Het ging buiten hun wildste voorstellingsvermogen, dat
Jezus na drie dagen en drie nachten terug tot leven zou
komen.
Maar Hij werd door de kracht van God de Vader uit de
dood opgewekt.
Toen Jezus Zich aan hen toonde nadat Hij uit de dood was
opgewekt, openbaarde Hij persoonlijk aan hen - vanuit de
5
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Bijbel [het O.T.] - dat Zijn dood en opstanding waren
voorbestemd:
“En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak
toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat
over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de
Profeten en in de Psalmen. [Het Oude Testament]
Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften
begrepen.
En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de
Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag”.
(Lukas 24:44-46)
Tegenwoordig begrijpen veel mensen in de wereld de
betekenis niet van de dood van Jezus de Christus en de
specifieke dag, waarop Hij stierf.
Dit boek werd speciaal geschreven om hen te helpen de
Schriftgedeelten over Hem te begrijpen. Het geïnspireerde
Woord van God openbaart het hele verhaal.
Dit boek is een samengesteld geheel van de Schriftgedeelten
van het Nieuwe Testament, dat de gebeurtenissen in een
kroniek schrijft van de dag van de kruisiging tot de
opstanding en de uiteindelijke hemelvaart van Jezus.
Aparte commentaren verbinden de profetieën van het Oude
Testament met de gebeurtenissen van het Nieuwe Testament
om de betekenis van De Dag dat Jezus de Christus stierf toe
te lichten.
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Inleiding:
Film “The passion of the Christ van Mel Gibson”
February 25, 2004
Bestemd om naar te kijken en te worden ervaren door
miljoenen in de wereld, heeft de film The passion of the
Christ van Mel Gibson deze generatie, als nooit tevoren in de
moderne geschiedenis, geconfronteerd met deze brandende
vragen:
•
•
•
•

“Wie was Jezus Christus?
Wie doodde Hem?
Waarom moest Hij sterven?
Waarom stierf Hij zo’n weerzinwekkende,
vernederende, wrede en gruwelijke dood door
afranseling, geseling en kruisdood”?

In een poging om de laatste uren van Jezus’ leven grafisch
uit te beelden, heeft de film haar kijkers geschokt met sterk
realisme en grof geweld.
Aan de ene kant werd het enthousiast geprezen als de grootste
religieuze film ooit gemaakt. Aan de andere kant hebben
autoriteiten het openlijk afgekeurd, omdat het doordrongen
was van haat en gruwelijk geweld.
Veel kerkleiders hebben het geprezen om haar liefde en
vergeving. Sommige Joden hebben het gehekeld als weer een
andere vertolking van de Middeleeuwse Katholieke
antisemitische passiespelen, die historisch leidde tot het
moorden van Joden.
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De beste manier om ongefundeerde mystieke traditie te
scheiden van Bijbelse waarheid is om de verslagen van
Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes in het Nieuwe
Testament nader te onderzoeken.
Zij zijn de ware, geïnspireerde historische verslagen van het
lijden, kruisiging en opstanding van Jezus Christus.
Verder moeten de profetieën in het Oude Testament over
Jezus Christus ook onderzocht worden. Alleen dan kan men
echt begrijpen waarom Gods Zoon zo’n beschamende,
afschuwelijke, meedogenloze dood door kruisiging moest
sterven.
Dit boek “De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf”
presenteert de Bijbelse feiten betreffende de betekenis en het
doel van het lijden, kruisdood en opstanding van Jezus
Christus.
•

De waarheid is verbazingwekkender en diepgaander
dan alle denkbeelden, bijgeloof, tradities en
misvattingen van mensen!
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Introductie
Tegenwoordig zijn de meeste mensen - zelfs belijdende
Christenen - onwetend over wat de Bijbel werkelijk
onderwijst.
Bijvoorbeeld: Omdat heidense mythen en religieuze
praktijken “gekerstend” zijn en verstrengeld zijn met de
Bijbel, geloven de meeste mensen dat de traditionele
feestdagen, praktijken en tradities van het Christendom uit
het Nieuwe Testament komen.
Zij nemen ook aan dat Jezus en Zijn Apostelen deze
praktiseerden en onderwezen.

Niets kan verder weg zijn van de waarheid!
Om de betekenis van het lijden, de kruisdood en de
opstanding van Jezus Christus te begrijpen, is het
noodzakelijk om de historische klok terug te zetten.
•

Wij moeten verder teruggaan dan 325 n. Chr. Toen
keizer Constantijn de Rooms Katholieke Kerk stichtte
als een staatsreligie - een samenstelling van afvallig
Christendom en heidense religies. [d.w.z. heidens
gemaakt Christendom]

•

Wij moeten verder teruggaan dan de leerstellingen van
de vroege kerkvaders van de tweede en derde eeuw.

•

Wij moeten zelfs teruggaan naar het eerste deel van de
eerste eeuw, toen Jezus in 26 n. Chr. Zijn drie en een
half jaar dienaarschap begon en dat voortzette tot het
9
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jaar van Zijn kruisdood in 30 n. Chr., zoals opgetekend
in het Nieuwe Testament.
Verder moeten wij alle religieuze praktijken en tradities van
mensen buiten beschouwing laten, die na de dood van de
Apostelen werden toegevoegd.
Wij moeten ons realiseren dat Jezus, de originele Apostelen
en de ware gelovigen van de eerste eeuw altijd de zevendedag Sabbat - nu bekend als zaterdag - onderwezen en
vierden.
Bovendien vierden zij Gods jaarlijkse feestdagen en de
jaarlijkse Sabbatten, die Hij aan de kinderen Israëls
geboden had om te vieren.
Om Gods jaarlijkse feestdagen en de jaarlijkse Sabbatten
te vieren in hun juiste seizoenen, gebruikten zij de
berekende Hebreeuwse maan/zon kalender om de tijd te
berekenen - voor de eerste maand van het jaar, die in het
voorjaar (maart/april) begint en zij rekende met een dag van
zonsondergang tot zonsondergang, zoals God ingesteld had.
(Vergelijk: Genesis 1:5, 8, 13, 19; Leviticus 23:32)
Omdat de meerderheid van de mensen deze dingen niet
weten, realiseren weinig mensen zich de betekenis van de
werkelijke historische dag waarop Jezus werd gekruisigd.
Deze dag heeft grote betekenis!
Jezus Christus werd niet op “Goede Vrijdag” gekruisigd.
Hij werd niet anderhalve dag later op “paaszondag”-morgen
opgewekt.
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Hij werd gekruisigd en stierf op de Pascha-dag, het meest
belangrijke feest van God.
Die dag was de 14e dag van de eerste maand van de heilige
Hebreeuwse kalender, (Leviticus 23:4-5; Exodus 12), ook
bekend als Nisan 14, 30 n. Chr.
Bijpassend met de Juliaanse Romeinse kalender was het 5
april.
Bovendien werd Jezus opgewekt nadat Hij drie volle dagen
en drie nachten in het graf lag, zoals Hij gezegd had, dat het
zou gaan. (Matteüs 12:39-40)
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Wie is Jezus de Christus?
Alleen de Bijbel openbaart wie Jezus Christus is!
Samenvatting;
In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het
Woord was God.
Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
(Johannes 1:1-3)
En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de
godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is
gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is
gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is
opgenomen in heerlijkheid. (I Tim. 3:16)
Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus
Jezus was,
Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof
beschouwd heeft aan God gelijk te zijn,
maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf
aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.
(Filippenzen 2:5-7)
Jezus geboren als een mens
En de engel antwoordde en zei tegen haar [Maria]: De
Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de
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Allerhoogste [God de Vader] zal u overschaduwen. Daarom
ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon
genoemd worden. (Lucas 1:35)
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
(en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als
van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en
waarheid. (Joh. 1:14)
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf
vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de
kruisdood. (Filippenzen 2:8)
De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en
hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld
wegneemt! (Joh. 1:29)
en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat
u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj
werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
(Joh. 4:42)
En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot
Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij
gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:35)
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der
wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis
wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.
(Joh. 8:12)
Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór
Abraham geboren was, ben Ik. (Joh. 8:58)
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Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik
zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Ik ben de goede
Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
(Joh. 10:7, 11)
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie
in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven,
(Joh. 11:25)
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het
Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6)
Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de
Wijngaardenier. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij
blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij
kunt u niets doen. (Joh. 15:1, 5)
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de
Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.
die zei: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de
Laatste…….. en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie,
Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen.
(Openbaring. 1:8, 11, 18)
Wat is Zijn Naam?
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij:
Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij
naar u toe gezonden.(Exodus 3: 14-
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Het Pascha in het Oude Testament
Het verslag van het eerste Pascha, zoals God het gebood aan
de kinderen Israëls om te vieren, vinden wij in Exodus 12.
God gebood aan de hoofden van de gezinnen om een
mannetjes lam van het eerste jaar, zonder onvolkomenheid,
te selecteren.
Zij moesten het net na zonsondergang doden, als de 14e dag
van de eerste maand begon.
Zij moesten iets van het bloed op de deurposten en
bovenbalken van de ingangen van hun huizen strijken.
Het bloed was een teken en een bescherming tegen de
doodstraf van de eerstgeborene, die God tegen de
Egyptenaren ten uitvoer bracht.
Om middernacht op de 14e ging de HEER door Egypte heen
en doodde alle eerstgeborenen van mens en dier:
“Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en
alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen
tot het vee.
En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten
voltrekken, Ik, de HEERE.
En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u
verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal
geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het
land Egypte zal treffen.
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Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem
vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als
een eeuwige verordening, al uw generaties door”.
(Exodus 12:12-14)
De 14e dag van de eerste maand wordt “het Pascha”
genoemd, omdat God de huizen van Israël voorbij passeerde
in die nacht en hun eerstgeborenen spaarde:
“En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen:

Wat betekent deze dienst voor u?
dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE,
Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen
Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen
knielde het volk en boog zich neer”. (Exodus 12:26-27)
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Het Pascha in het Nieuwe Testament
Vanaf de tijd van Israëls eerste Pascha in Egypte tot de tijd
van Jezus Christus werd het Pascha gevierd om te herdenken
dat God hun eerstgeborene spaarde.
Het mannelijke lam zonder gebreken, dat geofferd werd voor
de viering van het oudtestamentische Pascha was een
voorloper, dat Jezus Christus symboliseerde, Die het “Lam
Gods” was, geofferd voor de zonden van de wereld.
In het Evangelie van Johannes voorspelde Jezus de betekenis
van Het nieuwtestamentische Pascha - het ware
Christelijke Pascha:
“En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot
Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij
gelooft, zal nooit meer dorst hebben.
De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik
ben het brood dat uit de hemel neergedaald is.
En zij zeiden: Is Hij niet Jezus, de zoon van Jozef, van wie
wij de vader en moeder kennen? Hoe kan Hij dan zeggen: Ik
ben uit de hemel neergedaald?
Jezus antwoordde dan en zei tegen hen: Mor niet onder
elkaar. Voorwaar, voorwaar,
Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.
Ik ben het Brood des levens. Uw vaderen hebben het manna
gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven.
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•

Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat
de mens daarvan eet en niet sterft.

•

Ik ben het levende brood, dat uit de hemel
neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal
hij leven in eeuwigheid.

•

En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik
geven zal voor het leven van de wereld.

De Joden dan redetwistten met elkaar en zeiden: Hoe kan
Hij ons Zijn vlees te eten geven?
Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als
u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en Zijn bloed
niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf.
Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven,
en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware
drank. Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij
en Ik in hem.
Zoals de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door
de Vader, zo zal ook wie Mij eet, leven door Mij.
Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is; niet zoals uw
vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn.
Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven”.
(Johannes 6:35, 41-43, 47-58)
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Dus veranderde Jezus Christus in de nacht van Zijn laatste
Pascha met Zijn Apostelen:
•
•

de symbolen en
de betekenis van het Pascha om het Nieuwe
Verbond van eeuwig leven te herdenken, dat Hij
instelde

“En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het
gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en
Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam.
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij
hun die, en zei:
Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het
nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot
vergeving van zonden”. (Mattheüs 26:26-28)
Voordat Jezus de symbolen van het brood en de wijn
instelde - die eens per jaar in de Pascha-nacht gebruikt
worden - stelde Hij tijdens het avondmaal de verordening
van de voetwassing in:
“Jezus, stond, op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam
een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij
water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te
wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn
middel had….
Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer
had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen:
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Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb?
U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want
Ik ben het.
Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen
heb, moet ook u elkaars voeten wassen.
Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult
doen zoals Ik voor u heb gedaan.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Een slaaf is niet meer dan zijn
heer, en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft.
Als u deze dingen weet, gezegend bent u als u ze doet”.
(Johannes 13:4-5, 12-17)
In de nacht van het Pascha stelde Jezus Christus het
Christelijke Pascha van het Nieuwe Verbond in.
Alle gebeurtenissen, die in de Bijbel opgetekend staan - over
het verraad en arrestatie, Zijn beproeving, afranseling,
geseling, kruisiging, dood en begrafenis - hadden plaats
binnen die dag van 24 uur.
•

De dood van Jezus Christus voor de zonden van de
wereld is het fundament van het Christendom.

Zonder Zijn dood en het vergieten van Zijn bloed en ook Zijn
opstanding, is er geen vergeving van zonden.
(1 Korintiërs 15:1-23)
Daarom is krachtens dit grondige historische en geestelijke
feit, de Pascha-dag het meest belangrijke geboden feest van
God.
20
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•

Jezus Christus is het voornaamste offer van God de
Vader - Hij is ons Pascha-lam.

De Apostel Paulus schreef aan de gemeente van God in
Korintië:
“.......ons Pascha-lam is voor ons geslacht: Christus”.
(1 Korintiërs 5:7)
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Het laatste Pascha en de kruisiging van Jezus
De grootste gebeurtenis sinds de schepping van de wereld
stond op het punt plaats te vinden. Jezus Christus, Die God
was, geopenbaard in het vlees (1Timoteüs 3:16) zou sterven!
Hij zou Zijn leven geven als het ultieme offer voor de zonden
van de hele mensheid.
Johannes de Doper begreep dit toen hij over Jezus zei: “Zie
het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt”!
(Johannes 1:29)
Deze gedenkwaardige gebeurtenis werd gepland vóór de
schepping van de wereld: “……het Lam Dat geslacht is, van
de grondlegging van de wereld af”. (Openbaring 13:8)
•
•
•

Wanneer en hoe kwam zonde in de wereld?
Waarom was het voor Jezus Christus noodzakelijk
om Zijn leven op te geven voor de zonden van de
mensheid?
Hoe kan Zijn ene offer, verlossen van alle zonden?

De zonde van Adam en Eva was niet de eerste overtreding
tegen God.
De originele zonde werd begaan door Lucifer en de engelen,
die hem volgden. Lucifer (Latijn: “lichtbrenger” of
“stralende”) was het eerste geschapen wezen, die zonde
beging; daarom is hij de aanstichter van zonde.
Hij schepte op dat hij als de Allerhoogste zou worden en op
Gods troon zou zitten. (Jesaja 14:14-15; Ezechiël 28:12-18)
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Een derde van de engelen volgde hem in zijn rebellie.
(Openbaring 12:3-4)
Op dat moment werd Lucifer - Satan de duivel - Gods
tegenstander en de rebellerende engelen, die hem volgden
werden bekend als demonen.
Toen Satan en de demonen probeerden om de troon van God
in beslag te nemen, werden Zij terug op de aarde geworpen.
(Lukas 10:18)
Die oorlog liet de aarde in een ruïne achter en delen van de
hemelen in één grote janboel. Alles wat Lucifer en zijn
engelen hadden opgebouwd op aarde vóór de rebellie werd
vernietigd en de aarde werd bedekt met een vloed.
(Genesis 1:2)
Toen herschiep God, Degene die Jezus Christus werd, de
oppervlakte van de aarde en vulde deze met leven. Op de
zesde scheppingsdag schiep God de mens naar Zijn eigen
beeld en gelijkenis - man en vrouw. (Genesis 1:26-27)
God gaf Adam en Eva een eigen vrije wil.
Hij legde hen de weg van eeuwig
gesymboliseerd door de boom des levens.

leven

voor,

Hij legde hen ook de boom van de kennis van goed en
kwaad voor, die de weg voorstelde - die voor hen goed leek,
onder invloed van Satan de duivel.
Maar God gebood hen om niet te eten van de vruchten van
deze boom en waarschuwde hen, dat zij zeker zouden sterven
als zij ervan aten.
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Onder de invloed van Satan de duivel kozen Adam en Eva
ervoor om God niet te gehoorzamen door te eten van de
boom van de kennis van goed en kwaad.
Door hun ongehoorzaamheid werd de wet van zonde en
dood aan de hele mensheid doorgegeven. (Romeinen 5:12)
Als gevolg hebben bijna alle mensen de ingevingen gevolgd
van de menselijke natuur onder Satans invloed - afgesneden
van God.
Hoewel God aan Satan beperkingen heeft opgelegd, heeft
God op dit moment Satan en zijn slechte invloed nog niet
verwijderd. Op Zijn eigen tijd zal God uiteindelijk de
mensheid van de onderwerping aan zonde en dood en Satan
verlossen.
Door Zijn plan van behoud, in werking gesteld door het
perfecte offer van Zijn Zoon Jezus Christus, heeft God de
Vader het voor de hele mensheid mogelijk gemaakt te
worden verlost van zonde en de doodstraf.
God heeft als Wetgever en Schepper beslist dat het loon van
zonde - voor alle mensen - de dood is. (Romeinen 6:23)
Zonde is de overtreding van Gods heilige, geestelijke wetten
en geboden. (1 Johannes 3:4)
Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God;
dus allen staan tegenover de dood, tenzij zij de weg van
behoud aanvaarden, die God heeft bepaald. (Romeinen 3:23)
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De dood, die is uitgevaardigd voor zonde is de tweede dood
in de poel des vuurs. Van die dood is geen opstanding
mogelijk. (Openbaring 20:13-15; 21-8)
Nadat Adam en Eva gezondigd hadden, heeft God Zijn
oordeel over hen uitgesproken.
In Zijn vonnis vinden wij de eerste profetie over de dood van
de Messias:
“En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u [de slang –
Satan de duivel] en de vrouw [type van Israël en later, Gods
Kerk] en tussen uw nageslacht [de volgelingen van Satan] en
haar Nageslacht [Jezus Christus, de komende Messias]
Dat [het Zaad] zal u de kop [Satan] vermorzelen, en u [Satan]
zult Het de hiel [de kruisdood van Christus] vermorzelen”.
(Genesis 3:15)
Deze profetie werd door God Zelf gesproken - Degene, Die
Jezus Christus zou worden. Als de Heer God van het Oude
Testament voorspelde Hij Zijn eigen dood, om te verzoenen
voor de zonden van Adam en Eva en al hun nakomelingen.
Deze profetie werd meer dan 4000 jaar geleden uitgesproken,
vóór Zijn afranseling, geseling en kruisiging op de Paschadag, 14 Nisan - 5 april 30 n. Chr.
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Het beloofde Zaad van het verbond met
Abraham
De belofte van een Zaad, die zonde zou overwinnen en Satan
zou verbannen, werd bevestigd door het verbond dat God
sloot met Abraham.
De woorden van het verbond waren een profetie van Zijn
eigen toekomstige geboorte als het vleselijke Zaad van
Abraham.
Laten wij het verslag onderzoeken in het boek Genesis:
“maar zie, het woord van de HEERE kwam tot hem
[Abraham]: Deze man [zijn rentmeester Eliezer] zal uw
erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit uw eigen lichaam
voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn”. (Genesis 15:4)
De geboorte van Izak, de zoon van Abraham en Sara was
slechts het begin van de vervulling van deze belofte aan
Abraham.
De belofte was niet alleen voor Izak, maar ook voor zijn
toekomstige nakomeling, de komende Messias [de
Christus].
De geboorte van Jezus Christus was de uiteindelijke
vervulling van de belofte, het Zaad aan Wie de beloften
waren gegeven:
“welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn
nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten,
alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw
Nageslacht; dat is Christus”. (Galaten 3:16)
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Jezus Christus is het beloofde Zaad en de ware Erfgenaam
van de beloften, die God aan Abraham maakte.
Het verslag in Genesis 15 openbaart dat de avond was
gevallen toen God de beloften aan Abraham begon te geven.
Op die avond nam God Abraham naar buiten en liet hem de
sterren van de hemel zien.
Toen deed Hij Abraham nog een belofte: “Toen leidde Hij
hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de
sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk
zal uw nageslacht zijn”. (Genesis 15:5)
Het Nieuwe Testament laat zien dat deze woorden van God
niet verwijzen naar Abrahams fysieke nakomelingen, maar
naar degenen, die de kinderen van Abraham zouden worden
door geloof in Jezus Christus.
De Apostel Paulus schreef: “Begrijp dan toch dat zij die uit
het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn”. (Galaten 3:7)
De ware kinderen van Abraham worden niet geteld tot hun
fysieke afstamming. Zij zijn een geestelijke natie,
samengesteld uit personen van elk ras en elke bloedlijn, die
in het geloof van Abraham volgen. (Galaten 3:8, 14)
Bij de terugkomst van Jezus Christus zullen zij opgewekt
worden tot eeuwig leven als verheerlijkte geestelijke wezens
en zij zullen voor eeuwig schijnen als de sterren.
(Daniël 12;3; Mattheüs 13:43; 1 Korintië 15:40-44)
Daarna beloofde God aan Abraham en zijn fysieke zaad het
land Kanaän te geven:
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“Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur
van de Chaldeeën geleid heeft, om u dit land te geven om het
in bezit te hebben”. (Genesis 15:7)
Deze belofte was voor zijn fysieke nakomelingen - de
kinderen Israëls. Vele generaties zouden voorbijgaan voordat
het beloofde Zaad - Jezus Christus - zou komen om een
geestelijk volk voor te bereiden voor een geestelijk
koninkrijk - Gods zonen in Gods Koninkrijk.
Abraham ontving de beloften met volledig geloof, dat
God deze zou vervullen: “En hij geloofde in de HEERE, en
Die rekende hem dat tot gerechtigheid”. (Genesis 15:6)

Het verbond, bevestigd door een vervloekende
eed
Toen God Zijn verbond met Abraham instelde, bevestigde
Hij deze met een vervloekende eed, wat een plechtige
belofte was en een profetie van Zijn eigen toekomstige
dood.
In de morgen, nadat aan Abraham de beloften waren
gegeven sprak God met hem en droeg hem op om een
bijzonder offer voor te bereiden om het verbond te
bekrachtigen:
“Hij zei tegen hem: Haal voor Mij een driejarige jonge koe,
een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een
jonge duif.
Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze doormidden
[van kop tot staart] en legde de stukken tegenover elkaar; de
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vogels deelde hij echter niet. Er kwamen roofvogels op de
kadavers af, maar Abram joeg die weg”. (Genesis 15:9-11)
De bloederige karkassen van de offerdieren werden op de
grond gelegd om de symbolische dood voor te stellen van
degene, Die het verbond zou bevestigen. Door tussen de
delen te passeren, zou Hij Zijn eigen leven verbinden om
het verbond te vervullen.
Tegen de tijd dat Abraham de voorbereiding van het offer
van het verbond had voltooid, was het laat op de dag:
“En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een
diepe slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende
duisternis viel op hem”. (Genesis 15:12)
Terwijl Abraham lag te slapen verscheen God hem in een
visioen en beloofde, dat zijn fysieke nakomelingen het land
zouden erven. Dit zou echter niet gebeuren totdat zij vier
generaties in een ander land gewoond hadden:
“Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen
400 jaar vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van
hen is; zij zullen hen dienen en men zal hen onderdrukken.
Maar ook zal Ik over het volk dat zij zullen dienen,
rechtspreken en daarna zullen zij met veel bezittingen
wegtrekken.
Maar ú zult in vrede tot uw vaderen heengaan; u zult in goede
ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier
terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de
Amorieten is tot nu toe niet vol”. (Genesis 15:13-16)
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Nadat deze gebeurtenissen voorspeld waren, verplichtte
God Zich om deze te vervullen door tussen de offerdieren
te passeren om het verbond te bekrachtigen:
“En het gebeurde dat de zon onderging [te beginnen met de
volgende dag] en het donker werd; en zie, er was een rokende
oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken
doorging. Op die dag sloot de HEERE een verbond met
Abram….. “. (Genesis 15:17-18)
Nadat de zon was ondergegaan passeerde God door het
midden van de offerdieren en openbaarde Zijn aanwezigheid
door de rokende oven en vlammende toorts. Toen God tussen
de delen passeerde, liep Hij een dodenweg en verbond Zijn
toekomstige dood eraan.
Schijnbaar verteerde de rokende oven de offerdieren geheel.
Zo bekrachtigde God Zijn éénzijdig verbond met Abraham.
Het volledige verslag in Genesis 15 openbaart dat het sluiten
van het verbond tijdens twee opeenvolgende dagen
plaatsvond.
Toen God de eerste keer tot Abraham sprak was het nacht,
omdat de sterren konden worden gezien. (Genesis 15:5)
In de morgen gaf God aan Abraham de opdrachten voor het
voorbereiden van het offer voor het verbond. Abraham
bereidde het offer dezelfde dag voor. Wij weten dat hij de
voorbereidingen voltooide toen de zon nog hoog stond,
omdat de roofvogels overvlogen en probeerden te landen op
het offer. (Genesis 15:11)
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Het volgende vers tekent het einde van de dag op:
“En het gebeurde, toen de zon bijna onderging, dat er een
diepe slaap op Abram viel”. (Genesis 15:12)
Toen de zon was ondergegaan verscheen God aan Abraham
en bekrachtigde het verbond. (Genesis 15:18)
Er ligt een grote betekenis in het feit dat het verbond werd
ingesteld in een tweedaagse periode waarbij de beloften in
de eerste nacht werden gegeven en het verbond werd
bekrachtigd in de tweede nacht.
Het tijdstip van deze gebeurtenissen zijn een exacte parallel
in de chronologie van het Pascha en de Exodus, die de
eerste handelingen waren in de vervulling van Gods beloften
voor het fysieke zaad - de nakomelingen van Abraham via
Izak en Jakob.
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Het eerste Pascha en de Exodus van Egypte
In Exodus 12 staat dat de kinderen Israëls het Pascha op de
14e dag van de eerste maand, of Abib vierden (deze maand
werd later bekend als Nisan).
Het Pascha-lam, een type van de komende Messias werd
meteen na zonsondergang gedood, aan het begin van de 14e.
Het volk nam wat van het bloed en streek het op de zijposten
en deurbalken van de deuren van hun huizen, zodat God hun
huizen zou voorbijgaan en hun eerstgeborenen zou sparen.
Daarna roosterden zij het lam op het vuur en aten het met
bittere kruiden.
Te middernacht, op de 14e voerde God Zijn uiteindelijke
oordeel uit over de Egyptenaren en hun goden door alle
eerstgeborenen van mens en dier te doden.
Toen God het bloed zag van de Pascha-lammeren op de
huizen van de kinderen Israëls, ging Hij hen voorbij en
spaarde hun eerstgeborenen.
Bij zonsopgang, toen het dagdeel van Nisan 14 begon,
verlieten de kinderen Israëls hun huizen om zich te
verzamelen in Rameses voor de Exodus.
Toen zij naar Rameses reisden plunderden zij de Egyptenaren
totaal en vervulden Gods belofte aan Abraham, dat deze
nakomelingen het land van hun slavernij zouden verlaten met
een groot vermogen.
God gebood de kinderen Israëls om deze dag, de 14e dag van
de eerste maand als het Pascha-feest te vieren voor alle
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komende generaties - als herdenking aan Zijn beslissend
oordeel tegen de Egyptenaren en hun goden en dat Hij de
eerstgeborenen van Israël spaarde.
(Exodus 12:3-14, 21-28; Leviticus 23:5)
Nadat de kinderen Israëls zich in Rameses verzameld hadden
begon de Exodus uit Egypte.
Het volk verliet Rameses toen de 14e dag eindigde bij
zonsondergang en de 15e dag was begonnen.
Het tijdstip van deze gebeurtenis vervulde een andere belofte,
die God aan Abraham had gedaan:
“De verblijfsduur [in Kanaän en Egypte] van de Israëlieten,
[inclusief] de tijd die zij in Egypte gewoond hadden, was
vierhonderddertig jaar.
En het gebeurde na verloop van vierhonderddertig jaar,
op deze zelfde dag gebeurde het: alle legers van de
HEERE zijn uit het land Egypte vertrokken.
Een nacht van waken was dit voor de HEERE om hen uit
het land Egypte te leiden. Daarom is dit een nacht ter ere
van de HEERE: een waken voor alle Israëlieten, al hun
generaties door”. (Exodus 12:40-42)
De zin, “deze zelfde dag”, verwijst naar een specifieke dag,
precies vierhonderd en dertig jaar vóór de Exodus.
•

Welke dag was dat?

De Bijbel openbaart dat het “precies dezelfde dag” was, dat
God Zijn verbond met Abraham sloot.
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Op die dag beloofde God dat Hij Abrahams nakomelingen
uit slavernij zou brengen met een groot vermogen. Op
“diezelfde dag” - de 15e dag van de eerste maand - vervulde
God Zijn belofte.
Daarom stelde God de 15e dag van de eerste maand in als
een heilige dag om het begin van de Exodus te gedenken.
(Exodus 12:37-42; 13:3-10; Leviticus 23:6-8)

Het fundament van het Christelijke Pascha in het
verbond met Abraham
Vierhonderd en dertig jaar na het sluiten van Zijn verbond
met Abraham, bracht God de kinderen Israëls uit Egypte.
Nadat Hij hen eruit gebracht had, sloot Hij een verbond met
hen - nu het Oude Verbond genaamd. [Op de berg Sinaï]
In zijn epistel aan de Galaten bevestigt de Apostel Paulus dat
het Oude Verbond vierhonderd en dertig jaar na Gods
verbond met Abraham werd gesloten:
“Dit nu zeg ik: Het verbond, dat eertijds door God
rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus
[Abrahams ware erfgenaam], wordt door de wet [de fysieke
vereisten van het Oude Verbond], die na vierhonderddertig
jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte
teniet te doen”. (Galaten 3:17)
Het Oude Verbond met de kinderen Israëls vervulde niet
Gods belofte van een geestelijk zaad aan Abraham, die voor
altijd zouden schijnen als de sterren.
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Deze belofte zou niet vervuld worden vóór de komst van het
Nieuwe Verbond, het verbond van eeuwig leven, dat bijna
2.000 jaar later gesloten zou worden.
Als God, geopenbaard in het vlees, stelde Jezus Christus het beloofde Zaad van Abraham - het Nieuwe Verbond in op
de Pascha-nacht, de 14e dag van de eerste maand, Nisan
genaamd.
Het Pascha, in het Nieuwe Verbond is geen avondmaal van
lam en bittere kruiden, zoals het Pascha was van de kinderen
Israëls onder het Oude Verbond.
Toen Jezus het Nieuwe Verbond Pascha instelde
veranderde Hij de symbolen van het Pascha om Zijn eigen
lichaam en bloed voor te stellen, dat Hij offerde als het ware
Pascha-lam van God de Vader om het Nieuwe Verbond te
bekrachtigen.
Hoewel Hij de symbolen veranderde, veranderde Jezus niet
de dag of het tijdstip van de dag, waarop het Pascha moest
worden gevierd.

Het Christelijke Pascha, zoals ingesteld door Jezus
Christus moet gevierd worden na zonsondergang van de 14e
Nisan.
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De Christelijke Pascha ceremonie
bestaat uit drie delen
1. Deelname aan de Voetwassing.
Deel hebben met Jezus Christus en Zijn voorbeeld
volgen. (Johannes 13:2-17)
2. Deelname aan het gebroken ongezuurde brood,
dat het gebroken lichaam van Jezus symboliseert.
(Mattheüs 26:26; Markus 14:22; Lukas 22:19;
1 Korintiërs 11:23-24)
3. Deelname aan de wijn, dat het bloed van Jezus
symboliseert, vergoten voor de vergeving van
zonden, zodat allen, die Zijn offer aanvaarden, het
Nieuwe Verbond kunnen ingaan.
(Mattheüs 26:27-29; Markus 14:23-25;
Lukas 22:17-20; 1 Korintiërs 11:25-26)

36

Gods Plan met en voor de Mensheid

Waarom moest God sterven?
Zoals wij geleerd hebben bekrachtigde God Zijn beloften aan
Abraham met een vervloekende eed. Door het passeren
tussen de delen van het verbond-offer, beloofde Hij plechtig
dat Hij Zijn eigen leven zou geven om de beloften te
vervullen.
Het bloedige slachten van deze offerdieren symboliseert het
onmenselijke lijden en kruisiging van Jezus Christus, dat in
30 n. Chr. gebeurde op de Pascha-dag - Nisan 14.
De diepe slaap en de afschuw van diepe duisternis, die
Abraham ervoer was symbolisch voor de begrafenis van
Jezus Christus in de graftombe, toen de 14e Nisan eindigde
met zonsondergang.
Dus – bijna 2.000 jaar later - op dezelfde dag dat God Zijn
verbond met Abraham bekrachtigde - was Zijn levenloze
lichaam in de graftombe. Hij had Zijn plechtige belofte, dat
Hij zou sterven om de beloften te vervullen, uitgevoerd.
Voordat wij de dood van Jezus Christus - God geopenbaard
als mens - kunnen bevatten moeten wij een fundamentele
waarheid over God begrijpen.
De Bijbel openbaart dat God - de Godheid - uit meer dan één
goddelijk Wezen is samengesteld.
In het eerste hoofdstuk van Genesis wordt de Hebreeuwse
naam Elohim gebruikt om God te beschrijven. In de
Hebreeuwse taal maakt het achtervoegsel im - toegevoegd
aan een woord - deze meervoudig. Elohim is dus een

37

De Pascha-Dag dat Jezus de Christus stierf

meervoudig naamwoord en betekent dat er meer dan één
Wezen is in de Godheid.
Toen God Adam en Eva schiep, zei God:
“…. Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze
gelijkenis………..”. (Genesis 1:26)
Johannes begint zijn Evangelie met het openbaren van deze
fundamentele waarheid:
“In het begin was het Woord en het Woord was bij God
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God.
Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit
Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.
In het Woord was het leven en het leven was het licht van de
mensen…. Hij was in de wereld en de wereld is door Hem
ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend….
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons
gewoond [tijdelijk woonde] (en wij hebben Zijn heerlijkheid
gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de
Vader), vol van genade en waarheid”.
(Johannes 1:1-4, 10, 14)
Jezus Zelf getuigde dat Hij met de Vader in glorie was,
voordat de wereld bestond. In Zijn laatste gebed tot God de
Vader, voordat Hij was gearresteerd, berecht en gekruisigd,
zei Hij,
“Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht
dat U Mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk Mij,
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U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid [glorie] die Ik bij
U bezat voordat de wereld er was”. (Johannes 17:4-5)
De Schriftgedeelten van het Oude Testament en het Nieuwe
Testament openbaren consistent dat er vanaf het begin twee
Wezens waren, die samen bestonden als God of Elohim.
1

Degene van Elohim, Die alle dingen schiep was
degene, Die Jezus Christus werd - de Messias en de
Verlosser van de wereld.

2

De andere van Elohim werd de Vader.

Wij vinden een profetie hierover in het boek Psalmen:
“Ik [degene van Elohim, Die de Zoon Jezus Christus werd]
zal het besluit bekendmaken: De HEERE [degene van
Elohim, die de Vader werd] heeft tegen Mij gezegd: U bent
Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt [de dag dat Hij
verwekt werd in de baarmoeder van de maagd Maria]”.
(Psalm 2:7)
Degene van Elohim, Die Jezus Christus werd - Gods Zoon en
Verlosser van de wereld - moest Zich ontdoen van Zijn macht
en glorie als God.
Hij moest een zaadcel van menselijk leven worden om door
de Vader te worden verwekt in de baarmoeder van de maagd
Maria.
De Apostel Paulus openbaart hoe dit tot stand werd
gebracht:
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“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus
Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was
[Grieks: huparchoon, bestaan of eerder bestaan], het niet als
roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar Zichzelf
ontledigd heeft [van Zijn macht en glorie] door de gestalte
van een slaaf [Grieks: doulos, een slaaf] aan te nemen en aan
de mensen gelijk te worden [Grieks: homoioma: hetzelfde
bestaan].
En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf
vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de
kruisdood”. (Filippenzen 2:5-8)
Deze geïnspireerde woorden van Paulus bevestigen dat
Jezus Christus - voordat Hij mens werd - in feite Jehova
Elohim was, de Here God van het Oude Testament.
Toen Hij God was, was Hij samengesteld uit altijd-levende
Geest.
In deze existentie was het voor Hem onmogelijk om te
sterven.
De enige manier voor God om te sterven was om volledig
mens te worden - om “geopenbaard te worden in het vlees”.
De God, die de mens had geschapen naar Zijn beeld en
gelijkenis nam hetzelfde vlees en dezelfde natuur aan als
de mens, om de mens te verlossen van zonde.
Jezus Christus werd vrijwillig een mens om Zijn leven te
geven als een offer voor de wereld.
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Zijn Vader gaf Hem gezag om Zijn leven neer te leggen en
het terug te krijgen, zoals Jezus Zelf getuigde:
“zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn
leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen, die niet
van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen,
en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en
één Herder.
Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven geef
om het opnieuw te ontvangen. Niemand neemt het Mij af,
maar Ik geef het uit Mijzelf; Ik heb macht het te geven,
en heb macht het opnieuw te ontvangen.
Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen”.
(Johannes 10:15-18)
Jezus Christus kwam om de wil van de Vader te doen en om
Zijn leven te geven als het offer voor zonde.
In zijn epistel aan de Hebreeën haalt Paulus de woorden aan
van de profetie van Psalm 40:6-8,
“daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en
graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een
lichaam gereedgemaakt [het menselijk lichaam van vlees en
bloed van Christus].
Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij
geschreven – om Uw wil te doen, o God”.
(Hebreeën 10:5-7)
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Het was het doel van de twee Wezens, Die Elohim waren,
dat één van Hen volledig mens zou worden gemaakt om te
sterven, zodat door Zijn offer de hele mensheid genade kon
worden geschonken voor behoud. [eeuwig leven]
Paulus maakt dit absoluut duidelijk:
“maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die
voor korte tijd minder dan de engelen geworden was,
vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade
van God voor allen de dood zou proeven [deel heeft aan de
dood].
Want het paste Hem, om Wie alle dingen zijn en door Wie
alle dingen zijn, dat Hij, om veel kinderen tot heerlijkheid te
brengen, de Leidsman van hun zaligheid door lijden zou
heiligen”. (Hebreeën 2:9-10)
De Bijbel openbaart, dat Jezus Christus een sterfelijk
menselijk wezen was. Hij was geen engelachtig wezen, dat
een man blijkt te zijn.
Paulus verklaart zeer duidelijk, dat Jezus hetzelfde vlees en
bloed deelde als alle menselijke wezens:
“Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij
eveneens daaraan deel gehad om door de dood:
•

hem die de macht over de dood had – dat is de duivel –
teniet te doen, en

•

allen te verlossen die door angst voor de dood
gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen
waren.
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Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij
neemt het nageslacht van Abraham aan.
Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden
[hetzelfde vlees en de natuur deelde], opdat Hij een
barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de
dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te
verzoenen.
Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd,
kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen”.
(Hebreeën 2:14-18)
Wat een indrukwekkende uiting van Gods liefde!
De Schepper van de hele mensheid gaf tijdelijk Zijn eeuwig
bestaan als God op en maakte Zich lager tot het niveau van
een sterfelijk mens, zodat Hij kon lijden en sterven voor elk
mens!
Door Gods genade en liefde - door de kracht van Gods
Heilige Geest - nam Hij bereidwillig de doodstraf op Zich,
dat Hij over Adam en Eva en hun nakomelingen had
uitgesproken. [dus alle mense])
Jezus Christus koos er vrijwillig voor om Zijn leven neer te
leggen om de mensheid met God de Vader te verzoenen,
zodat allen - die Zijn offer aanvaarden - de kans kunnen
hebben om behoud en eeuwig leven te ontvangen.
Jezus doorstond al Zijn lijden als mens, zodat Hij de
Schepper van eeuwig behoud kon worden,
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“In de dagen dat Hij op aarde was, heeft Hij met luid geroep
en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan God de
Vader Die Hem uit de dood kon verlossen.
En Hij is uit de angst verhoord.
Hoewel Hij de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid
geleerd uit wat Hij heeft geleden.
En toen Hij volmaakt was geworden [door dood en
opstanding], is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een
oorzaak van eeuwige zaligheid geworden”.
(Hebreeën 5:7-9)
De dood van de Schepper God - geopenbaard als mens - was
nodig om het perfecte offer te worden voor de vergeving van
de zonde van de mens.
Geen ander offer kon vergeving van zonde brengen voor de
mensheid.
Alle dierenoffers en het vloeien van hun bloed konden nooit
voor God de volle vergeving brengen voor de zonde van de
mens.
De Apostel Paulus maakt deze waarheid zeer duidelijk:
“Want de wet, die slechts een schaduw heeft van de
toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen
zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit
ononderbroken [tot God in de Tempel] brengen, hen die
naderen tot volmaaktheid brengen.
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Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het
offeren? [in de Tempel]
Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen
enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens
en voor altijd gereinigd waren.
Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de
zonden herinnerd.
Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en
bokken de zonden wegneemt”. (Hebreeën 10:1-4)

De Mens kan zichzelf niet verlossen van zonden
Geen ander vleselijk, menselijk wezen zou in staat zijn om
zijn leven te offeren om de mensheid te verlossen van de
zonde.
Als het mogelijk was voor een mens om perfect te leven naar
de letter van de wet en nooit te zondigen, zou zijn perfecte
menselijke leven - als het voor zonde werd geofferd - niet
voldoende zijn om zelfs één menselijk leven te verlossen.
Verlossing van de wet van zonde en dood vereist groter
gehoorzaamheid dan de letter van de wet.
Dit is de hele les van Jobs beproevingen en lijden. Hoewel
hij perfect was in de letter van de wet, kon zijn eigen
rechtvaardigheid hem niet behouden:
“En de HEERE antwoordde Job en zei: Zal hij die een
rechtszaak voert met de Almachtige, Hem onderwijzen?
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Laat hij die God ter verantwoording roept, daarop
antwoorden.
Toen antwoordde Job de HEERE en zei: Zie, ik ben te gering
[alle mensen hebben een zondige natuur, ongeacht de
perfecte houding in de letter van de wet!]; wat zou ik U
antwoorden?
Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken,
maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet
verdergaan.
Daarna antwoordde de HEERE Job uit een storm en zei:
“Omgord nu als een man uw heupen, dan zal Ik u
ondervragen. Maak Mij eens bekend:
•
•

Wilt u ook Mijn recht vernietigen?
Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf
rechtvaardig bent?

•
•

Hebt u een arm zoals God?
En kunt u, zoals Hij, met uw stem donderen?

Tooi u nu met trots en hoogheid, en bekleed u met majesteit
en glorie. Verspreid de verbolgenheden van uw toorn, en zie
elke hoogmoedige en verneder hem. Zie elke hoogmoedige
en onderwerp hem, en verpletter de goddelozen op hun
plaats. Verberg hen tezamen in het stof; omwikkel hun
gezichten in het verborgene.
Dan zal ook Ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost
heeft”. (Job 39:34-38; 40:1-9)
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Zoals God aan Job zei; het is voor wie dan ook onmogelijk
om zichzelf te verlossen - laat staan voor de hele mensheid.

Engelen kunnen de mensheid niet verlossen van
zonden
God schiep engelen om dienende geesten te zijn.
Engelen zitten in een compleet andere categorie dan mensen
of God.
Hoewel God hen uit geest schiep, hebben zij niet het
potentieel om in de God-familie te komen, zoals de mens, die
bij de opstanding tot geest zullen worden getransformeerd.
Evenmin zijn zij als Degene van Elohim, Die de Zoon werd.
Zoals Paulus schreef:
“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de
vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze
laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij
Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de
wereld gemaakt heeft.
Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk
van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn
krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze
zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan
de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.
Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam
die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan
die van hen.
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Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd:
U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt?
En verder: Ik zal voor Hem tot een Vader zijn, en Hij zal
voor Mij tot een Zoon zijn.
En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld
brengt, zegt Hij:
En laten alle engelen van God Hem aanbidden.
En van de engelen zegt Hij weliswaar: Die Zijn engelen
maakt tot geesten en Zijn dienaren tot een vuurvlam……
En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Zit aan
Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb als
een voetbank voor Uw voeten?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden
worden ten dienste van hen die de zaligheid [eeuwig leven]
zullen beërven”? (Hebreeën 1:1-7; 13-14)
Het was niet mogelijk om met het offer van engelen voor de
zonden te betalen van de hele mensheid.

Alleen God kan de mens verlossen van zonden
Het enige Wezen, wiens leven verlossing kon verwerven van
zonde voor de hele mensheid is de Schepper God.
Als Degene, Die de mens schiep stierf, kon een complete en
totale vergelding gedaan worden voor de menselijke zonde
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en verzoening met God zou mogelijk worden voor de hele
mensheid.
Gods barmhartigheid zou dan uitgebreid kunnen worden naar
allen,
die zich bekeren en de dood van Jezus Christus - God,
geopenbaard als mens - aanvaarden als vergelding voor hun
zonden.

Daarom moest God sterven!
Degene van Elohim, Die de hemelen en de aarde schiep werd
Jezus Christus - God, geopenbaard als mens.
Hij was goddelijk verwekt door God de Vader en geboren uit
de maagd Maria, Zijn fysieke moeder. Hij was net als ieder
ander mens, behalve dat Hij Gods Heilige Geest had vanaf de
verwekking.
Alleen de dood van de Schepper-God kon de mens met God
de Vader verzoenen.
Daarom moest Jezus, God als mens zijn - zowel mens als
goddelijk verwekt.
Toen Hij als mens leefde was Jezus Christus onderworpen
aan elk soort verleiding, die een mens kan ervaren, maar Hij
gaf Zich nooit over aan enige verleiding van het vlees of van
Satan.
Jezus Christus zondigde nooit. Zijn gehoorzaamheid was
perfect in de volledige geest van de wet.
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Door een zondeloos leven te leiden had Hij Zich
gekwalificeerd om - niet alleen de Verlosser en Bevrijder
van de mensheid, maar ook de Hogepriester en
Bemiddelaar tussen God de Vader en de mens te worden:
“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de
hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God,
laten wij aan deze belijdenis vasthouden.
Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden
kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles
op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van
de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade
vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”.
(Hebreeën 4:14-16)
Het leven van Jezus als mens was in staat om verlossing van
zonde te verwerven voor de hele mensheid omdat:
1. Jezus Christus de Schepper was van de hele
mensheid.
2. Jezus Christus goddelijk verwekt was door God de
Vader.
3. Jezus Christus God was, geopenbaard als mens.
4. Jezus Christus de enige mens was, die Zijn hele leven
leefde volgens Gods wil.
5. Jezus Christus de enige mens was, die nooit
zondigde.
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6. Jezus Christus de enige mens was, die zich nooit over
gaf aan geen enkele verleiding van het vlees of van
Satan de duivel.
7. Jezus Christus de enige mens was, die niet onder de
doodstraf voor zonde kwam.
Alleen het kostbare bloed van het Lam-Gods kon verzoenen
voor alle menselijke zonde.
Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik [God] heb
dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven
verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel
van het leven verzoening bewerkt.(Leviticus 17:11)
De dood van God als mens was compleet en perfect als een
offer en een verzoening, omdat Zijn leven als mens de volle
omvang van menselijke ervaring omvatte.
Op het menselijk vlak:
•

Jezus Christus leed onder elke mogelijke vorm van
verleiding.

•

Jezus Christus leed onder de verachtelijkste
menselijke
vernederingen
en
ondragelijke
martelingen, doorstond gewelddadige afranseling,
geseling en kruisiging en de schande van de dood in
het openbaar.

•

Jezus Christus leed onder de verwerping door Zijn
eigen volk en onrecht vanwege religieuze en
burgerlijke autoriteiten.
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•

Jezus Christus was het slachtoffer van politieke
eigenbelang en religieuze schijnheiligheid.

Hij overwon alles en behaalde totale zege over Satan de
duivel en de invloeden van het vlees [de menselijke natuur],
door Zijn perfecte liefde en gehoorzaamheid tot God de
Vader.
Het offer van Zijn perfect leven opende de weg voor de hele
mensheid om behoud te ontvangen door geloof in Jezus
Christus:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat
Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door
Hem behouden zou worden”. (Johannes 3:16-17)
God de Vader aanvaardde de dood van Jezus Christus
éénmaal voor altijd als volledige vergelding voor de zonde
van de mensheid.

Jezus Christus’ offer en het Nieuwe Verbond
Maar voordat het offer van Jezus Christus toegepast kan
worden op een persoon voor behoud, moet hij of zij eerst:
•

Zich bekeren van zonde.

•

Jezus Christus aanvaarden als persoonlijke Verlosser
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EN

•

Worden gedoopt door volledige onderdompeling in
water.

•

Gods Heilige Geest ontvangen door handoplegging

Bij de doop is hij of zij verbonden in de dood van Christus
door een symbolische begrafenis in een watergraf.
Iedereen, die uit dat doop-graf is opgestaan, moet met de hulp
van Gods Heilige Geest in nieuwheid van leven wandelen en
leren om God de Vader en Jezus Christus lief te hebben met
heel het hart en Hun geboden onderhouden in de volledige
geest van de wet.
Dit is de manier van leven, dat Jezus instelde voor degenen,
die het Nieuwe Verbond aangaan door geloof in Zijn offer
voor zonde.
Allen, die het Nieuwe Verbond aangaan worden geboden
om het Pascha - ieder jaar - te vieren als een vernieuwing
van het Verbond van eeuwig leven.
Door deelname aan het Pascha, zoals Jezus onderwees,
erkennen zij dat zij het lichaam en bloed van Jezus Christus
hebben aanvaard als een volledige vergelding voor hun
zonden en hun leven hebben toegewijd om door Hem te
leven. (Johannes 6:57)
Als zij deel hebben aan het gebroken ongezuurde brood,
erkennen zij dat zij genezen zijn van hun ziekten door het
gebroken lichaam van Jezus Christus: “……Door Zijn
striemen bent u genezen”. (1 Petrus 2:24)
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Als zij deel hebben aan de wijn, erkennen zij dat zij
vertrouwen in Zijn vergoten bloed “tot vergeving van hun
zonden”. (Mattheüs 26:28)
Alle ware Christenen werden gekocht met een hoge prijs.
Zij behoren aan Jezus Christus, Die met Zijn eigen bloed
betaalde om:
•
•
•

hen te bevrijden van Satans macht en
de slavernij van de wet van zonde en dood en
te verzoenen met God de Vader.

“Ons Pascha-lam is voor ons geslacht: Christus”.
(1 Korintiërs 5:7)
……… want U bent geslacht en hebt ons voor God de Vader
gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
(Openbaring 5:9)
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Dit is de betekenis van de Pascha-Dag,
waarop Jezus, De Christus Stierf
voor de Zonden van de hele Wereld
om
opnieuw toegang te verlenen
tot de WEG naar
eeuwig leven
ΩΩΩΩΩ
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Het Pascha, in het Nieuwe Verbond is geen avondmaal van
lam en bittere kruiden, zoals het Pascha was van de kinderen
Israëls onder het Oude Verbond.

Toen Jezus het Nieuwe Verbond Pascha instelde
veranderde Hij de symbolen van het Pascha om Zijn eigen
lichaam en bloed voor te stellen, dat Hij offerde als het ware
Pascha-lam van God de Vader om het Nieuwe Verbond te
bekrachtigen.
Hoewel Hij de symbolen veranderde. Veranderde Jezus niet
de dag of het tijdstip van de dag, waarop het Pascha moest
worden gevierd.

Het Christelijke Pascha, zoals ingesteld door Jezus
Christus moet gevierd worden na zonsondergang van de 14e
Nisan.
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De Christelijke Pascha ceremonie
bestaat uit drie delen
1. Deelname aan de Voetwassing.
Deel hebben met Jezus Christus en Zijn voorbeeld
volgen. (Johannes 13:2-17)
2. Deelname aan het gebroken ongezuurde brood,
dat het gebroken lichaam van Jezus symboliseert.
(Mattheüs 26:26; Markus 14:22; Lukas 22:19;
1 Korintiërs 11:23-24)
3. Deelname aan de wijn, dat het bloed van Jezus
symboliseert, vergoten voor de vergeving van
zonden, zodat allen, die Zijn offer aanvaarden, het
Nieuwe Verbond kunnen ingaan.
(Mattheüs 26:27-29; Markus 14:23-25;
Lukas 22:17-20; 1 Korintiërs 11:25-26)
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Literatuur
De Christelijke Bijbelse Kerk van God biedt een
verscheidenheid aan publicaties, audio en video’s aan.
Via: https://eindtijdevangelie.org
EN
https://www.kerkinhuis.org
•

Bijbelse begrippen die elke Christen behoort te
kennen!

•

Oordeel Rechtvaardig Oordeel.

•

Voorbereiding voor Pascha en Feest van
Ongezuurde Broden

•

De Pascha Ceremonie

•

Deel 2 - De Pascha-Dag dat Jezus de Christus Stierf!

•

Waarom werd u geboren?

•

Gods Bijbelse Weg voor Kinderen

In de Engelse taal via:
•

http://www.churchathome.org/

•

http://www.cbcg.org/
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De literatuur van De Christelijke Bijbelse Kerk van God
heeft geen abonnementsprijs.
Deze gratis publicaties worden mogelijk gemaakt door
tienden en giften van de leden van De Christelijke Bijbelse
Kerk van God en door hen die gekozen hebben om
medewerker te worden om het Ware Evangelie van Christus
te verkondigen.

Vrijwillige bijdragen worden dankbaar aanvaard!
Als U Uw vrijwillige bijdragen, tienden en offeranden wilt
geven om dit werk – dat uitreikt naar anderen met de
boodschap van het Evangelie van WAARHEID, GELOOF,
HOOP en LIEFDE – te ondersteunen, wilt U dan één van de
volgende manieren selecteren om bij te dragen.
U kunt overmaken op rekening:
ING, Swift code / BIC: INGBNL2A
Rekeningnummer: IBAN: NL53 INGB 0007 3046 21
T.n.v. Stichting Christelijke Bijbelse Kerk van God.
OF
Een online bijdrage over maken? Dat kan op:
https://eindtijdevangelie.org/giften/
https://www.kerkinhuis.org =>Donatie
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Regionaal Kantoor
Voor meer informatie kunt u ons bereiken via onderstaande
Website voor Nederland en België:

http://eindtijdevangelie.org/kontakt/
https://www.kerkinhuis.org/kontakt

Post adres: Stichting CBKG
Postbus 3111, 6039ZG, STRAMPROY, Nederland
•••••••
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