Bijbelstudie Centrum prediking:

“de grote waarde van het bloed van het Lam”.

Geachte lezer,
Wij verheugen ons, u deze prediking te mogen aanbieden. Het is onze hartenwens, dat u door deze
prediking wordt gezegend. Wanneer de Zoon Gods zegt: “Ik ben de deur; als iemand door Mij
binnenkomt, zal hij behouden worden”. (Joh. 10:9), dan kunnen wij vandaag met grote stelligheid
zeggen: Wij staan voor het sluiten van de deur, want de wederkomst van Jezus Christus staat te
gebeuren en daarmee loopt de genadetijd af. Daarom hebben wij van Godswege de opdracht, u deze
Bijbelse boodschap door te geven. Probeert u alstublieft, om het zonder vooringenomenheid te lezen.
Vragen, die er bij het lezen van deze prediking zouden kunnen rijzen, willen wij, voor zover dit mogelijk
is, beantwoorden. Wilt u over de inhoud van deze prediking of over het Woord van God in het
algemeen praten, dan is daar ook een mogelijkheid voor.
Verder hopen wij van ganser harte, dat alvorens u deze prediking gaat lezen, u uw God en Vader
vraagt om geopende oren en vooral om een geopend hart. Opdat de Heilige Geest zelve u inzicht zal
geven en u zal doordringen van de boodschap, die God in deze prediking tot u zegt. God wil
openbaren, hetgeen Hij tot redding van de mensen gesteld heeft. Alleen met het verstand en met rede
is deze prediking niet te verstaan. Vertrouw aan Hem uw inzicht toe en u zult van licht tot licht gaan en
steeds meer vinden tot troost en sterkte.
Met hartelijke Zegenwensen
namens het Bijbelstudie Centrum
Rob Schutte

2 Petrus 1:19

alléén de Bijbel laten spreken
het Woord van God geheel en het Woord van God alleen

2 Tim. 4:2-4. “verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met
alle lankmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen
verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen,
dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren”.
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Broeders en zusters, wij willen het vanmorgen hebben over het onderwerp:
De grote waarde van het bloed van het Lam.

Laten wij allereerst het Woord van God openslaan en lezen Hebr. 9:11-28. “Maar Christus, opgetreden
als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met
handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met
zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf.
Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen,
die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed
van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een
nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het
eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat
God u heeft voorgeschreven.
En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg
alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen
zelf met betere offeranden dan deze.
Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in
de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; ook niet om Zichzelf dikwijls te
offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdomgaat, want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen,
verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en
daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.

Uit dit Schriftgedeelte hebt u al kunnen bemerken, wat de Heer mij in het hart gegeven heeft, ook in verband
met de Tafel des Heren, om nog eens uit de Schrift te gaan zien, wat het Bloed van de Heer Jezus, de
Christus der Schriften voor ons heeft aangebracht.
Want Zijn offerande op het kruis van Golgotha, Zijn bloedstorting en Zijn opstanding zijn het fundament van
heel ons geloof, waarop de Heer ook Zijn Gemeente bouwt, ja, op dat volbrachte werk van de Heer Jezus zal
straks de hele nieuwe schepping rusten.
In Joh. 8 vinden wij, dat de Heer Jezus dit zegt in vers 31-36: “Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de
waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemands slaven
geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder,
die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn”.

Uit dit Schriftgedeelte zien wij duidelijk, hoe Gods Woord ons laat zien, hoe ieder mens een slaaf is, een slaaf
van de zonde. Maar God schiep Adam en later zijn vrouw uit hem naar Zijn eigen beeld; en daarom werd
Adam voor de zondeval ook een zoon van God genoemd en was hij een vrij mens. Want God had hem
geschapen naar Zijn beeld als een vrije zoon.
Maar toen dit eerste mensenpaar in zonde viel, doordat zij gehoor gaven aan de verleider, de duivel en Adam
Eva niet wilde verliezen, werden zij slaven. Slaven, allereerst van de duivel zelf, die de slavendrijver is en die
recht op hun ziel meende te hebben, omdat de mens tegenover God rebelleerde en in zonde was gevallen.
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Maar de mens werd vanaf dat ogenblik ook een slaaf van zijn eigen menselijke natuur, want toen Adam in
zonde viel, kreeg hij de zondaarsnatuur, wat de Schrift noemt: het vlees, de oude mens. En dan weten wij wel,
al wil de mens het goede doen, het kwade hem nabij ligt, want hij is een slaaf van zijn zondige natuur, die over
hem heerst. Zo stelt de Schrift ons dat ook duidelijk voor!
Want voor ons, die in deze tijd leven is het misschien wat moeilijk te begrijpen; u weet misschien, hoe de
Schrift ons dingen zegt, die in die tijd algemeen bekend waren; want in die dagen, toen de Bijbelboeken geschreven werden, was de slavernij nog algemeen bekend.
Iemand, die in slavernij was gekomen, kon moeilijk daaruit bevrijd worden, want dat eiste een losprijs, een
betaling, die de slaaf zelf nooit kon opbrengen.
Nu had God al in Zijn liefde en genade hier een voorziening in getroffen onder het Oude Verbond met Israël.
Want bij de wet had Hij hen ook de lossers wetten (de Goël) gegeven, namelijk een naaste bloedverwant had
het recht om zijn bloedverwant, dus die in slavernij was gekomen, vrij te kopen.
Maar dan moest hij aan twee voorwaarden voldoen; hij moest zijn naaste bloedverwant zijn (door geboorte van
de Heer Jezus in Bethlehem uit Maria werd Hij een bloedverwant), dus een bloedgemeenschap hebben met die slaaf
en hij moest het vermogen bezitten om de volle bevrijdingsprijs te kunnen betalen. (lees en bestudeer de studie op
onze Website: “de Losser - de Goël”)

Nu weten wij, hoe God deze wet heeft gegeven met het oog op de verlossing van de mens.
In dat Schriftgedeelte uit Hebr. 9, dat we net gelezen hebben, komt tweemaal een plaats voor, die ons van
bevrijding spreekt. Allereerst in vers 12, waar staat: ”Maar Christus (begin vers 11) …. En dat niet met het bloed
van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij
een eeuwige verlossing verwierf”.

Dat woord “verlossing“, wat hier in de Griekse grondtekst wordt gebruikt, is “lutrosis“.
Er zijn verschillende Griekse woorden, die voor het woord verlossing worden gebruikt, maar dat komt in onze
vertaling niet uit. “Lutrosis“ kunnen wij vertalen met “bevrijding“, dat hetzelfde woord is. En dat hier betrekking
heeft op een slaaf, die door een losprijs is vrijgekocht en dus waarlijk een vrij man is geworden.
Dat wordt ook hier bedoeld in dat vers 12, waar dat duidelijk naar voren komt, dat de Heer Jezus niet met het
bloed van bokken en kalveren, maar met Zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan is in het Heiligdom,
waardoor Hij een eeuwige verlossing, een eeuwige bevrijding verwierf.
Want de losprijs, die Hij er voor gaf, was Zijn eigen bloed. Zo vinden wij het ook staan in vers 15: ”En daarom
is Hij (de Heer Jezus) de Middelaar (de Goël) van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om
te bevrijden (te verlossen) van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der
eeuwige erfenis ontvangen zouden”.

Dat woord “bevrijden”, dat hier staat, is ook afgeleid van het Griekse woord “lutrosis”; het is namelijk de
versterkte vorm, want hier staat “apolutrosis”. Wat dus betekent, dat met nadruk, intensief ons verteld wordt,
hoe de Heer Jezus ons waarlijk vrij heeft gemaakt door het offer van Zijn lichaam op het kruis van Golgotha,
dat die geweldige koopprijs is, waarmee Hij ons moest vrijkopen, namelijk door Zijn eigen bloed.
Wij hebben al gezien, dat Gods wet twee voorwaarden eist van de Losser (de Goël), de Bevrijder: Hij moest
allereerst een naaste bloedverwant zijn en daarvoor kon Gods Zoon in Zijn eeuwigheids staat als God, onze
Verlosser nooit worden; daarom moest Hij eerst bloedverwant van de mensen worden en de heerlijkheid van
de hemel bij de Vader verlaten en de menselijke staat aannemen, opdat Hij aan ons vlees en bloed deelachtig
zou worden.
Hier ziet u dat dit voor God geen feestdag is, maar een gebeurtenis ter voorbereiding van! Vandaar dat deze
geboorte geen vaste datum heeft. Nergens in de Bijbel wordt vertelt op welke dag de Heer Jezus geboren is
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geworden als onze bloedverwant, Zijn datum van geboorte is totaal onbekend! Dus kerst is helemaal geen
Christelijke feestdag maar een geboorte feestdag van Nimrod, de voorloper van de antichrist. (lees en bestudeer
de studie op onze Website: “Waarom zwijgt men hierover”)

Zo staat het ook beschreven in Gal. 4:4-5a. waar Paulus met nadruk op dat wonder wijst: ”Maar toen de volheid
des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw (werd daardoor een bloedverwant van ons mensen), geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen”.
Daar hebt u dat vrijkopen weer, waartoe de mens nooit en te nimmer zelf in staat zou zijn geweest, namelijk
om zichzelf vrij te kunnen maken, omdat alle mensen slaven zijn van onze slechte gewoonten en natuur,
slaven der zonde en daarom ook onder de macht en de heerschappij van de boze. Daarom kon een mens
nooit zijn eigen losprijs betalen!
Hoe heeft God dat betuigd door de Heilige Geest in Ps. 49:8-10. ”Niemand kan ooit een broeder loskopen, noch
Gode zijn losprijs betalen, - te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend - dat hij voor
immer zou voortleven, de groeve niet zou zien”.

Want het loon dat de zonde geeft is de dood en nooit kan iemand zichzelf, noch zijn naaste daarvan loskopen,
want hij kan voor God de losprijs niet betalen, die Gods heilige wet vordert.
Want wat staat er in de lossers wet? De losser moet de volle losprijs betalen, die Gods heilige wet vordert.
Daarom zullen wij later zien, dat alleen het bloed van de Heer Jezus dat kan en anders niets. Er staat in vers 9
duidelijk: ”te hoog immers is de prijs voor hun leven, en voor altoos ontoereikend - dat hij voor immer zou
voortleven”.

Daarom, als wij ons niet laten lossen door het bloed van de Heer Jezus, blijven wij in de dood en gaan wij naar
de eeuwige dood. Maar als een mens zich laat loskopen door Hem, Die daarvoor de prijs heeft betaald op
Golgotha, dan heeft hij het eeuwige leven.
De Heer Jezus moest daarvoor vlees en bloed worden, want Hij moest allereerst de naaste bloedverwant
worden naar de eis van de wet van God en daarvoor nam Hij ons bloed en vlees aan, om ons vrij te kunnen
maken en los te kopen.
Wat Hebr. 2:14-15 zegt: “Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze
daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou
onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd
waren”. Ja, degene, die de Zoon vrij maakt, is waarlijk vrij!

Hier zien wij duidelijk, hoe de Heer Jezus eerst aan ons vlees en bloed deel moest krijgen (door middel van
Zijn geboorte in Bethlehem) om de volle losprijs te kunnen betalen en dat deed Hij op het kruis van Golgotha
door Zijn offerdood en Zijn bloedstorting.
Om dat beter te kunnen begrijpen, gaan wij eerst naar het Oude Testament. Wat zegt God over het bloed? In
Lev. 17 vinden wij twee grote Goddelijke waarheden in één vers. Dit moeten wij vasthouden, omdat God het
ons zegt!
Misschien kunnen wij het met het verstand niet begrijpen, maar wij moeten het geloven, omdat het een uitspraak van God is, Die het zegt. En dan gaan wij begrijpen, dat alleen het bloed van Gods Zoon ons kan
verlossen en reinigen.
In vers 11 van Lev. 17 zegt God in onze vertaling: ”Want de ziel van het vlees is in het bloed”. Een andere
vertaling is misschien wat duidelijker: ”Want het leven van het lichaam is het bloed“. Dat is een geweldige
Goddelijke waarheid, die God ons openbaart.
Wat betekent dat? Dat betekent, dat God de waarde van het bloed af meet naar het leven van die mens, die
dat leven in het lichaam leeft en zijn bloed daarvoor geeft; met andere woorden naarmate het leven van de
mens in zijn lichaam hier op aarde waarde heeft, dat is ook de waarde van zijn bloed.
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”Want het leven van het lichaam is het bloed“. Anders gezegd: de waarde van het bloed wordt bepaald door

het leven van hem, wiens bloed het is.
Daarom kan de ene mens de ander niet vrijkopen, noch zichzelf. Want het leven in het lichaam, is een zondaars leven en is ontoereikend dus.
Maar nu komt het geweldige; dat Gods Zoon, de Volmaakte, de Heilige, die hier in een menselijk lichaam
kwam, zoals dat van u en mij, in dat lichaam dat absolute heilige leven leefde, wat God geheel welgevallig
was.
Dan kan u nu iets gaan begrijpen, wat de waarde van het bloed van Gods Zoon is, want dat wordt afgemeten
naar de waarde van de mens, die dat bloed geeft.
En dit volmaakte leven van de Heer Jezus als Mens in Zijn lichaam, gaf Hij door Zijn kostbaar bloed als een
zeer kostbare prijs, die alleen voor God voldoet.
Nu komt de tweede grote waarde genoemd in Lev. 17:11. ”Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb
het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door
middel van de ziel”.

Let u op deze tweede grote Goddelijke waarheid: zo lang dat bloed in de aderen van een persoon is, kan het
niet werkzaam zijn als zoenmiddel; maar zo gauw als het op het altaar komt, dan gaat het in die zin werkzaam
worden. Het is het uitgestorte bloed op het altaar, dat verzoening bewerkt.
En daarom zien wij, hoe de Heer Jezus eerst vlees en bloed moest worden, bloedverwant van ons worden,
om dat absolute heilige leven als Mens te gaan leven.
En toen Hij op dat altaar, het kruis van Golgotha, Zijn bloed stortte, toen ging dat bloed Zijn werking doen en
dat werd de losprijs, die Hij als Losser, als Goël ging betalen.
Ik moet u er nog iets bij zeggen.
We hebben in dit Schriftgedeelte van Hebr. 9 gezien, hoe in het Oude Verbond ook al die bloedstorting plaats
vond, zoals vers 12 zegt: ”en dat niet met het bloed van bokken en kalveren”. Dat vond plaats in het Oude
Verbond, opdat het een heenwijzing zou zijn naar Hem, die komen zou.
Nu hebben wij in onze Bijbel een vertaling staan in het Oude Testament, dat een theologische vertaling is en
wat niet juist is. We hebben al gelezen in Lev. 17:11, hoe dat bloed op het altaar verzoening zou doen en
daarom moest ook op de Grote Verzoendag dat bloed gesprengd worden op het verzoendeksel in het Heilige
der Heiligen.
Maar in feite staat daar in het Hebreeuws niet “verzoenen“, wat een theologische vertaling is, maar het
Hebreeuwse woord betekend “dekken” of ”afdekken“.
In Hebr. 10:4 lezen wij dat: ”Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen”.
Die bloedstorting van deze offerdieren konden dus nooit en te nimmer de zonden wegnemen; maar God liet
door dat bloed van deze offerdieren, die zonde eigenlijk tijdelijk dekken en bedekken, totdat Hij zou komen, die
wel de zonde wegnemen zou.
Want God gaat nu niet de zonde bedekken, want voor God kan geen zonde bestaan, daar de zonde absoluut
weggenomen moet worden.
Tot zover volgende week zondag het 2e gedeelte.
Amen, de Heer Zegene u.
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Broeders en zusters, wij gaan vanmorgen verder met ons onderwerp:
De grote waarde van het bloed van het Lam.

Laten wij allereerst het Woord van God openslaan en nogmaals lezen Hebr. 9:11-28. “Maar Christus,
opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel,
niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren,
maar met zijn eigen bloed, eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing
verwierf.
Want als (reeds) het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars hen,
die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed
van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons
bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar van een
nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen onder het
eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Want waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is ook het eerste (verbond) niet zonder bloed ingewijd. Want nadat door Mozes elk gebod volgens de wet aan al het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalveren en der bokken met water, scharlaken wol en hysop en besprengde het boek zelf en al het volk, zeggende: Dit is het bloed van het verbond, dat
God u heeft voorgeschreven.
En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprengde hij evenzo met bloed. En nagenoeg
alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermede de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden, maar de hemelse dingen
zelf met betere offeranden dan deze.
Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in
de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; ook niet om Zichzelf dikwijls te
offeren, gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdomgaat, want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen,
verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en
daarna het oordeel, zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten”.

Vorige week zijn wij geëindigd bij Hebr. 10:4. ”Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken
zonden zou wegnemen”. Die bloedstorting van deze offerdieren konden dus nooit en te nimmer de zonden
wegnemen; maar God liet door dat bloed van deze offerdieren, die zonde eigenlijk tijdelijk “dekken” of
”afdekken“, totdat Hij zou komen, die wel de zonde wegnemen zou.
Want God gaat nu niet de zonde bedekken, want voor God kan geen zonde bestaan, daar de zonde absoluut
weggenomen moet worden.
Daarom vinden wij ook in Rom. 3 staan, hoe God in het Oude Testament zo lang aan de zonde voorbij ging;
die werden door het bloed van die dieren toegedekt en dan ging God er zo lang aan voorbij, omdat Hij al wist,
dat Zijn Zoon in de volheid der tijden zou komen, om het werkelijk weg te nemen.
We lezen daartoe Rom. 3:25.”Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in Zijn bloed, om Zijn
rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren,
had laten geworden”.

Letterlijk staat daar “aan voorbij gegaan“. Die zonden werden dus niet weggenomen, maar werden tijdelijk
toegedekt; God ging er aan voorbij. Immers wij lezen in de Hebreeën brief, dat het bloed van stieren en
kalveren de zonde niet wegnemen kan, maar het bloed van Gods Zoon neemt de zonde weg.
Dan krijgen wij de werkelijke verzoening. Dat lezen wij in Hebr. 9:26. ”want dan had Hij dikwijls moeten lijden
sinds de grondlegging der wereld; maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen om door
Zijn offer de zonde weg te doen”.
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Er staat dus niet af te dekken, maar “weg te doen”! Ik hoor mensen wel eens bidden: “Heer, dek mijn zonden
toe”. Dat is helemaal fout, want dat is Oud Testamentisch. God wil helemaal geen zonde meer zien! Het is niet
zo, dat er een laagje overheen is, zodat de zonde bedekt is. Ziende op Hem, Die komen zou, Die alleen de
losprijs kon betalen.
Zo zien wij dit grote, dit geweldige, dat de Heer Jezus op het altaar, daar op het kruis van Golgotha, sterft voor
de zonden der gehele wereld! En Zijn kostbaar bloed vloeide uit zijn aderen, opdat het thans vanaf dat ogenblik Zijn werk kon gaan doen, toen Hij die grote Losprijs, die Hij als Losser moest betalen tot de laatste
penning toe.
Want de heilige wet Gods eist de vloekdood van de zondaar, eist volkomen genoegdoening. En waar Adam
als een rein, zondeloos mens, zoals God hem geschapen had als zoon van God, in zonde was gevallen, eist
God als Losser weer een zondeloos mens, die gaat betalen voor de zondaar.
Daarom moest Hij Zijn ziel uitstorten in dat Bloed. Want de ziel is in het bloed, dat alleen die losprijs kan
geven. Toen de Heer Jezus daar op dat altaar Gods aan dat vloekhout hing, beladen met de zonde van heel
de wereld, die Hij vrijwillig op Zich had genomen, toen werd de hemel zwart en kwam er duisternis over het
hele land door wat er in dat uur was gebeurd.
Want Gods heilige wet moest nu deze Zondaar, Die vrijwillig onze plaats innam, onder Zijn heilige toorn gaan
veroordelen. Zo moest God Zijn geliefde Zoon over geven in een verschrikkelijk oordeel van Zijn rechtvaardige
toorn, die over de zondaar kwam en losbarstte en daarom moest Hij, Die met de Vader één was, verlaten
worden, verlaten van God.
In die ontzettende verlatenheid, in die nacht, die niemand peilen kan, keek ook de engelenwereld ademloos
toe, wat God nu ging doen, daar de hemelen zoiets nog nooit aanschouwd hadden.
Zij keken toe, hoe God intrad om de gevallen mens te kunnen redden, toen Hij Zijn eigen Zoon, Zijn geliefde,
niet spaarde, maar overgaf in dat toorngericht, dat over Hem kwam, wat Zijn heilige wet vorderde.
Hij moest voor onze zonden tot de laatste penning toe, die kostbare losprijs betalen, die Hij alleen bezat, dat
reine heilige bloed van Gods Zoon, dat zonder smet was en dat Hij als losprijs uitstortte op het altaar, opdat
het werkzaam zou worden voor u en mij.
Dat is het Bloed van Golgotha, daar werd het volbracht! Er is geen andere losprijs!
Toen de Heer het dan volbracht had, dan lezen wij in Joh. 19:30. ”Toen Jezus dan de zure wijn genomen had,
zeide Hij het is volbracht”! Het is in eenheid des Geestes door te zeggen, dat wij het woord “het is volbracht”
naar de Griekse grondtekst ook mogen vertalen “het is volledig betaald“.
Jezus riep het uit, toen Hij Zijn kostbaar Bloed stortte. En dat heeft ons de vrijheid gebracht! We lezen nu nog
eens Gal. 3:13. ”Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt”.

Hier wordt in de Griekse grondtekst voor “vrijgekocht“ een ander woord gebruikt dan “lutroses”; hier staat namelijk “exagoraso”, wat wij enige malen vinden in de Schrift.
Ik wil enkele plaatsen opslaan. Allereerst over “agoraso”, welk woord u vindt in Openb. 5, dan zullen wij altijd
zien, dat het met die Losser en de Losprijs van Zijn Bloed te maken heeft.
We lezen vers 9-10: ”En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij (de Heer Jezus, als het geslachte Lam) zijt
waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt ons voor God gekocht
met Uw bloed (de koopprijs) uit elke stam en taal en volk en natie; en Gij hebt ons voor onze God gemaakt tot
een koninkrijk en tot priesters, en wij zullen als koningen heersen op aarde”.

Er staat dus: ”Gij hebt ons voor God gekocht”, waar het woord “agoraso” staat. Dat woord betekent letterlijk
“uit de markt gekocht“ want het woord markt is “agora”.
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“de grote waarde van het bloed van het Lam”.
Nu moet u dat beeld even begrijpen. De slaven werden op de slavenmarkt te koop aangeboden voor de
meeste biedenden. En als er dan iemand kwam, die voor een bepaalde prijs een slaaf wilde kopen, dan werd
dit woord “agoraso” gebruikt. Die slaaf was dus op de markt gekocht.
Wanneer dan Openb. 5 straks in vervulling gaat en de Gemeente rondom de troon zal zitten bij God en bij
Christuss, als zij in heerlijkheid opgenomen zullen zijn met dat verheerlijkte lichaam, dan zingen zij dat nieuwe
lied: ”Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want gij zijt geslacht en hebt ons voor God
gekocht”.

Dit laatste betekent dat voor God uit de markt gekocht en die markt is het zinnebeeld van deze wereld. Want
deze wereld is een slavenmarkt. Kijk u maar om u heen, hoe zij allemaal slaven zijn, slaaf van allerlei slechte
gewoonten, van verdovende middelen, van de drank, van allerlei soorten zonden.
Paulus zegt in Rom. 7:18. ”want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont”. Want vers 14
zegt: ”Ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde”. Maar halleluja! De Heer Jezus kwam op de slavenmarkt,
deze wereld, om de grote prijs te betalen, opdat iedere slaaf, die wilde en deze losprijs aanvaardde, die de
Heer Jezus ging geven in het offer van Zijn bloed, vrij zou worden. Zo vinden wij dus dit woord “agoraso” op
verschillende plaatsen.
Ik wil nog een plaats noemen. 1 Cor. 6:20, waar dat woord ook staat: ”Want gij zijt gekocht en betaald.
Verheerlijkt dan God met uw lichaam”. Want als wij ons laten kopen, dan is dat niet om ons eigen zondige
leventje vrijblijvend weer voort te zetten, maar dan behoren wij Hem toe.
Bij een doopdienst ziet u dat de dopelingen door het water gaan. Dat is ook een beeld uit het Oosten, wat daar
bekend was, maar wat wij niet kennen. Het was namelijk zo, dat als een slaaf, die jaren lang het eigendom
van een meester geweest was, die een lijfeigene was en hij al die jaren die ene meester had moeten
gehoorzamen, hem had moeten volgen en naar de ogen zien, door die meester werd verkocht aan een andere
meester, dan moest die nieuwe meester hem voor een grote prijs kopen.
Het was dan voor die slaaf een totaal andere levenshouding en wandel, want hij moest niet meer die oude
meester naar de ogen kijken, en niet meer hem gehoorzamen, maar hij moest nu zijn nieuwe meester, die
hem gekocht had, gehoorzamen en volgen.
En om dat duidelijk te maken, ging die oude meester met zijn slaaf aan de ene kant van het water staan en
aan de andere kant van het water stond de nieuwe meester. Zo moest die slaaf zijn oude meester verlaten
om door het water heen te gaan naar zijn nieuwe meester. Gaat u de doop zien?
Want zo heeft God de doop bedoeld. Zo gauw u zich hebt laten vrijkopen door het bloed van het Lam, dan
behoort u niet meer de wereld toe, dan behoort u niet meer aan satan, de slavenjager toe en dan behoort u
ook niet meer een slaaf te zijn van uw oude, zondige natuur.
Dat is voorgoed voorbij, want u hebt een nieuwe Heer gekregen, Die u kocht met de prijs van Zijn Leven en
Bloed. Nu legt u dat oude leven af in de kruisdood van de Heer Jezus, om door het water heen in Hem te
verrijzen in een nieuwe levenswandel.
Zoals Paulus ook zegt in 1 Cor. 6:19. ”of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest (hij
zegt dat hier tegen gelovigen), die in u woont, die gij van God ontvangen heb, en dat gij niet van uzelf zijt?
(hoort u het?)
Eerst waren wij zondaars en van de duivel, maar nu behoren wij de Heer Jezus toe! Een tussen weg is er niet
en u bent niet meer van uzelf. Want u bent gekocht en betaald. Daar staat in het Grieks ”agoraso”, wat dus
betekent: uit de wereldmarkt gekocht en betaald daar op Golgotha.
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“de grote waarde van het bloed van het Lam”.
Ja, u bent gekocht en betaald. “Verheerlijkt dan God met uw lichaam”. Vers 20b. Want wij hebben een wonderbare Meester, Die van ons geen slaven maakt, maar vrije zonen. “want wie de Zoon vrijgemaakt heeft, die zal
werkelijk vrij zijn”.

Nog een ander beeld vinden wij in Openb. 14:3. “En zij zongen een nieuw lied“. Ja, dan krijgt u een nieuw
gezang in uw hart, want dan zijn wij vrij, daar Hij de schuld op Zich nam.
Zo zongen de 144.000 losgekochte van de aarde een nieuw gezang voor de Troon en voor de 4 dieren en de
oudsten; en niemand kon het gezang leren, dan die 144.000, de losgekochte van die wereldmarkt.
(“agoraso”).
Nu wil ik ook nog op een andere plaats wijzen, waar het woord “exagoraso” gebruikt wordt en waar ik de
aandacht op wil vestigen. We vinden dat in Gal 3:13, wat een blijde boodschap inhoudt, want dit woord wordt
ook door de Geest gebruikt: ”Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet“. Daar staat: “exagoraso”,
wat betekent “uit de markt gekocht“, om nooit meer in de verkoop te geraken.
O, prijs God! De Heer Jezus Christus koopt u niet alleen van de slavenmarkt vrij, maar opdat u er nooit meer
in komt! Het Griekse woord “exagoraso” wordt gebruikt voor iets, wat aan de verdere verkoop wordt onttrokken, wat nooit meer op de markt in de verkoop zal komen. O, prijs Zijn Naam!
Hij heeft ons niet alleen op de markt gekocht, maar Hij heeft ons er uitgekocht, opdat wij nooit meer een slaaf
zullen zijn, maar eeuwig voor Hem. Zijn wij ons dat bewust?
Nu gaan wij ook nog naar Gal. 4:4-5, waar dat zelfde woord ook gebruikt wordt en zien wij, hoe geweldig dit is:
“Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren
onder de wet, om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen (hier staat “exagoraso”, vrijgekocht om nooit meer
op de slavenmarkt terecht te komen), opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen”.

Ja, van een slaaf zijn wij nu een vrije zoon geworden, een zoon van de levende God, een zoon gelijk de Heer
Jezus Zelf, erfgenaam van God en mede erfgenaam van Christus! Wat is dat wonderbaar!
Laten wij Hem toch aanbidden, Die deze grote losprijs heeft willen betalen voor ons leven. Maar verstaan wij
dan ook, dat wij niet meer van onszelf zijn? Want het Woord zegt duidelijk in de grondtekst: dat wij niet meer
van onszelf zijn, want wij zijn duur gekocht en betaald, zo verheerlijkt dan God met heel uw geest en ziel en
lichaam.
Amen.
De Heer Zegene u!
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