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Preken voor een lege kerk. Geen sprake van.
Ik zie nu met mijn lichamelijke ogen alleen maar lege stoelen en een aantal broeders en
zusters die hun best doen om deze uitzending mogelijk te maken. Beamer, geluid, beeld.
Als ik mijn ogen sluit dan zie ik opeens allemaal bezette stoelen. De zaal zit stampvol.
Ik zie vooraan Roelaf en Mariska zitten met hun kinderen
Een stukje daarachter Albert met Ineke naast hem. Nog iets verder naar achteren
Michael en Liny.
Iets naar rechts Ton en Arno ook Ricardo.
Ingeborg met Christiaan. Nog verder Hans en Corinne. Achter de beamer zit Peter Jan,
achter de schuiven zit Peter. Adriaan zit op zijn PC scherm te kijken
Helemaal achteraan zit Tonny vlak bij de deur.
Rechts in het voorste vak zie ik Rene, Ria, Reier, Ati, Ann, Peter, Pieter, Otto en zo kan ik
maar doorgaan. Nee even wachten ik zie ook Tine.
Wij zijn omring door een grote wolk Van getuigen die ons zijn voorgegaan.
Wacht als ik iets omhoog kijk zie ik ook engelen. Engelen ja. Die zijn heel benieuwd wat
er gaat gebeuren.
Allemaal kijken jullie aandachtig en benieuwd wat gaat er komen.
In werkelijkheid zitten jullie op de bank, in je stoel, met een paar kussens rechtop in je
bed. Kijk je op je mobiel onder de dekens. Zit je op de fiets en luister naar het geluid van
deze uitzending.
Overall ter wereld kunnen jullie mij horen en eventueel zien. Wonderlijk.
Als ik in het linker vak kijk zie ik het muziekteam in wisselende samenstelling. Gerard en
Marjolein. Tonnis, Mark en zijn zonen. Ik hoor Mark zeggen. Pim nu even geen exegese
maar het gaat wel over jouw.
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Ik beloof je Mark straks komt het goed. Als ik nog verder achter kijk zie ik Alie, Jaap, Tini
en Nico, Ook Jan, die net naar de Heer is gegaan, zie ik nog levendig voor me. Ik zie
Christine en Esther. In het gangpad spelen wat kinderen. Ongelofelijk op die manier zijn
jullie heel dicht bij mi, mijn hart. In principe zou ik de hele tijd door kunnen gaan om jullie
bij de troon van de genade brengen om hulp voor jullie te vragen waar je dat maar nodig
hebt. I weet dat een aantal van jullie ziek is en dat een felle strijd om jullie gezondheid
wordt gevoerd. Een aantal is aan de beterende hand. Maar Carona is nietsontziend de
hele wereld voert op dit moment een felle strijd, tegen een grotendeels onbegrepen
vijand. Voor ons allen is de kroon van het leven en de heerlijkheid beloofd als we
volhouden en ihb voor hebn die lijden.
Als ik mijn ogen open doe zie ik hier in deze kerk, in Portugal, ook lege stoelen en
probeer me ook gezichten en namen te herinneren. Opvallend is dat ik de gezichten
grotendeels voor de geest kan halen, maar de namen veel minder. Toch voelen we ons
heel nauw verbonden met de gelovigen die hier normaal samenkomen. Wij komen uit
een traditie, waarin we vasthielden aan de belofte. Waar twee of drie vergaderd zijn in
mijn naam, daar ben ik het midden en dat de fysieke plaats of kerk er in principe niet toe
deed. Helaas is dat later veranderd to onze eigen schade en schande en oneer voor de
Heer.
We zijn nu een lichaam van de Heer wereldwijd. Door de eenheid die door het kruis is
bewerkt.
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3rde toespraak in de serie naar Pasen
De kruisiging, aan het kruis

Palm zondag (5 april)

De kruisiging
Aan het kruis de 1ste drie
uren

Math 27:32-44
Mar 25:21-32
Luk 23:26-43
Joh 19:17-27

Goede Vrijdag (10 april)
Aan het kruis de 2de drie uren
Begrafenis
3-4-2020
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De Heer Jezus wordt om 9:00 aan het kruis gehangen.
Om 12 uur wordt het pikkedonker en beginnen 3 uren van duisternis.
Om 15 uur roept Jezus het is volbracht en geeft Hij de geest. Zodat Hij sterft.
Het kruis beslaat dus 2 keer 3 uur.
In de eerste 3 uren zien we vooral het lijden van de Heer door de mensen.
De twee uren wanneer het donker is en de mensen niets meer kunnen zien het lijden
van de kant van God.
Zo erg zelfs dat Hij het uitroept mijn God waarom hebt U mij verlaten.
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De resultaten van het kruis !
… opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou
scheppen, vrede makend, en die beiden in een lichaam met
God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij daardoor de
vijandschap gedood heeft. Ef 2:16)
… door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede
gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door
Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de
hemelen (Kol 1:20)
… de schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen
en die onze tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de
weg geruimd door deze aan het kruis te nagelen (Kol

2:14)
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In het hele NT staan slecht 3 teksten waar het kruis expliciet genoemd wordt in termen
van resutaten
Eenheid in Christus.
Op de eerste en de laatste ga ik vandaag wat dieper in
Eph 2:11 Daarom bedenkt dat u, die vroeger de volken in het vlees was en onbesneden
werd genoemd door de zogenaamde besnijdenis die in het vlees met handen gebeurt,
Eph 2:12 dat u in die tijd zonder Christus was, vreemd aan het burgerschap van Israel en
vreemdelingen van de verbonden der belofte, terwijl u geen hoop had en zonder God
was in de wereld.
Eph 2:13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u die vroeger veraf was, nabij gekomen door
het bloed van Christus.
Eph 2:14 Want Hij is onze vrede, die die beiden een gemaakt en de scheidsmuur van de
omheining weggebroken heeft,
Eph 2:15 toen Hij in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden die in inzettingen
bestaat, te niet gedaan had, opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou
scheppen, vrede makend,
Eph 2:16 en die beiden in een lichaam met God zou verzoenen door het kruis, terwijl Hij
daardoor de vijandschap gedood heeft.
Eph 2:17 En Hij is gekomen en heeft vrede verkondigd aan u die veraf was, en vrede aan
hen die nabij waren.
Eph 2:18 Want door Hem hebben wij beiden in een Geest de toegang tot de Vader.
Eph 2:19 Dus bent u geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar u bent medeburgers
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van de heiligen en huisgenoten van God,
Eph 2:20 opgebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus
Christus Zelf hoeksteen is,
Eph 2:21 in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel
in de Heer;
Eph 2:22 in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Gee
Superioriteit van Christus
Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele
schepping,
Col 1:16 want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de
zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij
machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.
Col 1:17 En Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in Hem.
Col 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die het begin is, de
eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou innemen.
Col 1:19 Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen

Col 1:20 en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na
vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door
Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de
hemelen.

Col 1:21 En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze
werken, heeft Hij echter nu verzoend
Col 1:22 in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en
onstraffelijk voor Zich te stellen;
Col 1:23 als u namelijk blijft in het geloof, gegrond en vast, en zich niet laat afbrengen
van de hoop van het evangelie dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping
die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.
Levend in Christus
Col 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem,
Col 2:7 terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in Hem en bevestigd wordt in het
geloof, zoals u is geleerd, daarin overvloeiend met dankzegging.
Col 2:8 Kijkt u uit, dat er niemand is die u tot prooi maakt door de wijsbegeerte en door
ijdel bedrog volgens de overlevering van de mensen, volgens de elementen van de
wereld, en niet volgens Christus.
Col 2:9 Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk,
Col 2:10 en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.
Col 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in
het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus,
Col 2:12 met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het
geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
Col 2:13 En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw
vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen
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vergeven heeft;
Col 2:14 de schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze
tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis
te nagelen.
Col 2:15 En Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.
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Een nieuwe mensheid
… die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens
geschapen
In een lichaam (body) met God verzoend
door het kruis
Nu in een Geest toegang tot de Vader
Het hele gebouw groeit op tot een heilige
tempel in de Heer
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Een nieuwe mensheid
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Eph 2:22 in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.
Voor het kruis waren er twee soorten mensen. Joden en heidenen. Joden waren het volk
van God de heidenen niet.
Ze stonden zelfs vijandig tegenover elkaar.
Het kruis heeft echter alles veranderd, op z’n kop gezet.
Nu niet meer. In de gemeente het lichaam van christus kennen we dat onderscheid niet.
We zijn nu een lichaam van de Heer wereldwijd. Door de eenheid die door het kruis is
bewerkt.
We mogen nu al denken en meemaken wat we in Openbaring 5:9 Lezen
En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen en zijn zegels te
openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht met uw bloed uit elk geslacht en
taal en volk en natie,

Eph 3:10 opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de
gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt,
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Het Kruis van Christus
Het middelpunt van Gods geschiedenis
In welk jaar leven we nu?
Waar komt dat getal vandaan?
Als we in deze lijdensweek,
Zijn kruisdood centraal stellen
komen we op 1984 of 1985 uit!
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Goede Vrijdag
Aarde

00:00
06:00
08:00
09:00
12:00
15:00
18:00

Tempel
1ste keer gekraai
3de keer gekraai
Pilatus oordeelt
Via Dolerosa
Kruisiging
Morgenoffer
Dikke duisternis
Jezus sterft
Avondoffer
Voorhang scheurt
Begrafenis

3-4-2020

7

Efe 5:1 Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen,
Efe 5:2 en wandelt in liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons
heeft overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor God tot een welriekende
reuk.
het schuldoffer
Het schuldoffer of hersteloffer is een verplicht offer dat gebracht werd ter
genoegdoening voor de schuld door de die de zonde
veroorzaakt. Het symboliseert het offer van de Heer Jezus voor onze schuld bij God.
jesaja 53:10 Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.
Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een
lang leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben.
Het gedurig offer, ook genoemd voortdurend offer of dagelijks offer, is het brandoffer
van twee lammeren dat dagelijks door de priester op het brandofferaltaar aan God
gebracht werd. Zie Ex. 29:38-46.
Ex 29:38 Dit nu is het wat u op het altaar moet bereiden: elke dag twee lammeren van
een jaar oud, [en dat] voortdurend.
(HSV)
Bij de eredienst van Israël moesten elke dag twee lammeren ten brandoffer geofferd
worden. De lammeren moesten elk een jaar oud zijn.
De lammeren moesten voortdurend, d.i. dagelijks, geofferd worden. Het ene lam ’s
morgens, het andere lam tegen de avond (Ex. 29: 38-46).
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Elk lam moest worden bereid met een spijsoffer van een tiende efa meelbloem, gemengd
met een kwart hin uit olijven gestoten olie (Ex. 29:40). Daarbij hoorde
een plengoffer (drankoffer) van een kwart hin wijn.
Het dagelijks offer werd op het brandofferaltaar verbrand. Van dit vuuroffer steeg een
voor God aangename geur op.
Ex 29:41 … een aangename geur. Het is een vuuroffer voor de HEERE.
(HSV)
Dit brandoffer moest dag aan dag, al de generaties door, gebracht worden en wel bij de
ingang van de tent der samenkomst, de plaats waar God met de Israëlieten samenkwam
en met hen sprak.
Ex 29:42 Het moet een voortdurend brandoffer zijn, [al] uw generaties door, bij de ingang
van de tent van ontmoeting, voor het aangezicht van de HEERE. Daar zal Ik u ontmoeten
om daar met u te spreken.
Ex 29:43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid
geheiligd worden.
(HSV)
Het is alsof God in zinnebeeld aanduidt dat de omgang met Hem, Zijn wonen in het
midden van de Israelieten (Ex. 38:45-46) berust op het voortdurend brandoffer voor Zijn
aangezicht.
Onze Heiland werd op het uur van het morgenoffer, het eerste deel van het dagelijks
brandoffer, om 9 uur ’s morgens (onze tijdrekening; 3 uur ’s morgens naar Hebreeuwse
tijdrekening) gekruisigd. En op het uur van het avondoffer, het tweede deel van het
dagelijks offer, om 15.00 uur ’s middags (9 uur ’s middags naar Hebreeuwse tijdrekening)
gaf Hij de geest. De tijden van het dagelijks brandoffer markeren de begintijd en de
eindtijd van het offer van Christus op Golgotha.
Op grond van het offer van Christus kunnen wij omgang met God hebben en kan hij
wonen te midden van zijn kinderen.
Het gedurig offer weggenomen
Da 12:11 En van dien tijd af, dat het gedurig [offer] zal weggenomen, en de verwoestende
gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.
(SV)
De Seulicidische vorst Antiochus IV Epifanes (175-163 v.C.) staakte de offerdienst,
inclusief het dagelijks brandoffer. Op het brandofferaltaar liet deze Syrische vorst een
heidens altaar plaatsen. Dit was een gruwel van verwoesting, d.w.z. een gruwel die
verwoesting zou brengen (zie Dn. 11: 31). Dit was de vóórvervulling van Daniëls profetie.
De eindvervulling, waarvan Dan. 12:11 spreekt, zal geschieden in de tijd van de
toekomstige grote verdrukking. Op die eindvervulling heeft ook het woord van de Heer
Jezus over de ‘gruwel der verwoesting’ (Mt. 24: 15) betrekking. In de toekomst zal de
Joodse offerdienst hersteld worden. Er zal een valse messias (anti-christ) opstaan die het
dagelijks offer zal doen ophouden en een antigoddelijke eredienst instellen.
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de dag waarop:
1. De haan drie keer kraaide voor de 3de keer. Jezus kijkt Petrus liefdevol aan
Jezus, die hem tot in het diepst van zijn ziel treft. Zijn wereld op de kop.
2. Het volk verwerpt Jezus en zij kiezen een moordenaar Barabbas (ook een
zoon van een vader) De wereld op zijn kop.
3. Waarop Simon uit Cyrene, die vroeg naar zijn tuin was geweest. Hij werd
in zijn kraag gegrepen, door botte soldaten, om Jezus’ kruis naar Golgota te
dragen. Zijn rustige dag naar de haaien.
4. Waarop een massa van het volk, waaronder huilende vrouwen Hem op zijn
weg naar Golgotha volgden. Hun droom in duigen
5. Waarop Jezus (het groene hout) tegen hen zegt: “Weent niet over Mij,
maar over uzelf en uw kinderen.” Verwoesting van Jeruzalem voorspeld.
7. Jezus te midden van twee boosdoeners werd gekruisigd op Golgotha rond
9 uur in de ochtend, door de soldaten. Opnieuw de wereld op zijn kop.
8. De dag waarop klonk: Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij
doen. Aanbiddelijke genade en waarheid
3-4-2020
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Luk 23:26 En toen zij Hem wegleidden, hielden zij een zekere Simon van Cyrene aan, die
van het veld kwam, en legden hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.
Luk 23:27 Nu volgde Hem een grote massa van het volk en van vrouwen die
weeklaagden en klaagliederen over Hem zongen.
Luk 23:28 Jezus echter wendde Zich tot hen en zei: Dochters van Jeruzalem, weent niet
over Mij; weent evenwel over uzelf en over uw kinderen.
Luk 23:29 Want zie, er komen dagen waarop men zal zeggen: Gelukkig de
onvruchtbaren en de schoot die niet gebaard heeft en de borsten die niet gevoed
hebben.
Luk 23:30 Dan zal men beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvels:
Bedekt ons.
Luk 23:31 Want als men dit doet met het groene hout, wat zal er met het dorre
gebeuren?
Luk 23:32 Ook anderen nu, twee boosdoeners, werden weggeleid om met Hem ter
dood gebracht te worden.
Luk 23:33 En toen zij kwamen bij de plaats, Schedelplaats geheten, kruisigden zij Hem
daar, en de boosdoeners, de een aan de rechter - en de ander aan de linkerzijde.
Luk 23:34 Jezus nu zei: Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen. En om zijn
kleren te verdelen wierpen zij het lot daarover.

"It is remarkable how, in three following sayings, the Lord appears as Prophet, Priest, and
King: as
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Prophet, to the daughters of Jerusalem;—as Priest, interceding for forgiveness:—as King,
acknowledged by the penitent thief, and answering his prayer."
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Het is de dag waarop:
7. De dag waarop het volk, dat Hem gevolgd was, op een afstand
stond toe te kijken. Hun droom verdampt
8. De dag waarop Hij zei: Vrouw zie uw zoon en zoon zie uw

moeder. Aangrijpende zorg voor zijn geliefden

9. De dag waarop Hij bespot werd door: de oversten, de soldaten en
een van de boosdoeners. Iedereen samespande.
10.Maar ook de dag waarop de andere boosdoener koos voor een
leven met Jezus en hoorde Heden zul je met mij in het paradijs zijn.
Vandaag is het de dag waarop

jij de keuze voor je eeuwige

bestemming kunt maken.
Wil je met of zonder Jezus de eeuwigheid in?
3-4-2020
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Luk 23:35 En het volk stond toe te zien. Ook de oversten beschimpten Hem en zeiden:
Anderen heeft Hij verlost, laat Hij Zichzelf verlossen als Deze de Christus van God is, de
Uitverkorene.
Luk 23:36 Ook de soldaten nu bespotten Hem, terwijl zij naderbij kwamen en Hem zure
wijn aanboden,
Luk 23:37 en zeiden: Als U de koning der Joden bent, verlos Uzelf!
Luk 23:38 Nu was er ook een opschrift boven Hem: Deze is de koning der Joden.
Luk 23:39 Een van de gehangen boosdoeners nu lasterde Hem: Bent U niet de Christus?
Verlos Uzelf en ons.
Luk 23:40 De andere echter antwoordde en bestrafte hem en zei: Vrees jij ook God niet,
daar jij in hetzelfde oordeel bent?
Luk 23:41 En wij toch terecht, want wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Deze
echter heeft niets onbehoorlijks gedaan.
Luk 23:42 En hij zei: Jezus, denk aan mij, wanneer U in uw koninkrijk komt.
Luk 23:43 En Hij zei tot hem: Voorwaar, Ik zeg u: vandaag zult u met Mij in het paradijs
zijn.

"When the two malefactors were hanged beside the Lord, the one was no better than
the other.
… It is only the grace of God in the cross of Christ that can instantly transform a reviling
sinner into
an attitude of saving faith and confession. The repentant thief began to see (1) the
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justice of his
own punishment (v. 41); (2) the sinless character of Christ (v. 41); (3) the Deity of Christ (v.
42);
(4) a living Christ beyond the grave (v. 42); and (5) a kingdom beyond the cross, with Jesus
as its
coming King (v. 42).“
"The criminal is the last person who turns to Jesus for help during Jesus' ministry; he is
also the one
person who understands and accepts the path which Jesus must follow to fulfill God's
purpose:
through death to enthronement at God's right hand."
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Ik herhaal een eeuwen oude oproep …
Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het
ware door ons maant. Wij bidden voor Christus:

Laat je met God verzoenen.

Ik ben een boodschapper van Christus. Via mij spreekt
God tegen jullie. En namens Christus vraag ik jullie
dringend:

Neem de vrede die God jouw aanbiedt,
dankbaar aan.

3-4-2020
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2Co 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.
2Co 5:18 En alles is uit God, die ons met Zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de
bediening van de verzoening heeft gegeven,
2Co 5:19 namelijk dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenend was, terwijl
Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde.

Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het
ware door ons maant. Wij bidden voor Christus: Laat u met God
verzoenen.

2Co 5:20

2Co 5:21 Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt,
opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.
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De resultaten van het kruis zijn
enorm!
Verzoening
Vergeving
Bevrijding
Verlossing
Reiniging
Wedergeboorte
Genezing
Overwinning
Vrij van Schuld
…
Christus ging in mijn plaats naar
het kruis en stierf daar voor mij.
3-4-2020
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De omwisseling
Jezus Christus

Opdat ik (wij)

werd gestraft
werd gewond
Werd tot zonde gemaakt

vergeving zou ontvangen
genezing zou ontvangen
Zijn gerechtigheid zou ontvangen

Stierf onze dood

Zijn leven zou ontvangen

Werd arm voor ons

Rijk zou worden

Droeg onze schande

Zou delen in Zijn heerlijkheid

Verdroeg verwerping

Geaccepteerd zou worden

3-4-2020
Werd
tot een vloek gemaakt

Gezegende zou worden
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Jezus beschuldiging

Deze
is
de
koning der Joden.
3-4-2020
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Voor elke veroordeelde stond de beschuldiging op het kruis.

13

nu wij
Op weg naar Pasen
… terwijl Hij ons alle overtredingen vergeven

heeft; de schuldbrief die tegen ons
[getuigde] door zijn inzettingen [en] die onze
tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de
weg geruimd door deze aan het

kruis te

nagelen. En Hij heeft de overheden en de

machten ontwapend en openlijk tentoongesteld
en door het [kruis] over hen getriomfeerd.
3-4-2020
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Schuldbrief bevat de lijst van overtredingen. Voor de Joden en Heidenen.
Joden de geopenbaarde wet van Mozes. Voor heidenen de wet die in hun harten is
geschreven.

Op het kruis heeft Jezus de beschuldigingen die tegen ons waren uitgewist, uit de weg
geruimd.
TELOS
Col 2:9 Want in Hem woont de hele volheid van de Godheid lichamelijk,
Col 2:10 en u bent voleindigd in Hem, die het hoofd is van alle overheid en gezag.
Col 2:11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in
het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus,
Col 2:12 met Hem begraven in de doop. In Hem bent u ook mee opgewekt door het
geloof in de werking van God, die Hem uit de doden heeft opgewekt.
Col 2:13 En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw
vlees, u heeft Hij mee levend gemaakt met Hem, terwijl Hij ons alle overtredingen
vergeven heeft;
Col 2:14 de schuldbrief die tegen ons getuigde door zijn inzettingen en die onze
tegenstander was, heeft Hij uitgewist en die uit de weg geruimd door deze aan het kruis
te nagelen.
Col 2:15 En Hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk
tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd.
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Het Boek
Col 2:9 Want in Hem woont het hele wezen van God in een menselijke gedaante.
Col 2:10 In Christus bent u dus volmaakt, want Hij is de hoogste heerser en autoriteit over
elke andere macht.
Col 2:11 In Hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan. Natuurlijk niet lichamelijk, maar
geestelijk. Want Hij heeft u door Zijn Geest bevrijd van de macht van de zonde, die in uw
lichaam heerst.
Col 2:12 U bent in de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van
God, Die ook Hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met Hem opgestaan en hebt u
nieuw leven ontvangen.
Col 2:13 U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde
leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw
overtredingen vergeven.
Col 2:14 Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan we
ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het
kruis te slaan.
Col 2:15 Op die manier ontnam God de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij
heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van
Christus overwonnen en verslagen zijn.
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Mijn (jouw) schuldbrief
• De schuldbrief in de Romeinse tijd is
een eigenhandig geschreven brief
waarop je schreef ik ben schuldig aan
…

3-4-2020
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Rom 2:12 Want allen die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren
gaan; en allen die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld
worden
Rom 2:13 ( want niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig bij God, maar de daders
van de wet zullen gerechtvaardigd worden;
Rom 2:14 want wanneer de volken, die geen wet hebben, van nature de geboden van
de wet doen, dan zijn dezen die geen wet hebben, zichzelf tot wet,
Rom 2:15 en zij tonen dat het werk van de wet in hun harten geschreven staat, terwijl
hun geweten mee getuigt en hun gedachten elkaar onderling beschuldigen of ook
verontschuldigen ),
Rom 2:16 op de dag dat God het verborgene van de mensen zal oordelen door Christus
Jezus, naar mijn evangelie.

Rom 2:12 De mensen die de wet van God niet kennen, gaan verloren zonder dat er naar
de wet verwezen wordt. En de mensen die de wet van God wel kennen, worden door de
wet veroordeeld.
Rom 2:13 Om voor God vrijuit te gaan, moet u doen wat Hij wil, of u Zijn wet nu kent of
niet.
Rom 2:14 Hoewel er veel volken zijn die de geschreven wet van God niet hebben, doen
die van nature toch wat God wil. Daaruit blijkt dat zij weten wat goed en kwaad is.
Rom 2:15 (15-16) De wet van God staat in hun hart geschreven. Hun geweten vertelt hun
wat zij moeten doen: Of hun gedachten klagen hen aan, òf hun gedachten spreken hen

15

vrij. Dit is het goede nieuws dat ik breng: Er komt een dag dat Jezus Christus in opdracht
van God Zijn oordeel zal uitspreken over het verborgen leven van de mensen, over hun
diepste gedachten.
Gods wet bevat 2 gedeeltes 1 t.ov God en de 2 tov je naaste
Deu 5:7 U mag geen andere goden aanbidden naast Mij.
Deu 5:8 Maak geen afgodsbeelden; aanbid geen voorstellingen van vogels, dieren of
vissen.
Deu 5:9 (9-10) U mag u niet buigen voor beelden, noch hen op een andere manier
vereren, want Ik ben de HERE, uw God. Ik ben een jaloerse God, Die de zonden van de
vaders aanrekent aan de kinderen uit de derde en vierde generatie van hen die Mij haten.
Maar Ik zal mijn goedheid tonen aan duizenden generaties van hen, die van Mij houden
en die mijn geboden gehoorzamen.
Deu 5:10 Deu 5:11 Noem de naam van de HERE, uw God, niet nodeloos. (a) Degene die dat wel
doet, zal Ik als schuldig beschouwen.
Deu 5:12 Houd de sabbat heilig. Dat is een gebod van de HERE, uw God.
Deu 5:13 Doe op de andere zes dagen uw werk;
Deu 5:14 de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; die dag mag geen werk
worden verricht door u of iemand van uw huishouden: uw zonen, dochters, dienaren,
ossen, ezels of ander vee. Ook buitenlanders die bij u wonen, moeten dit gebod
gehoorzamen. Iedereen moet, net als u, rusten.
Deu 5:15 De sabbat moet u houden om te herdenken dat u slaven was in Egypte en dat
de HERE, uw God, u uit dat land heeft geleid met een groot vertoon van macht.
Deu 5:16 Eer uw vader en uw moeder naar het gebod van de HERE, uw God; als u dat
doet, zult u een lang en voorspoedig leven hebben in het land dat Hij u geeft.
Deu 5:17 U mag niet doodslaan.
Deu 5:18 U mag geen overspel plegen.
Deu 5:19 U mag niet stelen.
Deu 5:20 U mag niet liegen.
Deu 5:21 U mag geen verlangend oog laten vallen op de vrouw van een andere man,
noch hem benijden om zijn huis, land, dienaren, ossen, ezels, noch om iets anders dat hij
bezit!
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In de loop naar goede vrijdag
1.
2.
3.
4.

5.

Vrijdag nadruk op de 3 uren van duisternis
(ontrokken aan het oog van de mensen) en de
begrafenis van de Here Jezus Christus
Maak voor jezelf of samen een kruis van bv hout, of
zaai tuinkers in de vorm van een kruis
Pak een stuk papier en schrijf op wat je
schulden/zonden zijn of waren t.o.v God en je naaste
Denk er over na dat de Heer bezig is geweest met het
uitwissen en uit de wegruimen van jouw schuldbrief
en daarom heeft moeten lijden. Waar door jij nu vrij
bent. (het was zijn laatste werk hierop aarde als de
Timmerman
Leg vrijdag tijdens de dienst jouw lijstje bij het kruis
neer.
3-4-2020
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In de loop naar goede vrijdag

Genade, barmhartigheid en
vrede wens ik je toe, van onze
God de Vader en van Christus
Jezus onze Heer. Amen

HO2

Henk Obbink
3-4-2020
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