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Alle geciteerde Bijbelteksten zijn genomen uit de NBG
’51, HET BOEK of de Statenvertaling.
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In dit bewerkte radioprogramma “Op weg
naar het Licht”, leest u waarom het zo be-
langrijk is om te luisteren naar het getuige-
nis van de Heere Jezus. Hij nodigt ieder
die Zijn Woord leest of beluistert uit om
vergeving van zonden te ontvangen.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu be-
werkte TWR-radioprogramma’s behandelen praktisch
toepasbare onderwerpen, zoals:

Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwas-
senheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedings-
problemen, Geestelijke zelfreiniging, Beleven en
doorgeven, Hoe te evangeliseren, etc., etc.

Het thema in deze brochure en andere onderwerpen
zijn sinds sept. 2014 weer als een mp3 bestand te
beluisteren en te downloaden via:

http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-
het-licht/251-christus-getuigenis-het-dodenrijk-ownhl/

Moge de Heere Jezus lezer en/of luisteraar zegenen!



4

Christus' getuigenis op aarde en in het dodenrijk

(Een Bijbelstudie over Heb. 9:11-15; 26b-28;1 Pet. 3:18)

Een jongeman zat met zijn handen onder z'n hoofd na
te denken. Hij had het niet geweten dat wat hij gedaan
had zulke ernstige gevolgen zou hebben. Hij had een
orthodoxe religieue opvoeding gehad, waarin het offer
en het bloed van offerdieren centraal stond en hij wist
precies wat hij nu zou moeten doen. Zijn geweten ver-
telde hem dat hij gezondigd had en dat hij vergeving
moest ontvangen, zowel van God, Zijn Schepper, als
van de mensen die hij benadeeld had.

Ja, hij was onvoorzichtig geweest en onnadenkend
had hij iets gedaan dat nogal wat gevolgen had voor
hemzelf, zijn omgeving, het slachtoffer en zijn reli-
gieuze gemeenschap waaraan hij door geboorte en
belijdenis aan verbonden was.

Nu zou hij een offerdier moeten kopen, een hele "rib
uit zijn lijf" zogezegd, ermee naar de priester moeten
gaan en vertellen wat er gebeurd was. Die priester
zou het gebeuren ook niet voor zichzelf houden en het
delen met andere priesters. Die zouden dan samen
bepalen wat er met hem moest gebeuren.

Was het gebeuren moedwillig gegaan, of per onge-
luk? Had hij het kunnen weten dat het verkeerd zou
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gaan of was het hem "overkomen", een soort "struike-
len"? Allemaal zaken die aan het licht moesten komen
en uitgezocht moesten worden door de priesters en
andere religieuze leiders van zijn volk. Hij rilde bij de
gedachte aan al die dingen. Nee, zijn daad had heel
nare gevolgen!

Bloedige offerplechtigheden

Bovenvermelde gebeurtenis vond plaats zo'n paar
duizend jaar geleden, maar nog steeds zijn er reli-
gieuze gemeenschappen die zonden d.m.v. diverse
religieuze plechtigheden verzoenen, compleet met
een bloedige offerplechtigheid, openlijke belijdenis
van zonden en zonodig zelfs de toepassing van de
z.g. "bloedwraak", uitgevoerd door familieleden van
het slachtoffer als men geen genoegen neemt met
zoengeld en een lam als slachtoffer voor de zonde.

We denken dan onwillekeurig aan de oude Joodse
eredienst, waar eveneens bloedige offers moesten
worden gebracht ter verzoening van de overtredingen
van het bondsvolk van Jahwe, de God van Abraham,
Izak en Jacob, die later Israël werd genoemd.

Intussen is er veel veranderd, buurvolkeren van Israël
hebben de offerplechtigheden gehandhaafd, maar or-
thodoxe Joden kregen zo'n 2600 jaar geleden met een
probleem te maken m.b.t. de eredienst van Jahwe, de
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God van het verbond. Hun hoofdstad Jeruzalem werd
verwoest, evenals hun tempel en de Ark van het ver-
bond, met het verzoendeksel waarop jaarlijks het
bloed gesprengd moest worden ter verzoening van de
zonden van het hele volk, verdween van het aardse
toneel. Hoe moesten de zonden voortaan worden ver-
zoend? Hoe konden bedroefde zondaren weer ver-
troost worden door de vergeving van hun zonden?
Hoe verkreeg men nu de zekerheid dat de zonden en
overtredingen waren verzoend voor een heilig God?

Met dat probleem zaten ook de hogepriesters tijdens
de Romeinse overheersing, toen de tempel onder de
marionettenkoning Herodes was herbouwd en de of-
fers weer gebracht konden worden. Maar...in de her-
bouwde tempel was nog steeds geen Ark en dus geen
verzoendeksel!

En toen verscheen die Rabbi Jezus, een uitnemende
leraar en profeet, Die grote wonderen kon doen en
zelfs doden uit hun doodsslaap kon opwekken! Hij kon
melaatsen aanraken zonder zelf melaats te worden.
Hij predikte het beloofde "aangename jaar des Hee-
ren" en "proclameerde" de "vrijlating van gevange-
nen", mensen die door hun zonden gebonden waren.
Hij sprak van Zijn lichaam als van een "tempel" en Zijn
verschijning werd door een andere profeet van die tijd
verbonden met wat de oude en gerespecteerde pro-
feet Jesaja had genoemd "een lam, dat stemmeloos
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was voor het aangezicht van zijn scheerders" en wat
tegelijk "Messias" en "Zoon van God" werd genoemd.
Sterker, Zijn komst werd verbonden met de verschij-
ning van God Zelf, en wel met de woorden uit Jes. 9:5
en 6: "want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en
men noemde Zijn Naam; Wonderlijk, Raad, Sterke
God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; De grootheid
van Zijn heerschappij en van Zijn vrede zal geen ein-
de hebben op de troon van David en in zijn koninkrijk
om dat te bevestigen en te sterken met gericht en ge-
rechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van
de Heere der heirscharen zal zulks doen..."

En met die woorden belanden we midden in de ge-
schiedenis van Jezus Christus, Zijn geboorte in het
dorp Bethlehem, Zijn verschijning in de tempel als 12-
jarige leerling van de Joodse tempelschool waar Zijn
onderwijzers Hem onderwezen in de taken van de
beloofde Messias. Nog later zou Hij d.m.v. wonderen
en tekenen bewijzen dat Hijzelf die Messias was,
God, geopenbaard in het vlees! Betekende Zijn Naam
Immanuël niet "God met ons"?

Gods Lam als laatste zoenoffer

Nog later zou Hij als het "Lam van God" gekruisigd
worden en zo tot "zonde gemaakt" voor de overtre-
dingen van het volk. Ieder die gelovig zou aanvaarden
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dat Jezus Christus de beloofde Messias was, het
"Lam dat stemmeloos voor het aangezicht van zijn
scheerders was", en onder belijdenis van zonden ge-
bruik zou maken van het aanbod van Gods genade,
zou vergeving van zonden ontvangen! Dat kon de
Heere Jezus Christus aanbieden op grond van Zijn
gestorte bloed op het kruis van Golgotha!

De Oudtestamentische eredienst is verouderd

De Oudtestamentische eredienst in een aardse tem-
pel, een Ark van het verbond en een verzoendeksel in
het Heilige der Heiligen, was niet meer nodig. In de
Heere Jezus Christus was de hele oude eredienst
"verouderd en nabij de verdwijning"!

Er was een "Nieuw Verbond" gekomen, zegt Heb. 9,
laten we het lezen: "Christus kwam als Hogepriester
van het nieuwe verbond dat wij nu hebben. Hij is de
grotere en meer volmaaktere tent in de hemel binnen-
gegaan, die niet door mensen is gemaakt en niet tot
deze wereld behoort. Eens en voor altijd ging Hij met
bloed het Allerheiligste binnen en sprenkelde het op
de plaats waar de zonden worden vergeven.

Maar...dat was niet het bloed van bokken en kalveren;
nee, het was Zijn eigen bloed. En daarmee heeft Hij
ons voor eeuwig van de zonde bevrijd."
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Een levensveranderende vernieuwing

Wat moet dat een geweldige schok voor elke oprechte
Israëliet zijn geweest, toen hun duidelijk werd dat Je-
zus van Nazareth de beloofde Christus, de Messias
van Israël was! Dat Hij in geloof aanvaard moest wor-
den als "Het Lam van God, dat de zonde der wereld
wegneemt"!

Nu was het voor zo'n gelovige Israëliet geen probleem
meer dat er geen verzoendeksel in de tempel was. Dat
de Ark van het verbond zoek was geraakt, want Jezus
Zelf was de Ark en het Verzoendeksel in het Heiligdom
in de hemel. Naar dat hemels Voorbeeld moest Mozes
immers het heiligdom op aarde laten maken?!

Later zou de apostel Johannes op het eiland Patmos
de hemel zien opengaan en die hemelse tempel zien,
samen met de Ark van het verbond!

Laten we dat grote wonder eens lezen, het staat in
Opb. 11:19, "En de tempel Gods in de hemel is geo-
pend geworden, en de Ark Zijn Verbonds is gezien in
Zijn Tempel; en er kwamen bliksemen, stemmen,
donderslagen en aardbevingen met grote hagel..."

Dat moet grote indruk op de oude apostel gemaakt
hebben! Maar ook ons hart wordt er warm van, als we
bedenken dat de hemel nu open is en de tempel van
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God in die hemel de "Zoon des mensen" als Hoge-
priester van onze belijdenis heeft ontvangen. Daar
bracht Jezus Zijn eigen bloed, het bloed van het kruis
voor onze verzoening, voor die van u, van jou, van mij!

De oude eredienst en het Oude Mozaïsche verbond
kon nooit de zonden geheel wegnemen en de gelovi-
ge Israëliet zag uit naar Hem Die "Lam van God" werd
genoemd en in staat zou zijn voor eeuwig een "vol-
komen verlossing" tot stand te brengen.

Koniing David kon nog roepen in Ps. 51 "Verberg Uw
Aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn onge-
rechtigheden...Verlos mij van bloedschulden, want in
brandoffers hebt Gij geen behagen, anders zou ik ze
U geven. Ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is
steeds voor mij."

Ook David zag uit naar Hem Die uit zijn lendenen zou
voortkomen en Die in staat zou zijn alle zonden defini-
tief weg te nemen, zodat een andere profeet kon profe-
teren, met het oog op de verschijning van Jezus als de
beloofde Messias: "Hij zal Zich onzer ontfermen; Hij zal
onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al onze
zonden in de diepten der zee werpen" (Micha 7:19)!

Om dat laatste te kunnen doen, moest Jezus Christus
op aarde, in het dodenrijk en aan Zijn verschijnen na
Zijn opstanding verschijnen als de “eeuwig Levende”,
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om te bewijzen dat Hij als Zoon en Lam van God was
gestorven voor de zonden der wereld. Iedereen die
naar Hem in geloof toegaat om de zonden en onge-
rechtigheden aan Hem te belijden ontvangt vergeving
en eeuwig leven! Zijn opstanding en hemelvaart was
het bewijs dat God Zijn offer volkomen heeft aan-
vaard, zodat de weg naar de hemel nu open is voor
ieder die gelooft, Jood of heiden, Islamiet of Boed-
dhist, animist of godloochenaar!

Wie u of jij ook bent, Jezus is de Weg, de Waarheid
en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door
Hem! Zelfs in het dodenrijk waar Jezus is binnenge-
treden, weet men nu dat alles volbracht is! Degenen
die uitzagen naar de volmaakte verlossing, konden nu
meejuichen: "Het is volbracht!" terwijl de anderen in
hun ongeloof nu vertwijfeld wachten op het definitieve
vonnis in de poel van vuur, waar de valse profeet en
de duivel zelf in geworpen zullen worden.

Nog is het de tijd van genade en roept de Heere God
door de Heere Jezus en Zijn Woord op om vergeving
van zonden en eeuwig leven te ontvangen. Reageer
op deze ernsige en waarschuwende boodschap van
genade en ontvang de vrede van God die alle ver-
stand te boven gaat!

Luisteraar en lezer, met welke groep mensen zult
ú, zal jij, de eeuwigheid doorbrengen?
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