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Het Zoenoffer van Christus 
http://www.wayoflife.org/index_files/christs_atoning_sacrifice.html , 23-9-2015 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V. 

 
Het volgende komt uit “A portrait of Christ: the tabernacle, the priesthood, and the offerings”: 

http://www.wayoflife.org/publications/books/portrait_of_christ_tabernacle.php 
 

De tabernakel leert het zoenoffer van Christus. In de tabernakel gebeurden de bloedoffers. Dit wijst 
op de prijs die betaald werd voor de verlossing van de mens door Christus’ bloed en dood. De ta-
bernakel wijst op het kruis van Christus wat een centraal gebeuren is in de menselijke geschiedenis, 
en dat zal het centrale gebeuren zijn van de eeuwigheid. Gods volk zal voor altijd zingen over de 
kracht van het bloed.  
De verzoening werd niet verwezenlijkt door Christus’ zondeloze leven, maar door Zijn vergoten 
bloed en dood op het kruis. Hij stierf niet louter als een voorbeeld van opofferende liefde. Hij stierf 
voor onze zonden! 

De volgende verzen beschrijven Christus’ plaatsvervangende verzoening: 
“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” (Exodus 12:13). 

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die 
ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. 6 Wij 
dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de 
ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen” (Jesaja 53:5-6). 

“Want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot ver-
geving van zonden” (Mattheüs 26:28). 

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn 
ziel te geven als losprijs voor velen” (Markus 10:45). 

“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!” (Johannes 1:29). 

“Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen” (Johannes 10:11). 
“Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aan-
gesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” 
(Handelingen 20:28). 

“En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. 25 
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit 
was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds 
hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God” (Romeinen 3:24-25). 

“Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging” (Romeinen 
4:25). 

“Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden wor-
den van de toorn” (Romeinen 5:9). 

“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor 
onze zonden, overeenkomstig de Schriften” (1 Korinthiërs 15:3). 
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“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden 
worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21). 
“Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige 
slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader” (Galaten 1:4). 
“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu 
in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf 
voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). 

“In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, 
overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeziërs 1:7). 

“Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij 
gekomen” (Efeziërs 2:13). 

“En opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de 
vijandschap gedood heeft” (Efeziërs 2:16). 

“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overge-
geven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God” (Efeziërs 5:2). 

“En dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed 
van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen 
zijn. 21 En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte 
daden, nu ook verzoend, 22 in het lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos 
en onberispelijk voor Zich te plaatsen” (Kolossenzen 1:20-22). 
“Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde 
tijd” (1 Timotheüs 2:6). 
“Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor 
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken” (Titus 2:14). 
“Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door 
de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet 
van deze schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed 
voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing te-
weeggebracht” (Hebreeën 9:11-12). 
“Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf smetteloos aan 
God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!” (Hebree-
ën 9:14). 

“En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt 
er geen vergeving plaats” (Hebreeën 9:22). 

“Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor 
eens en altijd gebracht” (Hebreeën 10:10). 

“Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de 
rechterhand Gods” (Hebreeën 10:12). 

“Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt” (Hebreeën 
10:14). 

“Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van 
Jezus, 20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, 
dat is door Zijn vlees” (Hebreeën 10:19-20). 
“In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zin-
loze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van 
Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18-19). 
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“Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, 
voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen” (1 Petrus 2:24). 
“Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor on-
rechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar 
levend gemaakt door de Geest” (1 Petrus 3:18). 

“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden 
van de hele wereld” (1 Johannes 2:2). 

“Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten 
voor de broeders het leven geven” (1 Johannes 3:16). 

“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van 
de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn 
bloed” (Openbaring 1:5). 
“En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te 
openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk 
en natie” (Openbaring 5:9). 

My hope is built on nothing less,  
Than Jesus’ blood and righteousness.  

I dare not trust the sweetest frame,  
But wholly lean on Jesus’ Name.  
On Christ the solid rock I stand,  
All other ground is sinking sand. 

De verzoening van Christus op Golgotha voorziet in verlossing, niet enkel voor individuele zon-
daars, maar ook voor het hele universum.1 

“God, door het bloed van Christus’ kruis, heeft alle dingen verzoend met Zichzelf, niet enkel de 
dingen op aarde, maar ook de dingen in de hemel (Kolossenzen 1:20). In de hemelen is verontreini-
ging ontstaan door de val van engelen, voordat die verontreiniging de aarde is binnengekomen door 
de val van de mens. Het werk van de verzoening is niet enkel de grond waarop God zondaars kan 
vergeven, maar ze ligt aan het fundament van universele zekerheid. De kwestie van de zonde en de 
verantwoordelijkheid van het schepsel werd voor altijd geregeld aan het kruis. ‘Degene Die neerge-
daald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen’ (Efe-
ziërs 4:10). Zijn verzoenend werk is niet enkel de basis van stabiliteit beneden, maar ook de hoek-
steen van universele zekerheid boven. ‘Toen Hij [= God] ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat 
Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling 
van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat 
op de aarde is’ (Efeziërs 1:9, 10)” (Thomas Newberry, Types of the Levitical Offerings). 
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“Schepping vs. Evolutie”: http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm 

                                                             
1 Lees “Voor wie stierf Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm  


