Enkel het offer van Jezus is genoegzaam
Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). M.V. 17-12-2021

Als Jezus slechts een mens zou zijn, of een geschapen engel, dan kon Zijn offer aan het kruis helemaal niet toereikend zijn om de hele wereld van eeuwige redding te voorzien. Hij moest daarom
God zijn. Jezus heeft, als God, de wereld geschapen én Hij heeft de wereld gered door Zijn goddelijk offer. De Drie-eenheid is daarom de kern van ons geloof en van de verlossing.
Iemand schreef eens: “maar wat is het probleem als God nu ‘gewoon’ Jezus uitgekozen had om het
offer te zijn, ook al was Jezus een mens of gewoon een engel die bij God vandaan kwam?
Maar een schepsel bezit niet de waarde (!) om de hele wereld van eeuwige redding te voorzien. Ook
een engel kan niet voorzien in een toereikend slachtoffer, zoals het smetteloze, goddelijke Lam er
een was. Een engel is immers potentieel tot zondigen in staat – zie de gevallen engelen (demonen).
Het is God ZELF die voor ons stierf, niet louter een schepsel. Hem zij ALLE eer. Alleen zo’n Offer
voldeed aan de absolute gerechtigheid en liefde (!) van God. Zo een eenmalig (!) goddelijk, smetteloos (= zondeloos en niet tot zondigen in staat) offer voldeed voor Hem, en stelt bovendien in staat
om de gelovigen naar de hemel te brengen – dat is veel méér dan wat in Adam verloren is gegaan.
God koos niet zo maar een schepsel – Hij stelde Zichzelf ten offer. Wat een verschil qua liefde en
gerechtigheid!!
Jezus was God, en als God heeft Hij verzoening gebracht: “Want het heeft de Vader behaagd dat in
Hem heel de volheid wonen zou, 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” (Kolossenzen 1:19-20).
Lees verder over de Drie-eenheid: http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm (uitgebreid).
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