Luc.23.
Wij horen het volk al roepen in hun oproer, zoals wij ook het protesteren kennen van
het volk en volksgroepen in Europa. De meerderheid van het volk had Barabbas,
een moordenaar gekozen voor vrijlating, en Jezus werd onschuldig ter dood
veroordeeld. De invloed van de kerkleiding op de politiek was te horen.(Matth.27:17).
Het volk geloofde de leugens, en riepen: Zijn bloed kome over ons en onze
kinderen.(Matth.27:25) Dit spraken zij als een gezegde, als een vorm van zweren,
van hun zekerheid dat Jezus hun Messias niet was. Zo moge Zijn bloedwraak over
ons komen. De geschiedenis heeft bewezen dat Jezus de Zoon van God is!
Pilatus werd gewaarschuwd door zijn vrouw, welke een droom had, doch er kwam
geen gerechtigheid door zijn angst. Pilatus stierf later zelf een marteldood, opgelegd
door de toenmalige keizer die ziek was, en naar die “Jezus” vroeg!

MEDELIJDEN
(27) Hier vinden wij een groep wenende vrouwen uit
Jeruzalem, welke veel medelijden hadden met Hem. Hij
een jonge man van 33 jaar onschuldig gestraft, Hij die
vele genezingswonderen en tekenen deed, Lazarus uit
de dood opwekte, om aan te tonen en te bewijzen dat
Hij de verwachte Messias was. Die vrouwen sloegen op
de borst een tonen groot medeleven met Jezus van
Nazareth.
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(28,31) Door al zijn lijden heen, riep Jezus hen toe met woorden om niet verder te
wenen over Hem, maar over hun eigen toekomst! Zij zouden later nog moeten
vluchten naar de bergen voor de Romeinse legermacht, van Titus. Ze zouden
radeloos worden, en willen sterven, samen met hun kleine kinderen. Deze profetie
heeft zich later voltrokken voor Gods volk Israël!
Doch de aankomende wereldleiders van de toekomende jaren, zullen ook in een
dergelijke situatie van doodsangsten terechtkomen, tijdens de grote dag van Gods
toorn! Alle generaals en hun slaven zullen vluchten uit onbeschrijfelijke angsten in
bergholten. Het lijken wel de aanzienlijke machthebbers van de maatschappij. Doch
er is geen aanziens des persoons bij God. (Rom.2:11)
En de koningen der aarde en de groten en de oversten over
duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen
en de rotsen der bergen;16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en
verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn
van het Lam;17 want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?
Openbaring 6:15

Lucas 23:31 Want

indien zij dit doen aan het groene hout,
wat zal met het dorre geschieden?

Wat men al doet van kwaad aan een jonge man als ik, die onschuldig ben
veroordeeld, wat zal er dan gebeuren met het volk van Jeruzalem, vele ouderen, die
wel schuldig zijn aan het onrechtvaardig gebeuren van vandaag? Het hout komt van
bomen, en mensen worden in de Bijbel meermaals vergeleken met bomen. Het dorre
hout komt van onvruchtbare bomen welke oud zijn geworden.(Jes.56:3).
Wij denken aan de toenmalige Hogepriester en Farizeeën, welke zich sympathiek
opstelden met de Romeinen. Bij hen was het woord Gods, het zaad, verstikt door
hun grote rijkdom en eigen lusten! (Luc.8)
Jezus werd dan gekruisigd tussen twee zondaren, misdadigers welke schuldig
waren verklaard. Ze brachten Hem naar de schedelplaats, Golgotha. Volgens
Joodse traditie de plaats waar het graf of de schedel van Adam zou hebben
gelegen. De laatste Adam, Jezus is een levendmakende geest, kwam uit de hemel.
Hij zou de dood overwinnen. Jezus overwon ook de dood van de eerste Adam.
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En allen die Zijn geest hebben ontvangen zullen opstaan met een hemels lichaam
als Hij! (1 Kor.15). Jezus bad om vergeving voor hen die deze ongerechtigheid
uitvoerden.

En Jezus zeide: Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En
zij wierpen het lot om zijn klederen te verdelen. (34)
In sommige manuscripten vindt men niet de woorden voor “vergeef” terug. Doch wij
vinden in andere vertalingen, dat “zij weten niet” staat als ze begrijpen niet wat ze
doen. Het waren blinde leiders. De Joodse religieuze leiders, welke het volk hadden
gemanipuleerd, begrepen niet dat ze hun eigen vredevorst of Messias
terechtstelden. Zij wisten heel goed wat ze deden. De toenmalige Romeinse wetten
werden ook nog eens overtreden.
Ook de duivel wist het niet, want dit werd zijn grote nederlaag! Judas begreep het te
laat, en pleegde zelfmoord. Zij, onder het volk die toen geloofden in Jezus, een
minderheid zullen vergeving hebben ontvangen. De enige zonde die God niet
vergeeft is ongeloof in Zijn zoon!
(35) Aan de dwarsbalk werd hij opgeheven, eerst
genageld door de handen en daarna door de voeten. Dan
werd er gespot met Hem, ook de Romeinen bespotten
Hem, en gaven Hem in hun dwaasheid, de titel Koning
der joden! (41,43)
Een terechtgestelde had spijt en begreep dat hij zijn straf
op de zonde, had verdiend, doch hij sprak met
gerechtigheid over Jezus die onschuldig was. Hij werd behouden!
De Schriftgeleerden, Farizeeën en de hogepriester collaboreerden met de Romeinse
overheid. Het waren huichelaars, en verachten de wet. Jezus sprak over hen:
Matteüs 23:32 Maakt

ook gij de maat uwer vaderen vol!33 Slangen, adderengebroed,
hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?
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ZONSVERDUISTERING EN HET VOORHANGSEL

(44,45) Er kwam een zonsverduistering, doch heel bijzonder, want er was dan volle
maan en andere tekens welke hierop wijzen, vastgesteld door onderzoekers.
Waarom werd het zonlicht uitzonderlijk verduisterd op het stervensuur?
Dit was de wil van God! Wanneer er mensen in Babel werden gekruisigd, op het
Tammuzkruis, was dit meestal als een offer aan Tammuz, zoon van Nimrod en

Semirames. Tammuz werd aanbeden als de zonnegod!! Dat kruis werd in een T
vorm opgericht, T van Tammuz! Later werd Tammuz als Adonis genoemd, wat “Mon
Seigneur” werd genoemd. Tammuz werd een figuur voor aanbidding, en als een
herboren Nimrod te zijn, een nieuwe “antichrist”. Tammuz werd geboren op 25
december. Een maagdelijke geboorte als het ware. Door imitatie komt straks dan de
laatsten antichrist, welke zich wil laten aanbidden in de tempel!
Ezechiël 8:14 Daarop

bracht Hij mij naar de ingang der poort van het huis
des HEREN aan de noordzijde; en zie, daar zaten vrouwen, die
Tammuz beweenden.

Later overgenomen in de R.K.K. bij de jezuïetenorde. Met hun
symbool IHS. Het offer van Jezus was een zondoffer, het Lam
dat de zonden van de wereld wegnam. Het was geen offer aan
de zon!
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Zondigheid betekent het doel van uw aardse leven missen! Dit is een foute
levensvisie of een levensstijl naar vrije eigenzinnigheid. De zin van ieders aardse
leven heeft een doel, de overwinning op de dood, enkele door geloof in het offer van
Christus.! (1 Kor.15:54, 56) Er is maar één weg: Jezus! De wetenschap overwint
nooit de dood!
En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke
onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De
dood is verzwolgen in de overwinning 1 Kor.54

Het voorhangsel scheurde, door een aardbeving, een teken van zijn nieuw verbond
tot behoud. Deze aardbeving is helemaal geen toeval. De offers van de dieren
konden de zonden niet wegnemen, enkel tijdelijk bedekken. Jezus bracht één offer,
zijn lichaam, voor de zonden, ter vergeving voor mensen van goede wil! Het
zondeprobleem is opgelost, het wereldprobleem van de mensheid is opgelost, God
wil bij de mensen wonen! Wees erbij!!!!!!!

Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd
worden.Hebr.10:14.
(46) En Jezus riep met luider stem: Vader, in uw handen beveel Ik
mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest
Hier bad Jezus het Joodse avondgebed. Dit deed Hij met luide stem, wat er op wijst
dat Hij niet stierf door uitputting, of nog een tekort aan levenskracht. Hij bepaalde
wanneer Hij werd geboren en ook in welk uur Hij zou sterven! (Ps.31:6)

Mijn tijden zijn in uw hand, red mij
uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.Ps.31:16
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