“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst,
dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet
vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet
acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is
op het schriftelijke onderwijs.”

Bekeer je en leef!
Het komt regelmatig voor dat Jeremia 31:31-33 erbij wordt gehaald in een gesprek over het nieuwe of
vernieuwde verbond.
Maar hebben we de verzen voorafgaand aan vers 31 weleens gelezen?
Jeremia 31:29-30
In die dagen zullen zij niet meer zeggen: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden
van de kinderen zijn stomp geworden. Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven.
Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden.
Wat betekent dat?
Zo op het eerste gezicht komen we misschien tot de conclusie dat hier staat dat iedereen
verantwoordelijk is voor zijn eigen zonden, en als gevolg daarvan zal sterven. Als we dit vers op zich
lezen is dat de enige juiste conclusie die we eruit kunnen trekken.
Er zijn misschien zelfs mensen die op grond van dit vers zeggen dat het onjuist is om te geloven dat een
man met de naam Jezus, of Jesjoea in Hebreeuws, de Wet – de Torah- perfect navolgde, en daardoor
voor onze zonden kon sterven… en dat het dom is om te geloven dat Hij voor onze ongerechtigheid
stierf.
Dat zouden we kunnen concluderen als we deze twee verzen voorafgaand aan vers 31 lezen. Maar wat
als we het vers na vers 33 erbij lezen?
Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te
zeggen: Ken (JHWH) de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun
grootste toe, spreekt (JHWH) de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun
zonde niet meer denken.
Dus, en dit is belangrijk, als onze Schepper onze ongerechtigheid gaat vergeven, hoe zouden wij er dan
door kunnen sterven?

Hoe kunnen we sterven voor ongerechtigheid waaraan niet meer wordt gedacht? Werd er in vers 29-30
niet gezegd dat ieder mens voor zijn eigen ongerechtigheid moet sterven?
Jeremia 31:30
Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn
tanden zullen stomp worden.
Hoe kunnen we sterven voor ongerechtigheid waaraan niet meer wordt gedacht?
Het antwoord? Dat kan niet. Er moet iets aan de hand zijn met de mensen die verantwoordelijk zijn voor
hun eigen ongerechtigheid.
Waarin zit het verschil?
Wie zijn het die onrijpe druiven hebben gegeten? Die vraag moeten we beantwoorden, omdat dat de
context is voor sterven vanwege eigen ongerechtigheid.
Ezechiël 18:1-4
Het woord van (JHWH) de HEERE kwam tot mij: Wat is er met u dat u dit spreekwoord
gebruikt over het land van Israël: De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen
worden stomp? Zo waar Ik leef, spreekt de Heere (JHWH) HEERE, als u dit spreekwoord in
Israël nog durft te gebruiken! Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de
vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven.
Het eten van onrijpe druiven is een Hebreeuws spreekwoord. En het zijn de zielen die zondigen, die
zullen sterven.
Dus wat is het verschil met de mensen in Jeremia 31:34? Waarom worden hun zonden vergeven en niet
meer herinnerd? Waarom zijn zij niet meer verantwoordelijk voor hun eigen ongerechtigheid?
Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te
zeggen: Ken (JHWH) de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun
grootste toe, spreekt (JHWH) de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun
zonde niet meer denken.
Wie zijn deze mensen die anders zijn? Waarom wordt hun ongerechtigheid vergeven en niet herinnerd?
Nu we de verzen 29-30 en vers 34 hebben onderzocht, kunnen de verzen die daartussen staan misschien
het antwoord geven.
Jeremia 31:31-33
Zie, er komen dagen, spreekt (JHWH) de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis
van Juda een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten
heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond,
dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt (JHWH) de HEERE. Voorzeker,
dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt (JHWH) de
HEERE: Ik zal Mijn Wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot

een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn.
Dus, in tegenstelling tot de vaderen die onrijpe druiven aten en een zondig leven leidden en een hart
hadden dat zich niet richtte op de Wet van God, zien we dat het nieuwe verbond ervoor zal zorgen dat
Gods volk een hartsverlangen heeft om de Wet van God te volgen.
Door dat verlangen om het Woord van God te volgen, te geloven, ons eraan over te geven en erop te
vertrouwen, zullen onze zonden niet meer worden herinnerd… daarom zullen we niet meer sterven voor
onze ongerechtigheid, maar in plaats daarvan leven!
In het volgende vers staat immers:
Jeremia 31:34
Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te
zeggen: Ken (JHWH) de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun
grootste toe, spreekt (JHWH) de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun
zonde niet meer denken.
Dat is dezelfde uitleg die we ook vinden in Ezechiël 18. Degene die kiest voor een rechtvaardige wandel
zal leven, en niet sterven.
Ezechiël 18:5-9
Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en recht en gerechtigheid doet – hij eet geen
offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het huis van Israël,
onteert de vrouw van zijn naaste niet, heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw, buit
niemand uit, geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug, maakt geen roofgoed buit, geeft de
hongerige zijn brood, bedekt de naakte met kleding, leent niet uit tegen rente en neemt geen
winst, keert zijn hand af van onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij geschillen tussen de een
en de ander, gaat in Mijn verordeningen en neemt Mijn bepalingen in acht door betrouwbaar te
handelen – die rechtvaardige zal zeker in leven blijven, spreekt de Heere (JHWH) HEERE.
Maar degene die het Woord van God afwijst, wat kan worden gezien in de manier waarop hij leeft, zal
verantwoordelijk zijn voor zijn eigen ongerechtigheid.
Ezechiël 18:10-13
Maar heeft hij nu een gewelddadige zoon voortgebracht, een bloedvergieter, die helaas maar één
van die dingen doet – terwijl de vader dat allemaal niet doet – ja, zelfs op de bergen
offermaaltijden eet en de vrouw van zijn naaste onteert, de arme en de behoeftige uitbuit,
roofgoed buitmaakt, een onderpand niet teruggeeft, en zijn ogen opslaat naar de
stinkgoden en een gruweldaad doet, uitleent tegen rente en winst neemt – zou die dan in leven
mogen blijven? Hij mag niet in leven blijven: al die gruweldaden heeft hij namelijk gedaan. Hij
moet zeker gedood worden. Zijn bloed rust op hem!
Dus door het lezen van Jeremia 31 en Ezechiël 18 leren we twee dingen.
Ten eerste leren we dat iemand die het Woord van God afwijst, en ervoor kiest een zondig leven te
leiden, zal sterven… de eeuwige dood is zijn beloning. En zo leren we ook dat degene die het Woord
van God hoort, het op zijn hart schrijft, zich bekeert van zijn vroegere slechte wegen, en als gevolg
daarvan het Woord van God naleeft, zal leven en gespaard wordt voor de dood.

Misschien zeg je: Zie je wel, dan kun je jezelf dus redden door het Woord van God te volgen.
Maar is dat eerlijk? Is dat waar?
Allen hebben gezondigd en zijn afgedwaald. We zijn allemaal de verkeerde kant op gegaan.
In Ezechiël 18 wordt dieper ingegaan op deze vraag… hier wordt ook de vraag gesteld hoe eerlijk dit
eigenlijk is…
Ezechiël 18:25-32
Verder zegt u: De weg van de Heere is niet recht. Luister toch, huis van Israël! Mijn weg is niet
recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn
gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht, dat hij
gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid, die hij gedaan heeft,
en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. Hij kwam tot inzicht en
bekeerde zich van al zijn overtredingen, die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal
niet sterven. Het huis van Israël zegt desondanks: De weg van de Heere is niet recht. Huis van
Israël, zijn Mijn wegen niet recht? Zijn niet veeleer uw wegen onrecht?
Daarom zal Ik u berechten, huis van Israël, ieder overeenkomstig zijn wegen, spreekt de Heere
(JHWH) HEERE. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u
geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen, waarmee u overtreden hebt, van u af en
maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep
immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere (JHWH) HEERE, dus
bekeer u en leef!
Israël twijfelt aan de rechtvaardigheid van Jahweh. En inderdaad, als we allemaal hebben gezondigd,
hoe kunnen sommigen dan leven, terwijl anderen sterven, alleen maar omdat ze er op een bepaald
moment voor hebben gekozen om zich te bekeren van zonde.
Een rechter die de een wel ontziet, maar de ander niet, is per definitie geen eerlijke rechter. Die rechter
zou niet rechtvaardig worden genoemd.
Maar we weten dat Jahweh een rechtvaardige rechter is. Hoe kan dat? In Ezechiël 18 geeft onze
Schepper geen antwoord op de vraag hoe Hij hun zonden kan vergeven als zij zich bekeren, Hij draagt
ze gewoon op zich eerst te bekeren.
Jahweh zei niet dat het geen goede vraag was. Eigenlijk is het zelfs een hele goede vraag. Ze stelden de
vraag alleen op het verkeerde moment. Ze moesten zich eerst bekeren, terugkeren naar Zijn wegen, en
konden daarna vragen hoe dit alles eerlijk en rechtvaardig is, omdat iedereen heeft gezondigd en de
dood verdient. Het is bijna alsof hij zegt: “Maak je geen zorgen over het feit of ik nu eerlijk ben of gelijk
heb. Dat ben ik. Hoe ik dit alles bewerk en toch nog eerlijk ben, is niet jouw zaak.”
Maar, als we ons hebben bekeerd, en Zijn wegen volgen, en geloven dat het Woord van God waarheid
is, en het op ons hebben genomen als onze manier van leven, dan is het moment gekomen om de vraag
te stellen: “Hoe is dat rechtvaardig” en “Op welke manier is dat eerlijk?”
Als iedereen heeft gezondigd, hoe kan het dan zijn dat we niet sterven voor onze ongerechtigheid?
Ook daarop geven de profeten ons het antwoord.

Onze ongerechtigheid is op iemand anders gelegd. Iemand anders neemt de dood die wij verdienen op
zich, en daarin laat onze Schepper Zichzelf zien als een rechtvaardige en eerlijke Rechter, door iemand
anders de verantwoordelijkheid te laten dragen voor onze ongerechtigheid.
Jesaja 53:6
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar (JHWH) de
HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.
Iemand anders draagt onze ongerechtigheden en de zonden voor velen.
Jesaja 53:11-12
Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden. Door de
kennis van Hem zal de Rechtvaardige, Mijn Knecht, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun
ongerechtigheden dragen. Daarom zal Ik Hem veel toedelen, en machtigen zal Hij verdelen als
buit, omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de
zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Dus alleen de mensen die het Woord van God afwijzen moeten sterven voor hun eigen ongerechtigheid.
Zij die naar het Woord van God verlangen zien dat Jahweh een rechtvaardige Rechter blijft, omdat de
straf voor onze zonden, de dood, aan iemand anders is gegeven. Hij maakt anderen rechtvaardig door
hun zonde te dragen. Hij kon dit doen omdat Hij zelf nooit heeft gezondigd.
Jesaja 53:9
Omdat Hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in Zijn mond geweest is.
Dus, ook al begrijpen we dat Jahweh vergeeft en niet meer aan onze zonden denkt, toch moeten we ons
bekeren en Zijn wegen navolgen. We moeten ons afvragen hoe Hij dat kan doen en toch een eerlijke
Rechter kan zijn. En zoals we zagen, vroeg het Huis van Israël zich lang geleden ook al af hoe dit
mogelijk was, maar zij kregen geen antwoord.
Het antwoord is er, als je bereid bent om het te zoeken.
Voor sommigen is het misschien voldoende om te begrijpen dat als ze zich bekeren en verlangen naar
het Woord van God, ze dan vergeven zullen zijn en zullen leven. Maar de persoon die beter wil
begrijpen waarom hij kon worden vergeven, ondanks zijn eigen ongerechtigheid, die moet de vraag
stellen, en naar het antwoord zoeken. Dan zul je het vinden.
We hopen dat deze studie je tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.
Sjalom
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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