- 1 Maak het leven fijn …
En we kunnen met David zeggen:
door een offer te zijn. We lezen daarover
in Romeinen 12:1 de volgende heerlijke
woorden:
Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God, om uw lichamen
aan God te wijden als een levend offer,
heilig en voor God welbehaaglijk: dat is
uw redelijke godsdienst. .
Ik roep u er dan toe op, broeders.
Een persoonlijke oproep van de door God
aangestelde leermeester der heidenen, de
apostel Paulus.

Genadig en barmhartig is de Heere,
geduldig en groot aan goedertierenheid.
De Heere is voor allen goed, Zijn
barmhartigheid rust op al Zijn werken.1
En met beroep op die ontfermingen van
God, die ook in het vorige hoofdstuk
(Romeinen 11) tot uiting komen (vandaar
het woordje "dan", komt Paulus met zijn
persoonlijke vermaning:
… om uw lichamen aan God te wijden als
een levend offer …

Paulus richt deze oproep aan de broeders.
Hij roep hen op – hij spoort hen aan – om
het leven fijn te maken …. door een offer
te zijn.

Over Jezus staat geschreven in Hebr. 10:5
"Slachtoffer en spijsoffer hebt U niet
gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam
gereedgemaakt".

En de broeders geven dan – met woord en
daad - dit weer door aan hun vrouwen.

En Jezus heeft Zichzelf – en daarmee ook
Zijn lichaam door de eeuwige Geest
smetteloos aan God geofferd.2

Ik roep u er dan toe op, broeders, door de
ontfermingen van God …
Die ontferming van God en de
barmhartigheid van onze God, houden
niet op, Nieuw zijn ze, elke morgen,zoals
staat in Klaagliederen 3:22/23
Het is de goedertierenheid van de Heere,
dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn
barmhartigheid niet opgehouden is!
Nieuw zijn ze, elke morgen, groot is Uw
trouw!
Elke morgen is Zijn barmhartigheid nieuw.
Ja, wij kunnen met Jeremia zeggen: Groot
is Uw trouw.

… om uw lichamen aan God te wijden als
een levend offer…
Vroeger werden dieren naar de tempel
gebracht, die werden gedood en dat
lichaam werd dan geofferd. Een rijke boer
bracht misschien een vette stier; dat kostte
hem een lieve cent maar hij bracht het ten
offer aan God.
Het beest ging in vlammen op, "Heere" zo
dacht de boer, "het is voor U. Ik geef U
een cadeau van mijn rijkdom."
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Psalm 145:9/10
Hebr. 9:14

- 2 Maar de profeet Hosea begreep dat er ook
nog een ander soort offeren bestaat. Hij
noemt in Hosea 14:3b de volgende
woorden:
" Dan zullen wij de offers van onze lippen
nakomen."
Dus dan worden onze woorden een offer.
Zo'n offer kan ook gebracht worden door
iets wat in je opkomt maar wat je toch niet
zegt.
Je wilde misschien iets zeggen tegen je
vrouw of man, wat niet zo liefdevol was.
Het kwam uit je vlees omhoog maar je
bracht het ten offer. Je lichaam werd zo
aan God gewijd als een levend offer.
Maar ook … na elke maaltijd moet er een
afwas plaatsvinden. Wie doet de afwas ??
"Maak het leven fijn … door een offer te
zijn! "
… om uw lichaam aan God te wijden als
een levend offer, heilig en voor God
welbehagelijk.
Een heilig offer, dat wil zeggen: een aan
Hem toegewijd offer.
Willen wij in de liefde wandelen, dan gaat
dat met offers gepaard zoals in Efeze 5:1
staat:
En wandel in de liefde, zoals ook
Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf
voor ons heeft overgegeven als een
offergave en slachtoffer, tot een
aangename geur voor God.
Liefde offers zijn een aangename geur voor
God.
Het offer van Kaïn was God niet
welgevallig. Hij offerde van de vruchten

van het veld. Maar Abel offerde een lam
en daar zit de kracht van de mens niet meer
in.
Het offer van Abel wijst naar Jezus waar
Jesaja later over profeteerde in Jesaja 53:7
Als een lam werd Hij ter slachting
geleid; als een schaap dat stom is voor
zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond
niet open.
Jezus stelde Zichzelf tot een schuldoffer
(v.10).
Abel wist het: het moet alles van boven
komen. Toen hij offerde ging in vervulling
wat David later schreef in Psalm 51:19
De offers voor God zijn een gebroken
geest; een verbrijzeld en verslagen hart
zult U, o God, niet verachten.
Romeinen 12:1
… dat is uw redelijke godsdienst.
Deze eredienst duurt niet van 10 tot 12 op
zondagmorgen, maar is doorlopend.
De Willibrord vertaling geeft deze woorden
als volgt weer: Dat is de geestelijke
eredienst, die u past.
Ook Petrus roept ons op, om geestelijke
offers te brengen.
Wij lezen dat in 1
Petrus 2:5 waar staat:
Dan wordt u ook zelf, als levende stenen,
gebouwd tot een geestelijk huis, tot een
heilig priesterschap, om geestelijke
offers te brengen, die God welgevallig
zijn door Jezus Christus.
Jezus Christus is de uitverkoren en de
kostbare hoeksteen en wij – zijn discipelen

- 3 – vormen samen met Hem een geestelijk
huis.

God heeft een welgevallen aan zulke offers
en dat is iets, wat wij niet moeten vergeten.

Hij de Hoeksteen, offerde Zichzelf door de
eeuwige Geest, en wij zijn geroepen om
samen met Hem een heilige priesterschap
te vormen; priesters die offers brengen,
geestelijke offers.

Ten slotte nog wat geschreven staat in
Psalm 50:23

Nu niet meer, zoals onder het oude
verbond, allerlei stoffelijke offers, maar nu
geestelijke offers.

Door te mopperen of te klagen blokkeren
wij Gods kracht, maar door te danken en
lof te offeren, eren wij God en zal Hij ons
Zijn heil doen zien.

Hebreeën 13:15 noemt in dit verband:
15 Laten wij dan altijd door Hem een
lofoffer brengen aan God, namelijk de
vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.
Deze genade is zo groot, dat wij door Hem
altijd een lofoffer mogen brengen met
datgene, wat uit onze mond komt,, de
vrucht van onze lippen.
Het gaat om de vrucht van onze lippen.
Dit kunnen we niet uit eigen kracht en
daarom staat er ook: Laten we dan altijd
door Hem een lofoffer brengen.
En Petrus schrijft ook in 1:13 om
volkomen te hopen op de genade die ons
gebracht wordt in de openbaring van Jezus
Christus.
Door Hem wordt dit offerleven mogelijk.
Hebr. 13:16 spreekt ook over offers in de
vorm van weldoen en hulpbetoon:
16 En vergeet het weldoen en het
onderlinge hulpbetoon niet, want aan
zulke offers heeft God een welgevallen.

Wie dank offert, zal Mij eren; wie de rechte
weg gaat, zal Ik Gods heil doen zien.

