When a person is not at peace with God, he
has no peace. God is the absolute subject of
reality, so to be at war with God is to be at war
with reality.

Als iemand geen vrede met God heeft, kent hij geen
vrede. God is het absolute onderwerp van de
werkelijkheid; op voet van oorlog zijn met God is dus
in oorlog zijn met de werkelijkheid.
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Peace with God

Vrede met God

Peace offerings are the sacrifices that are shared
by the worshipper and the priesthood. In Leviticus
7, the Torah reiterates the laws of the peace
offerings, adding details about which parts of the
animal are to be retained by the priesthood, who is
fit to eat a peace offering, how quickly the meat
has to be eaten and what to do if not all the meat is
eaten by the deadline. A peace offering could be
eaten by anyone, anywhere, so long as that
person was in a state of ritual purity when he or
she ate it.
The Torah lists several different types of peace
offerings, including votive offerings brought in fulfillment
of vows, freewill offerings and the thanksgiving offering.
The Passover Lamb was also a type of peace offering.
Peace offerings, however, were never brought for
sin. They do not atone or expiate. Instead, the
peace offerings represent relationship, fellowship
and peace between God and man. Eating of the
peace offering was like eating from God's own
table. When a person is not at peace with God, he
has no peace. God is the absolute subject of
reality, so to be at war with God is to be at war with
reality.
Human beings often live unhappy lives as we flee
from pain and pursue pleasure, trying to find
comfort in the material world. A person does not
realize that the reason for his constant angst is
that he does not have peace with God. When a
man does not have peace with God, he cannot
have peace with himself or with others. He rages
at those who tread on his dignity or offend his
pride, and he justifies his own actions at the
expense of relationships with his friends and
family. He uses other people to try to prop up his
fragile ego. He attempts to slake his thirsty soul
with vices and to satisfy his fleshly appetites with
indulgences, but all of it is useless.
Unless we have peace with God, there is no peace.
"'There is no peace for the wicked,' says the LORD"
(Isaiah 48:22). The good news is that there can be
peace with God. The Apostle Paul says, "While we

Dankoffers zijn de offers die door de aanbidder wordt
gedeeld met het priesterschap. In Leviticus 7 herhaalt
de Tora de wetten van het dankoffer, maar voegt het
informatie toe: over welke delen van het dier apart
gehouden worden voor de priesters die een zoenoffer
mogen eten, hoe snel het vlees moet worden gegeten
en wat gedaan moet worden als aan de deadline niet
al het vlees is opgegeten. Een zoenoffer kon door
iedereen worden gegeten, overal, zolang die persoon
in een toestand van rituele reinheid was wanneer hij of
zij het at.
De Tora geeft verschillende soorten vredeoffers,
waaronder gelofte-offers die gebracht werden bij de
vervulling van geloften, vrijwillige offers en het dankoffer.
Het Pascha lam was ook een soort vredeoffer.
Vredeoffers werden echter nooit voor zonden gebracht.
Ze verzoenen niet; noch boeten ze uit. Maar de
vredeoffers zijn uitdrukking van een relatie, van
broederschap en vrede tussen God en de mens. Eten
van het vredeoffer was als eten aan Gods eigen tafel.
Als iemand geen vrede met God heeft, kent hij geen
vrede. God is het absolute onderwerp van de
werkelijkheid; op voet van oorlog zijn met God is dus in
oorlog zijn met de werkelijkheid.
Mensen zijn vaak ongelukkig; terwijl we pijn ontvluchten
en naar plezier streven, proberen we een goed gevoel in
de materiële wereld te vinden. Men beseft niet dat de
reden voor een voortdurende angst daarin ligt dat men
geen vrede met God heeft. Als iemand geen vrede met
God heeft, kan hij geen vrede met zichzelf of met
anderen hebben. Hij vliegt uit tegen degenen die op zijn
waardigheid trappen of zijn hoogmoed beledigen, en hij
rechtvaardigt zijn eigen handelen ten koste van zijn
relaties met vrienden en familie. Hij gebruikt andere
mensen om te proberen zijn kwetsbare ego overeind te
houden. Hij probeert zijn dorstige ziel te lessen met
ondeugden en zijn vleselijke lusten met overdaad te
bevredigen, maar het is allemaal nutteloos.
Tenzij we vrede met God hebben, is er geen vrede.
''Er is geen vrede voor de goddelozen, zegt de HERE"
(Jesaja 48:22). Het goede nieuws is dat er vrede met
God kan zijn. De apostel Paulus zegt: "Terwijl wij [nog
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were [still God's] enemies we were reconciled to
God through the death of His Son" (Romans 5:10).
God wants peace with human beings more than
human beings want peace with one another. That is
why He gave His Son as a sacrifice—a peace
offering between God and man.

steeds Gods] vijanden waren, werden we door de
dood van Zijn Zoon met God verzoend" (Romeinen
5:10). God wil vrede met de mens, meer dan mensen
vrede met elkaar willen. Dat is de reden waarom Hij
Zijn Zoon als offer, een vredeoffer tussen God en de
mens, gaf.

How great is peace! Now I know that peace is
the culmination of all things in this world; but
how do I know that it is to be so in the World to
Come? It is said, [in Isaiah 66:12], "Behold, I
will extend peace to her like a river." The
Rabbis said, "Great is peace, seeing that when
the King Messiah comes, he will publish peace,
as it is said [in Isaiah 52:7], "How beautiful upon
the mountains are the feet of him who brings
good news, who publishes peace." (Leviticus
Rabbah 9:9)

Hoe geweldig is vrede! Nu weet ik dat vrede het
hoogtepunt van alle dingen in deze wereld is; maar
hoe weet ik dat het zo in de toekomstige wereld gaat
zijn? Er is gezegd, [in Jesaja 66:12]: "zie, ik leid tot
haar een rivier van vrede, als een overstromende
beek" (Naardense). De rabbijnen zeiden: "Groot is de
vrede, met het oog op de komst van Messias koning;
hij zal vrede afkondigen, zoals is gezegd [in Jesaja
52:7]," Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van
degene, die goed nieuws brengt, die vrede afkondigt"
(Leviticus Rabba 9:9).
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