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Welkom op deze interactieve reis. Op basis van het boek ‘Het wonder van het kruis’ bieden we je een 
compleet programma, speciaal voor huiskringen en groepen. In zeven weken tijd ga je samen langs elk van 
de zeven momenten waarop het bloed van Jezus vloeide voor ons. Die momenten noemen we de zeven 
wonderen van het kruis. Zo ontdek je elke week een nieuw aspect van wat Jezus voor ons heeft gedaan: 
vergeving, verlossing, reiniging, genezing, bevrijding, verzoening en een heel nieuw leven!

Dit interactieve programma bestaat uit boeiende bijbelstudies, video’s vanuit Jeruzalem, vragen om door 
te spreken, getuigenissen, verdieping, animaties en een gebed. Zo ga je samen met je huiskring of bijbels-
tudiegroep ontdekken wat het bloed van Jezus ons te zeggen heeft.
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Het eerste wonder:
HET WONDER VAN 
VERGEVING
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AANTEKENINGEN:AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 1:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering één gaan we op weg naar het Israël Museum in Jeruzalem waar 
we een grote maquette van Jeruzalem vinden zoals het er in de tijd van Jezus 
moet hebben uitgezien. Op deze plaats horen we waarom de hogepriester op 
Grote Verzoendag zeven keer het bloed van het offerdier moest sprenkelen in 
het heiligste deel van de tempel. 

Vervolgens gaan we naar de Jerusalem Citadel waar jaren geleden de funda-
menten en enkele paleismuren van de burcht van Herodes zijn blootgelegd. 
Een indrukwekkende plek om stil te staan bij de achtergrond van de zeven 
wonderen van het kruis. Hier ontdekken we dat God de regie van Golgotha 
volledig in handen had. 

Hierna bezoeken we de Hof van Gethsemané, waar de meest dramatische 
worsteling in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden: de plaats waar 
Jezus’ zweet als bloeddruppels op de aarde viel. Hier vragen we ons af waar 
Jezus zó bang voor was dat Hij bloed begon te zweten en gaan we op zoek 
naar de betekenis van het eerste wonder van het kruis.

STUDIE: HET WONDER VAN VERGEVING

De laatste week voor zijn sterven kwam Jezus elke nacht naar de Hof van 
Gethsemané om te bidden: ‘Overdag leerde Hij in de tempel, doch de nachten 
bracht Hij buiten door op de berg, Olijfberg genaamd’ (Lucas 21:37). Ook de 
laatste avond, nadat Jezus om ongeveer negen uur ’s avonds met zijn discipelen 
de Paasmaaltijd had beëindigd, vertrok de kleine groep oostwaarts richting 
de Olijfberg. Jezus was in gezelschap van elf discipelen. Judas had tijdens de 
maaltijd de bovenzaal verlaten om zijn meester te verraden.

Jezus’ worsteling
De eerste keer dat Jezus zijn bloed voor je gaf was in de Hof van Gethsemané. 
De Hof was eigenlijk een boomgaard met olijfbomen. Waarschijnlijk had er 
ooit een olijfpers gestaan. Gethsemané betekent namelijk olijfpers, daar waar 
de olijven geperst worden tot ze knappen en het rode vocht tevoorschijn 
komt. Op deze plaats vond de meest dramatische worsteling in de wereldge-
schiedenis plaats: de worsteling van Jezus met jouw zonden.

Toen Jezus in de Hof van Gethsemané aankwam, overviel Hem een wurgende 
angst. Hij wierp zich op de knieën en begon tot God te roepen. De discipelen 
wisten noch begrepen wat er zich deze avond afspeelde in de Hof van Geth-
semané. Ze hadden geen besef van wat Jezus doormaakte. Het was hun 
zoveelste avond die ze met Jezus doorbrachten op de Olijfberg. Verzadigd van 
de late maaltijd viel de één na de ander in slaap. Beroofd van iedere menselijke 
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AANTEKENINGEN:steun werd Jezus dodelijk beangst. Deze worsteling was zo hevig dat zijn 
zweet als bloeddruppels op de aarde viel (Lucas 22:44). De vraag is niet of 
het mogelijk is dat Jezus bloed heeft gezweet. Dit fenomeen staat namelijk 
medisch bekend onder de naam hematidrosis. De werkelijke vraag is: wat heeft 
Jezus zo’n enorme strijd gekost dat Hij bloed begon te zweten?

Hoewel Jezus wist welke helse pijnen Hem in zijn lichaam te wachten stonden, 
was dat niet wat Hem zo’n dodelijke angst bezorgde. Hij vroeg in zijn worste- 
ling niet of zijn Vader Hem de kruisdood wilde besparen. Jezus smeekte God 
niet het kruis, maar ‘de beker’ bij Hem weg te nemen: ‘Vader, indien U wilt, 
neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede’ 
(Lucas 22:42).

De beker van Gods gramschap 
Over welke beker had Jezus het? Waar zag Hij zo vreselijk tegenop dat zijn ziel 
werd overmand door dodelijke angst? Het antwoord op deze vraag vinden 
we bij de profeten uit het Oude Verbond. Jeremia sprak over ‘de beker van 
Gods gramschap’, die door de zonden van de volkeren tot de rand gevuld is 
met Gods toorn. De volken moeten deze beker, die gevuld is met hun eigen 
zonden, zelf leegdrinken. Het gevolg daarvan is dat zij vanaf dat moment 
zullen worden verlaten, gehaat en vervloekt. Deze beker, die voor de volken 
bedoeld was, werd voorgehouden aan Jezus: ‘De Here, de God van Israël, zei 
vervolgens tegen mij: Neem deze beker met wijn uit mijn hand. Hij is tot de 
rand gevuld met mijn toorn. Laat alle volken, naar wie Ik u stuur, uit deze beker 
drinken. Zij zullen eruit drinken en wankelen, dol geworden door de dodelijke 
zwaardstoten waarmee Ik hen zal treffen. Dus nam ik de beker met toorn uit 
de hand van de Here en liet alle volken eruit drinken, elk volk naar wie Hij 
mij had gestuurd. Ik ging naar Jeruzalem en naar de steden van Juda en hun 
koningen en bestuurders dronken uit de beker. Vanaf dat moment werden zij 
daarom verlaten, gehaat en vervloekt, zoals vandaag nog het geval is’ (Jeremia 
25:15-18, HB).

Zo sprak Jezus tot de geestelijke leiders van zijn tijd dat hun levensbekers er 
aan de buitenkant wel mooi opgepoetst uitzagen, maar van binnen waren 
deze, als gevolg van hun zonden, vol dodelijk gif (Matteüs 23:25-26). Ook wij 
zouden onze eigen levensbeker, die tot de rand toe gevuld is met onze eigen 
zonden, leeg moeten drinken met als gevolg dat wij gehaat, vervloekt en 
verlaten zouden worden. Met als eindresultaat de eeuwige dood!

Jezus dronk de beker leeg 
Jezus wist in de Hof van Gethsemané dat Hij hiervoor naar de wereld gekomen 
was. De Man zonder zonde, wiens levensbeker alleen maar gevuld was met 
liefde, vrede, trouw, geduld, vriendelijkheid, mildheid, tederheid, blijdschap 
en zelfbeheersing (Galaten 5:22). Zijn beker zou op 
dat moment gevuld worden met overspel, ontucht, 
vuiligheid, losbandigheid, afgoderij en spiritisme, 
haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, onenigheid, sektarisme, 
jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en al het andere 
dat onze zondige natuur heeft voortgebracht (Galaten 
5:19-21). 

In Gethsemané 
werden jouw en mijn zonden 
samengeperst in die ene beker



© WILKIN VAN DE KAMP • DE LAATSTE 18 UUR • HET WONDER VAN VERGEVING • BLZ. 7

AANTEKENINGEN:In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en mijn zonden, elke perversiteit 
van de wereld, samengeperst in die ene beker. De zonden van de seriever-
krachter, van de onmenselijke dictator Adolf Hitler, door wie zes miljoen Joden 
werden vergast en vermoord, elke wreedheid, lust, haat, onvergevingsge- 
zindheid werd samengeperst in die ene beker. Alle zonden van de hele wereld 
- van Adam tot en met de laatstgeborene - werden geconcentreerd in deze 
ene beker die door Jezus gedronken zou worden.

De zondebok 
De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur was dat wij er ons geen voor-
stelling van kunnen maken, werd in alle delen van zijn goddelijke natuur 
geconfronteerd met alle zonden van ieder mens die reeds geboren was of nog 
geboren zou worden. De zondelast van de hele wereld drukte zo zwaar op 
Hem dat Hij het idee had dat zijn ziel werd samengeperst. De Bijbel zegt dat 
God ‘Hem, die geen zonde gekend heeft, voor ons tot zonde heeft gemaakt, 
opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.’ Een andere vertaling 
zegt: ‘Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft God op Hem de 
zondelast gelegd, om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te 
maken’ (2 Korintiërs 5:21, GN).

Jezus onderging in de Hof van Gethsemané hetzelfde als de zondebok op 
de Grote Verzoendag. De zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. Hij 
maakte zich vrijwillig één met onze zonden! Dit was wat Johannes de Doper 
voorspelde dat zou gaan gebeuren: ‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de 
wereld wegneemt’ (Johannes 1:29).

Zoals de hogepriester zijn handen op het bokje legde en daarmee alle zonden 
van het volk Israël op het dier werden gelegd, zo legde God de zonde van de 
hele wereld op Jezus. Jezus, het vlekkeloos en onberispelijk Lam van God, dat 
de zonde van de hele wereld zou wegnemen. Hiermee ging de 700 jaar oude 
profetie van Jesaja in vervulling: ‘God legde de schuld en zonden van ons allen 
op Hem’ (Jesaja 53:6, HB)!

De kloof 
Op het moment dat Jezus God het hardst nodig had, ontstond er een onover-
brugbare kloof tussen Hem en zijn Vader. Want zonde brengt scheiding tussen 
God en mensen. Zonde doet Gods aangezicht voor ons verborgen zijn (Jesaja 
59:2). Voor Jezus kon geen uitzondering gemaakt worden! God kon niet bij 
Hem zijn. Dit was waar Jezus al die tijd tegenop heeft gezien: geconfronteerd 
te worden met de zonde van de wereld en daardoor gescheiden te worden van 
zijn Vader. Hij, die zonder zonde was, werd tot zonde gemaakt! De Hebreeën-
schrijver zegt: ‘Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen 
onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon 
redden, en Hij is verhoord uit zijn angst’ (Hebreeën 5:7). Als antwoord op Jezus’ 
gebed stuurde God Hem een engel uit de hemel, om Hem kracht te geven 
(Lucas 22:43). Anders zou Jezus het niet gered hebben.

Jezus werd diep geraakt 
Zonde wordt in de Bijbel ‘de angel van de dood’ genoemd (1 Korintiërs 15:56, 
WV). Deze angel drong diep door in Jezus’ ziel, in zijn geest en lichaam. In al 
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AANTEKENINGEN:deze gebieden van zijn zondeloos leven werd Hij geconfronteerd met onze 
zonden. Dit was zo tegennatuurlijk voor Hem! Het was alsof er een film werd 
gedraaid waar Hij middenin zat. Jouw en mijn zonden werden als het ware 
op zijn netvlies geprojecteerd. Met al zijn zintuigen en emoties reageerde Hij 
hierop. Net als toen Hij door satan verzocht werd in de woestijn en deze ook 
toen inspeelde op zijn emoties en zintuigen (Lucas 4). Toen Jezus honger had, 
probeerde satan Hem te verleiden een steen te veranderen in brood. Jezus kon 
het versgebakken brood als het ware ruiken! Vervolgens werd Hij weggevoerd 
naar het dak van de tempel om hier vanaf te springen. Toen hoorde Hij in de 
geest: ‘Toe, spring dan! Laat ons eens zien wie je bent!’ Op deze momenten 
zal Jezus gevoeld hebben hoe de adrenaline door zijn lichaam gierde. Op 
dezelfde wijze werd Jezus in heel zijn wezen geconfronteerd met onze zonden. 
Hij worstelde ook met jouw zonden in zijn lichaam, in zijn ziel en in zijn geest.

Voorproef van de hel 
Jezus’ levensbeker werd gevuld met de zonden van de hele wereld en Hij 
begon deze leeg te drinken. Slok voor slok. De Bijbel zegt dat Hij toen de dood 
gesmaakt heeft (Hebreeën 2:9). Al zijn zintuigen waren hierbij betrokken. Bij 
elke slok proefde Hij onze emoties. Hij proefde de bloeddorstige haat van 
de moordenaar, maar ook de hevige paniek van het slachtoffer. Hij rook het 
bloed dat onschuldig heeft gevloeid en proefde 
de lust. Hij hoorde de angstkreten en zag de 
gevolgen van de macht van de zonde in de hele 
schepping. Hij, die honderd procent zuiver was 
in al zijn emoties, werd geconfronteerd met 
emoties die Hem wezensvreemd waren: angst, 
haat en verlammend verdriet. Wat Jezus hier 
meemaakte, was niets anders dan een voorproef van de hel! Toen Jezus zei: 
‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe’ (Marcus 14:34), gebruikte Marcus 
een Grieks woord voor ‘tot stervens toe’ (thanatos) dat letterlijk betekent: de 
ellendige toestand van de goddelozen in de hel. Dat is wat Jezus meemaakte 
in de Hof van Gethsemané. Alle duivelse machten, overheden en krachten 
kwamen op Jezus af om Hem te bespotten, aan te klagen, te veroordelen en te 
pijnigen. Maar Jezus ging liever naar de hel voor jou dan naar de hemel zonder 
jou! 

ECHT GEBEURD

Jan werd in 1952 geboren in het naoorlogse Rotterdam. De kleine Jan speelde 
zelfs nog op de puinhopen van het verwoestende bombardement van mei 
1940. Het kenmerkte het gezin waarin hij opgroeide. Niet meer terugkijken, 
niet zeuren, maar een bestaan opbouwen! Daar kwam weinig emotie of gevoel 
bij kijken. Jan leefde het leven dat zijn ouders voor hem op het oog hadden. 
Terugkijkend waardeert hij het harde werk van zijn ouders, maar het liet wel 
zijn sporen na. 

Jezus ging liever naar de hel voor jou, 
dan naar de hemel zonder jou!  
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AANTEKENINGEN:‘Ook ik ben lang niet altijd een goede vader en echtgenoot geweest. Ik heb 
tientallen jaren geleden onder chronische hoofdpijnen en maagproblemen, 
maar toen ik naar mijn ouders de weg van vergeving ben gegaan en op mijn 
beurt aan mijn vrouw en mijn kinderen vergeving heb gevraagd én kreeg, 
kwam daar vrijwel direct een einde aan. Daarna ben ik door een lang proces 
gegaan, waarin ik onder andere mocht leren dat ik Gods liefde en genade niet 
hoefde te verdienen door altijd maar op mijn tenen te lopen en goed mijn 
best te doen. Dat plaatste mij in een nieuwe ruimte. Ruimte voor mijn ziel om 
verder te groeien.

Als je kunt ontvangen wat Jezus voor jou heeft gedaan, dan ben je er. Dan 
heb je toegang tot de Vader, tot je Schepper die een plan met je heeft. Dat 
offer moet je aanvaarden om werkelijk vrij te worden. Gods onvoorwaardelijke 
liefde en genade zijn beschikbaar omdat Jezus bereid was de weg te gaan, en 
omdat God de Vader bereid was om zijn Zoon op te offeren. Op dat fundament 
kun je je leven bouwen.’

OM OVER NA TE DENKEN

 y Waarom is het belangrijk om stil te staan bij wat Jezus voor je heeft gedaan 
(Hebreeën 12:3)?

 y Waar was Jezus zo bang voor dat Hij bloed begon te zweten? 
 y Kun je uitleggen op welke manier Jezus de dood gesmaakt heeft  
(Hebreeën 2:9)?

 y Met welke zonden kan een levensbeker gevuld zijn?
 y Als je in jouw eigen levensbeker kijkt, wat zie je dan?

GEBED

Vader in de hemel,

Ik weet dat U mijn leven kent. Ik weet dat ik vergeving van mijn zonden nodig 
heb om mijn relatie met U te herstellen. Ik geloof in het offer dat Jezus ook voor 
mij heeft gebracht. Dank U Jezus, dat U mijn levensbeker vol zonde leeg wilde 

drinken. Ik ben mij bewust van al mijn zonden en geef mijn levensbeker aan U. Ik 
aanvaard dat U mijn zonden hebt gedragen en voor mij bent gestorven, zodat ik 

verlost zal worden. Dank U wel voor dit offer.
Dank U wel dat U de beker hebt leeggedronken in mijn plaats en dat ik mag 

ervaren dat al mijn zonden worden vergeven en van mij worden weggenomen. 
Dank U wel dat ik in geloof de beker van verlossing in ontvangst mag nemen.

Amen
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AANTEKENINGEN:
VERDIEPING

De beker van Gods gramschap is voor jou de beker van verlossing (bevrijding) 
geworden! Daarom gaf Jezus, vlak voor zijn worsteling in Gethsemané, aan het 
Paasfeest een nieuwe betekenis. Hij nam een beker en zei: ‘Drinkt allen daaruit. 
Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot 
vergeving van zonden’ (Matteüs 26:27-28).

Jezus nodigt jou uit om uit zijn beker van verlossing en bevrijding te drinken, 
tot vergeving van je zonden. Dit is het eerste wonder van het kruis: ‘Als wij 
onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te 
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Johannes 1:9). Dit is 
het hart van het evangelie: ‘Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven 
om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons 
daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade’ (Efeziërs 1:7, HB).

De kracht van zonde belijden
God verlangt ernaar om onze zonden te vergeven. Psalm 86:5 zegt: ‘Want U, o 
Here, bent goed en gaarne vergevend!’ God houdt echt oneindig veel van je 
en heeft hemel en aarde bewogen om zijn relatie met jou te herstellen. Zijn 
vergeving kent geen grenzen. Wat er ook is gebeurd, waar je ook vandaan 
komt, hoe ernstig of hoe vaak je ook gezondigd hebt: God staat klaar om 
jou als zijn kind in zijn armen te nemen en je zonden te vergeven. Waarom? 
Omdat Gods hart vol liefde voor jou is. Hij is diep bewogen met wat je hebt 
meegemaakt. Hij wil betrokken zijn bij alles wat je bezighoudt. Zijn onvoor-
waardelijke liefde voor jou is de grootste kracht in de hemel en op de aarde. 
Iedere keer wordt Gods bovennatuurlijke kracht vrijgezet als wij Hem en elkaar 
onze zonden belijden. Als er vergeving is, zal er genezing zijn (Jakobus 5:16). In 
zijn vergeving is God barmhartig, royaal en koninklijk!

Mens zonder geheimen
Wie blijft leven met geheimen mist de zegen die God zo graag wil geven. De 
Bijbel zegt: ‘Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar 
wie ze belijdt en nalaat vindt ontferming’ (Spreuken 28:13). Jesaja zegt dat 
verborgen zonden een onvermijdelijke scheiding veroorzaken tussen God en 
mensen. Hij roept het volk Israël toe: ‘Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver 
genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat Hij doof is? Nee, het ligt 
aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn 
jullie zonden die God beletten je te horen!’ (Jesaja 59:1-2, GN). Als jij je zonden 
verborgen houdt, belemmert dit jouw gebeden. God hoort je wel bidden, 
maar kan je gebeden niet verhoren omdat dit niet goed voor je zou zijn. Hij wil 
niet dat jij met je zondelast blijft rondlopen. Liefdevol wacht Hij totdat jij met 
je hoofd tegen de muur van zonde aanloopt en je zonden gaat belijden. Alleen 
dan kan Hij zijn liefde en genade over je uitstorten en zal er een doorbraak in 
je leven komen.
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AANTEKENINGEN:Nooit meer onverschillig
Het is verbazingwekkend en niet te meten hoeveel Hij van je houdt. Door iets 
te begrijpen van wat Jezus voor jou in de Hof van Gethsemané heeft doorstaan, 
zou je een begin kunnen maken met Gods liefde voor jou te peilen. Hierna zul 
je nooit meer onverschillig staan ten opzichte van zelfs maar de kleinste zonde 
in je leven. In plaats van spijt te hebben over je zonden (en de gevolgen die 
dit voor jou persoonlijk heeft), zal goddelijk berouw je hart vervullen (oprecht 
verdriet om het leed en het verdriet dat je God en mensen hebt aangedaan). 
Zet daarom de eerste stap en geef je levensbeker met al je zonden aan Jezus. 
Het is al volbracht! Jezus heeft jouw levensbeker slok voor slok leeggedronken. 
Als je gelooft dat Hij dit voor jou heeft gedaan, zul je het wonder van vergeving 
ontvangen. Je levensbeker aan Jezus geven is niets anders dan je zonden aan 
Hem belijden.

BEKIJK ANIMATIE 1: 
Het wonder van vergeving

In Gethsemané wist Jezus dat, als Hij de beker - gevuld met onze zonden - 
in onze plaats zou leegdrinken, Hij met onze zonde tot zonde gemaakt zou 
worden. Bij elke slok proefde Hij onze haat, angst, paniek, lust, zonde en dood. 
Jezus deed dit om ons te redden. Het mooiste dat we Hem kunnen geven 
is onze levensbeker gevuld met onze zonden. Dan is Jezus niet voor niets 
gestorven.

GEBED

Here Jezus,

Dank U wel dat U God hebt toegestaan om al mijn zonden op U te leggen. U werd 
met mijn zonden tot zonde gemaakt. Vader, dank U wel dat ik mag ervaren dat 
al mijn zonden zijn vergeven en van mij zijn weggenomen. Dank U wel dat mijn 

hart wordt gereinigd door het bloed van de Here Jezus. Dank U wel dat ik nu, 
verlost van mijn zonden, tot U mag komen en met U mag leven. Ik dank U voor dit 

wonder van het kruis. In geloof neem ik dit wonder aan.

Amen
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AANTEKENINGEN:

Niet eerder verscheen een boek 
waarin de laatste achttien uur vóór 
Jezus’ sterven (inclusief de kruisiging) 
zo indringend werd beschreven als in 
dit boek. Als lezer word je op indruk-
wekkende wijze meegevoerd naar de 
zeven momenten waarop het bloed 
van Jezus vloeide, waardoor de zeven 
wonderen van het kruis in jouw leven 
kunnen plaatsvinden.

Bij ‘Het wonder van het kruis’ is een prentenboek gemaakt met adembene- 
mende illustraties van Glenn van der Mull. Dit prentenboek is op een bijzonde-
re manier tot stand gekomen. Alle personen die in dit boek zijn gefotografeerd 
hebben een bijzonder verhaal. Hun biografie is daarom ook in dit boek opge-
nomen. Dat maakt het tot een heel persoonlijk boek waarin het lijden van de 
Here Jezus een extra dimensie krijgt.

HET WONDER  
VAN HET KRUIS
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 330 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 17,95

DE ZEVEN  
WONDEREN
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Geïllustreerd door: Glenn van der Mull
Omvang: 168 pagina’s
Uitvoering: Hardcover prentenboek

€ 27,95
€ 19,95

BOEKENTIPS



Het tweede wonder:
HET WONDER VAN 
VERLOSSING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 2:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering twee blijven we nog even in de Hof van Gethsemané. Hier werd 
Jezus door Judas verraden met een kus en vond het meest spectaculaire 
moment in de laatste achttien uur vóór Jezus’ sterven plaats. 

Sommige mensen denken dat Jezus uiteindelijk slachtoffer is geworden van 
zijn succes. Maar dat is niet het geval. Ze hebben Jezus niet vermoord. De 
Joodse leiders en de Romeinse soldaten waren niet eens in staat om Jezus 
gevangen te nemen. Hij had de regie volledig in handen. Jezus gaf zijn leven 
vrijwillig, omdat Hij van ons houdt. 

Vervolgens dalen we drie meter af onder de straatoppervlakte en gaan we 
2.000 jaar terug in de tijd, op zoek naar imposante overblijfselen van het paleis 
van hogepriester Annas. Hier proberen we zo dicht mogelijk bij de plaats te 
komen waar Jezus voor de eerste keer werd verhoord en tot bloedens toe 
werd mishandeld, om te ontdekken wat het tweede wonder van het kruis voor 
ons betekent.

STUDIE: HET WONDER VAN VERLOSSING

Voor Judas, die Jezus zou verraden, was het niet moeilijk om Jezus te vinden. 
Hij wist dat Jezus waarschijnlijk weer de nacht zou doorbrengen in de Hof van 
Gethsemané. De vorige nachten was hij er immers zelf bij geweest (Johannes 
18:2). Rond middernacht ging hij met een afdeling Romeinse soldaten en 
tempelsoldaten op weg naar de Olijfberg. Ze hadden fakkels, lantaarns en 
wapens bij zich.

‘Ik ben!’ 
Op deze dramatische avond gebeurde iets wat je merkwaardig genoeg in 
geen enkele Jezusfilm terugziet. Ruim tweehonderd soldaten, overpriesters en 
oudsten kwamen op Jezus af om Hem gevangen te nemen. Terwijl de discipelen 
uit angst een stap naar achteren deden, stapte Jezus naar voren en vroeg: ‘Wie 
zoeken jullie?’ Als Jezus een vraag stelt is dat niet omdat Hij het antwoord niet 
weet, maar doet Hij dit omdat Hij wil dat wij iets gaan ontdekken. De soldaten 
antwoordden: ‘Jezus van Nazareth.’ Wat er toen gebeurde is ongelooflijk. Jezus 
antwoordde met slechts twee woorden: ‘Ik ben!’ Op dat moment deinsden alle 
tweehonderd soldaten, overpriesters en oudsten met hun dienaren achteruit 
en klapten allemaal tegelijk tegen de grond. Er brak totale chaos uit. Ze vielen 
over elkaar heen. Er was overal vuur en complete verwarring. Ze konden Jezus 
niet gevangen nemen.

De bovennatuurlijke kracht zat in het antwoord dat Jezus gaf. Letterlijk zei 
Hij: ego eimi. Het zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan 
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AANTEKENINGEN:Mozes bij de brandende braamstruik: ‘Ik ben die Ik ben’ (Exodus 3:14). Jezus 
maakte duidelijk dat Hij één was met zijn Vader in de hemel, die Hem verheer-
lijkte door zijn kracht te tonen aan de machthebbers van deze aarde. Zoals 
Mozes niet dichter bij de brandende braamstruik mocht komen, zo konden de 
soldaten niet dichter bij Jezus komen. Voordat Hij gevangen werd genomen, 
sprak Jezus deze woorden: ‘Niemand neemt mijn leven, Ik geef het zelf. Ik 
ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen - dat is de opdracht 
die Ik van mijn Vader heb gekregen’ (Johannes 10:18). Ze hebben Jezus niet 
vermoord. Ze konden Hem niet eens gevangen nemen. Niet Judas, maar Jezus 
zelf, als Hogepriester, bracht het Lam naar het altaar. Hij gaf zijn leven vrijwillig. 
Omdat Hij van jou houdt.

Zo is God! 
Op dat moment greep Petrus zijn kans. Hij had zich goed voorbereid en 
droeg een kort zwaard onder zijn kleding. Hij deed een uitval naar degene 
die voor hem stond. Het blijkt Malchus te zijn, een persoonlijke slaaf van de 
hogepriester. Nog helemaal beduusd 
over wat hem was overkomen krabbelde 
Malchus overeind en zag hij Petrus met 
het zwaard op zich afkomen. Petrus 
haalde uit. Malchus wist nog te bukken. 
Hij schreeuwde het uit. Zijn oor viel op 
de grond. Het bloed gutste uit zijn hoofd. 
Maar wat deed Jezus in deze chaotische nacht? Jezus bestrafte Petrus en droeg 
hem op het zwaard weg te doen. Hij zei: ‘Denk je soms dat Ik mijn Vader niet 
te hulp zou kunnen roepen? Als Ik Hem erom vroeg, zou Hij me onmiddellijk 
meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking stellen’ (Matteüs 26:53). 
Jezus raapte het oor op en deed een scheppingswonder. Op wonderlijke wijze 
plaatste Hij het oor weer aan het hoofd van de slaaf van de hogepriester. Zo 
stuurde Jezus Malchus met een persoonlijk getuigenis terug naar Kajafas, die 
Jezus uit de weg wilde ruimen, om hem te vertellen wat Jezus voor hem had 
gedaan. Zo is Jezus. Zo is God. Jezus strekte zijn bebloede handen naar voren, 
zodat ze Hem gevangen konden nemen.

Voor Annas 
De soldaten brachten Jezus eerst naar hogepriester Annas omdat de leden 
van de Hoge Raad voor het vellen van een doodvonnis officieel twee zittingen 
nodig hadden. Na een nacht zonder slaap en de gigantische geestelijke 
strijd in zijn worsteling tegen de zonde moet Jezus doodop zijn geweest. De 
ondervraging van Annas concentreerde zich op twee punten: Jezus’ discipelen 
en zijn leer. Jezus ging echter niet in op de vraag naar zijn discipelen. Zou Hij 
vertellen dat één van hen Hem verraden had, dat alle anderen gevlucht waren 
en dat Petrus op het punt stond om Hem te verloochenen? Nee, Jezus nam zijn 
discipelen in bescherming door te zwijgen.

Toen zei Jezus plotseling: ‘Waarom ondervraagt u Mij eigenlijk? Er zijn genoeg 
mensen die Mij hebben gehoord.’ Hij wees op een paar aanwezigen, waarschijn- 
lijk Joodse tempelsoldaten die ter bewaking aanwezig waren, en zei: ‘Vraag 
het aan hen. Zij kunnen u precies vertellen wat Ik gezegd heb.’ Dit werd Jezus 
niet in dank afgenomen. Eén van de door Jezus aangewezen soldaten gaf Hem 

Ze hebben Jezus niet vermoord. 
Ze konden Hem niet eens gevangen nemen.
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AANTEKENINGEN:een klap in het gezicht, mogelijk met een stok en zei: ‘Zo wordt niet tegen de 
hogepriester gesproken!’ Dit was de eerste, maar niet de laatste keer dat Jezus 
zonder reden geslagen werd. Jezus antwoordde: ‘Als Ik iets fout heb gezegd, 
vertel het Mij dan. Maar als Ik gelijk heb, waarom slaat u Mij dan?’ De soldaat 
zweeg. Annas zag dat zijn verhoor was mislukt. Het leverde hem weinig plezier 
op. Hij liet Jezus opnieuw binden en zond Hem naar hogepriester Kajafas, die 
inmiddels de Hoge Raad bij elkaar had geroepen.

Vals beschuldigd
Jezus was onschuldig. Waarom liet Hij zich in het paleis van Annas vals 
beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen? In de vorige aflevering van 
‘De zeven wonderen in Jeruzalem’ is duidelijk geworden dat Jezus in onze 
plaats onze levensbeker gevuld met onze zonden heeft leeggedronken. Op 
dezelfde wijze liet Jezus zich in het paleis van hogepriester Annas in onze 
plaats vals beschuldigen. We weten immers dat de duivel ons altijd aanklaagt, 
ook al heeft God ons onze zonden vergeven. De boze zal ons altijd aanklagen, 
zodat we ons altijd schuldig blijven voelen. Telkens weer probeert hij ons tot 
zonde te verleiden, om ons daarna te beschuldigen dat we gezondigd hebben.

Schuldgevoelens 
Veel mensen gaan gebukt onder schuldgevoelens. Ze worden achtervolgd 
door misstappen en zonden uit het verleden. Misschien voel jij je ook schuldig, 
ook al weet je met je verstand dat je zonden zijn vergeven. Je ervaart het 
wonder van vergeving ten dele, omdat je telkens weer wordt aangeklaagd. Je 
worstelt en doet je uiterste best om te overleven in plaats van te leven. Hoe is 
dit mogelijk? Hoe kan het dat je nog steeds wordt aangeklaagd? 

Het antwoord op deze vragen is dat Jezus niet alleen jouw zonden van je heeft 
afgenomen, maar ook elke aanklacht van de boze heeft uitgewist. Dit zijn twee 
verschillende dingen. Het zijn niet je zonden die aan het kruis zijn genageld, 
maar het bewijsstuk dat tegen je getuigt. Je strafblad dat je schuldig verklaart 
en je veroordeelt. De Bijbel zegt het zo: ‘U was dood door uw ongehoor-
zaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft 
God u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. 
God heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde (de lijst met regels waaraan 
we ons niet hebben gehouden) verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd 
door het aan het kruis te slaan. Op die manier ontnam God de duivel en zijn 
trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en 
daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen 
zijn’ (Kolossenzen 2:13-15, HB).

Verlost van de aanklacht 
Jezus was onschuldig, maar Hij liet zich zonder zich te verdedigen vals 
beschuldigen en tot bloedens toe mishandelen, zodat wij verlost zouden 
worden van elke aanklacht van de duivel. De Bijbel leert dat de duivel ons dag 
en nacht aanklaagt voor God: ‘Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: 
‘Eindelijk is het zover. God heeft de bevrijding gebracht. Hij heeft zijn macht 
gebruikt om zijn Koninkrijk te vestigen. Zijn Christus heeft hier nu het gezag. 
De aanklager, die onze broeders dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is 
uit de hemel gegooid. Onze broeders hebben hem overwonnen, doordat het 
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AANTEKENINGEN:Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en doordat zij daar in hun spreken 
van hebben getuigd. Zij waren bereid hun leven ervoor te geven’’ (Openbaring 
12:10-11, HB).

Toen Jezus aan het kruis werd genageld, werd jouw strafblad aan het kruis 
geslagen en vernietigd. Want elke aanklacht van de boze en het schuldgevoel 
dat hieruit voortkomt heeft Jezus tijdens de mishandelingen op zich laten 
neerkomen. Dit betekent dat de duivel geen recht meer heeft om jou aan 
te klagen. Jij bent van elke schuld vrijgesproken. Een andere vertaling zegt: 
‘God heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, 
uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich 
ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande 
gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd’ (Kolossenzen 2:14-15, NBV).

Jouw strafblad uitgewist
God heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus een streep gehaald 
door het strafblad uit het verleden dat tegen jou getuigde, zodat 
de duivelse aanklager geen enkele macht meer over jou heeft. 
Dat is pas vrijheid! In de juridische wereld wordt de aangeklaagde 
zonder bewijslast direct vrijgesproken. Dat is wat Jezus voor jou 
heeft gedaan: door jouw zonden op zich te nemen en door in 
jouw plaats de straf te dragen heeft Hij jou voor honderd procent 
verlost van elke aanklacht, waardoor jij nu vrij van schuld voor 
God kunt staan.

ECHT GEBEURD

Tiara kwam naar een van onze conferenties en schreef ons: ‘Wat was het voor 
mij bevrijdend om te horen dat Jezus geen slachtoffer was van alles wat Hem 
overkwam, maar dat Hij zijn leven vrijwillig voor mij heeft gegeven. Zijn liefde 
voor mij was zo overweldigend. Ik vond het altijd zo moeilijk om met het lijden 
van Jezus bezig te zijn. Het verwarde me enorm. Ik was al begonnen met lezen 
in het boek ‘Het wonder van het kruis’, maar het viel me zo zwaar dat ik het 
steeds weer uitstelde.

Na de conferentie heb ik het boek weer uit de kast gepakt. Wat een verschil! 
Ik kan het nu lezen met een dankbaar hart. Dat alleen is al bevrijdend, maar 
ik merk dat ik het nu ook in mijn hart kan ontvangen. Alles wat Jezus voor mij 
heeft gedaan … ik sta er helemaal anders in nu. Ik ben nog best een begin-
neling, maar ik groei heel snel. Het is mijn diepste wens om ook echt actief te 
geloven en een diepe relatie met God te ontwikkelen. Wat is Hij groot en goed!’

De duivel heeft geen recht 
om je aan te klagen 
omdat jij van elke schuld 
bent vrijgesproken.
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AANTEKENINGEN:
OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Wat bedoelt de Bijbel met de uitspraak dat het bewijsstuk dat tegen ons 
getuigde aan het kruis is genageld (Kolossenzen 2:14)?

 y Waarom heeft de boze geen recht meer om je aan te klagen?
 y In welke gebieden heb jij het idee herhaaldelijk aangeklaagd te worden 
door de boze?

 y Welke aanklachten in jouw leven zijn/kunnen worden verstomd door het 
bloed van Jezus?

 y Wat betekent het voor jou dat God jou in Christus heeft vrijgesproken?

GEBED

Vader in de hemel,

Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden aan het kruis hebt genageld 
en uitgewist. Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen, want 
Jezus heeft mijn straf gedragen. Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk 

van schuld en schaamte. Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn 
getuigenis moet de aanklager nu en voor altijd zwijgen. Dank U wel Vader,  

dat ik verlost ben van de aanklacht van de boze en dat U mij aanvaardt  
als uw geliefde kind.

Amen

VERDIEPING

Je bent door God vrijgesproken
Gods genade is zo overweldigend dat Hij jou vergeving van je zonden aanbiedt 
en vrijspraak van zijn oordeel over jouw zonden. Waarom? Omdat Jezus jouw 
zonden én Gods oordeel over jouw zonden op zich heeft genomen, zoals Jesaja 
honderden jaren eerder profeteerde: ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was 
op Hem’ (Jesaja 53:5). Jezus stierf in jouw plaats aan het kruis. Aan het kruis 
heeft Hij zich één gemaakt met jou en jouw zonden. Nu mag jij door je schuld- 
en geloofsbelijdenis je eenmaken met Hem. Hoe? Door in geloof uit te spreken 
dat Jezus in jouw plaats is gekruisigd en gestorven. Dan mag je het wonder 
beleven dat God al je zonden van je wegneemt en dat Hij je vrijspreekt van 
elke aanklacht en schuld. Je mag nu opstaan in een nieuw leven met Jezus, 
omdat God jou in eenheid met Christus heeft goedgekeurd en aanvaard als 
zijn geliefde kind. 
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AANTEKENINGEN:God zal je nooit meer veroordelen
God zal je nooit meer straffen of veroordelen omdat Jezus al jouw zonden én 
Gods oordeel over je zonden op zich heeft genomen. Daarom roept Paulus het 
uit: ‘Wie één zijn met Christus Jezus, worden niet meer veroordeeld!’ (Romeinen 
8:1, GN). Als jij je zonden belijdt en gelooft dat je met Jezus bent gestorven en 
opgestaan, word je door het wonder van het kruis vergeven én vrijgesproken. 
Jezus belooft: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: wie luistert naar wat Ik zeg en Hem 
gelooft die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen 
oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven’ (Johannes 
5:24). Jezus heeft gesproken. Je hoeft jezelf niet meer te veroordelen en je 
hoeft je niet meer te laten veroordelen. Je bent in Christus vrijgesproken. Jezus 
kreeg wat jij verdiende: de doodstraf. In ruil daarvoor krijg jij wat Hij verdiende: 
vrijspraak en Gods eeuwige liefde. Jezus stierf jouw dood om jou zijn leven te 
geven. Dat is Gods buitensporige genade. In Christus ben je meer geliefd en 
geaccepteerd door God dan je ooit had durven dromen. 

‘Zal God, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van 
ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? Wie zal Gods 
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen?’ 
(Romeinen 8:32-34, NBV).

‘Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de 
vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus 
Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21, NBV).

Voor de rechterstoel wacht je beloning
Wat je in het vooruitzicht hebt is zoveel beter dan wat achter je ligt. Paulus 
schrijft twee keer dat de volgelingen van Jezus aan het einde van de tijd 
niet voor ‘de rechterstoel van Christus’ verschijnen om veroordeeld maar om 
beloond te worden (Romeinen 14:10-12 en 2 Korintiërs 5:10). De rechterstoel 
van Christus is niet iets om bang voor te zijn, maar om naar uit te zien. We 
mogen met vrijmoedigheid voor de rechterstoel verschijnen, want de rech-
terstoel is voor ons een genadetroon. Het concept van de rechterstoel - in 
het Grieks bema genoemd - komt voort uit de oude Olympische Spelen. De 
bema-zetel was een hoog platform naast de finishlijn waar de atleten geëerd 
en onderscheiden werden. De rechterstoel is niets minder dan het erepodium 
van Christus waar de volgelingen van Jezus als winnaars verschijnen om hun 
beloning te ontvangen: de lauwerkrans van het eeuwige leven (Jakobus 1:12).

BEKIJK ANIMATIE 2: 
Het wonder van verlossing

De soldaten kwamen om Jezus gevangen te nemen. In het huis van hogepriester 
Annas wordt Jezus tot bloedens toe mishandeld. Jezus was onschuldig, 
maar liet zich zonder zich te verdedigen in onze plaats vals beschuldigen en 
mishandelen. Door het bloed van Jezus en op grond van ons getuigenis moet 
de duivel, die ons aanklaagt, voor altijd verstommen.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel dat Jezus in mijn plaats vals is beschuldigd. 
Ik geloof dat U mijn strafblad met al mijn zonden 

aan het kruis hebt genageld en uitgewist. 
Nu heeft de duivel niet langer het recht om mij aan te klagen. 

Ik hoef niet langer gebukt te gaan onder het juk van schuld en schaamte. 
Door het bloed van het Lam en door het woord van mijn getuigenis 

moet de aanklager voor altijd zwijgen. 
Al mijn zonden zijn door U vergeven. 

Dank U wel, Vader, dat ik door het wonder van het kruis 
ben vrijgesproken en dat U mij aanvaardt als uw geliefde kind. 

Amen

BOEKENTIPS

Het wonder van verlossing vormt de 
basis van onze relatie met God. Het is al- 
tijd Gods bedoeling geweest om ons 
als zijn kinderen aan te nemen. Hij 
had al een droom voor deze wereld 
voordat Hij begon met de schepping. 
Een droom waarin jij een belangrijke 
rol speelt. Over deze droom hebben 
we een prachtige glossy gemaakt, 
zodat Gods droom ook door middel 
van beelden tot leven komt.

DE DROOM VAN GOD
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Illustraties: Glenn van der Mull
Omvang: 112 pagina’s
Uitvoering: Glossy 
Prijs: € 7,95



Het derde wonder:
HET WONDER VAN 
REINIGING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 3:
De zeven wonderen in Jeruzalem

Er zijn niet veel plaatsen in Jeruzalem waarvan we kunnen zeggen: hier heeft 
Jezus echt gelopen. In aflevering drie voert een bijzondere trap - in het Engels 
The Caiaphas Steps geheten - ons naar de plek waarvan veel archeologen 
geloven dat hier het paleis van hogepriester Kajafas heeft gestaan. We weten 
vrijwel zeker dat Jezus hier gelopen heeft. 

Geboeid door Romeinse soldaten liep Hij deze vrij steile trap omhoog. Je kunt 
de zwaarden tegen de stenen trap nog horen kletteren. Aan het einde van deze 
trap kwam Jezus bij de poort van het paleis. Onder de binnenplaats, uitge-
houwen in de rotsbodem, bevindt zich een ruimte die vroeger een openbare 
gevangenis was. Het is mogelijk dat Jezus na zijn veroordeling door de Hoge 
Raad hier in arrest is gehouden om de volgende morgen vroeg naar Pontius 
Pilatus gevoerd te worden. 

We komen zo dicht mogelijk bij de plaats waar Jezus voor de tweede keer 
verhoord werd, waar Hij opnieuw werd aangeklaagd en wederom tot bloedens 
toe werd mishandeld. Op deze plek gaan we op zoek naar het derde wonder 
van het kruis.

STUDIE: HET WONDER VAN REINIGING

Toen Annas zag dat zijn verhoor mislukt was liet hij Jezus opnieuw binden 
en stuurde Hem naar hogepriester Kajafas, die inmiddels de Hoge Raad bij 
elkaar had geroepen om Jezus ter dood te veroordelen. De Hoge Raad was 
het hoogste rechtscollege in Israël. Het bestond uit 72 personen van wie de 
meesten lid waren van de twee belangrijkste religieuze groeperingen van die 
tijd: de Sadduceeën en de Farizeeën. 

De Sadduceeën
Tot de Sadduceeën behoorden de edelen en de opperpriesters die de tempel 
en de eredienst beheersten. Het waren rijke, ontwikkelde mannen en stonden 
op goede voet met de Romeinse overheid, maar waren niet populair bij het 
volk. Zij hadden niets op met de rondreizende timmerman, die hen voorhield 
dat hoeren en tollenaars hen voor zouden gaan in Gods Koninkrijk (Matteüs 
21:31). 

De Farizeeën
De Farizeeën vormden oorspronkelijk een ‘opwekkingsbeweging’, maar waren 
vervallen tot een huichelachtige beweging van leiders die met hun vroomheid 
te koop liepen door hun gebedsriemen breed en hun kwasten groot te maken 
om maar op te vallen. Het waren de Farizeeën die uitmaakten wie waardig 
genoeg was om tot de synagoge te worden toegelaten. Jezus vergeleek 
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AANTEKENINGEN:

hen met witte graven: van buiten schoon, maar van binnen vol met doods-
beenderen (Matteüs 23:27).

Voor Kajafas en de Hoge Raad
Normaal kwam de Hoge Raad samen in de zogenaamde liskat hachasid (‘de 
kamer van de vrome’) in één van de gebouwen in de tempel. Omdat deze 
kamer ’s nachts niet toegankelijk was, werd Jezus naar het paleis van Kajafas 
gebracht. Het proces was één grote schijnvertoning. Dat Jezus zou sterven 
stond van tevoren al vast.

Er werden snel enkele aanklagers opgetrommeld. De getuigen die Jezus 
aanklaagden waren vals en spraken elkaar tegen. Er werd geen onderzoek 
verricht naar de juistheid van hun beweringen en er werd ook verdediging 
toegestaan. Uiteindelijk werden twee mannen gevonden die een 
‘godslasterlijke’ uitspraak van Jezus naar voren brachten. Jezus zou de tempel, 
de woonplaats van God, hebben aangevallen. 

Bespot, bespuugd en geslagen
Met instemming van de Hoge Raad werd Jezus in het gezicht gespuugd. Dit 
was in het Midden Oosten de ergste vorm van verachting en belediging. Ze 
deden een doek om Jezus’ gezicht, beukten erop los tot bloedens toe en 
vroegen Hem daarna te profeteren wie Hem in het gezicht geslagen had. Jezus 
werd beschimpt, bespot en belasterd. Eeuwen tevoren profeteerde Jesaja over 
Jezus: ‘Gewillig liet Hij zich mishandelen, geen woord kwam over zijn lippen. 
Hij hield zich stil, als een lam op weg naar de slachtbank, als een schaap onder 
de handen van scheerders’ (Jesaja 53:7, GN).

Na een nacht zonder slaap en de gigantische strijd in zijn worsteling met de 
zonde, moet Jezus doodop zijn geweest. Het lijden zou alleen nog maar erger 
worden. Zoals voorspeld was door Jesaja: ‘Mijn rug heb Ik gegeven aan wie Mij 
sloegen; en mijn wangen aan wie Mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb Ik 
niet verborgen voor smadelijk speeksel’ (Jesaja 50:6).

‘Hij moet dood!’
Kajafas bezwoer Jezus om de waarheid te spreken. Onder ede wilde hij een 
antwoord op de volgende vraag: ‘Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God?’ 
Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Straks zult u de Mensenzoon 
zien zitten aan de rechterhand van God. U zult Hem ook zien 
terugkomen op de wolken aan de hemel’ (Matteüs 26:64, HB). 
Kajafas ontplofte van woede. Hij verscheurde zijn kleren en 
schreeuwde: ‘Hij lastert God! Hebben we nu nog getuigen 
nodig? U hebt allemaal gehoord wat Hij zei! Wat doen we met 
Hem?’ De mannen van de Hoge Raad schreeuwden: ‘Hij moet 
ter dood gebracht worden!’

Je geweten klaagt je aan
Voor de derde keer viel het bloed van Jezus op de aarde. En dat heeft een 
bijzondere betekenis. Zoveel christenen weten dat God hun zonden vergeven 
heeft. Zij geloven ook dat de aanklacht van de boze in hun leven moet 
verstommen, maar toch blijven ze met schuldgevoelens rondlopen. Hoe is 
dit mogelijk? Wel, het is niet alleen de boze die jou aanklaagt. Ook je eigen 

Zoveel christenen blijven met 
schuldgevoelens rondlopen. 
Hoe is dit mogelijk?
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AANTEKENINGEN:geweten klaagt je van binnenuit aan, waardoor jij je schuldig voelt. Zo zei 
koning David in Psalm 51:5: ‘Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij 
voortdurend voor ogen.’

Zonder dat David het wilde, zag hij steeds weer in gedachten voor zich hoe hij 
met Bathseba overspel pleegde en hoe hij haar man Uria de dood instuurde. 
Hier was geen sprake van een aanklacht van de boze. Het was Davids veront- 
reinigde geweten dat hem aanklaagde. Daarom riep David het uit naar God: 
‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak mijn hart zuiver 
en mijn geest standvastig’ (Psalm 51:11-13).

Wat is je geweten?
Het bloed van Jezus vergeeft al je zonden, verlost je van de aanklacht van de 
boze en reinigt bovendien je geweten dat jou van binnenuit aanklaagt: ‘Zijn 
bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden dat op 
de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen’ (Hebreeën 9:14, GN). 

Maar wat is je geweten eigenlijk? Het Griekse woord suneidesis betekent 
‘samen met iemand anders weten’. God heeft je een geweten of bewustzijn 
gegeven waarmee je van nature aanvoelt of iets in orde is of niet. Het is het 
door God gegeven onderscheidingsvermogen om niet het verkeerde te doen. 
Je kunt het jouw persoonlijke, door God ingebouwde alarmcentrale noemen.

De bijbelse definitie van je geweten is dat je ‘besef van zonde hebt’ (Hebreeën 
10:2) en dat je ‘rekening met God houdt’ (1 Petrus 2:19). Door te zondigen 
werd je geweten besmet, zodat je het van nature allemaal niet zo goed meer 
kunt aanvoelen. Paulus zegt dat mensen die volharden in hun zonde in hun 
geweten gebrandmerkt worden. Hun geweten wordt het zwijgen opgelegd: 
‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen 
van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten 
volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten 
gebrandmerkt zijn’ (1 Timoteüs 4:1-2). Je geweten wordt door de zonde als het 
ware verdoofd, afgestompt en minder gevoelig om het goede van het kwade 
te onderscheiden. Dit heeft je besef van God en wat zonde in je leven doet 
negatief beïnvloed (1 Korintiërs 15:34). Het is een proces waarin je langzaam 
maar zeker steeds verder van een zuiver Godsbesef bent weggegleden.

Jouw geweten gereinigd
Het Griekse woord voor ‘geweten’ mag je ook vertalen met ‘bewustzijn’. In je 
bewustzijn zijn de herinneringen aan de zonde opgeslagen. Zo worden bijvoor- 
beeld onreine beelden op je netvlies gebrand. Wat je met je ogen één keer 
ziet, kan in je herinnering wel duizend keer terugkomen. Deze herinneringen 
aan de zonde kunnen je achtervolgen - in de vorm van nachtmerries, herbe-
levingen en flashbacks, zoals ook koning David heeft ervaren. In Psalm 51:5 
zegt hij: ‘Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar 
deze daad, waarmee ik van uw pad afweek.’ Davids verleden 
achtervolgt hem. Zonder dat hij het wil, ziet hij in gedachten 
weer voor zich hoe hij met Bathseba overspel pleegt en Uria, 
haar man, de dood instuurt. Een andere vertaling verwoordt 
het zo: ‘Steeds opnieuw gaan mijn gedachten terug naar 

Door het wonder van het kruis 
kan God je geweten reinigen.
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AANTEKENINGEN:deze daad, waarmee ik van uw pad afweek’ (HB). Het is Davids verontreinigde 
geweten dat hem aanklaagt. Hij wordt er doodmoe van. David roept het dan 
ook uit naar God: ‘Let niet op mijn zonden, wis mijn fouten uit. Mijn God, maak 
mijn hart zuiver en mijn geest standvastig. Stuur mij niet van U weg. Blijf mij 
bezielen, dat ik weer vreugde voel om wat U met mij voorheeft. Maak mij 
daartoe bereid’ (Psalm 51:11-14, GN).

Door het wonder van het kruis kan God je geweten reinigen, zodat negatieve 
herinneringen aan je zondige verleden - in de vorm van flashbacks, nacht-
merries en herbelevingen - je niet langer zullen achtervolgen. Je krijgt een 
rein geweten, waardoor je de stem van God beter gaat verstaan om Hem met 
vreugde te dienen.

ECHT GEBEURD

Als jongetje van zeven kwam Sjoerd al in contact met bladen als Playboy en 
Nieuwe Revu. Hij vond ze in de schuur waar zijn vader ze had verstopt. Zijn 
gevoelige kinderogen werden getrokken naar seksplaatjes die gevoelens in 
hem opriepen en zijn zinnen prikkelden. Hij was nog zo jong en niemand wist 
waar hij mee bezig was. Zijn lichaam reageerde op wat hij zag en zijn lichaam 
wilde meer. Van het één kwam het ander. Als tiener kwam hij in contact met 
pornoblaadjes. Eerst soft, maar al gauw werd het harde porno.

Sjoerd kreeg verkering met een leuk meisje. Het tienermeisje werd zwanger 
van hem en een abortus volgde. Ze trouwden op jonge leeftijd, maar Sjoerd 
wilde meer. Zonder dat hij het besefte, was hij seksverslaafd geworden. Door 
alcohol en verkeerde vrienden kwam hij in contact met de wereld van pros-
titutie. Kortstondige affaires maakten deel uit van zijn leven. Sjoerd pleegde 
meerdere malen overspel zonder dat zijn vrouw hier iets vanaf wist. Als het 
geheim van zijn dubbelleven bekend zou worden, betekende dit het einde 
van alles.

Door vrienden komen Sjoerd en zijn vrouw in contact met een christelijk 
echtpaar uit onze kerk. Ze raken met elkaar bevriend. Stukje bij beetje weten 
zij het vertrouwen van Sjoerd te winnen. Op een dag houdt Sjoerd het niet 
langer vol en vertrouwt zijn vriend zijn probleem toe. Dit is het begin van een 
lange weg, waarin Sjoerd God leert kennen als een vader die oneindig veel van 
hem houdt en wiens vergeving geen grenzen kent. Sjoerd en ook zijn vrouw 
besluiten hun leven in de hand van God te leggen, zowel het verleden als het 
heden en de toekomst. Voor Sjoerds vrouw breekt een zware tijd aan. Voor 
het eerst krijgt zij te horen over het dubbelleven van haar man. Het raakt haar 
diep. Het huwelijk hangt aan een zijden draadje. Maar God is trouw en houdt 
hen beiden vast en gaat met elk van hen zijn weg. Sjoerd en zijn vrouw kiezen 
voor de weg van vergeving en verzoening. God geneest de verwondingen die 
zijn opgelopen.
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AANTEKENINGEN:Sjoerd blijft worstelen met wat hij noemt zijn ‘beeldengalerij’. Het is alsof 
de onreine beelden op zijn netvlies zijn gebrand. Ze zijn opgeslagen in zijn 
onderbewustzijn en komen op de meest ongelukkige momenten weer boven 
en geven hem het gevoel smerig en vuil te zijn. Op een dag hoort Sjoerd de 
prediking over het wonder van het kruis: God reinigt niet alleen ons hart van 
onze zonden, Hij wil door het bloed van Jezus ook ons geweten reinigen! 
Sjoerd zet een belangrijke stap in geloof: hij laat met zich bidden en vraagt of 
het bloed van Jezus de ‘beeldengalerij’ in zijn onderbewustzijn wil reinigen, 
zodat hij ‘tot God kan naderen met een oprecht en een rotsvast geloof, met 
een hart dat gereinigd is van een slecht geweten en met een lichaam dat met 
zuiver water is gewassen!’ God deed een wonder in het leven van Sjoerd, die 
nu stap voor stap leert wat het is om een heilig en rein leven te leiden.

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Wat gebeurt er met je geweten als deze door de zonde wordt beïnvloed  
(2 Timoteüs 4:3-4)? 

 y Waar leidde een verontreinigd geweten toe, en wat is het gevolg van een 
door God gezuiverd geweten (Hebreeën 9:14)?

 y Ervaar je in jouw leven dat zonden uit het verleden je plotseling weer voor 
ogen staan? Hoe ga je hiermee om?

 y Zijn er herinneringen uit jouw verleden die je telkens parten spelen  
(bijvoorbeeld in je dromen) en die je haast niet kunt controleren?  
Hoe ga je hiermee om?

 y Wat betekent het voor jou dat God je geweten compleet kan reinigen?

GEBED

Vader in de hemel,

In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein 
beeld dat op mijn netvlies is gebrand, schoon te wassen door het bloed van de 
Here Jezus. Ik geloof dat het bloed van Christus ook mijn onderbewustzijn kan 

reinigen en dat U op dit moment de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt 
opgeslagen, wilt aanraken zodat ik innerlijke genezing mag ontvangen voor mijn 

verwonde ziel. Dank U, dat ik uw geliefde kind mag zijn en dat ik in de schaduw 
van uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen.

Amen



© WILKIN VAN DE KAMP • DE LAATSTE 18 UUR • HET WONDER VAN REINIGING • BLZ. 27

AANTEKENINGEN:
VERDIEPING

God geeft je het vermogen  
niet meer aan de zonde terug te denken
God zegt tot iedereen die aan de voet van het kruis staat en zijn oog gericht 
heeft op Jezus: ‘Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer 
gedenken’ (Jeremia 31:34).

Laat deze woorden diep tot je doordringen. Is het niet geweldig dat God 
niet meer denkt aan je zonden? Is Hij ze vergeten? Nee, gelukkig niet. Stel je 
voor dat God vergeetachtig zou zijn en dat Hij één van zijn beloften aan ons 
zou vergeten. Nee, het woord dat God gebruikt (zakar) betekent dat Hij het 
vermogen heeft er niet meer aan terug te denken, het niet meer op te roepen. 
Het is niet meer in zijn gedachten. Dit is wat er met je gebeurt als je jouw 
geweten laat reinigen door het bloed van Jezus. Dan gebeurt er een wonder: 
ook jij ontvangt het vermogen er niet meer aan terug te denken. 

God geneest de pijn in de herinnering
In je bewustzijn (suneidesis) ligt ook de pijn die in de herinnering aan de zonde 
is opgeslagen. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen 
moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal 
zijn verdrongen om te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis 
kan God het onmogelijke doen en je bewustzijn reinigen van dode werken 
(Hebreeën 9:14). Dit betekent dat God de pijn - die in de herinnering aan 
de zonde ligt opgeslagen in je bewustzijn - kan aanraken zodat je innerlijke 
genezing ontvangt. Alleen dan kun je vergeten wat achter je ligt en mag 
jij je uitstrekken naar wat (in Jezus) vóór je ligt (Filippenzen 3:14). Zo wordt 
de profetie van Jesaja in je leven vervuld dat Jezus ook jouw smarten heeft 
gedragen: ‘Nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen, en onze 
smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door 
God geslagene en verdrukte’ (Jesaja 53:4). Omdat Jezus in jouw plaats werd 
mishandeld, verworpen en veroordeeld mag je in Gods nabijheid innerlijke 
genezing ontvangen voor je gewonde ziel. Van alle zeven wonderen van het 
kruis is dit misschien wel het meest indrukwekkende wonder dat God door 
Jezus Christus voor jou heeft bereid.

BEKIJK ANIMATIE 3: 
Het wonder van reiniging

In de laatste achttien uur werd Jezus twee keer verhoord. Tijdens de mishan-
delingen werd Jezus niet alleen bespot, bespuugd en geslagen. Ook zijn 
baardharen werden uit zijn wangen getrokken. Voor de derde keer bespren- 
kelde het bloed van Jezus de aarde. Het is niet alleen de boze die ons aanklaagt. 
Ook ons geweten klaagt ons aan, waardoor wij ons schuldig voelen. De Bijbel 
belooft dat het bloed van Jezus ook ons geweten zal reinigen.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het derde wonder van het kruis. Dank U wel dat U mijn geweten 
hebt gereinigd. Mijn geweten zal mij niet langer zal aanklagen en ik zal meer en 
meer uw stem gaan verstaan. Dank U wel Jezus, dat U mijn pijn hebt gedragen 

en dat ik nu innerlijke genezing mag ontvangen. Dank U wel dat ik U mijn Vader 
mag noemen. Eelke keer als ik U Vader noem bevestig ik mijn identiteit als geliefd 

kind van U.

Amen

BOEKENTIPS

We hebben ontdekt dat ons geweten 
ook wordt gereinigd door het bloed 
van Jezus. Toch worden we vaak 
aangeklaagd door de herinneringen 
aan de zonde. Voor veel mensen is 
seksualiteit heel beladen en juist op dit 
gebied worden we vaak aangeklaagd. 
Wil jij ontdekken hoe mooi Gods plan 
is voor seksualiteit? Lees dan het boek 
‘Wat seks met je doet’.

WAT SEKS  
MET JE DOET
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 236 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95



Het vierde wonder:
HET WONDER VAN 
GENEZING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 4:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering vier brengen we een bezoek aan een diepgelegen kelder van een 
Frans nonnenklooster, waar we de meest indrukwekkende herinneringen vin-
den aan de plaats waar Jezus voor de vierde keer voor ons heeft gebloed. We 
staan hier op dezelfde plavuizen waarover Jezus ook heeft gelopen, waar Hij is 
gegeseld en de bespotting van de soldaten heeft ondergaan. 

De grote vierkante tegels liggen nog precies als in die oude tijd. Op deze plaats 
vragen we ons af waarom Jezus zo verschrikkelijk moest lijden. Het moet een 
betekenis hebben, anders had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor 
ons kunnen sterven. 

Om antwoord te vinden op deze vraag bezoeken we het badwater van Bethes-
da waar Jezus een man genas die bijna alle hoop verloren had. Hier gaan we 
op zoek naar de betekenis van het vierde wonder van kruis: het wonder van 
genezing.

STUDIE: HET WONDER VAN GENEZING

Vroeg in de morgen werd door de Hoge Raad besproken hoe zij de Romeinse 
stadhouder Pilatus konden overhalen om Jezus ter dood te brengen. Zelf had-
den zij niet het recht de doodstraf te voltrekken (de zogenaamde potestas 
gladii). Daarom werd Jezus, na een nacht zonder slaap, geslagen en mishan-
deld - als een misdadiger geboeid - overgeleverd aan Pilatus. De Joodse leiders 
brachten Jezus naar het Pretorium, het vroegere paleis van koning Herodes, 
waar Pilatus verbleef tijdens de feestdagen in Jeruzalem. Hier bevond zich ook 
de kazerne met naar schatting een afdeling met zeshonderd Romeinse solda- 
ten. Pilatus handelde volgens de Romeinse wet ne quis indicta causa condemne-
tur: ‘niemand mag veroordeeld worden zonder gehoord te worden.’ 

Voor Pilatus
Jezus werd drie keer door Pilatus verhoord en elke keer kwam de Romein tot 
de conclusie: ‘Ik vind geen schuld in deze mens!’ (Johannes 18:38). Pilatus wilde 
Jezus vrijlaten, maar niet vóór Hem gegeseld te hebben. Het woord dat evan-
gelist Lucas gebruikt voor geselen (padideuo) betekent letterlijk ‘opvoeden’.  
Pilatus wilde Jezus een lesje leren door Hem te laten geselen, wat een grove 
overtreding is van de wet omdat hij Jezus net onschuldig had verklaard. Mis- 
schien wilde hij het volk zo ver krijgen in te stemmen met de vrijspraak van 
Jezus als zij zien hoe Jezus, die zij kort te voren nog zo bejubeld hadden, mis-
handeld werd.
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AANTEKENINGEN:Gegeseld door Romeinse soldaten
De geseling door Romeinse soldaten stond bekend als zeer bloedig. Zij liet 
striemen achter op het hele lichaam. De Romeinen hadden hun gesels speciaal 
ontworpen om het vlees van het lichaam van het slachtoffer te scheuren. Jezus 
werd geheel naakt met touwen aan een stenen pilaar gebonden. De armen 
gestrekt omhoog, het gezicht naar de pilaar. Er waren meestal twee solda- 
ten die de geseling uitvoerden en ze sloegen om beurten met de zogenaamde 
flagellum, een Romeinse zweep. Deze bestond uit een kort handvat waaraan 
een tweetal leren riemen waren bevestigd. Aan het eind van de riemen waren 
hazelnootgrote loden kogels of de 
voetwortelbeentjes van een schaap 
bevestigd. Met dit verschrikkelijke 
instrument werd de huid van Jezus 
letterlijk aan flarden geslagen. De 
slagen werden systematisch toege-
diend vanaf de schouder tot en met de kuiten. Het aantal slagen was bij de 
Romeinen in wezen onbeperkt. Men keek gewoon hoeveel de veroordeelde 
kon verdragen. Soms liep het aantal wel op tot honderd slagen. Dan zat er 
praktisch geen huid meer op het slachtoffer. De geseling was bij de Romei-
nen een soort traditioneel voorprogramma bij de uitvoering van de doodstraf. 
De beschadiging van zoveel huid en de kneuzing van zoveel spierweefsel is in 
ernst te vergelijken met een zeer diepe verbranding van het halve lichaamsop-
pervlak. Deze verwondingen kunnen zonder medische hulp, na enkele uren 
tot een aantal dagen, dodelijk zijn. Daarom had de Joodse wet het aantal sla-
gen tot maximaal 39 beperkt. De geselslagen waren uitgedacht om de pijn tot 
in het extreme op te voeren. Het veroorzaakte ook een vloeistoftoename rond-
om de longen. In de situatie waarin Jezus zich bevond, was de geseling alleen 
al genoeg om Hem te doden. Zijn lichaam werd verwoest, kapot geslagen en 
misvormd. Hij had al uren niets te eten gehad en door overmatig zweten en 
bloeden veel vocht verloren. Jezus’ huid werd letterlijk aan flarden geslagen 
tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing, omringd door een grote plas 
bloed.

Wat is de zin van dit vreselijke lijden? 
Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ern-
stig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen (Jesa-
ja 52:14)? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat mensen het niet 
langer konden aanzien (Jesaja 53:3)? Had Hij niet op een andere - een min- 
der gruwelijke manier - kunnen sterven? Wat is de zin van dit vreselijke lijden? 
Het móet een betekenis hebben. Als we aan het lijden van Jezus geen enkele 
betekenis of waarde kunnen ontlenen, had Hij beter 
op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen 
sterven.

Zoals de Man zonder zonde al onze zonden op zich 
nam, zo heeft de Man zonder ziekte al onze ziekten 
op zich genomen. In elke geselslag - die zijn volmaakte lichaam verscheurde 
- nam Jezus elke vernietigende ziekte op zich. Jesaja had het geprofeteerd: 
‘Hij was veracht en van mensen verlaten, een Man van smarten en vertrouwd  
met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt. Maar Hij was het 

Jezus’ huid werd letterlijk aan flarden geslagen 
tot Hij half bewusteloos aan de touwen hing.

In zijn onmenselijke verminking 
ligt jouw bovennatuurlijke genezing.
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AANTEKENINGEN:die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam’ (Jesaja 53:3). Er bestaat 
geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselsla-
gen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zei de profeet Jesaja: ‘Door zijn 
striemen is er voor ons genezing gekomen’ (Jesaja 53:5). 
Zoals Jezus in Gethsemané de beker - die tot de rand toe 
gevuld was met onze zonden - leegdronk, zo heeft Hij 
bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. Daar-
om zegt ook de apostel Petrus in zijn eerste brief dat 
onze aandacht gericht moet zijn op de lijdende Jezus: 
‘Door zijn striemen bent u genezen’ (1 Petrus 2:24, WV). God wil dat jij op- 
ziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmense- 
lijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing.

ECHT GEBEURD

Daan schrijft: ‘Vierentwintig jaar geleden kreeg ik een CVA (herseninfarct) en 
kon ik mijn werk niet meer doen. Mijn rechterhand en rechterbeen vielen uit en 
ik had moeite om goed te lopen. Ook emotioneel zat ik behoorlijk in de knoop. 
Er zaten stolsels in mijn hersenen die bepaalde functies blokkeerden. Dit ver- 
klaarde het uitvallen van de functies van mijn rechterhand en voet. In het 
revalidatiecentrum werden mij aangepaste schoenen aangemeten, met rechts 
een beenbrace, en ook voor mijn rechterhand en pols kreeg ik een brace. Deze 
hulpmiddelen heb ik zestien jaar dagelijks moeten gebruiken.

Een half jaar geleden kreeg ik een droom: ik ging lopen over de dijk achter ons 
huis, die ongeveer tweeënhalve kilometer lang is, en kwam niet eerder thuis 
dan dat mijn been was genezen. Een week later had ik weer een droom; ik 
droomde dat ik nieuwe, gewone schoenen ging kopen. 

Begin juni 2016 gingen we naar een Vrij Zijn Weekend. Daar is ook voor mijn 
genezing gebeden. Het was een prachtige conferentie. De zondag erop gin-
gen we naar onze eigen kerkdienst. Thuis keek ik naar mijn handbrace en zei 
in gedachten: nee, ik doe je niet om. In de loop van die dag merkte ik dat de 
spierkracht in mijn hand toenam en twee dagen later kon ik er weer alles mee 
doen, zij het nog niet met volle kracht. 

Ik vertelde het aan mijn fysiotherapeut, bij wie ik al zestien jaar lang tweemaal 
per week kwam. Hij zei: ‘Dat kan niet, want de hersenbeschadiging bij een CVA 
is blijvend.’ Ik zei tegen hem: ‘Dat zal me worst zijn. Je ziet toch dat mijn hand 
het doet.’ Ook vertelde ik hem mijn tweede droom, maar daar wist hij eigen- 
lijk geen raad mee. Dat is nogal logisch. Als iemand tegen je zegt: ‘Ik geloof 
ook nog dat mijn voet en been gaan genezen, en ik heb ook al nieuwe gewone 
schoenen gekocht,’ komt dat dwaas over. Maar voor God, onze Hemelse Vader, 
is niets te gek. 

Door het wonder van het kruis 
kan God je geweten reinigen.
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AANTEKENINGEN:Ongeveer een maand later, op dinsdagavond 12 juli, werd ik om een uur of acht 
enorm onrustig. Ineens wist ik: ‘Dit is het moment dat ik die droom waar moet 
gaan maken.’ Ik heb toen mijn nieuwe, nog nooit gedragen schoenen aange- 
trokken en zei tegen mijn vrouw: ‘Ik ga op de dijk lopen.’ Ze was verbaasd, want 
dat kon ik nooit. ‘Ga je alleen?’ vroeg ze. ‘Ja, ik ga alleen.’ Na ongeveer tachtig 
meter moest ik al stoppen, want ik was moe en ik sleepte met mijn been. Ik 
keek terug naar de plek waar ik vandaan kwam en dacht: ‘Ik kan twee dingen 
doen: teruggaan of die droom waarmaken en over de dijk gaan lopen.’ 

Ik probeerde te lopen, maar mijn been bleef een beetje achter me aan slepen. 
Toen kreeg ik een tekst in mijn hoofd: ‘Kom in de ruimte, kom in de ruimte, kom 
in de ruimte van de Heer.’ En: ‘Kom in de vrijheid, kom in de vrijheid, kom in de 
vrijheid van de Heer.’ Als je dat hardop achter elkaar zegt, krijg je een ritme en 
op dat ritme ging ik langzaam lopen. Maar mijn been en voet gingen niet goed 
mee. Al lopend zei ik tegen mijn been: ‘Je gaat het doen, in de naam van Jezus!’
Op het ritme van de tekst ging ik door en op een gegeven moment kon ik snel 
lopen. Ik stopte en moest ontzettend huilen; daarna ging ik weer rennen en 
mijn voet en been deden gehoorzaam mee! De volgende ochtend vroeg mijn 
vrouw: ‘Doet hij het nog?’ Ja hoor, ik kon gewoon lopen en dat kan ik tot op de 
dag van vandaag!

Begin augustus vertelde ik het hele verhaal aan mijn huisarts. ‘Ongelooflijk,’ 
bleef hij maar zeggen. We hebben samen afspraken gemaakt over het afbou-
wen van mijn medicijnen. Vervolgens stuurde hij mij door naar een neuroloog 
om te laten onderzoeken of er nog restletsel van de CVA is. Dat was niet te vin-
den. ‘Het is niet belangrijk of er nog blokkades in de hersenen aanwezig zijn,’ 
zei de vrouwelijke neuroloog. ‘Alles doet het weer!’’

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Wat betekent het voor jou dat in Jezus’ onmenselijke verminking jouw 
bovennatuurlijke genezing ligt?

 y Is er iets dat je tegenhoudt om te geloven dat God op bovennatuurlijke 
wijze mensen kan genezen?

 y Heb je weleens voor iemand gebeden die daarna door God is genezen?
 y Hoe gaan we om met de mensen die (nog) niet worden genezen?
 y Wat zou je Jezus willen zeggen nu je weet wat Hij voor ons heeft gedaan?
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U dat er geen verwoestende ziekte bestaat die Jezus niet tijdens de geselsla-
gen op zich heeft genomen. Daarom mogen wij met onze ziekte tot U komen. 
Ik geloof dat elke ziekte aan Hem is onderworpen en dat ik daarom tot U mag 

komen voor genezing van mijn lichaam. Kom met uw wonderbaarlijke kracht en 
help mij ook volhardend uw wil te doen door ook voor anderen, die ziek zijn, te 

bidden voor genezing. 

Amen

VERDIEPING

Een voorsmaak van wat ons te wachten staat
In Hebreeën 6:5 worden de genezingen en de wonderen die we in de tussen- 
tijd meemaken ‘krachten van de komende wereld’ genoemd die we mogen 
‘proe-ven’. Het is een heerlijke voorsmaak van wat ons bij de wederkomst van 
Jezus te wachten staat. Want met ‘de komende wereld’ wordt de nieuwe wereld 
bedoeld die aanbreekt wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle din-
gen zal plaatsvinden (Handelingen 3:21). Als kinderen van God hebben wij de 
Heilige Geest ontvangen en mogen we de krachten van de komende wereld 
nu al - zij het nog niet in haar volheid - ervaren. Elke keer als God zijn Woord 
bevestigt met genezingen en wonderen is dit een lichtstraal in de duisternis, 
een glimp van Gods glorie, een voorproefje van wat komen gaat: het herstel 
van alle dingen. En dat smaakt naar meer. Elk wonder doet ons verlangen om 
meer van Gods liefde en kracht te zien. Ieder wonder doet ons meer en meer 
uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat

Een voorschot van wat komen gaat
Paulus schrijft dat we de Heilige Geest als ‘een voorschot’ hebben ontvan-
gen op wat nog komen gaat. In Efeziërs 1:4 noemt hij de Heilige Geest ‘het 
onderpand van onze erfenis.’ Het Griekse woord voor ‘onderpand’ is arrabon en 
mogen we ook vertalen als ‘voorschot’ of  ‘voorproef’ van wat komen gaat. De 
tekenen en wonderen die in de tussentijd plaatsvinden zijn een voorschot op 
wat ons nog te wachten staat wanneer Jezus terugkomt en het herstel van alle 
dingen zal plaatsvinden. 

Hoe is onze houding als God ons (nog) niet geneest?
Niet iedereen voor wie we bidden wordt door God genezen. Zelfs Jezus genas 
niet alle mensen in de tijd dat Hij op aarde was. Het antwoord dat Jezus aan 
Johannes de Doper gaf, toen hij door koning Herodes in de gevangenis was 
gezet, kan ons helpen om onze houding te bepalen als God ons niet geneest. 
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AANTEKENINGEN:Het leven van Johannes had in het teken gestaan van de komst van de Mes-
sias. Hij was de voorbode van Jezus en heeft Hem persoonlijk aangewezen als 
de beloofde Messias (Johannes 1:34). Als Johannes in de gevangenis zit vertel-
len zijn leerlingen hem van de wonderlijke genezingen die Jezus doet en dat 
zelfs doden worden opgewekt. Dit roept vragen en twijfels bij Johannes op. 
Zelf zit hij in de gevangenis zonder dat Jezus ingrijpt. Daarom stuurt Johannes 
een paar van zijn leerlingen naar Jezus om zijn vraag aan Hem voor te leggen: 
‘Bent U het die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ Jezus ant-
woordt dat de leerlingen aan Johannes moeten vertellen wat ze zien: blinden 
zien, verlamden lopen, melaatsen worden rein, doven horen, doden worden 
opgewekt en het evangelie wordt gebracht aan de armen. Jezus citeert hier 
Jesaja 61 waar geprofeteerd wordt over de bediening van de Messias. Er is ech-
ter één opvallend detail uit deze profetie dat Jezus niet citeert. Het is de belofte 
dat gevangenen uit de kerker worden bevrijd. Uitgerekend de situatie waar 
Johannes in zit slaat Jezus over! Jezus is slechts een paar honderd meter ver-
wijderd van de plek waar Johannes gevangen zit en Hij doet helemaal niets. 
Het is bijna alsof Jezus zegt: ‘Ik doe voor iedereen een wonder, Johannes, maar 
voor jou even niet.’ 

De les die we met Johannes mogen leren ligt verborgen in de laatste belang- 
rijke woorden van Jezus: ‘Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt’ 
(Lucas 7:23, NBV). In het Grieks staat voor ‘aanstoot nemen’ het woord skanda- 
lizo dat ‘een struikelblok vormen’, ‘wantrouwen’ en ‘ten val komen door’ bete-
kent. Met andere woorden: laat het feit dat anderen genezen worden en jij 
niet geen struikelblok vormen, waardoor je door teleurstelling wantrouwend 
wordt en ten val komt. De gevangenisdeuren gingen niet open voor Johannes, 
zoals bij zoveel andere martelaren. God kiest er soms voor om niet in te grij-
pen. Johannes’ leven eindigt door het zwaard. Hij wordt onthoofd. Toch zegt 
Jezus dat Johannes de grootste was onder alle mensen van het Oude Verbond 
(Matteüs 11:11). Hieruit kunnen we opmaken dat Johannes ondanks zijn twij-
fel toch is blijven geloven in Jezus. Ondanks dat hij voor zichzelf geen wonder 
zag gebeuren heeft zijn geloof geen schipbreuk geleden. Hij is Jezus niet gaan 
wantrouwen omdat zijn omstandigheden niet veranderden. Johannes bleef 
op God vertrouwen, ook al begreep hij Hem niet. God vraagt niet van ons dat 
we Hem begrijpen. Hij vraagt dat we Hem vertrouwen. Als genezing in deze 
tijd niet komt, dan hebben we nog altijd de verzekering dat we deze in de toe-
komende eeuw zullen zien (Romeinen 8:18-25).

BEKIJK ANIMATIE 4: 
Het wonder van genezing

Jezus werd overgeleverd aan de Romeinse stadhouder Pilatus. Drie keer werd 
Hij door hem verhoord. Telkens kwam Pilatus tot de conclusie: ‘Ik vind geen 
schuld in deze mens!’ Toch liet Pilatus Jezus geselen. In elke geselslag nam 
Jezus elke verwoestende ziekte op zich. In zijn onmenselijke verminking ligt 
onze bovennatuurlijke genezing.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het vierde wonder van het kruis. Ik geloof dat alle dingen aan 
Jezus onderworpen zijn, zo ook alle ziekten. En ook al zien we nog niet ten volle 

dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn, wij zien Jezus. Laat mijn oog niet 
gericht zijn op de ziekte of de zieke, maar laat te alle tijden mijn oog op U zijn 
gericht. U die in mij woont. Dank U wel voor de wonderen die U doet, die mij 

steeds meer doen verlangen om meer van uw liefde en kracht te zien. 

Amen.

BOEKENTIPS

Ze had al afscheid genomen van haar 
man en kinderen. De ziekte van Par-
kinson had haar ingehaald. De aftake-
ling ging sneller dan iedereen gedacht 
had. Corlien was blij dat aan het lij-
den een einde leek te komen en was 
klaar om te sterven. Ze wist dat haar 
leven in Gods hand was. Maar dan geb-
eurt het onverwachte: als iemand voor 
haar bidt voelt ze een golf van warmte 
door haar lichaam gaan. Corlien weet 
dat God een bijzonder wonder heeft 
gedaan. 
Niemand heeft Corlien geleerd om 
te gaan met een wonder. Ze moest 
opnieuw leren leven en antwoord zien 
te vinden op alle vragen die op haar 
afkomen. Een eerlijk en ontroerend 
boek dat recht doet aan iedereen die 
worstelt met wonderen.

GEEN GRAPPEN GOD
Schrijver: Corlien Doodkorte
Omvang: 160 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95
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AANTEKENINGEN:

Wilkin ziet op zijn conferenties veel wonderen gebeuren. Toch worstelt hij nog 
steeds met het gegeven dat God de een wel en de ander niet geneest. In dit 
boek staat hij stil bij de drie meest gestelde vragen: 

 y Waarom geneest God niet iedereen?
 y Waarom grijpt God niet in?
 y Waarom beschermt God ons niet?

Het geloof van teveel christenen heeft schipbreuk geleden, omdat zij geloof-
den dat God hen voor alle problemen zou behoeden. Op het moment dat ze 
geconfronteerd werden met ziekte en lijden viel hun beeld van God aan dig-
gelen. Ze werden cynisch en zetten hun geloof overboord: ‘Als God dit in mijn 
leven toelaat, dan hoef ik Hem niet meer.’ 

In zijn worsteling met deze vragen heeft Wilkin voor zichzelf een antwoord 
gevonden. Voor sommigen is zijn antwoord confronterend en voor anderen 
heel verrassend: alle antwoorden worden gevonden in Gods liefde.

WAAROM GRIJPT 
GOD NIET IN?
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 168 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95



Het vijfde wonder:
HET WONDER VAN 
BEVRIJDING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 5:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering vijf gaan we nog één keer terug naar het nonnenklooster waar in 
de kelderverdieping een deel van de prachtige Romeinse bestrating van het 
Pretorium is blootgelegd. We zijn hier heel dichtbij de plek waar Jezus twee-
duizend jaar geleden door Romeinse soldaten met een doornenkroon werd 
gekroond. Op één van de plavuizen vinden we een bijzonder detail met een 
fascinerend verhaal dat ons niet mag ontgaan. 

Daarna bezoeken we een oud Franciscanen klooster hier vlakbij. Op het 
binnenplein vinden we een kapel die door de kruisvaarders als gebedshuis 
werd gebouwd. Zowel binnen als buiten is de doornenkroon als hoofd-
motief gebruikt ter decoratie. De koepel boven het altaar is rijk versierd met 
een indrukwekkend gouden mozaïek waarop een enorme doornenkroon is 
geschilderd. Wanneer we de bedoeling van de doornenkroon en de betekenis 
het vijfde wonder van het kruis begrijpen, wordt dit kunstwerk een Mees-
terwerk van grote betekenis.

STUDIE: HET WONDER VAN BEVRIJDING

Na de wrede geseling namen de soldaten Jezus mee naar de binnenplaats 
van het Pretorium. Daar riepen ze het hele bataljon bij elkaar, op papier zo’n 
zeshonderd manschappen. Jezus, half bewusteloos, werd door de soldaten 
bespot. Zonder dat Pilatus hiervoor opdracht had gegeven, rukten ze Hem de 
kleren van het lijf. Ze zagen het als ‘een goede grap’ over de kapotgeslagen 
rug van deze - in hun ogen - provinciale Jood, een rode Romeinse soldaten-
mantel te hangen. Jezus was door zijn volksgenoten als een koning Jeruzalem 
binnengehaald, daarom gaven ze Hem spottend een rietstok in zijn hand als 
een scepter en vlochten zij van doornige twijgen een ‘kroon’ en zetten deze 
hardhandig op zijn hoofd.

Doornen op zijn hoofd
De doornenkroon was waarschijnlijk vervaardigd uit gedroogde takken van de 
Zizyphus spina, een boom die vlijmscherpe doornen heeft van 2,5 centimeter 
lang, die gemakkelijk dwars door de schedelhuid kunnen boren. Spottend 
vielen de soldaten voor Jezus op de knieën en brachten Hem de ‘koninklijke 
groet’. Ze spuugden Hem in het gezicht, rukten de rietstok uit zijn hand en 
sloegen Hem ermee op het hoofd, 
zodat de vlijmscherpe doornen 
door zijn huid drongen en Hij voor 
de vijfde keer begon te bloeden.

De ‘kroning’ van Jezus op de binnen-
plaats van het Pretorium door de 

De soldaten maakten zichtbaar 
dat Jezus is gekomen om gekroond te worden 
met de doornenkroon van ons leven.
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AANTEKENINGEN:Romeinse soldaten was geen toevallige samenloop van omstandigheden. 
Zonder dat ze het wisten verrichtten de Romeinse soldaten een profetische 
handeling. Zij maakten zichtbaar dat Jezus is gekomen om gekroond te 
worden met de doornenkroon van ons leven.

De vloek van de zonde
De doornenkroon waarmee Jezus door de Romeinse soldaten gekroond werd, 
staat symbool voor de vloek: de gevolgen van de zonde in ons leven. In Genesis 
3:17-19 staat geschreven dat de aardbodem als gevolg van de zondeval is 
vervloekt en sindsdien doornen en distels voortbrengt. God zei tegen Adam 
en Eva: ‘De aardbodem is omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan 
eten, al de dagen van uw leven; doorns en distels 
zal hij voor u laten opkomen.’
De beste definitie van een vloek is eenvoudig: de 
gevolgen van de zonde. Jezus heeft niet alleen onze 
zonden op zich genomen, maar ook de gevolgen 
van de zonde. Toen Jezus door de Romeinse 
soldaten met een doornenkroon werd gekroond 
was dit een profetische handeling, waarin zichtbaar 
werd dat Jezus in onze plaats tot een vloek is geworden. In Galaten 3:13 en 14 
legt Paulus het uit: ‘Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek (…) door voor 
ons een vloek te worden, zodat de zegen van Abraham tot ons kan komen en 
wij de Heilige Geest ontvangen door het geloof.’ 

Wees geen slachtoffer
Sommige christenen zitten gevangen in het onrecht van hun verleden, 
waardoor ze in een slachtofferrol terecht zijn gekomen. Zij geloven de leugen 
dat hun leven bepaald wordt door hun verleden. De waarheid is echter dat de 
keuzes die we maken ons leven bepalen. De keuzes van gisteren bepalen voor 
een groot deel de kwaliteit van ons leven vandaag. Als we geloven in Jezus, 
dan wordt ons leven niet langer bepaald door wat ons is aangedaan, maar 
door wat vóór ons is gedaan aan het kruis. De waarheid is dat Jezus slachtoffer 
werd in onze plaats. Hij wil niet dat we nog één minuut langer vasthouden aan 
onze rol als slachtoffer, maar dat we het wonder van het kruis omarmen.

De doornenkroon van jouw leven 
Hoe kijk jij naar wat er gebeurde op die binnenplaats van het Pretorium? Zie 
je dat de Romeinse soldaten Jezus gekroond hebben met de doornenkroon 
van jouw leven? Jezus is naar deze wereld gekomen om door jou gekroond 
te worden met de vloek van de pijnlijke gevolgen van de zonde in je leven. 
Hij wil dat je jouw doornenkroon aan Hem gaat geven: je verleden, je pijn, je 
woede, je verdriet, je afwijzing, je minderwaardigheidsgevoelens, je recht op 
vergelding, je slachtofferrol, je zondepatronen en je verslavingen.

Zie hoe de Koning der koningen zich voor je neerbuigt en zegt: ‘Kom, alles is 
volbracht. Ik heb de strijd gestreden. Toen de soldaten met een riet op mijn 
hoofd sloegen en de doornen diep mijn schedelhuid binnendrongen, heb Ik 
alle gevolgen van de zonde in jouw leven op Mij genomen. Wees niet bang, 
maar kroon Mij met de doornenkroon van jouw leven!’

Jezus heeft niet alleen 
onze zonden op zich genomen, 
maar ook de gevolgen van de zonde. 
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AANTEKENINGEN:
ECHT GEBEURD

Hans kwam enkele jaren geleden tot geloof. Hij werd opgevangen in een fijne 
gemeente maar zijn problemen werden niet opgelost. Het werd bijna onmo-
gelijk voor Hans om in zijn gezin, in zijn baan en in de gemeente goed te  
functioneren. Vaak verscheen hij niet op zijn werk. Zijn chef vertelde hem 
dat hij voor een minimumloon mocht blijven, maar dat hij nooit promotie 
zou kunnen maken. Op een zondagmorgen bezocht Hans onze kerk. Toen hij 
naar voren kwam voor gebed viel hij op de grond en begon te kronkelen en 
te sissen als een slang. Uit een aantal gesprekken met een pastoraal werker 
bleek dat Hans van de ene dag op de andere op jonge leeftijd door zijn ouders 
bij oma was ondergebracht. ‘We kunnen niet langer voor je zorgen,’ werd hem 
verteld. Als kind voelde hij zich afgewezen. Er ontstond een nauwe band met 
oma. Hans had weinig contact met zijn ouders tot hij na enkele jaren, totaal 
onverwacht, weer bij oma werd weggehaald en in het ouderlijke gezin werd 
teruggeplaatst. De band met oma bleef.

Hans werd volwassen, trouwde en werd vader van twee kinderen. Op een dag 
werd oma ziek en het werd snel duidelijk dat ze spoedig zou sterven. Hans 
bezocht haar op haar sterfbed. Hij zag hoe oma een doodstrijd had te strijden 
waarbij ze in haar bed kronkelde en siste als een slang. Drie maanden na 
haar overlijden werd Hans opgenomen in een psychiatrische inrichting met 
dezelfde psychische verschijnselen als zijn oma. Na verschillende gesprekken 
met een pastoraal werker werd voorgesteld om met Hans te bidden voor 
bevrijding en herstel. Demonische banden tussen grootmoeder en Hans 
werden losgebeden, vloeken uit het verleden werden verbroken en de demon 
moest (sissend als een slang!) zijn claim op het leven van Hans loslaten. Hij 
was na jaren van depressie en gebondenheid vrij! In korte tijd genas God de 
innerlijke wonden in zijn leven waarna Hans een eigen bedrijf wist op te zetten 
en tot op de dag van vandaag God met vreugde mag dienen in zijn gezin en 
zijn gemeente.

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Wat is het verband tussen de doornenkroon en Genesis 3:17-19?
 y Wat is voor ons het gevolg dat Christus voor ons tot vloek is geworden 
(Galaten 3:13-14)?

 y Wat vind jij een goede definitie van een vloek?
 y Welke doornenkroon van jouw leven zou je aan Jezus willen geven?
 y De Bijbel leert ons onze zegeningen te tellen. Waar zie jij Gods zegen in je 
leven?
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Vergeef me dat ik mij heb laten gevangennemen in mijn rol als slachtoffer. Ik 
bekeer mij van alle zondepatronen in mijn familie: verslavingen, geweld,  

onreinheid, toverij, egoïsme, geldzucht (en/of wat Gods Geest mij te binnen 
brengt). Ik besluit Jezus de doornenkroon van mijn leven te geven. Ik geef Hem 

mijn verleden, mijn pijn, mijn woede en verdriet, mijn afwijzing en minderwaar-
digheidsgevoelens en mijn recht op vergelding. Ik kies ervoor om U gehoorzaam 

te zijn en om elke dag in uw zegen te wandelen.  
Dank U wel voor zoveel liefde en genade.

Amen

VERDIEPING

Vloek in drie contexten
De Bijbel leert dat als wij God ongehoorzaam zijn en volharden in onze zonden 
er een vloek over ons leven kan komen. Zo spreekt Petrus over een groep 
mensen die nooit ophouden met zondigen. Hij noemt deze groep kinderen 
van de vervloeking: ‘Zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster 
en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun 
hart is volleerd in hebzucht; kinderen der vervloeking zijn zij’ (2 Petrus 2:14). 
Petrus heeft het hier over mensen die zich niet bekeren van bepaalde zonden, 
maar er juist in volharden. Dan trekt God uiteindelijk zijn beschermende hand 
over hun leven terug. Hierdoor worden ze overgeleverd aan de vijand en 
komen ze in een positie waarin ze geestelijk gebonden kunnen raken door 
de macht van de duisternis. Deze macht kan zelfs doorwerken in ons leven 
vanuit ons voorgeslacht. In dat geval spreken we over een generatievloek. Een 
generatievloek kan zowel in een sociale alsook in een biologische en gees-
telijke context tot ons komen.

Herhalen of herstellen?
Familiepatronen kunnen zich herhalen doordat kinderen opgroeien in een 
atmosfeer van drank, drugs, onreinheid, ontrouw, geweld, enzovoort. De 
kinderen nemen het voorbeeld van hun ouders over. Zij dragen de gevolgen 
van het opgegroeid zijn in een disfunctioneel gezin en geven dit weer door 
aan hun eigen kinderen waardoor de geschiedenis zich herhaalt. Ieder mens 
maakt deel uit van een familiaal netwerk van verhoudingen, waarin iedereen 
met elkaar verbonden is in een dynamische balans van geven en ontvangen. 
Als wij tot geloof komen, dienen wij ons te bekeren van ‘onze ijdele wandel, 
die ons van de vaderen overgeleverd is’ (1 Petrus 1:18). Op deze manier laten 
wij ons ‘behouden uit dit verkeerde geslacht’ (Handelingen 2:40) en zal de 
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AANTEKENINGEN:generatievloek in een sociale context door een krachtige bekering verbroken 
worden.

Erfelijke ziekten
Er kunnen ook lichamelijke redenen zijn waardoor wij de gevolgen van de 
zondeval ervaren. Zo bestaat ons erfelijk materiaal uit 46 chromosomen. De 
chromosomen bestaan uit afzonderlijke stukjes DNA die elk een eigen functie 
hebben en genen genoemd worden. Men vermoedt dat de mens ongeveer 
30.000 genen heeft in elke cel. Deze bepalen de erfelijke code voor alle 
mogelijke functies van ons lichaam. Door verschillende oorzaken kunnen er 
veranderingen in ons DNA ontstaan (mutaties genoemd). Ze ontstaan voor-
namelijk door foutjes tijdens de vele celdelingen die elke cel ondergaat en 
waarbij het erfelijk materiaal telkens gekopieerd wordt. Mutaties kunnen 
worden overgeërfd van ouder op kind. Dit verklaart waarom wij soms erfelijke 
ziekten in ons lichaam meedragen. Als we te maken hebben met erfelijke 
ziekten mogen we bidden voor genezing in de naam van Jezus. 

Een geestelijke kracht
De Bijbel leert ons dat een vloek ook een geestelijke kracht kan zijn die over 
ons kan komen, ons kan achtervolgen, treffen en vernietigen. God waarschuwt 
het volk Israël met de volgende woorden: ‘Al deze vervloekingen zullen over u 
komen, u achtervolgen en u treffen, totdat u verdelgd bent, omdat u niet geluis- 
terd hebt naar de stem van de Here, uw God, en de geboden en inzettingen 
die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt’ (Deuteronomium 28:45). Een 
vloek kan alleen doel treffen als daar een geldige reden voor is: ‘Gelijk een mus 
weg fladdert en een zwaluw heenvliegt, zo is een ongegronde vloek: hij treft 
geen doel’ (Spreuken 26:2). Als wij leven in zonde is dit voor de boze recht-
matige grond waarop hij demonische machten kan gebieden over ons te 
komen, ons te achtervolgen en ons te treffen tot we door hen verdelgd zijn. 
In Galaten 3:13 lezen we echter dat Jezus ons heeft vrijgekocht van de vloek 
door zelf voor ons een vloek te worden. Hij heeft zich geïdentificeerd met onze 
zonden én met de gevolgen van onze zonden. Als wij onze zonden belijden 
en God om vergeving vragen en ons bekeren van onze zondige gewoonten, 
dan kunnen we in de naam van Jezus elke vloek in ons leven herroepen en 
verbreken, waardoor Gods zegen tot ons kan komen en ons kan herstellen. Het 
wonder van het kruis laat ons zien dat God ons zevenvoudig (!) teruggeeft wat 
de duivel van ons heeft gestolen (Spreuken 6:31).

BEKIJK ANIMATIE 5: 
Het wonder van bevrijding

Na de geseling deden de soldaten Jezus een rode soldatenmantel om. Ze 
vlochten een doornenkroon en zetten deze hardhandig op zijn hoofd. De 
vlijmscherpe doornen drongen door zijn huid, waardoor Jezus voor de vijfde 
keer begon te bloeden. De ‘kroning’ van Jezus was een profetische handeling, 
waardoor God ons wil laten zien dat Jezus is gekomen om gekroond te worden 
met de doornenkroon (de vloek) van ons leven.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Here Jezus,

Dank U dat U voor mij tot vloek bent geworden. Ik geloof in het wonder dat U 
voor mij ook de gevolgen van mijn zonden hebt gedragen. Dank U wel dat mijn 
leven niet langer bepaald wordt door wat mij is aangedaan, maar door wat U 
voor mij hebt gedaan aan het kruis. Dank U wel Vader, dat U mij meer en meer 
laat inzien dat ik ben gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd in U en dat U mij 

meer en meer doet beseffen dat U van mij houdt.

Amen

BOEKENTIPS

Misschien ben je je er niet van bewust, 
maar het feit dat je christen bent, 
betekent niet automatisch dat je plot-
seling van alle last in je leven bent 
verlost. Ons verleden en de omstan-
digheden waarin we zijn opgegroeid 
hebben soms nog altijd gevolgen 
voor ons leven, ondanks dat we nu zijn 
wedergeboren. Maar jij bent geboren 
om vrij te zijn. In het boekje ‘Kan een 
christen gebonden zijn?’ legt Wilkin uit 
op welke manier je nog kunt vastlopen 
en hoe je daarvan bevrijd mag worden. 
Een herkenbaar boekje voor iedereen 
die vrijuit wil leven in de voetstappen 
van Jezus.

KAN EEN CHRISTEN  
GEBONDEN ZIJN?
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 106 pagina’s
Uitvoering: Paperback
Prijs: € 9,95



Het zesde wonder:
HET WONDER VAN 
VERZOENING
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AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 6:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In aflevering zes vinden we in de Oude Stad van Jeruzalem de Ecce Homoboog. 
Ecce Homo betekent: ‘Zie, de mens!’ Deze woorden sprak Pontius Pilatus toen 
hij Jezus na de geseling aan het joodse volk toonde. Hoewel Pilatus drie 
keer verkondigde dat hij geen schuld in Jezus vond, sprak hij uiteindelijk het 
doodvonnis over Jezus uit. Hij waste zijn handen in onschuld en gaf opdracht 
om Jezus te kruisigen. 

Volgens de christelijke traditie werd Jezus na zijn veroordeling vanaf deze 
plaats naar Golgotha geleid, waar Hij werd gekruisigd. Deze weg staat bekend 
als de Via Dolorosa, waar we met een groep pelgrims meelopen richting 
Golgotha. Dit is de plaats waar Jezus is gekruisigd. Het is de plek waar Jezus 
voor de zesde keer voor ons gebloed heeft. 

In deze aflevering staan we stil bij de vraag waarom Jezus eigenlijk is gekruisigd. 
Hebben we daar wel een goed antwoord op? In het Archeologisch Park van 
Jeruzalem vinden we een uniek en origineel deel van de verwoeste tempel in 
Jeruzalem met een geheimzinnige inscriptie. Er is geen betere plek om stil te 
staan bij de betekenis van het zesde wonder van het kruis.

STUDIE: HET WONDER VAN VERZOENING

Met de doornenkroon op zijn hoofd en de rode soldatenmantel over zijn kapot-
geslagen rug gehangen, werd Jezus door Pilatus publiekelijk tentoongesteld 
met de beroemd geworden woorden: ecce homo (‘zie de mens’). Mogelijk kon 
Jezus zich nauwelijks staande houden. Zijn bloed stroomde over zijn gezicht 
en doordrenkte de soldatenmantel. Pilatus deed alle moeite om Jezus vrij te 
laten. Maar liefst drie keer zei hij dat Jezus onschuldig was. De machtige Pilatus 
was echter een marionet in Gods handen. Het was Gods plan dat Jezus, als een 
onschuldig lam, vrijwillig zijn leven zou afleggen om na drie dagen op te staan 
uit de dood. De Joden begonnen te schreeuwen: ‘Als u hem vrijlaat, bent u geen 
vriend van de keizer!’ Amicus caesaris (‘vriend van de keizer’) was een erenaam 
voor hooggeplaatsten in het Romeinse rijk. Als de Joden een aanklacht tegen 
Pilatus indienden, zou hij deze bevoorrechte positie verliezen en in ongenade 
vallen bij keizer Tiberius. Pilatus was niet bereid zijn aardse positie op te geven 
voor deze hemelse Koning. Hij kon de kruisiging niet langer tegenhouden. 
Niet ten koste van zichzelf. Hij waste zijn handen in onschuld en gaf het bevel 
Jezus te laten kruisigen.

Op weg naar Golgotha
De soldatenmantel werd op ruwe wijze van Jezus afgenomen, wat een 
verschrikkelijke pijn veroorzaakte. Hierdoor openden de wonden zich opnieuw, 
waardoor Jezus opnieuw begon te bloeden. Op weg naar de executieplaats 
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AANTEKENINGEN:mocht Hij zijn eigen kleren aanhouden. Dit was een concessie aan de Joodse 
wet die naaktloperij niet toestond. Romeinse veroordeelden moesten normaal 
gesproken naakt hun dood tegemoet strompelen. Jezus werd opgedragen 
zelf zijn kruis te dragen, dat wil zeggen: alleen de dwarsbalk. Deze was van 
cipressenhout en zal ongeveer tussen de dertig en vijftig kilo gewogen hebben. 
Hij werd met beide armen uitgestrekt aan de dwarsbalk vastgebonden, zodat 
het gewicht in feite rustte op de uitsteeksels van 
de bovenste rugwervels en de onderste nek- 
wervels.

Als timmerman was Jezus gewend zware 
balken op de schouder te dragen, maar dit keer 
lukte het Hem niet. De weg van het Pretorium 
naar Golgotha, later genoemd de Via Dolorosa, 
was zo’n zeshonderd meter lang en kon langzaam lopend in twaalf minuten 
worden afgelegd. Maar de weg was smal en hellend, de bestrating slecht en 
bovendien perste een mensenmenigte zich er doorheen. Langs deze weg 
moest Jezus het zware dwarshout op zijn kapotgeslagen schouders dragen. 
Vermoedelijk viel Hij enige malen en kon Hij niet meer overeind komen.

Hij weigerde zich te laten bedwelmen
Tegen negen uur in de morgen bereikte de stoet Golgotha, de Schedelplaats. 
De soldaten gaven Jezus, voordat de spijkers werden geslagen, wijn met een 
pijnstillend middel erin. Maar toen Jezus ervan proefde, wilde Hij het niet 
drinken. Hij weigerde zich te laten bedwelmen. In Gethsemané had God Hem 
door een engel kracht gegeven om tot het uiterste te gaan en om helder te 
blijven tot het laatste moment.

Aan het kruis genageld
Aan de voet van het kruis werden de kleren van zijn lichaam getrokken. 
Uitgekleed voor de ogen van zijn eigen moeder en geliefden. Te schande gezet 
voor zijn familie moest Hij met zijn rauw gegeselde schouders op de houten 
dwarsbalk gaan liggen. In enkele minuten werd Hij door Romeinse soldaten 
aan het kruis vastgespijkerd. Het lichaam van Jezus was één bloederige massa. 
De huid van zijn rug was kapot geslagen, de vlijmscherpe doornen waren 
door de schedelhuid gedrongen waardoor zijn toch al zo verwonde gezicht 
helemaal onder het bloed kwam te zitten.

Bloedend aan hoofd, rug, handen en voeten zag Jezus er zo verwond uit dat 
velen het niet langer konden aanzien en hun hoofd afwendden. Zijn eigen 
moeder zou Hem niet meer herkennen: ‘Velen waren verbijsterd, zo mishandeld 
was Hij, zo geschonden, nauwelijks nog een mens. Door iedereen veracht en 
verlaten. Een man, getekend door lijden, een man, die weet wat pijn is, een 
man, voor wie men de ogen sluit; verguisd en niet in tel. En toch: Hij heeft 
onze ziekten gedragen, al ons leed op zich genomen. Maar wij zagen Hem als 
een uitgestotene, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd 
Hij doorboord, onder onze schulden vermorzeld. De straf die Hij onderging, 
bracht ons de vrede; de wonden die Hij opliep, brachten ons genezing’ (Jesaja 
52:14 en 53:3-5, GN).

Als timmerman was Jezus gewend 
zware balken op de schouder te dragen, 
maar dit keer lukte het Hem niet.
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AANTEKENINGEN:Marteling en dorst
De zes uur durende kruisiging was voor Jezus een martelende symfonie 
van pijn, die verergerde bij elke beweging, bij elke ademhaling. Zelfs een 
vleugje wind op zijn huid kon een helse pijn veroorzaken. Zijn lippen waren 
gescheurd. Zijn mond en keel waren zo droog dat Hij niet kon slikken. Zijn 
stem was zo hees dat Hij nauwelijks kon spreken. De laatste keer dat Hij iets 
gedronken had was tijdens de Paasmaaltijd in de bovenzaal. Sindsdien had Hij 
niet geslapen, was Hij de strijd met onze zonden aangegaan, was Hij geslagen, 
bespuugd, gegeseld en gekruisigd. En al die tijd had geen druppel vocht zijn 
keel verzacht. Zes uur lang hing Hij als één klomp rauw vlees aan het kruis. 
Nauwelijks in staat nog iets te zeggen sprak Jezus tóch de beroemd geworden 
woorden: ‘Vader, vergeef het hun, want ze weten niet 
wat ze doen!’ (Lucas 23:34) en uiteindelijk: ‘Vader, in uw 
handen beveel Ik mijn geest’ (Lucas 23:46). 

Jezus sterft
Op Goede Vrijdag, precies om drie uur in de middag, 
klonk vanaf de gevelsteen van de tempel een luid 
bazuingeschal door heel Jeruzalem om aan te kondigen 
dat het paaslam was geslacht voor de zonde van het 
volk. Het was exact hetzelfde moment waarop Jezus aan het kruis riep dat het 
was volbracht. Het paaslam in de tempel en het Lam van God aan het kruis 
stierven deze Goede Vrijdag op hetzelfde moment. Jezus gaf een schreeuw, 
boog zijn hoofd en gaf zijn geest over. Niemand ontnam Jezus zijn leven, Hij 
gaf zijn leven vrijwillig uit liefde voor ons. Op dat moment gebeurde er iets 
met het grote, dikke voorhangsel dat het Heilige der Heilige verborg voor de 
mensen. Het scheurde van boven naar beneden als teken dat de weg naar 
Gods tegenwoordigheid open is voor iedereen die gelooft in het wonder van 
het kruis. 

Vijanden van God
Doordat wij gezondigd hadden was onze relatie met God zo ernstig verstoord 
dat de Bijbel onze band met Hem vijandig noemde. Dat is een heftige 
omschrijving. Zo zegt Paulus in Kolossenzen 1:21 (GN): ‘Vroeger had u geen 
band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte leven.’ 
Onze daden spreken altijd luider dan onze woorden. De manier waarop de 
mensheid leeft en met elkaar omgaat is zo tegengesteld aan het karakter van 
God. In Gods ogen is onze manier van leven vijandig aan alles wat Hij oorspron-
kelijk gewild en bedacht heeft. Het gaat in tegen heel zijn wezen. Hierdoor is er 
geen echte relatie met Hem mogelijk. Daar was en is God heel duidelijk over. 
Er is verzoening nodig.

Vijandschap wordt vriendschap
Het Hebreeuwse woord voor verzoening betekent dat je degene die jij iets 
schuldig bent, iets ter vervanging aanbiedt om de schuld af te lossen. Door deze 
uitwisseling kan er verzoening tot stand komen. Omdat de vijandschap door 
ons is veroorzaakt en wij degenen zijn die God veel verschuldigd zijn, zouden 
wij Hem iets moeten aanbieden om de schuld af te lossen en verzoening te 
bewerken. Zodat onze vijandschap omgezet wordt in vriendschap. We zouden 
eigenlijk op God af moeten stappen en zeggen: ‘God, we hebben besloten 

Het paaslam in de tempel 
en het Lam van God aan het kruis 
stierven deze Goede Vrijdag 
op hetzelfde moment.
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AANTEKENINGEN:dat we het weer goed willen maken met U. Zeg ons maar wat we moeten 
doen!’ Maar wat zouden wij God kunnen aanbieden om onze relatie met Hem 
te herstellen? Onze goede voornemens? ‘God, we beloven dat we het nooit 
meer zullen doen!’ Onze voornemens zijn in de ogen van God niets waard. 
We kunnen Hem nog zo vaak beloven nooit meer te zondigen, het vanaf nu 
anders te doen; Hij weet dat we dit uit onszelf onmogelijk kunnen waarmaken. 
Hij weet dat dit geen haalbare kaart is. Uiteindelijk zullen we opnieuw falen 
en zondigen. Het zondeprobleem zal nooit vanuit onze kant kunnen worden 
opgelost. God wist dit. Als Schepper kent Hij ons beter dan wij onszelf kennen.

God brengt verzoening tot stand
Omdat God ons onnoemelijk liefheeft en er hartstochtelijk naar verlangt de 
band met ons te herstellen, deed Hij wat wij niet konden doen. Hij nam zelf het 
initiatief om onze vijandschap om te zetten in vriendschap. Verzoening kan 
alleen vanuit God tot stand komen. God heeft hemel en aarde bewogen om 
onze relatie met Hem te herstellen. De Bijbel zegt: ‘Vroeger waren wij vijanden 
van God. Maar doordat Gods Zoon zijn leven voor ons gaf, is die vijandschap 
veranderd in vriendschap. En omdat Jezus leeft, zijn wij voor altijd veilig. Maar 
daar houdt het niet mee op. Wij prijzen ons gelukkig over deze nieuwe relatie 
met God. En dan vooral door onze Here Jezus Christus, want Hij heeft ervoor 
gezorgd dat het nu weer goed is tussen God en ons’ (Romeinen 5:10-11, HB). 
Verzoening betekent dat God een mogelijkheid bedacht om onze schuld af 
te lossen. Hoewel we zijn vijanden waren gaf Jezus zijn 
leven voor ons, omdat God ons niet vernietigen maar 
redden wilde. Voor Hem was geen offer te groot om ons 
als zijn kinderen terug te krijgen.

De liefde van God
Er is geen grotere kracht in het universum dan de liefde 
van God. Kijk naar Jezus en zie Gods liefde voor jou. 
Woorden schieten te kort om deze liefde te beschrijven. Het is Gods onbeschrij- 
felijke liefde dat Jezus aan het kruis hing. Johannes - die naast Maria, de moeder 
van Jezus, aan de voet van het kruis stond - schreef later over dit moment: ‘God 
heeft ons laten zien hoe groot zijn liefde voor ons is, door zijn enige Zoon naar 
deze slechte wereld te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. 
De liefde waarover het hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar zijn liefde 
voor ons. Daarom stuurde Hij zijn Zoon, die de straf voor onze zonden op zich 
heeft genomen om de verhouding tussen God en ons weer goed te maken’  
(1 Johannes 4:9-10, HB). Verzoening met God is geen menselijke verdienste, 
maar een geschenk uit de hemel. Door Jezus kunnen we terugkeren naar de 
Vader in wie we alles zullen vinden waar ons hart naar verlangt.

ECHT GEBEURD

Gertjan zag het levenslicht in 1971 en werd christelijk opgevoed. Met zijn 
ouders bezocht hij de Gereformeerde Kerk en hij kende een onbezorgde 

Verzoening met God 
is geen menselijke verdienste, 
maar een geschenk uit de hemel.
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AANTEKENINGEN:jeugd. Toen hij als puber op zoek ging naar zijn identiteit maakte hij verkeerde 
keuzes, die leidden tot alcoholmisbruik en onreinheid. Maar toen ontmoette 
hij zijn vrouw en zij liet hem zien wat het betekende om een relatie met Jezus 
te hebben. Toen hij dat ontdekte, kwam er rust.

‘Ik was echt op zoek naar liefde en toen ik God als Vader leerde kennen, gaf me 
dat zoveel vrede. Dat Jezus me wil omarmen, ontroert me. Het doet me veel 
om te weten dat ik in Gods armen tot rust mag komen, midden in de stress en 
drukte van het leven. Dat zegt veel over verzoening tussen God de Vader en de 
mensen, verzoening met mezelf en mijn omgeving. Dat is precies wat God wil 
voor ieder mens: dat je je geliefd en geborgen weet in Hem.

Het heeft Jezus veel gekost. Hij dronk de beker met alle goorheid en zonde tot 
de bodem leeg. Hij heeft al die zonde echt gevoeld en geproefd, en dat terwijl 
Hij zelf volkomen zuiver was. Als je thuiskomt in de armen van Jezus, dat is 
fantastisch.’

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Hoe zou je de relatie van God met de mens omschrijven vóór en na het 
kruis (Romeinen 5:10-11)?

 y Waarom kon het probleem van de zonde nooit door onszelf worden opge-
lost?

 y Kun je in eigen woorden weergeven hoe God het initiatief heeft genomen 
om ons te verzoenen met Hem?

 y Beschrijf eens hoe God ons heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt  
(1 Johannes 4:9-10) 

 y Wat betekent het voor jou dat God je zijn geliefde kind noemt?

GEBED

Here Jezus,

Dank U wel dat uw liefde voor ons zo groot was dat U uw leven voor ons hebt 
gegeven. Ik dank U dat U niet alleen mijn zonden, maar ook de straf als gevolg 
van mijn zonden op U hebt genomen. Dank U wel dat U niet bent gekomen om 

mij te oordelen, maar om mij te redden. Toen U mijn verdiende straf aan het kruis 
op U nam, baande U voor mij de weg naar de Vader. Dank U wel Vader dat U ons 

geen vijanden meer noemt, maar uw geliefde kinderen.

Amen
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AANTEKENINGEN:
VERDIEPING

De goddelijke ruil
Jezus stierf aan het kruis dat oorspronkelijk voor Barabbas bedoeld was. 
Barabbas was gearresteerd omdat hij tenminste één man tijdens een opstand 
had gedood. Hij zat in zijn dodencel te wachten tot hij gekruisigd zou worden. 
De naam ‘Barabbas’ was een veel voorkomende naam en betekent ‘zoon van 
de vader’. Je mag hem zien als een vertegenwoordiger van het hele menselijke 
ras. Zijn leven vol rebellie, geweld en dood vertegenwoordigt jouw zondige 
en rebelse natuur. Ik weet niet of Barabbas begrepen heeft wat er die dag 
plaatsvond op Golgotha, net buiten de stad Jeruzalem. God heeft Barabbas en 
de wereld zijn grote liefde laten zien door Jezus te sturen en Hem in onze plaats 
te laten sterven toen wij nog vijanden van God waren (Matteüs 27:26, NBV). 
Door te sterven aan een kruis nam Jezus niet alleen de plaats in van Barabbas, 
maar van alle veroordeelde zonen en dochters van de Vader. Aan het kruis 
vond een goddelijke omwisseling plaats: Jezus heeft de straf gedragen die wij 
hadden verdiend (Jesaja 53:5). Door het wonder van het kruis heeft God onze 
vijandschap tenietgedaan, zodat wij weer met Hem verzoend kunnen worden: 
‘Vroeger had u geen band met God en was u Hem vijandig gezind, zoals bleek 
uit uw slechte leven. Maar nu heeft Hij door Christus’ sterfelijk lichaam, door 
zijn dood, u met zich verzoend, opdat u heilig, smetteloos en zonder schuld 
voor Hem zult staan’ (Kolossenzen 1:21-22, GN). Jij bent net als Barabbas, zoon 
van de Vader, bestemd om in de tegenwoordigheid van de Vader te leven.

Jezus vijf keer bespot
Vanaf het kruis zag Jezus gebalde vuisten en harde gezichten, getekend door 
schaamteloze spot en meedogenloze afwijzing. Hij zag ogen vol met haat en 
blikken die konden doden. 

Vijf keer werd Jezus genadeloos bespot: door de voorbijgangers, de inwoners 
van de stad, de religieuze leiders, de soldaten en door de misdadigers. Toch 
hing Hij daar juist voor hen. Hoe waar worden de woorden uit Psalm 22: ‘Ik 
ben een worm en geen man, een smaad voor de mensen en veracht door het 
volk. Allen die mij zien bespotten mij. Zij steken de lip uit, zij schudden het 
hoofd’ (Psalm 22:7-8). De mensen die voorbijkwamen, scholden Hem uit en 
schudden hun hoofd: ‘U zou toch de tempel afbreken en in drie dagen weer 
opbouwen?’ hoonden ze. ‘Als U de Zoon van God bent, red Uzelf dan! Kom 
van dat kruis af!’ De leden van de Hoge Raad lieten zich ook niet onbetuigd: 
‘Hij heeft anderen gered,’ spotten ze. ‘Maar Hij kan zichzelf niet eens redden! U 
bent toch de koning van Israël? Kom eens van dat kruis af. Dan zullen we in U 
geloven. Hij vertrouwde toch op God? Als God zoveel met Hem opheeft, laat 
die Hem komen redden. Hij is immers Gods Zoon?’ 

De soldaten lachten Hem ook uit en gaven Hem zure wijn te drinken. Ze riepen: 
‘Zeg, koning van de Joden! Red Uzelf!’ Eén van de misdadigers die naast Hem 
hing bleef Jezus bespotten en zei: ‘Zo, U bent dus de Messias? Bewijs dat eens. 
Red Uzelf en ons!’ De misdadiger aan de andere kant van Jezus snoerde hem de 
mond: ‘Heb je nu nog geen ontzag voor God, zo vlak voor de dood? Wij krijgen 
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AANTEKENINGEN:ons verdiende loon, maar deze man heeft niets verkeerds gedaan!’ Hij zei tegen 
Jezus: ‘Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt.’ Jezus antwoordde hem: 
‘Vandaag zult u met Mij in het paradijs zijn. Daar kunt u zeker van zijn!’ Wat 
een liefdeskracht vroeg het van Jezus om aan het kruis te hangen en te horen 
hoe ze Hem bespotten, terwijl Hij bezig was een weg voor hen te openen naar 
verlossing en eeuwig leven. Jezus kwam niet van het kruis af omdat Hij onze 
plaats had ingenomen. Aan de voet van het kruis wordt duidelijk dat God ons 
onmetelijk liefheeft.

Waarom God besloot niet in te grijpen
Het grote wonder van het kruis is dat God je zo onvoorstelbaar liefheeft dat 
Hij ervoor koos om op het meest cruciale moment van de wereldgeschiedenis 
zijn macht voor bepaalde tijd neer te leggen, door niet in te grijpen. Als bewijs 
van zijn grote liefde voor jou koos God ervoor om voor korte tijd ‘machteloos’ 
te zijn. Alleen degene die almachtig is kan besluiten zijn macht neer te leggen 
en niet in te grijpen. God wist dat dit de enige manier was om zijn relatie met 
jou te herstellen. Om je te redden van iedere vorm van Godverlatenheid en 
machteloosheid (Psalm 86:13, HB). Het wonder van het kruis is het wonder van 
Gods nooit falende liefde voor jou. 

BEKIJK ANIMATIE 6: 
Het wonder van verzoening

Jezus stierf aan het kruis dat bedoeld was voor Barabbas. Zijn naam betekent 
‘zoon van de vader’. Door te sterven aan het kruis nam Jezus de plaats in van alle 
veroordeelde zonen en dochters van de Vader. Jezus heeft de straf gedragen 
die wij hadden verdiend. Door het wonder van het kruis zijn wij verzoend met 
God de Vader. 

GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het wonder van verzoening. Dank U wel voor zoveel liefde, dat U 
het initiatief nam om mij met U te verzoenen. Door het wonder van het kruis kan 

ik nu vrij tot U komen en ben ik uw geliefde kind geworden. U houdt net zoveel 
van mij als U van Jezus houdt. Help mij te begrijpen wat Jezus allemaal voor mij 
heeft doorstaan, zodat ik nooit onverschillig of zwak in mijn geloof zal worden.

Amen
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AANTEKENINGEN:
BOEKENTIPS

We zijn door het bloed van Jezus ver- 
zoend met de Vader. Deze verzoening 
mag ook doorwerken in onze relaties. 
Verzoening wordt uitgeleefd als we in 
eenheid leven met onze naasten. En 
die eenheid mag er ook zijn binnen 
het lichaam van Christus. Er moet een 
einde komen aan verdeeldheid en 
veroordeling door middel van negatief 
spreken. In het boek ‘Woorden hebben 
kracht’ laat Wilkin vanuit de Bijbel 
en de praktijk zien dat we met onze 
woorden een cultuur van bemoedi- 
ging kunnen creëren. Een cultuur van 
respect, eenheid en samen optrekken.

WOORDEN  
HEBBEN KRACHT
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 210 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95



Het zevende wonder:
HET WONDER VAN 
DE WEDERGEBOORTE
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AANTEKENINGEN:AANTEKENINGEN:BEKIJK AFLEVERING 7:
De zeven wonderen in Jeruzalem

In deze extra lange aflevering bezoeken we de Graftuin in Jeruzalem. Het is een 
prachtige plaats om te overdenken waarom Jezus voor ons is gekruisigd en is 
opgestaan. Om te begrijpen wat het betekent dat wij door het wonder van 
het kruis opnieuw geboren kunnen worden gaan we naar de Paternosterkerk 
bovenop de Olijfberg. Op deze plek zou Jezus het ‘Onze Vader’ uitgesproken 
hebben. 

De kerk is vooral bekend geworden om de betegelde panelen met het ‘Onze 
Vader’ in 168 verschillende talen. Om nog beter te kunnen begrijpen wat het 
betekent wie we zijn ‘in Christus’ pakken we onze spullen op en verlaten we 
Jeruzalem. 

We gaan we op weg naar het zuidelijkste puntje van het Meer van Galilea. Op 
de plek waar de rivier de Jordaan het meer verlaat bevindt zich de doopplaats 
Yardenit. Hier laten elke dag honderden mensen vanuit de hele wereld zich 
dopen. Het is een prachtige gelegenheid om nog eens te laten zien hoe God 
naar ons kijkt als wij ‘in Christus’ zijn. Aan de oever van de Jordaan danken we 
God voor de zeven wonderen van het kruis in ons leven.

STUDIE: HET WONDER VAN DE WEDERGEBOORTE

Volgens de meeste bijbelgeleerden stierf Jezus aan een kruis op vrijdag 7 april, 
30 na Christus, om ongeveer 15:00 uur. De vrijdag liep ten einde en de sabbat, 
waarop dat jaar het Joodse Pesach viel, naderde. Om 18:00 uur zou de grote 
sabbat van het Paasfeest beginnen en voor die tijd moesten de lichamen van 
de gekruisigden verwijderd zijn. Een aantal leden van de Hoge Raad was al 
naar Pilatus gegaan om hem te vragen de kruisiging te beëindigen door de 
onderbenen van de veroordeelden, net even onder de knie, met een ijzeren 
staaf te verbrijzelen, de zogenaamde crurifragium (letterlijk: de benenbreker). 
Meestal stierf het slachtoffer dan binnen een kwartier omdat de veroordeelde 
zijn lichaam niet langer kan opdrukken om de armen te ontlasten, waardoor 
hij niet langer kon ademhalen en stikte. De soldaten braken eerst de benen van 
de twee misdadigers, die binnen vijftien minuten door verstikking stierven. 
Dit hoefde bij Jezus niet te gebeuren. Hij was al gestorven. Wel stak één van 
de soldaten zijn speer in Jezus’ zij. Meteen kwam er bloed en water uit. Op 
dat moment vond plaats wat jaren daarvoor voorspeld was: ‘Hij behoedt al 
zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken’ (Psalm 34:21). En: ‘Zij zullen 
Hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben’ (Zacharia 12:10).

Waarom die speer?
Ik weet niet of je er weleens over nagedacht hebt. Waarom doorstak die 
Romeinse soldaat met zijn speer het lichaam van Jezus? Iedereen die erbij was 
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AANTEKENINGEN:kon zien dat Hij gestorven was. Wat had het voor zin Hem nog een keer te 
doorboren als Hij toch al was gestorven? Waar was dit in hemelsnaam goed 
voor? Net als de geseling en de kroning met de doornenkroon vond het 
doorsteken van de zij van Jezus niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor 
stuk profetische handelingen, honderden jaren geleden voorspeld, door God 
gewild en ingegeven en uitgevoerd door zondige Romeinse soldaten. Met 
deze profetische handelingen wil de grote Regisseur duidelijk maken wat het 
wonder van het kruis voor ons 
betekent. Jezus hing in onze 
plaats aan het kruis. God wilde 
dat Jezus, nadat Hij stierf voor 
onze zonden, doorstoken zou 
worden. Om ons duidelijk te 
maken dat op dat ogenblik onze 
zondige natuur aan zijn einde kwam. Op het moment dat de speer de rib van 
Jezus trof stierf onze zondige natuur, onze oude mens. Het bloed van Jezus 
verlost ons van onze zonden. Het kruis verlost ons van onze zondige natuur. 
Jezus rekende dus niet alleen af met onze zonden, maar ook met onze zondige 
natuur, zodat wij opnieuw geboren kunnen worden. En dat is een bovenna- 
tuurlijk, niet met het verstand te begrijpen wonder.

Op het moment dat één van de soldaten zijn speer in de zij van Jezus stak, 
kwam er direct water en bloed uit (Johannes 19:34). Het begin van een 
geboorte begint altijd met het vrijkomen van water en bloed. Toen het water 
en het bloed uit het lichaam van Jezus stroomde was dit het begin van onze 
wedergeboorte. Jezus bracht aan het kruis een nieuwe generatie van kinderen 
van God voort. Hij was niet alleen het lam van God dat de zonde van de wereld 
wegneemt. Hij was ook als een moeder, die geboorte geeft aan een nieuw 
mens, die - door het wonder van het kruis - niet langer hoeft te leven als een 
slaaf van de zonde.

Opnieuw geboren
Het Griekse woord voor ‘zijde’ is pleura en betekent ook ‘rib’. Deze gebeurtenis 
rondom de zevende keer dat Jezus voor ons gebloed heeft, doet mij denken 
aan Genesis 2:21 waar we lezen hoe God uit de rib van Adam een nieuwe mens 
(Eva) schiep. Zoals God Eva vormde uit de rib van Adam, zo vormt God een 
nieuwe mens uit Jezus. We worden opnieuw geboren vanuit de plaats van de 
zij waar Jezus doorboord is; een soort baarmoeder. Het is opmerkelijk dat Jezus 
vlak voor zijn sterven sprak over de barensweeën van een vrouw: ‘Een vrouw, 
die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het 
kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, 
uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen’ (Johannes 16:21). Dezelfde 
gedachte lezen we in Hebreeën 12:2 waar staat: ‘Jezus heeft om de vreugde 
die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen.’ Jezus heeft de 
lange lijdensweg kunnen verdragen omdat Hij ons al die tijd in gedachten 
had. Jezus heeft aan het kruis kunnen volharden omdat Hij steevast onze 
redding voor ogen had. Wij waren de vreugde die voor Jezus in het verschiet 
lag. Jezus wist dat wij door zijn sterven en opstanding de mogelijkheid krijgen 
om een kind van God te worden. Toen Jezus aan het kruis stierf, riep Hij dan 
ook uit: ‘Volbracht!’ (Johannes 19:30). Dit woord komt in het Hebreeuws van de 

Op het moment dat de speer de rib van Jezus trof 
stierf onze zondige natuur, onze oude mens.
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AANTEKENINGEN:stam kalal. Maar wist je dat het Hebreeuwse woord voor ‘bruid’ (kallach) van 
dezelfde stam komt? Zou het kunnen zijn dat Jezus in zijn laatste ademtocht 
gedacht heeft aan de bruid voor wie Hij deze prijs betaalde (alle christenen 
samen worden in de Bijbel ‘bruid van Christus’ genoemd)? Jij was al in zijn hart, 
waarom dan ook niet op zijn lippen?

Een nieuwe schepping
Door het wonder van het kruis is er een hele nieuwe mensheid uit Jezus 
geboren, zoals Jesaja voorspelde: ‘Wanneer Hij zijn leven heeft geofferd voor de 
zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw 
leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn’ (Jesaja 53:10, 
HB). Zonder het kruis zou het wonder van de wedergeboorte nooit in jouw 
leven hebben kunnen plaatsvinden. 
Het wonder van het kruis brengt 
een totaal nieuwe schepping voort: 
‘Daarom ook is iemand die één met 
Christus is, een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het nieuwe is 
gekomen’ (2 Korintiërs 5:17, NBV). 
Door je schuld- en geloofsbelijdenis maak je je één met Hem. Zo belijd je dat 
je in Christus bent meegekruisigd (Galaten 2:20). God neemt al je zonden van 
je weg en Jezus neemt je mee in zijn opstanding om in eenheid met Hem op 
te staan als een nieuwe schepping. Door het wonder van het kruis heeft Jezus 
jou bij Hem ingelijfd. 

In Christus
Een andere term voor jou één zijn met Christus is ‘In Christus zijn’. Het betekent 
dat je in de ogen van God een onverbrekelijke twee-eenheid met Christus 
geworden. Hij is in jou en jij bent in Hem! Daarom ben je bijzonder waardevol 
in Gods ogen. God kijkt naar jou zoals Hij naar Jezus kijkt. En Hij houdt van jou 
zoals Hij van Jezus houdt! Paulus zegt het zo: ‘U bent allemaal kinderen van 
God door het geloof in eenheid met Christus Jezus.’ (Galaten 3:26, GN). Dat is 
het geheim van ‘in Christus’ zijn. Vanaf nu ziet God jou altijd in eenheid met 
Christus. In eenheid met Christus heeft God je goedgekeurd en aanvaard 
als zijn geliefde kind. De Bijbel noemt dat ‘rechtvaardig zijn’. Paulus zegt in 2 
Korintiërs 5:21: ‘God heeft Jezus die de zonde niet kende voor ons één gemaakt 
met de zonde, zodat wij door Hem rechtvaardig voor God konden worden.’

ECHT GEBEURD

Enkele maanden geleden kwam ik in contact met Fred. We hebben verschillende 
gesprekken met elkaar gehad. Hij kende God niet en wist niet veel van de 
Bijbel. Wat hij wel wist, was dat hij vastliep in verschillende gebieden van zijn 
leven. Na een zestal gesprekken zei ik: ‘Fred, al vertel ik je alles wat ik weet, 
het zal je niet veranderen. Alleen als jij je leven aan God geeft en Hij in jou 
komt wonen zul je van binnenuit veranderen.’ Het duurde enige weken voor ik 

God kijkt naar jou zoals Hij naar Jezus kijkt. 
En Hij houdt van jou zoals Hij van Jezus houdt!
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AANTEKENINGEN:weer wat van hem hoorde. Ik wist dat Fred worstelde met het nemen van deze 
levensbelangrijke beslissing. 

Uiteindelijk heeft hij, na een lange worsteling, zijn leven in de handen van God 
gelegd. Wat vond hij het moeilijk zijn oude leven los te laten: ‘ik weet wat ik 
heb, maar ik weet niet wat ik krijg! Wat gaat er allemaal veranderen als ik mij 
overgeef aan God?’ Nadat hij een zondaarsgebed gebeden had, keek hij mij 
aan en zuchtte: ‘Ik weet niet of ik het wel redden zal.’ Ik keek hem glimlachend 
aan en zei: ‘Fred, je redt het ook niet! Maar dank God ervoor dat je het zelf niet 
kunt! Jouw geheim is nu dat Jezus in je woont. Probeer niet uit eigen kracht 
jezelf te veranderen, laat het aan Hem over! Hij zal voor je strijden. Vertrouw 
Hem dat Hij je van binnenuit helemaal nieuw zal maken. Je bent met Hem een 
heel nieuw leven begonnen!’

Laatst ontmoetten we elkaar weer. Ik heb genoten van de manier waarop Fred 
vertelde hoe hij naar een drietal ex-werkgevers is gegaan, die hij in het verleden 
bestolen had, om hen vergeving te vragen en het in orde te maken. Fred, die 
in het verleden altijd moeilijke beslissingen voor zich uitschoof, heeft dit niet 
uit eigen kracht gedaan. Fred begint te ontdekken dat het geheim ‘Jezus in mij’ 
een onuitputtelijke krachtbron is, waaruit hij zonder beperkingen mag putten.

OM VERDER OVER NA TE DENKEN

 y Kun je met eigen woorden uitleggen hoe Jezus aan het kruis een nieuwe 
generatie van kinderen van God heeft voortgebracht?

 y Welke beloften heeft God voor je zodra je opnieuw bent geboren? (Eze-
chiël 36:26)?  
Op welke manier zijn deze beloften in jouw leven al in vervulling gegaan?

 y Hoe weet je zeker dat je opnieuw geboren bent?
 y Wat betekent het voor jou dat God je ‘in Christus’ nooit meer los van Jezus 
ziet?

 y Probeer eens met eigen woorden te omschrijven wat het betekent ‘in 
Christus’ rechtvaardig te zijn.
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AANTEKENINGEN:
GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel voor het wonder van de wedergeboorte. Ik geloof dat Jezus in mijn 
plaats al mijn zonden en Gods oordeel over mijn zonden op zich heeft genomen. 
Door mijn schuld- en geloofsbelijdenis mag ik mij nu éénmaken met zijn sterven 

en opstanding. Door het wonder van het kruis hebt U al mijn zonden van mij 
weggenomen en is mijn zondige natuur met Jezus gestorven. In Jezus ben ik een 
nieuw mens geworden. U maakt mij helemaal nieuw van binnen. Vul mij met uw 
Geest, zodat ik zal denken zoals Jezus denkt, zal spreken zoals Jezus spreekt, zal 

liefhebben zoals Jezus liefheeft en zal leven zoals Jezus leeft. Dank U wel voor het 
zevende wonder van het kruis.

Amen

VERDIEPING

Waarom Jezus’ benen niet gebroken werden
In de Bijbel vinden we honderden voorspellingen over de geboorte, het leven 
en sterven van Jezus die stuk voor stuk zijn uitgekomen. De gebeurtenissen 
rond de laatste achttien uur van Jezus’ leven zijn eeuwen van tevoren voorspeld. 
De belangrijkste profetie over het sterven van de Here Jezus vinden we in 
Psalm 34:21: ‘Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken.’ 
Eerder hebben we gelezen dat na de geseling Jezus’ rug helemaal openlag 
zodat je de pezen en spieren kon zien. De Bijbel zegt: ‘Zijn verschijning was 
onmenselijk geschonden, en zijn uiterlijk had niets meer van een mensenkind’ 
(Jesaja 52:14, WV). Jezus hing aan het kruis als een brok rauw vlees. Zijn eigen 
moeder herkende Hem niet meer. Wat maakt het dan nog uit of Jezus’ benen 
wel of niet gebroken zouden worden?

De Joodse leiders vroegen aan het einde van de dag de Romeinse gouverneur 
de kruisiging te beëindigen door de onderbenen van de veroordeelden met 
een ijzeren staaf te verbrijzelen. Meestal stierf het slachtoffer dan binnen een 
kwartier, omdat hij zijn lichaam niet langer kon opdrukken om zijn armen te 
ontlasten, waardoor hij uiteindelijk stikte. Zo braken de soldaten de benen van 
de twee misdadigers, die binnen korte tijd door verstikking zouden sterven. 
Maar toen de soldaat bij Jezus kwam, zag hij dat Jezus al gestorven was. De 
laatste woorden van Jezus waren: ‘Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest’ 
(Lucas 23:46). Tot het laatste moment was Jezus de situatie volledig meester. 
Als de soldaten de benen van Jezus hadden gebroken, was het sterven van 
Jezus mensenwerk geweest. De profetie uit Psalm 34 vertelt ons dat Jezus’ 
sterven het werk was van God alleen. Ze hebben mijn Jezus niet vermoord. Hij 
gaf zijn leven vrijwillig, uit liefde voor jou.



© WILKIN VAN DE KAMP • DE LAATSTE 18 UUR • HET WONDER VAN DE WEDERGEBOORTE • BLZ. 60

AANTEKENINGEN:Wie je bent in eenheid met Christus
Door het wonder van het kruis ziet God jou nu altijd alleen nog maar in 
eenheid met Christus. In eenheid met Christus ziet Hij jou nu als rein, heilig, 
rechtvaardig en volmaakt.

 y Omdat Christus rein is,  
ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als rein.

 y Omdat Christus heilig is,  
ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als heilig.

 y Omdat Christus rechtvaardig is,  
ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als rechtvaardig.

 y Omdat Christus volmaakt is,  
ziet God jou nu in eenheid met Christus ook als volmaakt.

Dit betekent niet dat jij je best moet doen om rein, heilig, rechtvaardig en 
volmaakt te worden. In eenheid met Christus ziet God je nu ook als recht-
vaardig, rein, heilig en volmaakt omdat je een onverbrekelijke eenheid bent 
geworden met Jezus Christus. Dit is het geheim van ‘in Christus’ zijn! God 
heeft je ‘in Christus’ geplaatst en Hij ziet de uitmuntendheid, schoonheid en 
volmaaktheid van Jezus als Hij naar je kijkt. Daarom kan Hij zijn ogen niet van 
je afhouden! Durf jij te geloven dat God zo naar je kijkt? Je mag het als een 
bijzonder geschenk aannemen en het je helemaal gaan toe-eigenen!

Je bent het en je wordt het
In Hebreeën 10:14 (NBG) wordt het zevende wonder van het kruis samengevat 
met deze woorden: ‘Want door één offerande heeft God voor altijd hen 
volmaakt, die geheiligd worden.’ Omdat God je nooit meer los van Jezus ziet, 
ben je volmaakt in zijn ogen. Toch zegt dit bijbelvers dat we nog wel geheiligd 
moeten worden. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Maar dat is het 
niet. Deze tekst gaat over je eeuwige positie in Christus én over je dagelijkse 
wandel met Jezus. In eenheid met Christus ziet God jou nu als rechtvaardig en 
volmaakt (je eeuwige positie in Christus), terwijl de Heilige Geest je dagelijks 
helpt in het proces van heiligmaking (je dagelijkse wandel met Jezus). De 
Heilige Geest helpt je te worden wat je in eenheid met Christus al bent. Met 
andere woorden: je bent het en je wordt het!

De moordenaar die vandaag gelooft in het wonder van het kruis is in Gods 
ogen direct volmaakt in eenheid met Christus, maar heeft nog een hele weg 
te gaan. De prostituee die vandaag haar leven aan Jezus geeft is in Gods ogen 
geheel rein in eenheid met Christus, maar mag leren door de ogen van God 
naar zichzelf te kijken. De pooier die opnieuw geboren wordt is vanaf dat 
moment in Gods ogen volkomen heilig in eenheid met Christus, maar moet 
nog leren hoe hij een rein en heilig leven kan leiden. De terrorist die zich heeft 
overgegeven aan Jezus is in Gods ogen rechtvaardig geworden in eenheid 
met Christus, maar moet nog leren te gaan leven vanuit zijn nieuwe identiteit 
in Christus. Dit is Gods buitensporige genade. De Geest van Jezus zal ook jou 
helpen om het leven van Jezus in jou te leiden. Hij gaat je denken vernieuwen, 
je gevoelens veranderen en je wil afstemmen op de wil van God. Hij verandert 
jou van binnenuit naar het beeld van Jezus. Door het wonder van het kruis ga 
je een schitterende toekomst tegemoet.
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AANTEKENINGEN:BEKIJK ANIMATIE 7: 
Het wonder van de wedergeboorte

In Gethsemané wist Jezus dat, als Hij de beker - gevuld met onze zonden - 
in onze plaats zou leegdrinken, Hij met onze zonde tot zonde gemaakt zou 
worden. Bij elke slok proefde Hij onze haat, angst, paniek, lust, zonde en dood. 
Jezus deed dit om ons te redden. Het mooiste dat we Hem kunnen geven 
is onze levensbeker gevuld met onze zonden. Dan is Jezus niet voor niets 
gestorven.

GEBED

Vader in de hemel,

Dank U wel dat ik door het wonder van het kruis 
opnieuw geboren mag worden 

en mag ontdekken wie ik nu ben in Christus. 
In eenheid met Christus 

ben ik een nieuwe schepping geworden. 
Het hart van Jezus klopt nu in mij 

en de Geest van Jezus woont nu in mij. 
U kijkt nu naar mij, zoals U naar Jezus kijkt. 

En U houdt van mij, zoals U van Jezus houdt! 
In eenheid met Christus hebt U mij goedgekeurd 

en aanvaard als uw geliefde kind. 
Ik ben gewenst, gewild en innig geliefd. 

Dank U wel voor zoveel genade.

Amen
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AANTEKENINGEN:
BOEKENTIPS

Op een heldere en aansprekende manier legt Wilkin uit ‘wie je bent in Christus’. 
Het gaat er vooral om dat je weet hoe God naar jou kijkt als je ‘in Christus’ bent. 
In Christus vorm je een onverbrekelijke eenheid met Jezus en word je bijzonder 
waardevol in Gods ogen. Als je hebt ontdekt dat God door Jezus naar jou kijkt, 
dan ga jij ook door de ogen van Jezus naar mensen kijken. Stop daarom met je 
oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in 
Christus! Je zult er een mooier mens van worden.

WIE JE BENT  
IN CHRISTUS
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 96 pagina’s
Uitvoering: Hardcover
Prijs: € 9,95

In dit boek laat Wilkin je zien hoe God ‘in Christus’ naar je kijkt. Geloof jij wat 
God zegt over jou? Geloof jij wat God ziet in jou? Durf je te geloven dat God 
van je geniet wanneer Hij naar je kijkt? Dat Hij blij is dat jij er bent? Het is Jezus 
die God een gezicht heeft gegeven. Dankzij Hem kun je God recht in de ogen 
kijken. Het zijn ogen vol van liefde die alles weten en toch vergeven. Heel Gods 
gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Als je in Gods ogen kijkt 
leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, gewild en innig geliefd. 

HOE GOD  
NAAR JE KIJKT
Schrijver: Wilkin van de Kamp
Omvang: 176 pagina’s
Uitvoering: Paperback met flappen
Prijs: € 15,95


