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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.
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