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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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INHOUD

Het eerste wonder: Het wonder van vergeving

Het tweede wonder: Het wonder van verlossing 

Het derde wonder: Het wonder van reiniging

Het vierde wonder: Het wonder van genezing

Het vijfde wonder: Het wonder van bevrijding

Het zesde wonder: Het wonder van verzoening

Het zevende wonder: Het wonder van de wedergeboorte



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.
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