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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.

De laatste 18 uur

BETEKENIS VAN DE ICOONTJES:

FILM DOCUMENTAIRE:  
DE ZEVEN WONDEREN  
IN JERUZALEM

STUDIE

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

ECHT GEBEURD: 
GETUIGENIS

VERDIEPING

FILM ANIMATIES: 
DE ZEVEN WONDEREN

GEBED

DOWNLOAD: 
LESMATERIAAL

BOEKENTIPS



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 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
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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
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