
DE ZEVEN WONDEREN 
VAN HET KRUIS

WWW.VRIJZIJN.NL

De laatste 18 uur



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 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?
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