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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

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 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.
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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


