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DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS
hjms
“……………..……..; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan;
en er zal onder u géén plaag tot verderfenis zijn,………..” (Ex. 12:13)
Geliefde lezers en (aanstaande) broeders en zusters, wellicht bent u nog geen échte christen
en is alleen de aanhef daarom reeds voldoende reden voor u om niet verder te lezen.
Tóch wil ik u met klem vragen om nog even verder te gaan. Want nú op dit moment wil God
uw hart aanraken en vullen met Zijn grote liefde. Deze boodschap is dan ook uitermate
belangrijk! Want het leert ons, dat het Bloed van Jezus Christus, dat op het kruis van
Golgotha voor ons werd vergoten, in staat is om ons te reinigen van élke zonde en ons kan
vrijmaken van élke last.
Van alle bijbelse uitspraken heb ik de vindplaatsen vermeld, opdat u het rustig nog eens na
kunt zoeken.
Voelt u zich ellendig, of eenzaam, of miserabel of schuldig? Door uw situatie van zorgen of
ziekte? Misschien voelt u zich gebonden? Bent u wellicht verslaafd? Aan drank, aan sex, aan
koopzucht, aan andere zonden? Misschien haat u uzelf, omdat u altijd het verkeerde of het
kwade doet, ondanks dat u het toch goed bedoelt? Misschien vinden anderen u niet aardig of
leuk. Misschien vinden zij u agressief of vervelend. Misschien bedrukt dit alles uw hart.
Wellicht heeft u veel verdriet, omdat uw partner ziek is of is gestorven. Zijn het uw kinderen?
Oh, wat kunnen mensen toch veel problemen hebben. Zoveel, dat het eigenlijk te veel is om
op te noemen.
Maar wist u, dat u niet alleen bent in uw verdriet? Wist u dat er Iemand is, Die ondanks álles
u toch als een kostbaar juweel beschouwt? Die veel van u houdt? Wist u, dat Deze Persoon
niet wil, dat u uw ondergang tegemoet gaat?
Deze ondergang, het eeuwige verderf, is onvermijdelijk voor de mensen die in zonden leven.
En de bijbel zegt dat er niémand goed is, ook niet één, en dat alle mensen zondaars zijn en
de eeuwige straf voor hun zonden in ontvangst moeten nemen (Rom. 3:9-19). Er zijn overigens
best mensen, die proberen om goed te doen. Maar toch falen ook zij regelmatig.
Maar, geliefde lezers, God houdt zoveel van u en van alle andere mensen, dat Hij aan u een
uitweg bood. Een uitweg om te ontsnappen aan dat eeuwige verderf in de hel. Hij gaf Zijn
eniggeboren Zoon Jezus Christus, opdat wanneer u in Hem gelooft, u niet zult verderven,
maar het eeuwige leven zult hebben (Joh. 3:16). God gaf Zijn eigen Zoon prijs, zodat Deze Zijn
Bloed zou geven en in uw plaats aan het kruis van Golgotha de doodstraf voor uw zonden
zou ondergaan. Jezus droeg uw schuld.
God deed dit, ondanks dat Hij wist dat de mensen van nature Zijn vijanden zijn, goddeloos
en zondaren (Rom. 5:6,8 en 10). Maar tóch deed Hij dit uit liefde voor u. Opdat u Zijn kind zal
kunnen worden en Hem eens zal kunnen ontmoeten in de hemel.
Want er is geen probleem te groot voor Jezus Christus. Hij maakt u vrij!
Jezus’ eigen Bloed was de prijs, waarmee God u vrij wil kopen uit de zondige wereld. Eens
was u gebonden aan de zonden, een slaaf van satan. Maar God kocht en koopt u vrij!
Niet met geld, of zilver of goud! Neen, met het kostbare Bloed van Zijn onschuldige Zoon
Jezus Christus (Hand. 20:28; Openb. 5:9; 1 Petr. 1:18-19). Het geloof in Jezus’ Bloed is hét middel
waardoor God al uw problemen kan, wil en zal wegnemen.
Het geloof in Jezus’ Bloed is voor u daarom absoluut noodzakelijk, want alléén als God
ziet dat Jezus’ Bloed in uw hart is, zal Hij aan u voorbij gaan als Hij deze zondige wereld zal
gaan oordelen.
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Geliefde lezers, vandaag wil ik u graag confronteren met al hetgeen wat Jezus’ Bloed voor u
kan doen. Ik spreek met nadruk over “confronteren”, omdat de onmetelijke verlossingskracht
en de vele zegeningen van Jezus’ Bloed voor velen helaas toch onbekend terrein is.
Door het persoonlijke geloof in Jezus’ Offer voor u aan het kruishout van Golgotha en door
het geloof in Zijn vergoten Bloed ontvangt u Gods uitermate rijke genade.
Welke zegeningen mag u door Jezus’ Bloed ontvangen? Haast teveel om op te noemen!
•

Indien u uw zonden bij God belijdt, dan mag u door het gestorte Bloed van Jezus
vergeving van ál uw zonden en misdaden ontvangen (Matt. 26:28; Rom. 3:25; Col. 1:14; Efez.
1:7; Hebr. 9:22). En, gelooft u mij, geliefde lezers, er is geen zonde te groot om vergeven
te worden! Want vlak voordat Jezus aan het kruis stierf, was er een moordenaar die
naast Hem aan een ander kruis hing en hij ontving vergeving van Jezus.
Zo mogelijk moet u natuurlijk ook bij uw medemensen de verkeerde dingen rechtzetten en in orde maken

•

Naast vergeving ontvangt u door Jezus’ Bloed dan vervolgens óók de reiniging van
al uw zonden. Van al uw reeds gepleegde zonden als u nú Jezus aanneemt, maar
ook later indien u onverhoopt weer zou hebben gezondigd.
Jezus’ Bloed maakt uw hart volkomen schoon (Hebr. 9:22; 1 Joh. 1:7; Openb. 1:5; Openb. 7:14).

•

Jezus’ Bloed vergeeft en reinigt niet alleen uw zonden. Het verlost u ook van al uw
zonden en banden. Dus het geloof in Zijn Bloed maakt u vrij (Efez. 1:7; Col. 1:14; Hebr. 9:12).
De knellende greep van de verslavingen aan wat dan ook wordt verbroken, zodat u
voortaan zo vrij als een vogeltje in de lucht zult zijn.

•

Indien uw zonden vergeven en gereinigd zijn en u bent van de zonden verlost, dan
mag u voor God staan alsof u nog nooit heeft gezondigd. Jezus’ Bloed heeft u
namelijk ook gerechtvaardigd. Hierdoor is de boosheid van God over uw zo zondige
leven aan u voorbij gegaan (Rom. 5:9; 3:25-26). Jezus Christus droeg immers uw straf.
Voortaan ziet God u als een rechtvaardig mens en niet meer als onrechtvaardig.

•

Vanaf nu bent u door het Bloed van Jezus verzoend met God en hebt u ook vrede
met Hem. Ja, het geloof dat Jezus aan het kruis voor u stierf en Zijn Bloed vergoot,
brengt diepe rust en vrede in uw hart. De zware last in uw hart is weggenomen, want
vanaf nu bent u met God verzoend. De vrede is getekend (Col. 1:19-20; Rom. 3:25; 5:1,11).

•

Weet u wat ook zo bijzonder is? Door het geloof in Jezus’ Bloed wordt zelfs uw
geweten gereinigd. Uw hart werd door het Bloed schoon gewassen, maar ook uw
geweten wordt vrijgemaakt en gereinigd. Het geweten klaagt u niet meer aan met
betrekking tot alles wat u ooit fout deed (Hebr. 9:14).

•

Geliefde lezers, al deze voorrechten mag u genieten als u Jezus als uw verlosser
aanneemt en gelooft in Zijn vergoten Bloed. Maar Zijn Bloed doet nog méér voor u.
Door Zijn Bloed wordt u een kind van God, dus een lid van Zijn familie. Hij wordt uw
Vader, waardoor u automatisch onder Zijn bijzondere bescherming staat. U wordt een
lid van Gods volk, u wordt een koningskind en een priester (Joh. 1:12; 1 Petr. 2:9-10; Openb.
1:5-6). Dus al geniet u slechts een bijstandsuitkering, al heeft u slechts een schoonmaakbaantje, ook al heeft u slechts een heel geringe opleiding genoten. Als kind van
God bent u nu een prins in de goddelijke familie geworden en geen armoedzaaier
meer. Voortaan mag u trots zijn op uw positie en uw nieuwe leven.

•

Als u door het geloof Gods kind bent geworden, zal God ook alles doen om ervoor te
zorgen, dat u niet meer terug valt in een zondig leven. God zal ervoor zorgen dat u
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zich niet meer thuisvoelt in die zondige sfeer. Hij zal uw leven door Jezus’ Bloed
heiligen, dat wil zeggen afzonderen van de wereld en van de zonden (Hebr. 13:12).
•

En God zal door Jezus’ Bloed u ook de kracht geven om al de verzoekingen en
verleidingen tot zonde te wederstaan en te overwinnen (Jak. 4:7; Openb. 12:10-11).
Voortaan bent u geen verliezer meer, als de verleidingen aan de deur van uw hart
kloppen.

•

Als nieuwgeboren kind van God heeft u in uw leven door het Bloed van Jezus zelfs
voortdurend toegang tot het allerheiligdom van de hemel. Steeds weer opnieuw en
dagelijks mag u met al uw problemen voor God in de hemel verschijnen en Hij zal u
helpen (Efez. 2:13; Hebr. 10:19-22).

•

En weet u wat de klap op de vuurpijl zal zijn? Bij uw bekering heeft u door het Bloed
van Jezus het eeuwige leven ontvangen. Als uw aardse leven teneinde is, wacht op
u de zaligheid van het eeuwige leven in de hemel (Joh. 6:53-54; Openb. 7:14-17). De eeuwige
straf voor de zonden is immers aan u voorbij gegaan (Ex. 12:13).

Geliefde lezers, heeft u het voorgaande goed begrepen? Begrijpt u dat er géén vergeving
van zonden, géén vernieuwing van uw leven, géén echte vrede in uw leven, géén overwinning en géén eeuwig leven mogelijk is zonder het kostbare Bloed van Jezus?
Is God niet oneindig goed? Welk een onbeschrijfelijke zegeningen heeft Hij klaar gelegd voor
zondaren zoals u en ik. En dat alles door het vergoten Bloed van Zijn Zoon Jezus Christus.
Het enige wat u moet doen, is slechts het dankbaar aanvaarden van al die zegeningen. Dan
zal uw leven ten goede veranderen. Indien u het echter niet in ontvangst neemt, dan
verandert er niets, helemaal niets! Dan blijft uw leven zoals het nu is! Dan zal Gods boosheid
en straf over de zondige mensheid niet aan u voorbij gaan.
Maar hoe kunt u die zegeningen dan wél ontvangen?
Door Jezus als onze persoonlijke Redder ernstig en met uw gehele hart aan te nemen.
Gelóóf dat Hij naar de aarde kwam om u te redden en in uw plaats de doodstraf voor uw
zonden te ondergaan. Aanvaardt dit voor uzelf. Belijdt dan oprecht al uw zonden en al uw
schuld aan Hem met diep berouw in uw hart. Beloof Hem dat u die zonden nooit meer zult
doen en dat u Hem voortaan zult volgen. Vraag Hem om in uw hart te komen.
Geliefde lezers, bidt u dit eenvoudige gebed: “Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu, En reinig mijn hart. Ik geef mijzelf aan U over, Ja, kom in mijn leven,
Heere. Wilt U mij voortaan helpen en leiden. In Jezus’ Naam. Amen.”
Wanneer u dit doet, bent u een kind van God geworden en al Zijn zegeningen zijn nu van u.
God zegene u. Amen.

