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DE KRACHT VAN HET BLOED VAN JEZUS (2)
HJM Sales
Geliefde broeders en zusters, vorige week bespraken we een aantal geweldige zegeningen
door Jezus’ wondervolle Bloed, welke ons deel worden zodra wij wedergeboren kinderen
Gods zijn geworden en hebben besloten om Jezus te volgen en te dienen. Door het Bloed
worden wij vergeven, gereinigd, gerechtvaardigd en verzoend met God. Wij leven nu in
vrede met Hem en onze levens worden zelfs geheiligd als wij willen instappen in Zijn wil.
Maar door de kracht van Jezus’ Bloed mogen wij nog veel meer zegeningen genieten. Want
nadat Jezus terugkeerde naar Zijn hemelse Vader (Hemelvaart), nam Hij Zijn taak op als
onze Hogepriester en is Zijn kostbare, dierbare Bloed voor ons werkzaam gebleven.
Als wij door Gods genade hier geopende ogen voor mogen ontvangen en wij willen door het
geloof instappen, dan treden wij een geweldige, nieuwe geestelijke dimensie binnen. Deze
nieuwe dimensie kan ons een geweldige, opwaartse kracht in ons geestelijk leven schenken.
Herinnert u zich uit Deel 1, dat God de Vader aan Jezus niet alleen de opdracht gaf om de
mensen van zondeslavernij vrij te maken, maar ook om hen tot Hem (de Vader) terug te
brengen en de door de zonden verbroken gemeenschap te herstellen?
De eerste helft van Jezus’ taak betrof Zijn aardse werk om de mensen te verlossen. Maar de
tweede helft van Zijn taak behelst het brengen van de mensen tot God de Vader en het
herstellen van die verbroken gemeenschap. Hiertoe is Jezus én Zijn Bloed in de hemel werkzaam, waar Hij als onze Hogepriester aan de rechterhand van God is gezeten. In dit laatste
deel van de prediking over de kracht van Jezus’ Bloed wil ik met name hier op ingaan.
Jezus’ Bloed opende de hemel voor ons
Als Jezus het tweede deel van Zijn opdracht vanuit de hemel moest verrichten, dan ligt het
voor de hand dat God de Vader Hem uit de dood moest opwekken. Jezus was immers aan
het kruishout van Golgotha voor de zonden van de mensen gestorven! Wel, door de kracht
van Zijn eeuwige, onvergankelijke, onmetelijk kostbare Bloed werd Jezus uit de doden in de
hemel teruggebracht. De Hebreeënbrief die met name handelt over Jezus in de uitoefening
van Zijn grote taak als onze hemelse Hogepriester, zegt daar het volgende over.
Hebr. 13:20-21 – “De God nu des vredes, Die den grote Herder der schapen, door het bloed
des eeuwigen testaments, uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heere Jezus
Christus, Die volmake u in alle goed werk, opdat gij Zijn wil moogt doen; werkende in u, hetgeen voor Hem welbehagelijk is, door Jezus Christus; Denwelken zij de heerlijkheid in alle
eeuwigheid. Amen.”
De kracht van Jezus’ Bloed bewerkte de opening van de hemel, zodat Hij daar kon veilig
terugkeren. En het was Gods Heilige Geest, Die Jezus uit de dood opwekte.
Rom. 8:11 – “En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u
woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen
levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.”
Gods Geest wekte Hem op, maar de onderliggende kracht kwam uit Zijn heerlijke, reine,
onschuldige, eeuwige Bloed. Jezus’ Bloed is de kracht waardoor niet alleen de macht van de
zonde, de wereld en het vlees werd verbroken, maar ook de macht van de dood, het graf, de
hel en de duivel.
Door de levenskracht van Zijn eigen kostbare Bloed ging Jezus het Allerheiligdom van de
hemel binnen en bracht daar voor ons een eeuwige verlossing teweeg. De eeuwige
volmaaktheid en onverderfelijkheid van Zijn Bloed gaf Hem het recht om in te gaan én de
hemel voor ons te openen. Oh, broeders en zusters, laten wij met ons hart toch goed
verstaan, dat onze Verlosser én Hemelbruidegom, onze Here Jezus Christus, daar vóór het
Aangezicht van Zijn Vader verscheen voor ons. Hij stond daar om óns, de Gemeente (Zijn
Lichaam), aan de Vader voor te stellen als Zijn toekomstige Bruid én voor ons het recht op te
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eisen om samen (met Jezus) in het hemelse Allerheiligdom te verschijnen en ook te wonen.
Om daar voor eeuwig in heilige gemeenschap met God de Vader voort te leven. En de
losprijs was Zijn eigen Bloed!
Hebr. 9:12 – “Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed,
eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.”
Hebr. 9:24 – “Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is,
hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen
voor het aangezicht van God voor ons;”
Hand. 20:28b – “……………………, om de Gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen
heeft door Zijn eigen bloed.”
De bijbel toont ons de opening van die nieuwe, verse en levende weg naar de hemel via
Jezus (want Hij is de Weg en niemand komt tot de Vader dan door Hem – Joh. 14:6) op een
magistrale wijze in Matt. 27:51, Mark. 15:38 en Luk. 23:45. Want precies op het moment, dat
Jezus Zijn Bloed had gestort en stierf en daardoor alles had volbracht, scheurde het
Voorhangsel in de tempel, dat de toegang tot het Allerheiligdom versperde, in tweeën. Wat
een geweldig schaduwbeeld! Voortaan zou de toegang tot God de Vader in het hemelse
Allerheiligdom geopend zijn. Voor Gods Eersteling Jezus, Die uit de doden opstond én ook
voor ons, Zijn volgelingen.
Jezus’ Bloed maakt de hemel voor ons gereed
Broeders en zusters, één van de opdrachten van de oudtestamentische hogepriester was
om de tabernakel met zijn objecten met het bloed van offerdieren te reinigen van iedere smet
van zonden, hetgeen ook Mozes deed. Hebr. 9:18-22a – “Waarom ook het eerste niet
zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk
uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol,
en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk, Zeggende: Dit is het bloed des
testaments, hetwelk God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den
tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door
bloed gereinigd naar de wet,……………….”
De bijbel leert ons, dat de gehele historische, Israëlitische tabernakel een schaduwbeeld en
een voorbeeld is van de ware Tabernakel in de hemel. Mozes kreeg van God het hemelse
voorbeeld te zien en moest het nabouwen. Het boek Openbaring geeft ons meer inzicht in
het hemelse voorbeeld.
Hebr. 8:5 – “Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes
door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie,
zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.”
Hebr. 8:2 – “Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere
heeft opgericht, en geen mens.”
Mozes en de oudtestamentische hogepriesters reinigden de aardse tabernakel met het bloed
van dieren. Maar Jezus reinigt de hemel met Zijn eigen Bloed. Prijst Hem voor eeuwig,
hallelujah! Zijn Bloed reinigt de hemelse dingen, hemelse objecten, de ware Tabernakel. Ja,
zelfs ook Gods troon in het hemelse Allerheiligdom (in de aardse tabernakel uitgebeeld door
het Verzoendeksel op de Arke des Verbonds). Hebr. 9:22-24 – “En alle dingen worden bijna
door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was
het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen, die in de hemelen zijn, door deze
dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelve door betere offeranden dan
deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het
aangezicht van God voor ons;”
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Beslist zullen velen zich nu afvragen, hoe het kan en waarom het nodig was, dat de hemelse
dingen door Jezus’ Bloed moesten worden gereinigd. Immers, de hemel is toch absoluut rein
en in de hemel kan toch geen zonde infiltreren? Jazeker, de hemel is rein en heilig, schoon!
Maar het gaat hier om de gedachten aan onze zonden, die de hemel zijn binnengedrongen.
Laten wij niet denken dat onze zonden onopgemerkt bij de hemelse bewoners blijven. Zij
zien de mensen hun zonden plegen en droefheid vult hun harten en gedachten. Zij weten dat
God toornt over de zonden en dat op zeker moment Zijn oordeel zal vallen. Ook in Gods
gedachten zijn onze zonden niet onopgemerkt gebleven. We zouden kunnen zeggen, dat er
een geestelijke, beschuldigende stapel van onze zonden in de hemel is gegroeid, welke met
de latente toorn van God bezwangerd is en als het ware vraagt om Zijn oordeel. Want God
gaf immers Zijn Wetten aan de mensen. Wie ze niet nakomt, moét onder het oordeel vallen!
In zekere zin is dit derhalve een smet op de hemelse reinheid.
Maar die stapel van zonden is nu weggewassen door Jezus’ Bloed. Zijn heerlijke Bloed is in
de hemel werkzaam en neemt ook de gedachten aan onze zonden bij God weg, alsmede
Zijn latente oordeel over onze zonden. Weg is Gods toorn door de eeuwigreinigende werking
en kracht van het kostbare, onverderfelijke Bloed van Jezus.
Het schaduwbeeld van deze heerlijke reiniging door Jezus’ Bloed kunnen we in Lev. 16:14a
en 15 lezen. Daar staat geschreven, dat de hogepriester zelfs óp het gouden Verzoendeksel
(het ultieme beeld van Gods troon) van de Arke des Verbonds (het beeld van de Bruid) bloed
moest sprenkelen. Dit betekent dat het bloed op het deksel de om oordeel roepende Wet
moest afdekken tegen Gods ogen.
NB, straks zullen we nog zien, dat ook vóór het Verzoendeksel bloed op de aarde moest
worden gesprengd (Lev. 16:14b en 15).
Door Jezus’ Bloed mogen wij de hemel binnengaan
Jezus opent én reinigt het Allerheiligdom in de hemel met Zijn eigen Bloed, zodat wij mogen
en kunnen binnentreden om voor Gods troon te verschijnen en daar te blijven. Hallelujah!
Dank Hem voor deze onuitsprekelijke genade. Prijst God!
Gods Woord roept ons dan ook op om vrijmoedig het hemelse Allerheiligdom binnen te
gaan. Ook dit binnentreden geschiedt wederom door de kracht van Jezus’ Bloed. Uiteraard
in het geloof! Hebr. 10:19-22 – “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te
gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij
ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een
groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle
verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het
lichaam gewassen zijnde met rein water.”
Efez. 2:13 zegt, dat wij heidenen eerst vér verwijderd waren, maar nu door Jezus’ Bloed
nabij zijn gekomen: “Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij
geworden door het bloed van Christus.”
Broeders en zusters, laten we ons opnieuw eens herbezinnen op de eeuwige, onverderfelijke
kracht van Jezus’ Bloed. Laten we toch de onmetelijke, onschatbare waarde en kostbaarheid
van Zijn Bloed voor ogen nemen. Door Jezus’ machtige Bloed zijn wij vergeven. Ons hart
werd gereinigd. We zijn gerechtvaardigd en met God verzoend en nu leven wij heilig (als het
tenminste goed is!). Door Zijn Bloed opende Jezus de toegang tot de hemel voor ons en
maakte die met Zijn Bloed voor ons gereed. Door Zijn Bloed mógen wij nu de hemel ingaan.
Jezus’ Bloed reinigt het geweten en geeft vrijmoedigheid om de hemel in te gaan
Als wij dit alles goed met ons hart begrijpen en beseffen, ontvangen wij het geloof dat Jezus’
Bloed ook zó machtig is, dat het ons zodanig kracht en vrijheid geeft, dat wij de hemel ook
daadwerkelijk in vrijmoedigheid en in de geest zullen ingaan en God benaderen. Dan zullen
wij onszelf vrijmoedig voor Zijn Aangezicht durven te stellen. Voor Diegene van Wie de bijbel
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zegt, dat Hij een verterend vuur is en een ontoegankelijk Licht bewoont (Ex. 24:17; Deut.
4:24; Jes. 33:14; Hebr. 12:29; 1 Tim. 6:16). Deze vreselijke God staat als onze liefhebbende
Vader met wijdopen armen en vol van Liefde gereed om ons te ontvangen.
Met name door de reiniging van ons geweten krijgen wij de nodige vrijmoedigheid om in te
gaan. Want de eeuwige levenskracht van Jezus’ onverderfelijke, onmetelijk kostbare Bloed,
Dat de hemel voor ons opent, is met diezelfde kracht zeker ook in staat om een waarachtige,
hemelse, oneindige, eeuwige, goddelijke reiniging van ons geweten tot stand te brengen.
Het Bloed van Jezus heeft de gedachten bij God aan mijn zonden weggenomen. Zie
hiervoor! Maar dat Bloed moet ook mijn eigen gedachten aan mijn zonden wegnemen en
mijn kwade geweten (en bewustzijn) dat mij veroordeelt, reinigen. Ik denk dat velen zullen
kunnen beamen, dat satan hen toch nog regelmatig van zonden probeert te beschuldigen,
terwijl de zonden reeds zijn beleden en vergeven en weggewassen door Jezus’ Bloed. Satan
probeert het geweten te beïnvloeden teneinde twijfel over de verlossing en de vergeving te
zaaien. Maar wie in het geloof vaststaat, zal dóór Jezus’ Bloed de reiniging van het geweten
ervaren en daardoor ook de vrijmoedigheid ontvangen om in te gaan in het Allerheiligdom.
Hebr. 9:14 – “Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest
Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om
den levenden God te dienen?”
Hebr. 10:19,22 – “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus,………………….. Zo laat ons toegaan met een
waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het
kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”
Jezus’ Bloed reinigt niet enkel mijn hart van zondesmet, maar ook van de beschuldigen van
mijn geweten. Het besprenkelt het hart tot zuivering van het kwade geweten. Het reinigt het
geweten van dode werken. Jezus’ Bloed bereidt mij hiermee toe om in geloof in het hemelse
Allerheiligdom te verschijnen. Omdat nu zowel bij God de Vader de gedachten aan mijn
zonden weg zijn als ook bij mij, is een volkomen en voortdurende gemeenschap mogelijk.
Hierdoor heb ik nu vrijmoedigheid om steeds weer door het Bloed in te gaan én ontvang ik
door het Bloed de innerlijke kracht om God te dienen. Want Jezus is als Hogepriester
onafgebroken voor mij (en de gehele Gemeente) werkzaam om voor mij te bidden en mijn
geweten met Zijn Bloed te reinigen. Daarenboven staat Gods Heilige Geest mij bij met Zijn
ontzagwekkende kracht.
Satans pogingen om geloofstwijfel te zaaien, hebben nu géén effect meer, want zodra het
geweten rein is en zwijgt, is er geen beschuldiging of aanklacht meer. Dan is er nog slechts
vreugde en vrijmoedigheid, liefde en innige gemeenschap met de levende God. Want ik
ervaar in mijn innerlijk en ik wéét het ook, dat ik nu aangenaam voor God de Vader ben.
Ja, Jezus’ Bloed heeft fenomenale werking. Het reinigt en is het Middel om tot een waarachtige, persoonlijke gemeenschap met de levende God te komen en het bewerkt daardoor
de kracht om Hem dienen. Wat niet wegneemt dat Gods kinderen soms tóch nog zondigen!
Jezus’ Bloed reinigt Gods kinderen van hun onbewuste zonden
De laatste werking van Jezus’ Bloed welke ik wil bespreken, vind ik daarom wel zó onbegrijpelijk genadevol, broeders en zusters! Het reinigt ook de onbewuste zonden van Gods
kinderen. Het verbaast mij telkens weer als ik er over nadenk. We kunnen over deze werking
lezen in Hebr. 12:24 – “En tot den Middelaar des nieuwen testaments, Jezus, en het bloed
der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.”
Broeders en zusters, Jezus is onze Middelaar én Hogepriester in de hemel en Hij hanteert
het Bloed der besprenging. Dat is Zijn eigen Bloed. Maar dat Bloed is zó hoog verheven, dat
het zelfs een afzonderlijke Factor in de hemel is. In de voorgaande verzen 22-23 in Hebr. 12
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staat geschreven, dat wij zijn gekomen tot de berg Sion, tot de hemelse stad Jeruzalem, tot
de duizenden engelen, tot de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen
en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de volmaakte rechtvaardigen. Maar
volgens vers 24 óók tot de Middelaar Jezus én ook ………… tot het Bloed der besprenging!
Dit dierbare, heilige Bloed neemt dus een aparte positie in en is een afzonderlijke Grootheid.
En dit Bloed spreekt betere dingen dan Abel (dan Abels bloed), zegt de bijbel.
Wat gebeurde er met Abels bloed, nadat hij door zijn broer Kaïn was vermoord? Dat bloed
vloeide uit over de aarde, drong erin door en begon te roepen (Gen. 4:10-11). Abels bloed
sprak van zonde en moord. Abels bloed riep om wraak, oordeel en gerechtigheid van God.
Maar Jezus’ Bloed spreekt betere dingen dan Abels bloed! Het spreekt sterker en machtiger!
Jezus’ Bloed spreekt een hemelse taal vol liefde en genade. Het spreekt van vergeving en
geloof. Zijn Bloed vraagt geen wraak. Hoe Jezus’ Bloed precies spreekt, zegt de bijbel niet.
Is het wellicht een zwijgende taal? Beslist is reeds de aanwezigheid van het Bloed een
geweldig krachtig getuigenis. Want Gods kinderen zijn en worden er door gereinigd.
Jezus is onze Middelaar en de Hogepriester in de hemel. Dit betekent dat Hij als Middelaar
continue voor ons in de voorspraakgebeden is (Hebr. 7:25) en dat Hij als Hogepriester
steeds weer met Zijn Bloed in het Allerheiligdom sprengt.
Abels bloed drupte in de aarde, dat het beeld van het vlees is (de mens is immers van aarde
gemaakt) en riep om wraak. Maar het Bloed dat Jezus sprengt, spreekt betere dingen. Het
wil ons voortdurend reinigen en verlangt continue vergeving voor ons, met name ook voor
onze onbewuste zonden.
Prijst God, ook nu vinden we het schaduwbeeld van deze reiniging in Lev. 16:14-16. De oudtestamentische hogepriester besprengde het Verzoendeksel van de Arke des Verbonds
zevenmaal met dierenbloed. Dus óp het Verzoendeksel! Hiervoor kwam dit reeds aan de
orde. Maar de hogepriester sprenkelde het bloed niet alleen óp het Verzoendeksel, maar ook
zevenmaal vóór het Verzoendeksel, dus op de aarde (Lev. 16:14b). Dit bloed drong door in
de aarde. De hogepriester moest dit alles ter verzoening van het volk Israël doen. Maar we
dienen hierbij te bedenken, dat het volk voor hun bewuste zonden reeds uit eigen beweging
brandoffers had gebracht (Lev. 1:4). De hogepriester nu deed verzoening voor de onbeleden
zonden van het volk én voor hun onbewuste zonden, zoals ook Joodse bijbelonderzoekers
verklaren. Deze onbewuste zonden zijn zogenaamde “chata-iem” ( Myajx ). Letterlijk zijn
het die zonden “waardoor het doel werd gemist”. Men probeerde oprecht om het doel te
raken, dat wil zeggen om Gods wil te doen, doch men faalde helaas.
Het bloed nu dat op de aarde werd gesprenkeld en in de aarde drong was de symbolische
reiniging van de zonden van de mens, die immers vlees en dus zwak was. Van de mens die
met al z’n goede wil om God te dienen, toch nog regelmatig zondigde en faalde vanwege z’n
zwakke vlees. Want hij is immers toch van aarde gemaakt!
Jezus’ Bloed der besprenging dat in de hemel voor Gods kinderen werkzaam is, is hier het
ware Beeld van. Zijn Bloed is oneindig veel krachtiger dan dat dierenbloed. Het bedekt niet,
maar reinigt ook werkelijk totaal en het spreekt niet van wraak, maar van vergeving.
Een geweldig voorbeeld van de werking van het Bloed der besprenging is het verhaal over
de verloochening van Jezus door Zijn volgeling Petrus. Petrus was eerlijk en oprecht en
wilde Jezus absoluut volgen en dienen. Hij had Jezus lief en was bereid zelfs voor Jezus in
de gevangenis te gaan en voor Hem te sterven (Matt. 26:33-35; Luk. 22:33). Jezus
waarschuwde hem echter, dat hij Zijn Heiland zou verloochenen (Matt. 26:34; Luk. 22:34).
En tijdens Jezus’ gebedsworsteling in de Hof van Getsemané waarschuwde Jezus de
overmoedige Petrus opnieuw voor de zwakheid van z’n vlees, toen hij niet de kracht vond
om samen met Jezus mee te strijden in de gebeden. Matt. 26:40-41 – “En Hij kwam tot de
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discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij
waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak.”
Broeders en zusters, we weten allen hoe dit verhaal afliep. Petrus, gemaakt van aarde,
verloochende Zijn Jezus uiteindelijk toch! Was het verblindheid, angst? Feit is dat Petrus als
verlamd, haast dwangmatig reageerde op de aantijgingen van de dienstmaagden (Luk.
22:54-58): “Ik ken Hem niet!” Maar toen gebeurde er iets wonderbaarlijks, dat naar mijn
persoonlijke opvatting de werking van het Bloed der besprenging illustreert.
Luk. 22:61-62 – “En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig
het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij
Mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk.”
Nog vóórdat Petrus zich überhaupt deze grove zonde realiseerde en had kunnen belijden,
had Jezus hem reeds vergeven. En vol van liefde keek Hij in de ogen van Petrus. En wie ooit
mag blikken in Jezus’ ogen, die komt tot diep berouw. Hallelujah!
Tot slot
We hebben uit deze twee predikingen mogen leren, dat Jezus’ kostbare Bloed ons vanaf
onze bekering tót onze veilige aankomst in de hemel bij de Vader wil begeleiden. Zijn Bloed
opende de hemel voor ons als het Allerheiligdom waar wij met God de Vader in geloof en
door de Geest gemeenschap mogen hebben. De hemel werd zelfs gereinigd door Jezus’
Bloed en elke gedachte aan onze zonden werd weggewassen.
Door Zijn Bloed werd ook ons hart geopend en voorbereid als een heiligdom waarin God wil
wonen, toen wij de beslissing namen om Jezus’ Kruisoffer aan te nemen, Hem lief te hebben
en Hem voortaan in gehoorzaamheid te volgen (Joh. 14:21-24; 1 Cor. 3:16-17). Ja, en in ons
geweten werd zelfs elke beschuldiging van zonden weggewassen door dat heerlijke Bloed.
Nu staat niets een heerlijke gemeenschap tussen God de Vader en ons meer in de weg.
Want zelfs onze onbewuste zonden worden gereinigd. Prijst en dankt God!
Het hemelse Allerheiligdom? God woont er en wij mogen er in alle vrijheid komen en wonen.
Ons eigen hart? God woont er en vult het met kracht, vrede, blijdschap, met Zijn Geest.
Hoe zullen wij toch ooit de diepten van dit heerlijke mysterie kunnen verstaan? Maar de
bijbel zegt dit in 1 Cor. 6:17 – “Maar die den Heere aanhangt, is een geest met Hem.”
Ooit mochten Adam en Eva voortdurend gemeenschap met God ervaren (Gen. 2-3). Maar
helaas gooide de zonde roet in het eten door bewuste misleiding door satan. Zij verspeelden
het eeuwige leven (Gen. 2:17). Maar de Vader voorzag in het onverderfelijke, eeuwige,
onvergankelijke, onmetelijk kostbare Bloed van een onschuldig, vlekkeloos Lam, Zijn eigen
Zoon Jezus Christus. Dát Bloed schenkt ons opnieuw het eeuwige leven. Indien wij het maar
eenvoudig willen aannemen! Joh. 6:53-56 – “Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar
zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo
hebt gij geen leven in uzelven. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige
leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn
bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.”
Als wij Jezus’ Bloed in al Zijn onbegrijpelijke, wonderbare Kracht aan onze levens werkzaam
laten zijn, dan zullen wij straks definitief naast Jezus medeoverwinnaars over satan zijn.
Openb. 12:10-11 – “En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid,
en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want
de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is
nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het
woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.”
Geliefde broeders en zusters, het is mijn ernstige bede dat u en ik meer en meer de kracht
van Jezus’ Bloed mogen verstaan en toestaan in onze levens werkzaam te zijn met een
voortdurende heerlijke gemeenschap met onze hemelse Vader tot gevolg. God zegene u.
Amen.

