Op weg naar Pasen!
Deel 1

Vergeving

Advies
Neem eerst met elkaar deze handleiding door.
Kijk daarna deel 1 van: Het wonder aan het kruis.
Deze video van 15 minuten is te vinden bij de kringstudies op de site.
Sluit dan de avond af.
Het eerste wonder van het kruis: Vergeving
Kerntekst
Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft God op Hem de zondelast gelegd, om
ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken. 2 Korintiërs 5:21 GN
Deze tekst loopt vandaag als een rode draad door deze les en de video die we gaan zien.
Het begin
In de Romeinenbrief staat: Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de
zonde de dood en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.
Romeinen 5:12 NBV
In het bijbelboek Genesis lezen we dat God de mens (Adam) vormde uit de aarde (adamah).
God maakte de mens uit stof dat Hij van de aarde nam. Taalkundig gezien is er een
samenhang tussen de Hebreeuwse woorden adam en adamah, dat ‘roodbruine aarde’
betekent.
In Genesis 2:7 staat: Toen maakte God de Heer, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde,
en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.
Wij zijn dus allemaal adamskinderen. Ook wij zijn uit stof geschapen en zullen tot stof
weerkeren. Omdat God een relatie met de mens wilde, gaf Hij hem liefde en vrijheid. Helaas
koos de mens het verkeerde. Dit noemen we de zondeval. Door de zondeval van Adam is de
zonde in de wereld gekomen en heeft de zonde onze adamah (onze menselijke natuur)
helemaal doordrongen. Door de zonde zijn wij van God gescheiden, maar in Zijn Liefde gaf
Hij een weg terug. De belofte uit Genesis 3: 45 is het begin van de vele profetieën die door
het OT lopen en wijzen naar het wonder van het kruis.
Jom Ha Kippoerim
Het volk Israël ontvangt op weg naar het beloofde land de wetten van God. In Leviticus 16
gaat het over Jom ha kippoerim oftewel ‘Grote Verzoendag’. Hier zien wij belangrijke
overeenkomsten tussen de gebeurtenissen op Grote Verzoendag en Goede Vrijdag, de dag
waarop Jezus stief aan het kruis. Alleen de hogepriester mocht het allerheiligste deel van de
tabernakel (later tempel) binnengaan. Gekleed in eenvoudig linnen ging hij met het bloed
van het offerdier het allerheiligste binnen.
De hogepriester deed dit om verzoening te ontvangen voor alle zonden die het volk in
onwetendheid had begaan. Hebreeën 9:6-7.
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De hogepriester doopte zijn vingers in het bloed en besprenkelde eerst zeven keer het
gouden verzoendeksel en daarna zeven keer de aarde. Het gouden verzoendeksel werd met
bloed besprenkeld als teken voor de hemel dat het jaarlijkse offer tot verzoening had
plaatsgevonden (Zie Leviticus 16). Maar waarom moest ook de aarde zeven keer met bloed
worden besprenkeld?
Zoals de hogepriester op Grote Verzoendag de opdracht kreeg de aarde zeven keer met het
bloed van het offerdier te besprenkelen, zo doordrenkte op Goede Vrijdag het bloed van
Jezus zeven keer de aarde. De zevenvoudige besprenkeling in de tempel was een profetische
vingerwijzing naar de zeven keer dat Jezus voor jou zou bloeden in de laatste achttien uur
voordat Hij stierf.
Zeven maal!
De profeten en de vier evangelisten vertellen ons dat Jezus zeven keer heeft gebloed. Dit
vond niet per ongeluk plaats. Het waren stuk voor stuk profetische handelingen waarmee
God ons duidelijk wil maken wat het wonder van het kruis voor ons betekent. Het getal
‘zeven’ is bijbels gezien het getal van de volheid en verwijst altijd naar volledigheid en
volmaaktheid. De zeven wonderen van het kruis brengen ons bij Jezus, die op een volmaakte
wijze, door lijden heen, het offer heeft gebracht om ons volledig met God te verzoenen.
(zie Hebreeën 12:24 en 1 Petrus1:2)
Dit’ bloed van besprenging’ is een verwijzing naar de zeven keer dat Jezus ’bloed op aarde is
gesprenkeld’ . Het bloed van Abel riep om wraak, het bloed van Jezus daarentegen spreekt
van vergeving en verzoening.
Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwse woord voor bloed dam is. Je vindt het terug in zowel
adam als in adamah. Het dam van de Here Jezus wil zeven keer jouw adamah doordrenken,
zodat jij het zevenvoudige wonder van het kruis kunt ontvangen. Door dat wonder van het
kruis verandert God ons van adamskinderen in Jezuskinderen.
De zeven wonderen van het kruis zijn:
1. Het wonder van vergeving
2. Het wonder van verlossing
3. Het wonder van reiniging
4. Het wonder van genezing
5. Het wonder van bevrijding
6. Het wonder van verzoening
7. Het wonder van wedergeboorte
Gethsemané
Jezus gaat na het Pesachmaal met zijn discipelen naar de Olijfberg. Misschien hebben ze
onderweg met elkaar gesproken over alles wat rond en tijdens die maaltijd gebeurd is.
Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader.
Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het
uiterste gaan (Johannes 13:1 NBV)
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Jezus werd dodelijk beangst. In Marcus 14:34 zegt Jezus: Mijn ziel is zeer bedroefd tot de
dood toe; blijf hier en waak. Jezus wierp zich op zijn knieën en begon tot God te roepen.
De discipelen hadden geen notie van wat zich die avond in de hof zou gaan afspelen.
De worsteling van Jezus was zo hevig dat zijn zweet als bloeddruppels op de aarde viel
(Lucas 22:44). Dit zeldzame fenomeen is bekend onder de naam hematidrosis. Rond de
zweetkliertjes bevinden zich in netvorm verschillende bloedvaten. Onder druk van
bovenmatige emotionele stress trekken de bloedvaten samen. Als de extreme emoties
afnemen, verwijden de bloedvaten zich tot het punt dat ze breken. Het bloed stroomt dan in
de zweetkliertjes en komt dan naar buiten.
Jezus wist wat hem te wachten stond. De grote angst die zichtbaar wordt in de hof van
Gethsemané ging niet over het lijden, maar over ‘de beker’ waarvan Jezus smeekt:
Vader, als u wilt, neem dan deze beker van mij weg.
Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren (Lucas 22:42 NBV).
Jeremia spreekt over ‘de beker van Gods gramschap’. Lees Jeremia 25:15-18. Deze beker
met de zonden van alle volkeren is tot aan de rand gevuld met Gods toorn. Deze beker, die
voor de volken bestemd was, wordt nu voorgehouden aan Jezus. Natuurlijk ziet Hij, die de
Man zonder zonde is, er enorm tegenop om deze beker leeg te drinken.
Ook wij zouden onze eigen levensbeker gevuld met onze zonden, leeg moeten drinken met
als gevolg dat wij gehaat, vervloekt en verlaten zouden worden. Met als eindresultaat ‘de
eeuwige dood’! Dat is nogal wat!
Vanaf het moment dat Jezus de Hof van Gethsemane binnenstapte, wist Hij dat de grote
confrontatie zou beginnen. Jezus herkende de tactiek van de vijand: Angst!
Nu kwam de vijand opnieuw met het doel Jezus af te houden van de weg die de Vader Hem
gewezen had. Jezus vraagt zijn discipelen met hem mee te bidden maar…. ze vallen in slaap.
Naast de angst ontstond een kloof tussen Vader en Zoon. Die kloof was er al tussen God en
mensen. Het probleem is echter dat uw zonden u gescheiden houden van God. Vanwege de
zonde heeft Hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil Hij niet meer luisteren (Jesaja 59:2 HB).
Voor Jezus kon geen uitzondering gemaakt worden. God kon niet bij Hem zijn.
Na die worsteling in Getshemané gaf Jezus zich over aan de Vader. Niet mijn wil, maar de
uwe geschiedde (Lucas 22:42 NBG). Op dat moment stuurt God een engel uit de hemel, om
Hem kracht te geven (Lucas 22:43 NBG) Anders zou Jezus het niet gered hebben. God stuurt
een engel immers nooit voor niets. Jezus vertrouwde God volledig en zo werd Hij met onze
zonden tot zonde gemaakt. (2 Korintiërs 5:21)
Vandaag komen wij bij de kern van het eerste wonder van het kruis: het wonder van
vergeving. Jezus gaf een nieuwe betekenis aan het Paasfeest tijdens de laatste maaltijd die
Hij met zijn discipelen had. Hij nam de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die,
en zei: Drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor
velen vergoten wordt tot vergeving van zonden (Matteüs 26:27-28).
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Die beker van verlossing en bevrijding biedt Jezus ook jou aan. Dat is het eerste wonder van
het kruis. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons onze zonden te
vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:19). Dit is het hart van
het evangelie. Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te
verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade
(Efeziërs 1:7 HB).
Tijdens de Pesachmaaltijd (laatste maaltijd van Jezus) werden vier bekers wijn gedronken,
die symbool stonden voor de uittocht uit Egypte en Gods belofte aan zijn volk zoals we dit
lezen in Exodus 6:6-7.
De vier bekers staan bekend als:
• Kos Kadesj: De beker van heiliging (Ik zal u uitleiden)
• Kos HaMakot: de beker van de plagen (Ik zal u redden)
• Kos HaGe’oelah: de beker van de redding (Ik zal u verlossen)
• Kos Hallel: de beker van de lofprijzing (Ik zal u aannemen)
Als je het Avondmaal viert, denk er dan aan dat Jezus jouw levensbeker heeft leeggedronken
en dat je daarom nu uit zijn beker mag drinken, omdat God jou in Christus heeft uitgeleid,
gered, verlost en aangenomen als zijn geliefd kind.
Door het wonder van het kruis heeft God een nieuw verbond met jou gesloten waardoor je
vergeving, genezing, bevrijding en verzoening en een heel nieuw leven mag ontvangen?
Om over na te denken!
•

Heb jij verborgen zonden die je nog niet aan God hebt beleden? Neem een moment
de tijd om hiermee te breken en deze zonden op te schrijven in een brief aan God.
Besef dat verborgen zonden voor Hem nooit verborgen zijn en dat Hij desondanks
oneindig veel van je houdt.

•

Heb jij je weleens in de steek gelaten gevoeld? Deel het met Jezus. Hij weet hoe het
voelt!

•

Wat kun jij doen voor een bekende die het moeilijk heeft? Bedenk een paar dingen
om die ander te bemoedigen in zijn of haar moeite en voer dat uit!

Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp
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