Op weg naar Pasen!
Deel 3

Reiniging

Advies
Neem eerst met elkaar deze handleiding door.
Kijk daarna deel 3 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 derde wonder van het kruis: Reiniging
Kerntekst
Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos
aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te
dienen! Hebreeën 9:14.
Voor de Hoge Raad
Als Annas ziet dat zijn verhoor mislukt is, laat hij Jezus opnieuw binden en stuurt Hem naar
hogepriester Kajafas, die inmiddels de Hoge raad bij elkaar heeft geroepen om Jezus ter
dood te veroordelen. De Hoge Raad was het hoogste rechtscollege in Israël. Het bestond uit
72 personen van wie de meesten lid waren van twee religieuze groeperingen van die tijd: de
Sadduceeën en de Farizeeën.
Tot de Sadduceeën behoorden de edelen en de opperpriesters die de tempel en de
eredienst beheersten. Het waren rijke, ontwikkelde mannen en zij stonden op goede voet
met de Romeinse overheid, maar waren niet populair bij het volk. Zij hadden niets op met
Jezus, die hen voorhield dat hoeren en tollenaars hen zouden voorgaan in Gods Koninkrijk
(Matteüs 21:31). De Sadduceeën geloofden niet in een leven na de dood. Zij geloofden ook
niet in een geestelijk wereld naast God (engelen/demonen).
De Farizeeën vormden oorspronkelijk een ‘opwekkingsbeweging’, maar waren vervallen tot
een huichelachtige en wettische beweging van leiders. Ze liepen te koop met hun vroomheid
door brede gebedsriemen en grote kwasten. Zij maakten uit wie waardig genoeg was om tot
de synagoge-en daarmee het Joodse sociale leven-te worden toegelaten. Jezus vergeleek
hen met witte graven: van buiten schoon, maar van binnen vol doodsbeenderen.
(Matt. 23:27).
Voor Kajafas
Normaal kwam de Hoge Raad samen in de zogenaamde Jiskat hachasid, de kamer van de
vrome! Dit was in de tempel, maar omdat deze kamer ’s nachts niet toegankelijk is, wordt
Jezus naar het paleis van Kajafas gebracht. Het proces is één grote schijnvertoning!
Lees samen: Marcus 14:53-61
De uitspraak waarop zij Jezus willen veroordelen staat in Johannes 2:13-22 en wordt volledig
uit de context gehaald. Kijk samen naar die context.
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Bespot, bespuugd en geslagen
Na een nacht zonder slaap en de gigantische strijd in zijn worsteling met de zonde moet
Jezus doodop zijn geweest. Het lijden wordt alleen maar erger. Na al die valse
beschuldigingen waarbij Jezus zwijgt, komt Kajafas met een directe vraag:
Zeg ons, bent U de Messias, de Zoon van God?
Dan spreekt Jezus: U zegt het. Straks zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand
van God’. Kajafas ontploft van woede, verscheurde zijn kleren en schreeuwt: ’Hij lastert God!
Wat moeten we met hem?’ De leden van de Hoge Raad schreeuwen: ’Hij moet ter dood
gebracht worden!’ (Matteüs 26:63-66 HB).
Met instemming van de Hoge Raad wordt Jezus in het gezicht gespuugd. Dit was in het
Midden-Oosten de ergste vorm van verachting en belediging. Ze doen een doek om
Jezus’gezicht, beuken erop los tot bloedens toe en vragen Hem daarna te profeteren wie
Hem in het gezicht geslagen heeft. Jezus wordt beschimpt, bespot en belasterd. In Micha
4:14 staat: Zij zullen met een stok de rechter van Israël op de kaak slaan en in Jesaja lezen
wij: mijn rug heb ik gegeven aan wie Mij sloegen en mijn wangen aan wie mij de baard
uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel (Jesaja 50:6 NBG)
Voor de derde keer besprenkelt het bloed van Jezus de aarde.
Het hoge woord is eruit. Er is een soort van beschuldiging gevonden. Het oordeel is geveld.
Jezus moet sterven.
De verloochening door Petrus
Hij was zo van goed wil. Mijn leven zal ik voor U geven, had Petrus gezegd (Johannes 13:37)
slechts een paar uur later valt hij door de mand. Tot drie keer toe ontkent hij Jezus te
kennen of bij Hem te horen. Wat zal Petrus zich slecht gevoeld hebben op het moment dat
de haan kraait en Jezus hem aankijkt. Dit brengt ons bij het derde wonder van het kruis: het
bloed van Jezus reinigt niet alleen jouw hart van zonden, het verlost je niet alleen van de
aanklacht van de boze. Het bloed van Jezus zal ook jouw geweten reinigen dat jou van
binnen aanklaagt: Zijn bloed zal ons geweten zuiveren, zodat we niet meer een leven leiden
dat op de dood uitloopt, maar de levende God kunnen dienen (Hebreeën 9:14 GN)
Je eigen geweten
Het derde wonder van het kruis leert ons dat ook je geweten gereinigd kan worden door het
bloed van de Here Jezus. Maar wat is je geweten precies? Het Griekse woord voor geweten
is suneidesis en het betekent: samen met iemand anders weten! Het is jouw door God
gegeven onderscheidingsvermogen dat je er tegen waarschuwt het verkeerde te doen. De
bijbelse definitie is dat je besef van zonde hebt (Hebreeën 10:2 NBG) en dat je rekening met
God houdt (1Petrus 2:19 NBG). Maar het woord geweten omvat meer en daarvoor is het
goed om te weten dat het Griekse woord voor geweten is afgeleid van het werkwoord:
suneido wat vertaald kan worden met ‘in gedachte voor je zien’.
Het houdt dus weten en zien in!
Hoe vaak zou Petrus zijn daad niet in zijn gedachte voor zich hebben gezien? Die gedachten
en die beelden klagen hem aan?
Vraag: Heb je geleerd om jezelf te vergeven?
• Herken je in je eigen leven dat je in gedachten steeds weer opnieuw je zonde beleeft
en dat voor je ziet? Is dit van invloed op je relatie met Hem?
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Je geweten gereinigd
Het Griekse woord voor geweten wordt ook wel vertaald met bewustzijn. Je bent je er
misschien niet van bewust dat herinneringen aan de zonde als beelden worden opgeslagen
in je (onder)bewustzijn. Wat je met je ogen één keer ziet, kan in je herinnering duizend keer
terugkomen. Die beelden zijn als het ware op je netvlies gebrand. Herinneringen aan de
zonde kunnen je achtervolgen in de vorm van nachtmerries. Herbeleving en flashbacks zoals
koning David heeft ervaren na de moord op Uria en het overspel met Bathseba. Steeds
opnieuw gaan mijn gedachten terug naar deze daad, waarmee ik van uw pad afweek!
(Psalm 51:5 HB).
Wij zijn ons vaak niet bewust dat herinneringen als beelden worden opgeslagen in ons
geheugen. We beseffen niet wat bijvoorbeeld seksueel getinte beelden voor invloed hebben
op ons leven. Zonder dat we het willen worden deze plaatjes en ervaringen uit het verleden
in ons bewustzijn opgeslagen. En ze kunnen ons blijven achtervolgen. In de video vertelt
Wilkin hier een voorbeeld van.
In je bewustzijn ligt niet alleen de herinnering aan de zonde opgeslagen, maar ook de pijn in
die herinnering aan de zonde. Professionele hulpverleners en pastoraal werkers kunnen
moeilijk of niet bij deze pijn komen omdat de pijnlijke herinneringen veelal verdrongen zijn
om maar te kunnen overleven. Door het wonder van het kruis kan God het onmogelijke
doen en je bewustzijn reinigen van dode werken: Hoeveel te meer zal het bloed van
Christus….ons bewustzijn reinigen van dode werken (Hebreeën 9: 14 NBG)
In de afgelopen jaren is vaak keer op keer ervaren dat God door gebed het (onder)
bewustzijn laag voor laag reinigt met het bloed van de Here jezus. Dan komt de Heilige Geest
om de pijn die in de herinnering aan de zonde ligt opgeslagen liefdevol aan raken zodat
innerlijke genezing plaats vindt.
Opschonen
Met dit onderwerp is het ook goed om een vergelijking te treffen met de computer.
In de loop van de tijd is de harde schijf gevuld met nuttige en minder nuttige bestanden.
Soms komen die daar terecht zonder dat je het merkt. Het kunnen niet alleen virussen zijn,
maar ook tijdelijke internetbestanden of cookies. Het gevolg is dat je computer traag wordt
of nog erger, vastloopt. Een geestelijke update is van tijd tot tijd nuttig.
Neem tijd om te bidden en vraag God of Hij je wil helpen om eerlijk naar jezelf te kijken en
spreek hardop het verlangen uit om schoon schip te maken in je geweten en alles te
‘deleten’ wat steeds weer in je herinnering komt en wat je zicht op Jezus vertroebelt. Dat
kun je niet in eigen kracht, maar samen met God is dit mogelijk.
Als je Hem vraagt om je geweten te reinigen met het bloed van de Here Jezus dan zal Hij het
onmogelijke doen en de pijn die in je herinnering aan de zonde ligt opgeslagen aanraken
waardoor je innerlijke genezing ontvangt. Dan krijg je het vermogen om er niet meer aan
terug te denken. Je kunt het volgende gebed bidden:
Vader in de hemel
In de naam van Jezus vraag ik U om mijn geweten te reinigen en elk onrein beeld dat op mijn
netvlies is gebrand uit te wissen met het bloed van de Here Jezus. Heilig mijn geweten, zodat
het mij niet langer zal aanklagen en ik uw stem beter ga verstaan om U met vreugde te
kunnen dienen.

3

Op weg naar Pasen!

Ik geloof dat het bloed van Jezus ook mijn (onder)bewustzijn kan reinigen en dat U de pijn die
in mijn herinnering aan de zonde ligt opgeslagen wilt aanraken, zodat ik innerlijke genezing
mag ontvangen. Kom Heilige Geest, en genees mijn verwonde ziel in Jezus naam. Dank U wel
dat ik in de schaduw van uw tegenwoordigheid uw genezende liefde mag ontvangen.
Amen.
Om over na te denken
Lees samen Jeremia 31:34
Wat zegt Jeremia daar?
Vergeet God onze zonden? Nee, het woord dat God gebruikt (Zakar) betekent dat Hij het
vermogen heeft om er niet meer aan terug te denken, het niet meer op te roepen. Het is
niet meer in Zijn gedachten! Dit is wat er met je gebeurt als je jouw geweten laat reinigen
door het bloed van Jezus. Dan gebeurt er een wonder`; ook jij ontvangt het vermogen er niet
meer aan terug te denken.
Bron: De laatste 18 uur - Wilkin v.d. Kamp

4

