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Met deze door Glenn van der Mull 
indrukwekkend vormgegeven glossy 

wil ik je helpen een nieuwe kijk op de laatste 
18 uur van Jezus te krijgen. De apostel Petrus 
zegt dat God in de laatste 18 uur zelf de 
regie van Golgotha in handen had en dat Hij 
niets aan het toeval heeft overgelaten. Alles 
wat er gebeurde was door God van tevoren 
bij koninklijk raadsbesluit vastgesteld. Lang 
geleden had God bepaald dat het zo gebeuren 
zou (Handelingen 2:22-23 en 4:27-28). De 
Bijbel vertelt ons dat Jezus zeven keer gebloed 
heeft. Het waren profetische handelingen, 
honderden jaren tevoren voorspeld, door God 
gewild en ingegeven. Met deze profetische 
handelingen wil God je duidelijk maken wat 
het wonder van het kruis voor jou betekent.

Jezus was geen Joodse martelaar, die met 
de moed der wanhoop naar het kruis is 
gegaan. Iemand die lijdzaam zijn tragisch lot 
ondergaat. Een man die kapotgeslagen aan 
een kruis eindigt. Zo vergaat het iedereen 
die zich koning noemt in het gebied van de 
keizer: ze nagelen Hem aan een kruis als een 
koning zonder kleren. God heeft zijn Zoon 
de dood niet ingejaagd, maar Hem tot in 
detail voorbereid op de laatste 18 uur van zijn 
leven (Lucas 9:30-31). De evangelist Johannes 
getuigt dat Jezus alles wist wat over Hem 
komen zou (Johannes 18:4).

De laatste 18 uur vormen een magistraal 
Paas-epos waarin je een soevereine Jezus 
te zien krijgt die zich openbaart als het 
Lam van God en Hogepriester tegelijk, die 
vernedering en bespotting op een koninklijke 
wijze doorstaat. De laatste 18 uur van Jezus 

getuigen van een ongekende moed, liefde en 
kracht. Jezus is geen slachtoffer geworden 
van zijn succes. Ze hebben mijn Jezus niet 
vermoord. Voordat Hij naar Jeruzalem ging 
om hier te sterven zij Hij: ‘Hierom heeft Mij de 
Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder 
te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg 
het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en 
macht het weer te nemen’ (Johannes 10:17-18, 
NBG).

Aan het kruis laat Jezus ons zien wat 
volmaakte liefde is en wordt Gods grootheid 
openbaar, waar Jezus vlak voor zijn sterven 
voor heeft gebeden: ‘Vader, nu is de tijd gekomen, 
toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon 
uw grootheid tonen’ (Johannes 17:1, NBV). Even 
later verscheen een engel uit de hemel om 
Jezus bovennatuurlijke kracht te geven, om 
door het lijden heen de grootheid van Gods 
liefde te laten zien (Lucas 22:43). Jaren later 
schreef Johannes, die ooggetuige was: ‘Hij had 
zijn vrienden in de wereld lief, en zijn liefde voor 
hen zou nu tot het uiterste gaan’ (Johannes 13:1, 
GN). Het was zuivere liefde die Jezus aan 
het kruis genageld hield. Een liefde die nooit 
eerder is gezien. Hij gaf zijn leven om de dood 
op eigen terrein te verslaan en na drie dagen 
weer op te staan.

Zoals God mijn leven door het schrijven van 
deze glossy veranderd heeft, bid ik dat deze 
glossy ook jouw hart zal raken en dat je een 
grote(re) passie mag ontvangen voor de Man 
die deze wereld definitief heeft veranderd: 
Jezus Christus van Nazareth.

Wilkin van de Kamp
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De profeten en de vier evangelisten vertel-
len je dat Jezus in totaal zeven keer voor 

jou heeft gebloed. De zeven keren dat Jezus 
gebloed heeft, vonden niet per ongeluk plaats. 
Het waren stuk voor stuk profetische hande-
lingen, honderden jaren eerder voorspeld, 
door God gewild en ingegeven en uitgevoerd 
door zondige, Romeinse soldaten. Met deze 
profetische handelingen wil God je duidelijk 
maken wat het wonder van het kruis voor jou 
betekent. 

In de Bijbel is het getal ‘zeven’ verbonden met 
de Persoon en het werk van de Heilige Geest. 
Zo zag Johannes op Patmos in een visioen 
zeven fakkels die symbool staan voor de Hei-
lige Geest 1 en verwijst de zevenarmige kande-
laar in de tempel naar Gods tegenwoordigheid 
in ons midden door de Heilige Geest. 2 Als we 
spreken over het wonder van het kruis, dan 
bedoelen we dat de Heilige Geest op boven-
natuurlijke wijze in jouw leven wil uitwerken 
wat Jezus voor jou in de laatste achttien uur 

voor zijn sterven heeft volbracht. Het is Gods 
verlangen dat jij het zevenvoudig geschenk 
van het kruis aanvaardt, want er wacht een 
heel nieuw leven op jou ‘in Christus’.

Het getal zeven is bijbels gezien het getal van 
de volheid en wijst altijd op volledigheid en 
volmaaktheid. De zeven wonderen van het 
kruis brengen je bij Jezus, die op een vol-
maakte wijze het offer heeft gebracht om jou 
volledig met God te verzoenen. Daarom zegt 
de Bijbel dat jij mag naderen tot Jezus en tot 
het bloed van de besprenging: ‘U bent gena-
derd (...) tot Jezus (...) en tot het bloed van 
de besprenging, dat krachtiger spreekt dan 
Abel.’ 3

LEES IN JE BIJBEL:
1 Openbaring 4:5
2 Exodus 25:31-40
3 Hebreeën 12:24 (NBG)
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LEES IN JE BIJBEL:
1 1 Petrus 1:2 (WV)
2 Hebreeën 9:6-7
3 Leviticus 16

Petrus beschrijft Gods overvloedige genade 
als hij zegt dat wij ‘door God de Vader zijn 

voorbestemd om besprenkeld te worden met 
het bloed van de Here Jezus.’ 1 ‘Besprenkeld 
worden met het bloed’ is een verwijzing naar 
de zeven keer dat Jezus’ bloed op de aarde is 
gesprenkeld. 

Om de laatste achttien uur voor Jezus’ sterven 
te kunnen begrijpen, moet je je eerst verdie-
pen in wat er gebeurde op Jom ha Kippoerim, 
oftewel Grote Verzoendag. Alleen op deze 
dag mocht de hogepriester het allerheiligste 
deel van de tempel binnengaan. Gekleed in 
eenvoudig linnen ging de hogepriester met 
het bloed van het offerdier het allerheiligste 
binnen om verzoening te ontvangen voor alle 
zonden die het volk in onwetendheid had be-
gaan. 2 De hogepriester doopte zijn vingers in 
het bloed en besprenkelde eerst 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 plaatsge-
vonden. 3 Maar waarom moest ook de aarde 
zeven keer met bloed worden besprenkeld? 

Zoals de hogepriester op Grote Verzoendag 
opdracht kreeg de aarde zeven keer met het 
bloed van het offerdier te besprenkelen, zo 
doordrenkte op Goede Vrijdag het bloed van 
Jezus zevenmaal de aarde. De zevenvoudige 
besprenkeling in de tempel was een profe-
tische vingerwijzing naar de zevenmaal dat 
Jezus voor jou zou bloeden in de laatste acht-
tien uur voordat Hij stierf. 
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DE ZEV EN WON DER EN 15

In Genesis lees je dat God Adam vormde uit 
de aarde. Taalkundig gezien is er een samen-

hang tussen het Hebreeuwse woord adam en ada-
mah, dat ‘roodbruine aarde’ betekent. God schiep 
Adam uit stof  dat Hij van de aarde nam: ‘Toen 
vormde God, de Heer, uit het stof  van de aardbo-
dem de mens en blies hem de levensadem in de 
neus. En zo kwam de mens tot leven.’ 1 

Wij zijn allemaal adamskinderen. Ook wij zijn 
uit stof  geschapen en zullen tot stof  weerkeren. 2 

Door de zondeval van Adam is de zonde in de 
wereld gekomen en heeft de zonde onze adamah 
- onze menselijke natuur - geheel doordrongen: 
‘Samengevat is het zo: door de schuld van één 
mens, Adam, is de zonde in de wereld gekomen 
en de dood is het logische gevolg van de zonde. 
De dood breidde zich uit naar alle mensen, want 
zij zondigden allemaal.’ 3

Na de zondeval werden de zonde en de dood de 
mens meester. Onze van oorsprong goddelijke na-
tuur ontaardde in onze huidige zondige natuur: 
‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard, er is 
niemand die goed doet, zelfs niet één.’ 4 Daarom 
nodigt God jou uit om je te laten besprenkelen 
met het bloed van de Here Jezus. Door te geloven 
dat Jezus zijn bloed voor jou gaf, kan ‘het bloed 
van het Lam’ jou vergeven, reinigen, verlossen, 
genezen, bevrijden en met God verzoenen, zodat 
jij in Jezus een heel nieuw leven kunt ontvangen. 

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 ze-
venvoudige wonder van het kruis kunt ontvangen. 
Door het wonder van het kruis verandert God ons 
van adamskinderen in Jezuskinderen!

LEES IN JE BIJBEL:
1 Genesis 2:7 (GN)
2 Genesis 3:19
3 Romeinen 5:12 (HB)
4 Psalm 53:4 (NBG)
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Elke keer dat Jezus’ bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar één van de 
zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden. Het volgende 

overzicht maakt duidelijk hoe vaak, waar en waarom Jezus’ bloed voor jou heeft 
gevloeid:

1. Het wonder van vergeving 
Jezus zweette druppels bloed in de Hof  van Gethsemané: ‘Hij werd dodelijk beangst 
(...) en zijn zweet werd als bloeddruppels’ (Lucas 22:44, NBG).

2. Het wonder van verlossing 
Jezus werd mishandeld in het huis van de hogepriester: ‘Toen spuwden zij in zijn 
gezicht en sloegen Hem met vuisten’ (Matteüs 26:67).

3. Het wonder van reiniging 
Jezus werd mishandeld tijdens het verhoor: ‘Ik keerde mijn wangen toe aan degenen, 
die de baardharen uittrokken’ (Jesaja 50:6, HB).

4. Het wonder van genezing 
Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus: ‘Toen liet hij hun Barabbas los, 
maar Jezus geselde hij’ (Matteüs 27:26, NBG).

5. Het wonder van bevrijding 
Jezus werd gekroond met een doornenkroon: ‘Ook vlochten zij van doornen een kroon 
en zetten die op zijn hoofd (...) en zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem 
ermee op het hoofd’ (Matteüs 27:29-30, NBG).

6. Het wonder van verzoening 
Jezus’ handen en voeten werden doorboord toen Hij werd gekruisigd: ‘En zij 
kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen’ (Marcus 15:24, NBG).

7. Het wonder van de wedergeboorte 
Een soldaat stak een speer in zijn zij: ‘Maar een van de soldaten stak met een speer in 
zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit’ (Johannes 19:34).

DE ZEV EN WON DER EN 17
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De laatste dag voor zijn sterven bracht Jezus 
de avond biddend door in de Hof  van Geth-

semané. Gethsemané betekent ‘olijfpers’, de plaats 
waar de olijven geperst worden tot ze knappen en 
het rode vocht tevoorschijn komt. Dit is wat er met 
Jezus gebeurde in Gethsemané. Op deze plek vond 
de meest dramatische worsteling in de wereldge-
schiedenis plaats. Beroofd van elke menselijke steun 
werd Jezus dodelijk beangst. De worsteling was zo 
hevig dat zijn zweet als bloeddruppels werd, die op 
de aarde vielen. 1

Het fenomeen ‘bloed zweten’ staat medisch bekend 
onder de naam hematidrosis. Rond de zweetkliertjes 
bevinden zich verschillende bloedvaten. Door bo-
venmatige stress trekken deze vaten samen. Als de 
extreme emoties weer afnemen, verwijden de bloed-
vaten zich tot het punt dat zij breken. Het bloed 
stroomt dan in de zweetkliertjes. Als deze vervol-
gens veel zweet beginnen te produceren, stuwen zij 
het bloed naar de oppervlakte, waardoor druppels 
zweet zich met dit bloed vermengen. De vraag is 

niet of  het mogelijk is dat Jezus bloed heeft gezweet. 
De werkelijke vraag is: wat heeft Jezus zo’n enorme 
strijd gekost dat Hij bloed begon te zweten?

Jezus smeekte God om niet het kruis, maar ‘de 
beker’ van Hem weg te nemen: ‘Vader, indien U 
wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn 
wil, maar de uwe geschiede!’ 2 Over welke beker had 
Jezus het? Het antwoord vind je in het bijbelboek 
Jeremia, dat spreekt over ‘de beker van Gods toorn’ 
die door de zonden van de volkeren tot de rand toe 
is gevuld. 3 De volken moeten deze beker, gevuld met 
hun zonden, zelf  leegdrinken. Het gevolg daarvan 
is dat zij vanaf  dat moment zullen worden verlaten, 
gehaat en vervloekt. Jezus wist dat God Hem vroeg 
deze beker in onze plaats leeg te drinken.

LEES IN JE BIJBEL:
1 Lukas 22:44 (NBG)
2 Lukas 22:42 (NBG)
3 Jeremia 25:15-18 (HB)
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In Gethsemané, de olijfpers, werden jouw en 
mijn zonden, elke perversiteit van de wereld, 

samengeperst in die ene beker. De zonden van 
de serieverkrachter en van de onmenselijke dic-
tator Adolf  Hitler, door wie zes miljoen Joden 
werden vergast en vermoord. Elke wreedheid, 
lust, haat, onvergevingsgezindheid, moord, en-
zovoort, werd samengeperst in die ene beker. 
Elke zonde van de hele wereld, van Adam tot 
en met de laatstgeborene, werd geconcentreerd 
in deze beker die door Jezus gedronken zou 
worden.

De Man zonder zonde, die zo zuiver en puur 
is dat wij ons er geen voorstelling van kunnen 
maken, werd in alle delen van zijn goddelijke 
natuur geconfronteerd met onze zonden. Hij 
onderging in de Hof  van Gethsemané hetzelfde 
als de zondebok op de Grote Verzoendag: de 
zonde van de hele wereld werd op Hem gelegd. 
Onze zonde drukte zo zwaar op Jezus, dat Hij 
het idee had dat zijn ziel werd samengeperst. 

Jezus vroeg drie keer aan zijn Vader of  er geen 
andere manier was om de wereld te redden. 1 

Met alles wat in Hem was haatte Hij de zonde 
en riep Hij het uit naar God. God maakte Hem 
echter duidelijk dat er geen andere weg was om 
de wereld te verlossen van haar zonden. Ik ben 
ervan overtuigd dat Jezus het niet gered zou 
hebben als er geen engel uit de hemel was ge-
komen om Hem kracht te geven. 2 God stuurt 
een engel immers nooit voor niets. Maar Jezus 
vertrouwde God en zei: ‘Laat het niet gebeu-
ren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’3 
Zo werd Jezus met onze zonden tot zonde 
gemáákt. 4 

Jezus heeft in zijn worsteling gedaan wat God 
van Hem vroeg. Hij heeft jouw beker, gevuld 
met jouw zonden, tot de laatste druppel leeg-
gedronken.

LEES IN JE BIJBEL:
1 Lukas 22:42
2 Lukas 22:43
3 Matteüs 26:39 (NBV)
4 2 Korintiërs 5:21

DE ZEV EN WON DER EN 23

NL-DZW-GL-INSIDEWORK.indd   23 14-03-18   11:00



24 DE ZEV EN WON DER EN

NL-DZW-GL-INSIDEWORK.indd   24 14-03-18   11:00



Zonde wordt in de Bijbel ‘de angel 
van de dood’ genoemd. 1 Deze angel 

drong diep door in Jezus’ ziel, geest en 
lichaam. In al deze gebieden van zijn 
zondeloos leven werd Jezus geconfron-
teerd met onze zonde. Dit was zo tegen-
natuurlijk voor Hem! Het was alsof  er 
een film werd gedraaid waar Hij mid-
denin zat. Onze zonde werd als het ware 
op zijn netvlies geprojecteerd. Met al 
zijn zintuigen en emoties reageerde Hij 
hierop. 

Jezus’ levensbeker werd gevuld met de 
zonde van de hele wereld en Hij begon 
deze slok voor slok leeg te drinken. De 
Bijbel zegt dat Hij toen de dood ge-
smaakt heeft. 2 Bij elke slok proefde Hij 
onze zondige emoties. Hij proefde de 
bloeddorstige haat van de moordenaar, 
maar ook de plotselinge paniek van het 
slachtoffer. Hij rook het bloed dat on-
schuldig heeft gevloeid. Hij hoorde de 
angstkreten en zag de gevolgen van de 
macht van de zonde in de hele schep-
ping. Hij die honderd procent zuiver was 

in al zijn emoties, werd geconfronteerd 
met emoties die Hem wezensvreemd 
waren: angst, haat en verlammend ver-
driet. 

Wat Jezus hier meemaakte, was niets an-
ders dan een voorproef  van de hel. Toen 
Marcus Jezus citeerde: ‘Mijn ziel is zeer 
bedroefd, tot stervens toe,’ gebruikte hij 
een Grieks woord voor ‘tot stervens toe’ 
(thanatos) dat letterlijk betekent: ‘de el-
lendige toestand van de goddelozen in 
de hel’. 3 Dát is wat Jezus meemaakte in 
de Hof  van Gethsemané. Alle duivelse 
machten, overheden en krachten kwa-
men op Jezus af  om Hem te bespotten, 
aan te klagen, te veroordelen en te pijni-
gen. Gethsemané was niets anders dan 
een gruwelijke hel-ervaring voor de Man 
zonder zonde.

LEES IN JE BIJBEL:
1 1 Korintiërs 15:56 (NBV)
2 Hebreeën 2:9
3 Markus 14:34 (NBG)
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Het offer dat Jezus bracht is eenma-
lig, volmaakt, absoluut en univer-

seel. Al jouw zonden werden samenge-
perst in die ene beker die Jezus voor jou 
heeft leeggedronken. Als jij gelooft dat 
Jezus dit deed om jou te redden, ga je 
ervaren dat er goddelijke kracht is ‘in het 
bloed van het Lam’ en dat al jouw zon-
den op een bovennatuurlijke wijze van je 
worden weggenomen. 

Als je eens wist hoe graag God jouw 
zonden wil vergeven! Hij houdt oneindig 
veel van je en heeft hemel en aarde bewo-
gen om de relatie met jou te herstellen. 

Zijn vergeving kent geen grenzen! Wat 
er ook is gebeurd, waar je ook vandaan 
komt, hoe ernstig je ook gezondigd hebt: 
God staat klaar om jou als zijn kind in 
zijn armen te nemen en jou je zonden te 
vergeven. 1

Wat kun je God geven die alles heeft ge-
schapen? Het mooiste dat je Hem kunt 
geven is je levensbeker gevuld met jouw 
zonden. Dan is Jezus niet voor niets ge-
storven. 

Vader in de hemel, 

Ik weet dat ik vergeving van mijn zonden nodig heb om mijn relatie 
met U te herstellen. Ik geloof  in het offer dat Jezus ook voor mij heeft 

gebracht. Ik belijd al mijn zonden en geef  zo mijn levensbeker aan Jezus. 
Hij heeft mijn zonden gezien, Hij heeft mijn zonden geproefd.  

Dank U, Here Jezus, dat U mijn beker hebt leeggedronken en dat ik mag 
ervaren dat al mijn zonden zijn vergeven en dat ik gereinigd ben  

door uw kostbaar bloed. 

Amen.

LEES IN JE BIJBEL:
1 1 Johannes 1:9
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Jezus heeft jouw levensbeker vol 
zonde leeggedronken in jouw 

plaats. Hij nodigt jou nu uit om uit 
zijn beker te komen drinken: de beker 
van het nieuwe verbond. Wat een ge-
nade! Vlak voor zijn worsteling in 
Gethsemané stelde Jezus het heilig 
avondmaal in en gaf  Hij aan het Paas-
feest een nieuwe betekenis. Hij nam 
de beker en zei: ‘Drink allen daaruit, 
want dit is mijn bloed, het bloed van 
het nieuwe verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zon-
den.’ 1

In werkelijkheid dronk Jezus op de 
cederavond niet één maar vier bekers 
wijn met zijn discipelen. De Joden 
dronken uit vier bekers om te vieren 
dat God hen had bevrijd uit Egypte. 
Het getal vier symboliseert de ver-
schillende manieren waarop God zich 
heeft geopenbaard aan het Joodse 
volk: ‘Ik ben de HEERE. Ik zal u uit-
leiden van onder de dwangarbeid van 
de Egyptenaren. Ik zal u redden uit hun 
slavernij en Ik zal u verlossen door een 
uitgestrekte arm en door zware straf-
gerichten. Ik zal u tot mijn volk aanne-
men en Ik zal u tot een God zijn.’ 2 

De vier bekers staan bekend als:
Kos Kadesj: de beker van de heiliging 
(‘Ik zal u uitleiden’).
Kos HaMakot: de beker van de plagen 
(‘Ik zal u redden’).
Kos HaGe’oelah: de beker van de red-
ding (‘Ik zal u verlossen’).
Kos Hallel: de beker van de lofprijzing 
(‘Ik zal u aannemen’).

Als je het heilig 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 
geliefde kind. 3

Door het wonder van het kruis heeft 
God een nieuw verbond met jou ge-
sloten waardoor je vergeving, verlos-
sing, reiniging, genezing, bevrijding, 
verzoening en een heel nieuw leven in 
Christus mag ontvangen.

LEES IN JE BIJBEL:
1 Matteüs 26:27-28
2 Exodus 6:6-7
3 Psalm 34:9

DE ZEV EN WON DER EN 29

NL-DZW-GL-INSIDEWORK.indd   29 14-03-18   11:01



30 DE ZEV EN WON DER EN

NL-DZW-GL-INSIDEWORK.indd   30 14-03-18   11:02




