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Niemand heeft grotere liefde,
dan dat hij zijn leven inzet
voor zijn vrienden.
Johannes 15:13, NBG
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voorwoord

I

n dit veertigdagen boekje wil ik je meenemen naar de zeven indrukwekkende momenten waarop het bloed van Jezus
de aarde doordrenkte. De zeven keer dat Jezus gebloed heeft,
vonden niet per ongeluk plaats. Het waren profetische handelingen, honderden jaren eerder voorspeld, door God gewild en
ingegeven en uitgevoerd door zondige, Romeinse soldaten. Met
deze profetische handelingen wil God jou duidelijk maken wat
het wonder van het kruis voor jou betekent.
De Bijbel leert dat God zelf de regie van Golgotha in handen
had en dat Hij niets aan het toeval heeft overgelaten. De apostel
Petrus zegt tweemaal dat alles wat er in de laatste achttien uur
voor Jezus’ sterven gebeurde, overeenkomstig Gods wil was en
door Hem van tevoren was bepaald:
‘Jezus van Nazareth was een Man wiens goddelijke zending u
duidelijk is gemaakt door de machtige werken en de grootse
en wonderlijke dingen die God door Hem bij u heeft gedaan,
zoals u wel weet. Hij werd overeenkomstig het raadsbesluit en de
voorkennis van God uitgeleverd, en u hebt Hem met de hulp van
goddeloze mensen aan het kruis geslagen en gedood’ (Handelingen 2:23-24, GN).
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‘Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige
knecht Jezus, die U gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël om te doen al wat
uw hand en uw raad tevoren bepaald had, dat geschieden zou’
(Handelingen 4:27, NBG).
Petrus en de apostelen zagen in de laatste achttien uur van Jezus’ leven ‘de hand en de raad’ van God zelf. Zonder het te
weten hebben de Joodse en Romeinse leiders door hun vonnis
het plan van God vervuld.
De profeten en de vier evangelisten vertellen je dat Jezus in totaal zeven keer voor jou heeft gebloed. 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 Heilige Geest (Openbaring 4:5) en
verwijst de zevenarmige kandelaar in de tempel naar Gods tegenwoordigheid in ons midden door de Heilige Geest (Exodus
25:31-40).
Als we spreken over ‘het wonder van het kruis’, dan bedoelen
we dat de Heilige Geest op bovennatuurlijke wijze in jouw leven wil uitwerken wat Jezus voor jou in de laatste achttien uur
heeft volbracht. Het is Gods verlangen dat jij het zevenvoudige
geschenk van het kruis aanneemt. Want ‘in Christus’ wacht een
heel nieuw leven op jou!

10
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Je kunt dit boekje in één adem uitlezen, maar mijn advies aan
jou is om veertig dagen de tijd te nemen om elke dag een hoofdstuk te lezen. Het is mijn gebed dat dit boekje je hart zal raken
en dat je een grote(re) passie mag ontvangen voor de Man die
deze wereld definitief veranderd heeft: Jezus Christus van Nazareth.
Wilkin van de Kamp

11
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1
JOM HA KIPPOERIM

U bent door God de Vader voorbestemd om
gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om
besprenkeld te worden met zijn bloed.
(1 Petrus 1:2a, WV)

P

etrus 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 Petrus 1:2, WV).
‘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 verdiepen 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 begaan (Hebreeën 9:6-7). De hogepriester doopte zijn
vingers in het bloed en besprenkelde eerst het gouden verzoendeksel en daarna zeven keer de aarde.

12
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Het gouden verzoendeksel werd met
bloed besprenkeld als teken voor
de hemel dat het jaarlijkse offer tot
verzoening had plaatsgevonden (lees
Leviticus 16). Maar waarom moest
ook de aarde zeven keer met bloed
worden besprenkeld?

De zevenvoudige
besprenkeling
in de tempel
was een profetische
vingerwijzing
naar de zeven maal
dat Jezus voor jou
zou bloeden

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 zeven maal de aarde. De
zevenvoudige besprenkeling in de tempel was een profetische
vingerwijzing naar de zeven maal dat Jezus voor jou zou bloeden in de laatste achttien uur voordat Hij stierf.

Om over na te denken:
Neem een paar minuten de tijd om Jezus te bedanken
dat Hij geworsteld heeft met jouw zonden
om je met God te verzoenen.

13
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2
ADAM - ADAMAH - DAM

Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,
geen van hen deugt, niet één.
(Psalm 14:3, NBV)

I

n Genesis lees je dat God Adam vormde uit de aarde. Taalkundig gezien is er een samenhang tussen het Hebreeuwse
woord adam en adamah, 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 aardbodem de mens en blies
hem de levensadem in de neus. En zo kwam de mens tot leven’
(Genesis 2:7, GN).
Wij zijn allemaal adamskinderen. Ook wij zijn uit stof geschapen en zullen tot stof weerkeren (Genesis 3:19). 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’ (Romeinen 5:12, HB).

14
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Na de zondeval werden de zonde en de dood de mens meester.
Onze van oorsprong goddelijke natuur ontaardde in onze huidige zondige natuur: ‘Allen zijn zij afgeweken, tezamen ontaard,
er is niemand die goed doet, zelfs niet één’ (Psalm 53:4, NBG).
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, verlosGod nodigt jou uit
sen, genezen, bevrijden en met God
om je te laten
verzoenen, zodat jij in Jezus een heel
nieuw leven kunt ontvangen.
besprenkelen

met het bloed

Het is opmerkelijk dat het Hebreeuwvan de Here Jezus
se 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 het wonder van het kruis verandert God
ons van adamskinderen in Jezuskinderen!

Om over na te denken:
Wat merk jij van de gevolgen van de zondeval in je eigen hart?
Hoe zou je dit kunnen overwinnen?

15
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U bent genaderd tot Jezus en tot
het bloed van de besprenging, dat van betere
dingen spreekt dan dat van Abel.
(Hebreeën 12:22 en 24)

E

lke 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:

Om over na te denken:
Welk van de zeven wonderen
spreekt jou persoonlijk het meest aan?
Waarom?
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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).
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