Les 31.

Er wordt wel gezegd dat er een “rode draad” door de Bijbel loopt. Deze “draad” loopt dan
vanaf het offerlam van Abel (Genesis 4:4) tot “het Lam staande als zijnde geslacht”
(Openbaring 5:6).
Genesis 4:4;
“ook Abel bracht er één van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en de HERE sloeg
acht op Abel en zijn offer”.
Openbaring 5:6;
“En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam
staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods,
uitgezonden over de gehele aarde”.
Wij kunnen dus een rode lijn, “verzoening door het bloed”, door geheel de Bijbel heen
trekken. In het Oude testament “druipen” de “typen” (voorafschaduwing wat komen zou)
van het bloed. In het plan van de Here God blijkt de belangrijkheid van het bloed alleen al uit
het feit dat er in de Bijbel 427 maal over “bloed” gesproken wordt. Laten wij de betekenis
van het bloed in de Bijbel eens bestuderen:
1. Bloed is de prijs voor onze verlossing.
Hand. 20:28; “Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot
opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het
bloed van zijn Eigene verworven heeft”.(NBG)
“Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de heilige Geest u als herder
heeft aangesteld; u bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven
heeft door het bloed van zijn eigen Zoon”. (NBV)
Efeze 1:7; ·“En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”.
1 Petr. 1:18-19 “wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht
van uw ijdele wandel, die (u) van de vaderen overgeleverd is, maar met het
kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam”.
Openb. 5:9;

“En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te
nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor
God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie.”

Er staat geschreven dat de christen de verlossing ontvangen hééft. Er staat b.v. niet: “moge of
mag hebben”. Elke christen IS verlost door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus.

2. Bloed is het fundament van onze vergeving.
Efeze 1:7; ·“En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de
overtredingen, naar de rijkdom zijner genade”.
Kol. 1:13-14; ·“Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het
Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de
vergeving der zonden”.
Hebr. 9:22

“En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder
bloedstorting geschiedt er geen vergeving”.

De vergeving wordt direct ontvangen op het moment van wedergeboorte en is volkomen,
volmaakt. In Kolossenzen 2:13 lezen wij:
“Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende”. (St.V)
“U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met
Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold”. (NBV)
Uit de bovenstaande tekst mogen wij opmaken dat alle zonden (“misdaden” in de St.V)
vergeven zijn. Er staat dus niet dat alleen de zonden uit het verleden maar ook die van het
heden en de toekomst worden vergeven door het bloed van de Heer Jezus Christus op het
moment wij deze voor Hem belijden.
3 Bloed is het fundament van onze rechtvaardigmaking.
Romeinen 5:8-9;

“8 God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij
nog zondaren waren, voor ons gestorven is. 9 Veel meer zullen wij
derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden
worden van de toorn”.

In de Romeinenbrief vertellen drie zaken ons over de rechtvaardigmaking (rechtvaardiging).
A. Door het Bloed (Het fundament)
Rom. 5:9; ·“thans door zijn bloed gerechtvaardigd”
B. Door het geloof. (Het middel, de enige mogelijkheid)
Rom. 3:22; “en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Jezus] Christus, voor allen,
die geloven; want er is geen onderscheid”.
C. Door de opstanding van de Heer Jezus Christus. (Bewijsvoering)
Rom. 4:25
“die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze
rechtvaardiging”.
“Gerechtvaardigd zijn”, rechtvaardiging, is zoals de verlossing en vergeving van zonden een
tegenwoordig bezit, dit is de gelovige door, en uit, genade geschonken.

4. Het is de grond, het fundament, van onze vrede.
Kol. 1:20;

“en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle
dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij
wat in de hemelen is”.
“en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en
alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis”. (NBV)

Het is niet juist en onschriftuurlijk te denken dat een zondig mens vrede met de Here God
moet maken. De vrede met God is gemaakt, een mens moet het alleen (nog) aanvaarden. De
Here God “rust” in het volbrachte offer van Jezus Christus en wanneer een zondaar dat ook
doet heeft deze volmaakte vrede met God.
5. Het bloed van Christus is het fundament van onze reiniging.
1 Joh. 1:7;

“maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij
gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van
alle zonde”.

Openb. 1:5;

“En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de
doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en
ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”. (St. V)

Wij lezen: “Gewassen hééft”, dit staat hier in verleden tijd, de gelovige IS gewassen.
6. Het bloed is het middel waardoor wij toegang tot de Here God hebben gekregen.
Efeze 2:13;

“Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij
gekomen door het bloed van Christus”. (NBG)
“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden
door het bloed van Christus”. (NBV)
Hebr. 10:19; “Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het
heiligdom door het bloed van Jezus”.
Als gelovige zijn wij “dichtbij”, “nabij” gekomen en mogen wij vrijmoedig het grote
heiligdom binnen gaan. Het getuigd van ongeloof als men zegt dat een gelovige “nader tot
God” gebracht moet worden.
1 Kor. 10:16-17;
“Is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een
gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap
met het lichaam van Christus? 17 Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één
lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood”.
Het maakt niets uit tot welke denominatie, welke kerkrichting wij ook behoren, voor een ieder
die getuigen kan dat hij/zij tot bekering is gekomen zullen wij als broeders en zusters moeten
accepteren. Elk mens dat belijden kan dat deze door het bloed van de Heer Jezus Christus is
gered behoord tot de Gemeente van de Heer Jezus en daarmee behouden.

