


10. De KRACHT 
van het KRUIS! 





Jezus legde geheel vrijwillig Zijn leven af aan het kruis

Of denkt u dat Ik Mijn Vader nu niet kan bidden, en Hij zal 
Mij meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking 

stellen? Hoe zouden anders de Schriften vervuld worden, 
die zeggen dat het zo geschieden moet? Op dat moment 
sprak Jezus tot de menigte: Bent u er met zwaarden en 

stokken opuit gegaan als tegen een misdadiger om Mij te 
vangen? 

Dagelijks zat Ik bij u in de tempel om onderwijs te geven 
en u hebt Mij niet gegrepen, maar dit alles is geschied, 

opdat de Schriften van de profeten vervuld zouden 
worden. Toen verlieten al de discipelen Hem en vluchtten. 

Mattheüs 26:53-56 HSV



Waarom moest Jezus aan het kruis?

Een psalm van David, voor de koorleider. De dwaas zegt in 
zijn hart: Er is geen God. Zij handelen verderfelijk, 

bedrijven gruwelijke daden; er is niemand die goeddoet. 
De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de 

mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, 
iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen 
zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet 

één.
Psalm 14:1-3 HSV

Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde,  die 
goeddoet en niet zondigt.  

Prediker 7:20 HSV

1. Omdat we ALLEMAAL gezondigd hebben en dat een straf verdient



Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, 
misleiden wij onszelf en is de waarheid niet 

in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is 
getrouw en rechtvaardig om ons de zonden 

te vergeven en ons te reinigen van alle 
ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet 

gezondigd hebben, maken wij Hem tot 
leugenaar en is Zijn woord niet in ons.

1 Johannes 1:8 - 10 HSV



Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd 
zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden 

van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, 
met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, 

hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, 
behouden worden door Zijn leven. 

Romeinen 5:9-10 HSV

Want het loon van de zonde is de dood, maar de 
genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus 

Christus, onze Heere.
Romeinen 6:23 HSV

2. Om de wraak (toorn) van God op Zich te nemen



Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van 
Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de 

Uwe geschieden. En aan Hem verscheen een 
engel uit de hemel, die Hem versterkte. 

En Hij kwam in zware zielenstrijd en bad 
des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote 
druppels bloed, die op de aarde neervielen.

Lukas 22:42-44 HSV



3. Om Gods liefde voor de mensheid bekend te maken

Want toen wij nog krachteloos waren, is 
Christus op de bestemde tijd voor goddelozen 

gestorven. Want bij hoge uitzondering zal 
iemand voor een rechtvaardige sterven; 

hoogstens immers heeft iemand de moed om 
voor de goede mens te sterven. God echter 

bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog 

zondaars waren. 
Romeinen 5:6-8 HSV



Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, 
maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het 
vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, 

Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft 
overgegeven. 

Galaten 2:20 HSV

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, 
en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons 

liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft 
overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een 

aangename geur voor God.
Efeze 5:1-2 HSV



4. Om ons weer tot God te brengen als heiligen, koningen en priesters

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid 
wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf 

verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn 
kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de 

dingen die in de hemelen zijn. 

En Hij heeft u, die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, 
zoals bleek uit uw slechte daden, nu ook verzoend, in het 

lichaam van Zijn vlees, door de dood, om u heilig en smetteloos 
en onberispelijk voor Zich te plaatsen, als u tenminste in het 

geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de 
hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de 

hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een 
dienaar geworden ben. 

Kolossenzen 1:19-23 HSV



Maar u bent een uitverkoren geslacht, een 
koninklijk priesterschap, een heilig volk, een 
volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; 

opdat u de deugden zou verkondigen van Hem 
Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 
wonderbaar licht, u, die voorheen geen volk 
was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder 

ontferming was, maar nu in ontferming 
aangenomen bent.

1 Petrus 2:9 - 10 HSV



5. Om ervoor te zorgen dat we de vloek van de wet van Mozes ontlopen

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek 
van de wet door voor ons een vloek te 

worden, want er staat geschreven: 
Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, 
opdat de zegen van Abraham in Christus 

Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat 
wij de belofte van de Geest zouden 

ontvangen door het geloof. 
Galaten 3:13-14 HSV



Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus 
Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de 
Geest. Want de wet van de Geest van het leven in Christus 

Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en 
van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, 
krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God 

gedaan: 

Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk 
aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de 

zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis 
van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het 

vlees wandelen, maar naar de Geest. 
Romeinen 8:1-4 HSV



6. Om ons geestelijk weer levend te maken zodat we kunnen wandelen in de Geest

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood 
was door de overtredingen en de zonden, waarin u 

voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de 
leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil 

van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de 
geest die nu werkzaam is in de kinderen van de 

ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen 
voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, 
door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en 
wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de 

anderen. 



Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons 
door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad 

heeft, ook toen wij dood waren door de 
overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit 
genade bent u zalig geworden – en heeft ons met 

Hem opgewekt en met Hem in de hemelse 
gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de 
komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom 

van Zijn genade zou bewijzen, door de 
goedertierenheid over ons in Christus Jezus. 

Efeze 2:1-7 HSV



7. Om zo eeuwig leven te kunnen geven aan degene die in Hem geloven

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet 
de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem 
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo 
lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren 

gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij 
de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem 

behouden zou worden. Wie in Hem gelooft, wordt niet 
veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij 

niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 
Johannes 3:14-18 HSV



Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, 
maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het 
leven niet zien, maar de toorn van God blijft 

op hem.
Johannes 3:36 HSV

En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: 
het eeuwige leven. 

1 Johannes 2:25 HSV



Het bloed geeft verzoening van zonden(OT)

- Bloed is levend en spreekt vanaf de aarde, vandaar dat God niet 
wil dat je bloed eet (Genesis 4:9-10, 9:3-4, Leviticus 17:13-14, 

Handelingen 15:28-29)

- De Israëlieten moest bloed geven van dieren om hun zonden te 
verzoenen (Leviticus 1 t/m 7)

- De Israëlieten moesten het bloed aan de deurpost doen zodat 
de doodsengel ze niet kon raken (Exodus 12)

- Met bloed werd een verbond gesloten (Exodus 24:7-8)



Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en 
met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar 
het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met 

zijn vinger van dat bloed sprenkelen. Daarna moet hij de bok 
slachten die als zondoffer voor het volk bestemd is, en zijn bloed 

binnen het voorhangsel brengen. Hij moet met zijn bloed doen 
zoals hij met het bloed van de jonge stier gedaan heeft, en dat op 

het verzoendeksel en vóór het verzoendeksel sprenkelen.

Zo moet hij over het heiligdom verzoening doen vanwege de 
onreinheden van de Israëlieten en vanwege hun overtredingen, 

overeenkomstig al hun zonden. 
Leviticus 16:14-16 HSV

Op de Grote Verzoendag kwam de hogepriester in het heilige der heilige om eerst 7 
keer met bloed van de zondebok het verzoendeksel op te ark te besprenkelen. 

Daarna moest hij ook nog 7 keer besprenkelen op de aarde



Het bloed van Jezus heeft ook 7 keer de aarde besprenkeld

1. Jezus zweette druppels bloed omdat Hij de drinkbeker van Gods toorn vreesde

Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat 
niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden. En aan Hem verscheen 

een engel uit de hemel, die Hem versterkte. En Hij kwam in 
zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als 

grote druppels bloed, die op de aarde neervielen.
Lukas 22:42-44 HSV

Gevolg: Vergeving van zonde voor iedereen die het offer van Jezus aaneemt

In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk 
de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de 

rijkdom van Zijn genade, 
Efeze 1:7 HSV



2.  Jezus werd vals beschuldigd en mishandeld in het huis van de hogepriester

Toen spuwden zij in Zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten. 
En anderen sloegen Hem in het gezicht en zeiden: Profeteer ons, 

Christus: wie is het die U geslagen heeft? 
Mattheüs 26:67-68 HSV

Gevolg: Verlossing van de aanklachten van de satan

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen 
de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de 

macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, 
die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is 

neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed 
van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij 

hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. 
Openbaring 12:10-11 HSV



3.  Jezus werd mishandeld tijdens het verhoor

Ik geef Mijn rug aan hen die Mij slaan, Mijn wangen aan hen die 
Mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg Ik niet voor smaad 

en speeksel. 
Jesaja 50:6 HSV

Gevolg: Ons geweten word gereinigd

Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge 
koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid 

van het vlees, 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 9:13-14 HSV



4.  Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus

Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus 
gegeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. 

Mattheüs 27:26 HSV

Gevolg: Zijn striemen zijn onze genezing

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van 
smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht 
verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, 

onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij 
gedragen. 

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en 
verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 

ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, 
was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

Jesaja 53:3-5 HSV



5.  Jezus werd gekroond met een doornenkroon en met een stok geslagen

En toen zij Hem ontkleed hadden, deden zij Hem 
een scharlakenrode mantel om, vlochten een 

kroon van dorens, zetten die op Zijn hoofd en 
gaven Hem een rietstok in Zijn rechter hand. Zij 

vielen op hun knieën voor Hem neer en bespotten 
Hem met de woorden: Gegroet, Koning van de 

Joden! Ook bespuwden zij Hem, pakten de rietstok 
en sloegen Hem op Zijn hoofd.

Mattheüs 27:28-30 HSV



Gevolg: Bedrijving van de vloek die door Adam in de wereld was gekomen

En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de 
stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt 

waarvan Ik u geboden had: U mag daarvan niet eten, is 
de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen 
zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens 
en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het 
gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht 

zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem 
terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof 

bent u en u zult tot stof terugkeren. 
Genesis 3:17-19 HSV



6.  Jezus handen en voeten werden doorboord

En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn 
kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder 

ervan nemen zou. 
Markus 15:24 HSV

Gevolg: Zijn striemen zijn onze genezing

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze 
ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede 

aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er 
voor ons genezing gekomen. 

Jesaja 53:5 HSV



7.  Een soldaat stak een speer in Jezus zij waarna er water en bloed uitkwam

Maar een van de soldaten stak met een speer in Zijn zij 
en meteen kwam er bloed en water uit.

Johannes 19:34 HSV
Gevolg: Het mogelijk maken van de wedergeboorte 

Maar de Heer had besloten Hem helemaal te 
verpletteren. God maakte Hem ziek. Nadat Hij zijn 

eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden van 
onze schuld, zal Hij kinderen hebben. En Hij zal heel 

lang leven. Door Hem zal de Heer zijn plannen kunnen 
uitvoeren.  

Jesaja 53:10 BasisBijbel



Het bloed van Jezus heeft de weg vrijgemaakt tot in het heiligdom

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om 
in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, 

langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons 
heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn 
vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het 

huis van God, laten wij tot Hem naderen met een 
waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu 
ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons 

lichaam gewassen is met rein water. 
Hebreeën 10:19-22 HSV
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