Bijbelstudie “Gered door Jezus”.
Het jaarthema.
Naar aanleiding van de reorganisatie van de structuur van de gemeente is er de afgelopen tijd een
visie voor de gemeente opgesteld. Hierin wordt voor verschillende aspecten van het gemeentewerk
verwoord wat de toekomstdroom voor de gemeente is zoals de oudsten dit zien. In een
woordenboek wordt de betekenis van “visie” als volgt weergegeven: “Een visie is een inspirerend,
uitdagend en dynamisch beeld van de toekomst. Het is een ambitieus en collectief gedeeld beeld van
de toekomst, dat perspectieven biedt over een periode van ten minste drie tot vijf jaar. Heel
eenvoudig biedt de visie het antwoord op de vraag: ‘wie en wat willen we over drie tot vijf jaar zijn en
wat hebben we dan te betekenen voor onze omgeving en voor al onze belanghebbenden?” De
benadering zoals die hier wordt genoemd kan puur zakelijk worden uitgelegd. We hebben echter
geprobeerd biddend en in de lijn van de Bijbel een aantal zaken te verwoorden. Zo hebben we een
gezamenlijk doel en richtlijnen over de weg waarlangs we dit doel denken te kunnen bereiken. De
inhoud van deze visie wordt samengevat door ons jaarthema: “Gered door Jezus, geleid door de
Geest, gezonden in de wereld”.
Nu is het natuurlijk zo dat hetgeen in dit jaarthema wordt genoemd geen toekomstdroom is die we
over drie tot vijf jaar verwezenlijkt willen zien, maar een waarheid die vandaag voor ons geldt. En een
waarheid die van groot belang is voor onze omgeving en voor al onze “belanghebbenden”. We zijn
gered door Jezus, we willen ons laten leiden door de Heilige Geest en nemen onze positie in de
wereld als getuigen van Christus in middels zending en evangelisatie. Het is echter ons verlangen en
ons gebed dat de waarheid die in deze visie wordt beleden voor ieder van ons een beleefde en
doorleefde waarheid zal zijn. De Bijbel laat ons zien wat het betekent voor het dagelijks leven om
door Jezus gered te zijn en ons te laten leiden door de Heilige Geest. Ook over de opdracht voor
iedere christen om van Hem te getuigen is de Bijbel duidelijk.
Het ligt in de bedoeling dat er naar aanleiding van ons jaarthema een drietal themapreken gehouden
gaan worden. De eerst preek over het thema “Gered door Jezus” zal 6 december gehouden worden.
De tweede preek over “Geleid door de Geest” zal gehouden worden op 14 februari. De derde over
het thema “Gezonden in de wereld” wordt gehouden op 25 april. De taakgroep onderwijs zal
voorafgaand aan deze zondagen materiaal aan de kringleiders leveren dat gebruikt kan worden om
de daaropvolgende kringavond rondom dezelfde thema’s bezig te zijn. We hopen dat daarmee het
jaarthema door de gehele gemeente heen wordt besproken. Natuurlijk ben je als kringleider vrij om
meer avonden aan het thema te wijden. Het aangeleverde materiaal is naar onze mening hiervoor
ook toereikend. Maar we gaan ervan uit dat er minstens één bijeenkomst van de kring voor elk
onderdeel van het jaarthema wordt gebruikt.
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Inleiding op de Bijbelstudie.
Ruim tweeduizend jaar geleden riep Jezus op Golgota uit “Het is volbracht”. Op grond van het offer
dat Hij daar bracht mag ieder die in Hem gelooft en Hem belijdt als de Heer van zijn of haar leven
weten gered te zijn! We gaan er in deze Bijbelstudie vanuit dat ieder die aan deze studie meedoet dit
persoonlijk van harte kan beamen. We willen in de Bijbel op zoek gaan naar de rijkdommen die er
voor ons klaarliggen nu deze redding een feit is. We gaan samen de schatkamer in en mogen delen in
de erfenis die er voor ons is.
Eerst kijken we naar de eerste belofte van redding die God in de Bijbel geeft, de zogenaamde
moederbelofte. Daarna verdiepen we ons in het offer dat Jezus bracht voor ons. Tenslotte gaan we
na welke rijkdommen er door dit offer voor ons zijn weggelegd.
De moederbelofte.
Adam en Eva vormden ooit samen de kroon op de schepping. Ze maakten echter onder invloed van
de satan de vrijwillige keuze om zich van God af te keren. Het gevolg van die keuze ervaren we
dagelijks in ons leven. De dood is een realiteit geworden. En daarmee doelt de Bijbel niet alleen op
de lichamelijke dood, maar ook op de geestelijke dood. Die geestelijke dood herkennen we aan het
feit dat de intieme omgang met God en met elkaar geen vanzelfsprekendheid meer is. God neemt
echter het initiatief tot herstel van de relatie tussen Hem en de mens. Het initiatief voor onze redding
ligt bij God. Al in Gen. 3:15 belooft Hij dat de kop van de slang vermorzeld zal worden! En daarmee
de macht van de zonde verbroken! Omdat deze belofte de eerste in de Bijbel is die verwijst naar de
Here Jezus wordt dit ook wel de moederbelofte genoemd. De moeder van alle beloften. Uit deze
belofte van God komen al de daarop volgende beloften voort.
Rom. 5:12 zegt dat door één mens (Adam) de zonde de wereld is binnengekomen. Het gevolg
daarvan is de dood. Deze dood breidde zich uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal staat
er in de vertaling van Het Boek. De NBG vertaalt het laatste gedeelte van vers 12 met: “omdat allen
gezondigd hebben”. Het woord dat hier gebruikt wordt voor “gezondigd hebben” wijst op het missen
van het doel in de relatie met God. In dit verband wordt vaak gebruik gemaakt van het begrip
erfzonde. In het gedeelte hieronder uit de Bijbelverklaring “tekst voor tekst” wordt dit begrip aan de
hand van het Bijbelgedeelte Rom. 5:12-21 verder uitgelegd. Samengevat komt het hierop neer.
Paulus gaat hier uit van twee tijdperken. In het eerste tijdperk, dat van Adam regeert de zonde en de
dood. In het tweede tijdperk, het tijdperk van Christus, regeert de genade, de gerechtigheid en het
leven. Als de daad van gerechtigheid en gehoorzaamheid (Christus’ offer aan het kruis) ons wordt
toegerekend in Christus, wordt ook de daad van overtreding en ongehoorzaamheid (de zondeval) ons
toegerekend in Adam. Als er een erfenis is van Christus, is er ook een erfenis van Adam.
Ro 5.12-21. Adam en Christus. Deze feiten geven een heilshistorische samenvatting van de zin der beide testamenten, en dan met name
een uitleg van het O.T. Nu Christus gekomen is, en met Hem de genade en de gerechtigheid en het leven, wordt in dat licht heel de oude
bedeling gekarakteriseerd als een bedeling van de heerschappij van de zonde en de dood. Ook de wet staat, in deze verbanden en
zingeving, onder dat negatieve voorteken. Zij vermeerderde enkel de zonde (vgl. #Ro 3.4-8,20 en #Ro 7$). De wet heeft immers niet
bijgedragen tot de rechtvaardiging maar veeleer geprikkeld tot overtreding en geleid tot verblinding, veruitwendiging en verbrokkeling. De
wet heeft de Godsverhouding verduisterd en verbroken. Dit is de perikoop van de erfzonde. Maar deze wordt eerder bepaald door het
oordeel Gods dan door de feitelijke toestand der mensen. Anders kon ze ook wel afgeleid uit #Ge 3$. Joodse theologen doen dat dan ook
niet. Dat correspondeert uiteraard met hun wetsopvatting. Gods oordeel is duidelijk in #Ga 2.21 3.22 vgl. ook #Flp 3.7.Nu het God behaagd
heeft alle mensen opnieuw samen te vatten in Christus als tweede Adam, is dus per conclusie de oude samenvatting in de eerste Adam
zonder meer die der zonde. Het is alsof oude muntbiljetten ongeldig worden (verklaard) ter gelegenheid van de invoering van nieuwe.
Erfzonde is dus niet allereerst een naturalistisch begrip, maar een theologisch begrip, een oordeel, een inschatting Gods. #Ro 5.12-21 heeft
dan ook geen zelfstandige betekenis, maar een bijvoegelijke betekenis bij Christus en bij de rechtvaardiging alleen door het geloof. Pas
Christus maakte Adam tot (eerste) Adam. Dat wil niet zeggen, dat deze vss niet veel losmaken en in detail verschillend uitgelegd worden.
Vooral van de laatste vier woorden van #Ro 5.12 en van #Ro 5.19 geldt dat. Wij kiezen voor de uitleg, dat alle mensen naar Gods oordeel in
Adam gezondigd hebben, de status van zondaar hebben, met alle gevolgen van dien. Want anders vervalt heel de vergelijking tussen Adam
en Christus, waarvan de pointe juist dat corporatieve (allen in één) is. En anders is er geen verklaring voor de dood van de mensen tussen
Adam en Mozes, en trouwens ook niet van de anderen, want deze zondigden wel onder de wet, maar deze wet brengt slechts aan het licht
en registreert in onderdelen wie de mens in wezen al was. Wat vooral uit deze perikoop blijkt is de overmacht van Gods genade, is de
universaliteit van het heil, maar ook, dat over de wereld niet beslist wordt door de verantwoordelijkheid van de enkele mens, maar door
machten en heerschappijen, invloedssferen. Er zit iets onontkoombaars in. Een mens staat altijd onder invloed van één van beiden. En door
welke machtssfeer, welk koningschap zal de mens zich laten bepalen? Voor veler gevoel past de apostel hier (en zometeen in #Ro 7$) een
geweldige reductie toe op het O.T. Op deze manier gaat het in heel de Bijbel, in beide testamenten enkel maar meer om zonde en genade.
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Op deze manier hebben er eigenlijk ooit maar twee mensen bestaan: Adam en Christus, elk met hun aanhang, hun inhoud. Paulus hanteert
hier het schema van de twee wereldtijdperken, de zgn. aeonen nl. de oude en de nieuwe bedeling. Dat is eigenlijk een apocalyptisch
schema en wel dat van de oude wereld èn de toekomende eeuw. In Christus is de toekomende eeuw goeddeels heden geworden en het
eschaton, het laatste en het einde is in de Geest heden geworden: de nieuwe, de eschatologische mens, die Christus heeft aangedaan vgl.
#2Co 5.15-17 #Col 3.9-10 Efe 4.22-24.

De zondeval is dus een feit en je zou kunnen zeggen dat we in zekere zin nog steeds met de erfenis
daarvan zitten. Goddank is er verzoening en verlossing. Reeds in het O.T. gaf God duidelijke
richtlijnen hoe er verzoening van de zonde kon plaatsvinden. Lees Lev. 16 maar eens. Hier wordt in
detail beschreven hoe op de grote verzoendag de hogepriester te werk moest gaan. Het voert erg ver
om dit Bijbelgedeelte in het kader van deze studie helemaal uit te werken, maar een tweetal
onderdelen willen we eruit lichten.
In de eerste plaats het tweede vers. Hier wordt Aäron gewaarschuwd door de Heer om niet zomaar
in het heilige der heiligen te verschijnen “want in de wolk verschijn Ik boven het verzoendeksel”.
Deze waarschuwing getuigt van Gods’ grote liefde voor Zijn schepselen. Hij weet dat sinds de
zondeval er niet zomaar zonder meer contact kan zijn tussen Hem en de mens. Zijn heiligheid heeft
tot gevolg dat een zondig mens niet zomaar bij Hem kan binnenlopen. Het gevolg zou de dood zijn
van die mens! (Denk in dit verband ook aan Mozes bij de brandende braamstruik.) En juist omdat
God dat niet wil legt Hij Aäron in detail uit hoe hij te werk moet gaan op de grote verzoendag. Daarbij
gaat opnieuw het initiatief van God uit. Het is Zijn verlangen om de relatie die wij kapot hebben
gemaakt te herstellen en Hij geeft aan hoe dat mogelijk is.
In de tweede plaats valt op dat er vaak over bloed wordt gesproken. Zonder bloed kan er geen
verzoening plaatsvinden tussen God en de mens. Dit is helemaal weg uit onze cultuur en onze
beleving. Maar voor de Israëlieten was het duidelijk. Zonder bloed is er geen reiniging. In Heb. 9:22b
lezen we “zonder bloedstorting is er geen vergeving”. Hier, in Lev. 16 zien we het evangelie van
redding door het offer van Christus in het O.T.!
God heeft beloofd dat de kop van slang vermorzeld zal worden. En daarmee de macht van de zonde
verbroken. De begeerte van de zonde gaat naar ons uit, maar wij moeten en kunnen over haar
heersen (Gen. 4: 7b)! De Heer voorziet in een oplossing zodat de relatie, de persoonlijke omgang
tussen de mens en Hem hersteld kan worden. Omdat Hij die relatie graag wil en ons wil beschermen
tegen Zijn eigen heiligheid. In Christus is deze belofte volkomen vervuld!
Het offer.
De offers die in het O.T. onder andere in Lev. 16 worden genoemd zijn plaatsvervangend. Stieren en
bokken sterven en worden geofferd. Hun bloed vloeit in plaats van dat van mensen. Maar in het N.T.
zien we Christus als de hogepriester die Zichzelf offert. Eens en voor altijd. In Heb. 9:24-26 kunnen
we dat lezen. Christus is het hemelse heiligdom binnengegaan, zoals Aäron het aardse heilige der
heiligen jaarlijks binnenging. Aäron kan daar alleen binnengaan nadat hij een offer had gebracht voor
zijn zonden en die van zijn huis. Hij ging het heiligdom binnen met “ander bloed dan het zijne”. En
dat moest jaarlijks gebeuren. Maar Christus gaat het hemelse heiligdom binnen om “ons ten goede
voor het aangezicht van God te verschijnen”. Hij mag en kan dat doen op grond van het volmaakte
offer dat Hij gebracht heeft. Zijn bloed heeft verzoening gebracht voor onze zonden. En nu zijn wij
“eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Christus” (Heb. 10:10).
Wij zijn gered door het bloed van Jezus. Dat is de kern van het evangelie. Theologen hebben in het
verleden in dit verband wel eens gesproken van “de wonderlijke ruil”. En in de bijbel vinden we dat
op verschillende plaatsen terug. Christus in onze plaats, en wij in de plaats van Hem. Voor de
Israëlieten was het principe van plaatsvervanging al eeuwen bekend.
Dat zien we bijvoorbeeld in Jes. 53. Een gedeelte dat wel eens “het evangelie van het O.T.” wordt
genoemd. Vooral de verzen 4 t/m 7 geven dat duidelijk weer: “om onze overtredingen werd Hij
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doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem
en door Zijn striemen is ons genezing geworden”.
Ook in 2 Kor. 5:21 zien we dit principe terug. “Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons
tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.” Als we in Christus Jezus
zijn is er voor ons geen veroordeling (Rom. 8:1), maar zijn we gerechtigheid Gods. Dat wil zeggen dat
Christus aan het recht van God heeft voldaan door te sterven. Hij neemt de zonde op Zich en draagt
de gevolgen daarvan in Zichzelf mee aan het kruis. En dat in onze plaats, zodat wij nu rechtvaardig
voor God kunnen zijn!
In 2 Kor. 8:9 lezen we “dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door Zijn
armoede rijk zoudt worden”. Christus heeft de rijkdom en de positie die Hij bij Zijn Vader had
vrijwillig afgelegd. We lezen dat ook in Fil. 2:6 t/m 9. Hij heeft dat gedaan om ons rijk te maken.
Gal. 3:13 en 14 verwijst ook naar deze wonderlijk ruil. “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek
der wet door voor ons een vloek te worden”. De kruisdood was de grootste vernedering die een Jood
kon ondergaan. Ieder die aan het kruis hing was vervloekt (Deut. 21:23 “want een gehangene is door
God vervloekt”). En Christus heeft die vloek in onze plaats op Zich genomen. Zo kan de zegen van
Abraham (namelijk behoud door het geloof) tot ons, de heidenen komen. En kunnen we de belofte
van de Heilige Geest ontvangen door het geloof.
Tenslotte kijken we naar Heb. 2:9. Jezus heeft “voor een ieder de dood gesmaakt”. Hij is gestorven in
onze plaats. Het principe van de plaatsvervanging dat al in het O.T. door God zelf was ingesteld bij de
offerdienst vindt zijn volledige vervulling in het offer dat Christus bracht. Hij offerde zichzelf zingen
we wel eens. Deze waarheid mogen we in geloof aannemen. En met Hem ruilen!
Het gevolg.
Wanneer we in geloof Christus aannemen als onze Verlosser en de Heer van ons leven heeft dat voor
ons grote gevolgen. In de eerste plaats zijn we verlost, vrijgekocht. We zijn niet langer slaaf van de
zonde en kunnen de boze weerstaan. We zijn ook gereinigd door zijn bloed. We zijn gerechtvaardigd
voor God. En we zijn geheiligd, dat wil zeggen apart gezet van deze wereld. De woorden die hier
worden genoemd hebben een rijke betekenis wanneer we ze in ons leven met de Heer herkennen.
We gaan er samen eens wat beter naar kijken wat het betekent gered te zijn door Jezus.
Door het bloed van Christus zijn we verlost van de macht van de zonde en de dood. In Ef. 1:7 lezen
we “..in Hem hebben we de verlossing door Zijn bloed…”. Letterlijk betekent dit dat we zijn
vrijgekocht. De straf die wij hadden moeten ondergaan is door een ander betaald. En daardoor is de
macht van de zonde verbroken en de schuld van de zonde weggedaan. We hoorden in Adam tot het
rijk van de satan, maar zijn door het bloed van Christus overgezet in het koninkrijk van God (Kol. 1:13
en 14). Velen leven wel met Christus, maar niet vanuit de volheid van deze waarheid. We zijn
vrijgekochten en dus verlost uit de macht van de tegenstander. Rom. 6:1-14 laat ons zien dat we
hieruit mogen leven. Als we door de doop met Christus zijn begraven zijn we ook met Hem
opgestaan. Aan het lichaam van de zonde is de kracht ontnomen. Met andere woorden de
invloedrijke kracht die de zonde op ons had voor we Christus leerden kennen is er niet meer. We zijn
geen slaaf meer van de zonde. De zonde zal over ons niet heersen, want we zijn niet onder de wet,
maar onder de genade. Laat het dan voor ons vaststaan dat we echt dood zijn voor de zonde en
levend voor God in Christus!
Nu zijn wij vaak heel goed in het verzinnen van uitvluchten. “Iedereen zondigt toch? En eigenlijk kan
ik er niets aan doen dat ik toen die verkeerde keuze heb gemaakt, want ik ben tenslotte een
zondaar.” Als we de Bijbel lezen horen we iets anders. Ik ben geen zondaar, maar een vrijgekochte.
Een verloste door het bloed van Christus. Dat betekent dat ik nee kan zeggen. Wij geloven dat we als
mensen een vrije wil hebben en de keus voor Christus kunnen maken. Zou het dan nadat wij die
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keuze hebben gemaakt zo zijn dat we nog steeds willoos slachtoffer van de zonde zijn? Nee! Er is wel
verleiding die van buiten op ons af komt, en vaak helaas ook van binnenuit. In Jac. 1:14 lezen we daar
iets over. Maar pas als de begeerte “bevrucht” is baart zij de zonde. Als je dicht bij Christus leeft
herken je verleiding direct. Het is vervolgens jouw keuze wat je met deze verleiding doet. Geef je het
een plaats in je denken dan is de kans groot dat het niet alleen bij denken blijft. En als denken
overgaat in doen is de zonde geboren. Iemand zij eens: “Je kunt er niets aan doen dat er een vogel op
je hoofd gaat zitten, maar je kunt wel voorkomen dat deze er een nest gaat bouwen”. Helaas kunnen
er zeer hardnekkige vormen van verleiding zijn in je leven. Dan is het juist extra nodig om hiermee
naar Christus te gaan en de waarheid van zijn verlossing te belijden en uit te leven. Laat je niet
opnieuw knechten door de zonde, maar leef vanuit de vrijheid die Hij jou heeft gegeven.
Door het bloed van Christus zijn we gereinigd. In 1 Joh. 1:7-9 lezen we daar iets over. “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. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben,
misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en
rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” Dit
Bijbelgedeelte staat in de tegenwoordige tijd. Het is een voortdurend proces van wandelen in het
licht, leven in gemeenschap met elkaar, belijdenis van zonden en ontvangen van vergeving en
reiniging.
In Lev. 16 zagen we al iets over de reinigende werking van het bloed. Ook in Opb. 1:5 “Die ons heeft
liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed”. En in Opb. 7:14 “Dezen zijn het, die
uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange
klederen wit gemaakt in het bloed des Lams”. Door het bloed van Christus zijn we schoongewassen
en “zonder vlek of rimpel of iets dergelijks” (Ef. 6:27). Ook op dit gebied leven we misschien wel eens
onder de maat. Heb je het ook niet vaak dat je jezelf vies voelt? Dat je denkt dat je op deze manier
niet voor God kunt verschijnen. Dat Hij je wel zal afwijzen om wat je hebt gedaan? Doe dan wat staat
in 1 Joh. 1:7-9. Wandel voortdurend in het licht, samen met één of meerdere broeders of zusters die
je vertrouwt en bij wie je veilig bent met je zonden en zwakheden. Belijdt je zonden aan God en
ontvang de vergeving en reiniging door het bloed van Jezus. Laat je vervolgens niet wijsmaken door
de duivel dat je ondanks dat “vies” bent en blijft. Hij is de aanklager vanaf het begin, maar je mag
hem overwinnen door het woord van je getuigenis en het bloed van het Lam.
Door het bloed van Christus zijn we gerechtvaardigd. We lezen dat bijvoorbeeld in Rom. 5:1 “Wij dan,
gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus” en in Rom. 5:9
“Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden
van de toorn”. Door het bloed van Christus worden wij door God niet meer schuldig verklaard maar
vrijgesproken. We mogen zelfs zodanig vrij tot God komen alsof we nooit gezondigd zouden hebben.
Er is geen schuld meer over tussen God en ons. Dus als je jezelf beschuldigd, of door satan
beschuldigd wordt zie dan op het bloed van Jezus waardoor je gerechtvaardigd bent!
Door het bloed van Christus zijn we geheiligd. In Heb. 10:14 lezen we “Want door één offerande
heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden”.En in Heb. 13:12 lezen we “Daarom heeft
ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden”. Het woord
heiligen heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant betekent het “afzonderen van” en aan de
andere kant “toewijden aan”. Door Jezus’ bloed worden we losgemaakt, gescheiden, apart gezet van
de zonde en de wereld. En we worden toegewijd aan, deelgenoot van de heiligheid van God. In
Christus ben je dus geen zondaar, maar een heilige!
Verlost, gereinigd, gerechtvaardigd en geheiligd. Het zijn woorden met een diepe inhoud en
betekenis. Woorden die proberen uit te drukken hoe groot en heerlijk de rijkdom is die ons ter
beschikking staat als we gered zijn door Jezus. In 1 Kor. 6:11 lezen we “Maar gij hebt u laten
afwassen (reinigen), maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd door de naam van de Here
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Jezus Christus en door de Geest van onze God”. Misschien is het goed om deze tekst uit het hoofd te
leren. Laten we dagelijks leven vanuit de redding door het bloed van Jezus!

Tenslotte
In een boekje van de bekende Bijbelleraar Derek Prince lezen we het volgende, naar aanleiding van
Rom. 10:8-10. “Er is een verband tussen het hart en de mond. In de Bijbel is het woord voor redding
“sozo” het grote woord dat alle zegen omvat die God voor ons beschikbaar maakte door het offer
van zijn Zoon Jezus Christus. Het impliceert geestelijke, lichamelijke, economische, tijdelijke en
eeuwige zegeningen. Al die zegeningen zijn gekocht door de dood van Jezus en dat wordt opgesomt
in het woord voor “redding”. Om die volheid van Gods redding in ieder gebied van ons leven te
ervaren, moeten we de juiste belijdenis doen. Op elk gebied, welk gebied dat ook mag zijn, moeten
we met onze mond hetzelfde zeggen als wat God in zijn Woord zegt. Als onze belijdenis
overeenstemt met Gods Woord, eigenen we ons alles toe waarin God door Jezus’ offer heeft
voorzien en functioneert Jezus als onze middelaar, onze hogepriester. Als Hij op grond van onze
belijdenis achter ons staat, is er niets dat ons kan weghouden van “sozo”, totale redding, genezing en
bevrijding op basis van het bloed van Jezus. Daarom is ook wat we met onze mond belijden,
bepalend voor wat we ervaren.”
Laten we leven vanuit de redding door het bloed van Jezus. Verlost, gereinigd, geheiligd en
gerechtvaardigd. En laten we de vrijmoedigheid nemen om dit hardop uit te spreken naar elkaar en
naar de Heer. Hij heeft ons gered. Hij verlangt naar een leven in voortdurende omgang met ons!
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Gespreksvragen
1. Lees met elkaar Gen. 4:7 eens en bespreek de inhoud van dit vers. Wat zegt dit vers ons over
de houding die wij moeten hebben ten opzichte van de zonde. Vergelijk ook met Rom. 6:14.
2. De Heer draagt Aäron op hoe hij moet handelen als hij het Heilige der Heiligen gaat betreden
om verzoening te doen over de zonden van het volk. Hij doet dit om Aäron en het volk te
beschermen. Wij zeggen vaak dat het offer van Jezus er voor heeft gezorgd dat wij weer in
relatie met God kunnen leven. Hier zien we echter dat het offer wordt gebracht zodat God
weer in relatie met ons kan leven. Bespreek met elkaar het verschil tussen deze twee
perspectieven.
3. Lees met elkaar Jes. 53. Hiernaast zie je het begin
Christus
ik
van een schema waarin dit Bijbelgedeelte op een
Striemen
genezing
wat andere manier wordt weergegeven. Het is
Straf
vrede
misschien wat schools maar vul met elkaar dit
schema eens verder in en dank de Heer Jezus voor
hetgeen Hij heeft gedaan voor jou!
4. Lees met elkaar de aanhef van de brief aan Korinthe (1 Kor. 1:1-3), Efeze (Ef. 1:1-2) en
Filipenzen (Fil. 1:1-2). Kijk naar hoe Paulus de gemeenten aanspreekt. Bespreek nu met
elkaar het verschil tussen “zondigen” en “een zondaar zijn”.
5. Kun (en wil) je een getuigenis geven over jouw redding door Jezus. Hoe ging dat? En zijn er in
je leven met Hem daarna bijvoorbeeld specifieke zonden geweest waarvan Hij je heeft
bevrijd?
6. Veel christenen hebben te kampen met een voortdurend schuldgevoel. En dat schuldgevoel
drukt hen terneer en verstoort de relatie met God.
In de Bijbel lezen we dat duivel de “aanklager” is (bv. Opb. 12:10). En dat we door de wet
worden aangeklaagd (Joh. 5:45). Ook lezen we dat het de Heilige Geest is die ons overtuigd
van zonde (Joh. 16:8).
Lees de bovenstaande Bijbelgedeelten met elkaar. Wat is het verschil? En wat zegt dit ons
over schuldgevoelens?
7. Het Bijbelse woord voor redding is “sozo”. Dit woord duidt op redding die er voor ons is door
het offer dat Jezus heeft gebracht. Deze redding heeft betrekking op “geestelijke,
lichamelijke, economische, tijdelijke en eeuwige zegeningen”. Hoe zou het komen dat we zo
vaak de nadruk leggen op het geestelijke en eeuwige aspect van de redding en minder op de
materiële en tijdelijke kant hiervan?

Suggesties voor liederen
289
U hebt de overwinning behaald (vervulling van de moederbelofte)
430
Heer ik prijs Uw grote Naam (wonderlijke ruil)
578
U redde mij (wonderlijke ruil)
534
Jezus, Gods’ heerlijkheid verschijnt (offer van Jezus)
554
Ik weet: Hij heeft mij gered (redding en vrijheid)
555
Ik geloof in het bloed van Jezus (kracht van het bloed)
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Suggesties voor het gebruik van deze Bijbelstudie
Er zijn naar mijn idee verschillende manieren waarop je met deze studie en het thema “gered door
Jezus” kunt omgaan. Ik geef hier een aantal suggesties, maar wees vooral zelf creatief. Bovendien
moet de manier waarop je de avonden invult passen bij je kring en de omstandigheden waarin de
kring of een aantal kringleden verkeert.
Voorbeeld één.
De themapreek wordt gehouden op 6 december. De daaropvolgende kringavond zou je kunnen
gebruiken om de preek na te bespreken. Maak tijdens de preek als kringleiding aantekening en werk
deze aantekeningen zelf thuis uit. Lees de gebruikte Bijbelgedeelten nog eens door. Maak vervolgens
naar aanleiding van de preek een aantal gespreksvragen.
Na de opening van de kringavond doe je een rondje waarin ieder kort een eerste reactie geeft op de
preek of het thema. Vervolgens geef je zelf nog eens kort de inhoud van de preek weer met behulp
van je aantekening en lees je de bijbehorende Bijbelgedeelten. Je gaat na of ieder “verstaat wat hij
leest” en vervolgens ga je met elkaar in gesprek aan de hand van de vragen die je zelf hebt gemaakt.
Aan het eind van de avond geef je de kringleden de Bijbelstudie mee naar huis. Ieder leest deze
studie thuis. Je kunt aan een viertal kringleden vragen zich nog eens wat meer te verdiepen in de
betekenis van de woorden “verlost, gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd”.
De eerstvolgende kringavond bespreek je deBijbelstudie. De vier kringleden delen datgene wat ze
hebben gevonden met de kring. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek bijvoorbeeld aan de hand van
de vragen die zijn bijgevoegd.
Je kunt de avond laten uitlopen in een belijdenis die je met elkaar hardop uitspreekt en waarin de
rijkdom van de redding door Jezus wordt geuit.
Voorbeeld twee.
Je leest als kringleider de Bijbelstudie grondig door en bestudeert de bijbehorende Bijbelgedeelten.
Vervolgens haal je datgene uit de studie wat jouw persoonlijk sterk aanspreekt, of iets waarvan je
weet dat het voor de kring van belang kan zijn. Dit bereid je voor door je in dat gedeelte nog eens
extra te verdiepen.
Op de kringavond kun je met gebruikmaking van de Bijbelstudie een (al dan niet korte) inleiding
geven. Vervolgens ga je in gesprek met elkaar aan de hand van de bijgevoegde gespreksvragen.
Voorbeeld drie.
De kringleden komen in principe niet voorbereid op de kringavond. Je begint de avond met een
stelling waar de kringleden zonder al te veel nadenken op reageren. De stelling zou kunnen luiden:
“Door het bloed van Christus ben ik geen zondaar meer”.
Vervolgens hang je vier grote vellen papier op. Bij elk vel papier leg je een dikke stift. Op elk vel zet je
één van de woorden “verlost, gereinigd, geheiligd, gerechtvaardigd”. Je laat vervolgens de kringleden
onder deze woorden opschrijven wat in hun ogen de betekenis is van deze woorden. Daarbij is het
nog even niet de bedoeling dat de kringleden met elkaar in gesprek gaan. Als iedereen klaar is
worden de vellen met opmerkingen besproken. Aan het eind van de avond of tijdens een volgende
kringavond kun je aan de hand van de Bijbelstudie het geheel nog eens nabespreken.
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Verantwoording
In deze studie heb ik geprobeerd weer te geven wat de rijkdom is van onze redding door het bloed
van Jezus. Ik ben geen theoloog maar een eenvoudig christen die de Bijbel biddend leest. Daarbij
probeer ik te luisteren naar de Heilige Geest en maak ik gebruik van datgene wat anderen vòòr mij in
de Bijbel hebben ontdekt. Een voorbeeld daarvan zie je in het citaat van Derek Prince. Verder is de
online-Bijbel een prachtig hulpmiddel. Met name als je echt geen woord Grieks en Hebreeuws kent!
Mocht je op grond van de Bijbel op bepaalde punten een andere visie of mening hebben dan wil ik
daar graag met je over in gesprek gaan. Schroom in dat geval niet om contact met me op te nemen
via de mail of telefonisch. Het is goed om elkaar op te scherpen en samen naar de Bijbelse waarheid
op zoek te zijn. Ook als je vragen hebt over de praktische toepassing van deze studie op de kring kun
je gerust contact met me opnemen. Hoewel in dat geval ook de kringcoördinatoren wellicht hulp
kunnen bieden.
Het is mijn verlangen en gebed dat deze studie zal bijdragen aan de groei van ons geloof en de
geloofsrelatie met Christus. En dat Christus de eer en verheerlijking zal ontvangen die Hem toekomt.
Hij is onze redder! Geprezen zij Zijn Naam!

November 2009
Rien de Smit

10

