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Wachter 94

 
Het bloed van Jezus (deel 2) 
 
Een nieuw verbond - een beter verbond. 
Het nieuwe verbond is Gods eigen initiatief,  
waarvoor Gods enige Zoon stierf en  
waarbij Gods eigen bloed vloeide.  

Het bloed van Jezus 
Zijn bloed stroomt door Zijn hele lichaam, de gemeente  
Zijn bloed verbindt ons met Hem en met elkaar 
Zijn bloed maakt ons levend en rein 
Zijn bloed schenkt ons overwinning, vrede, genezing  
Zijn bloed is onze levensader  

De beste ruil ooit 
Ik werd sterfelijk, zodat jij onsterfelijk zou worden 
Ik werd ontkleed, zodat jij bekleed zou worden 
Ik werd ziek gemaakt, zodat jij gezond zou worden 
Ik droeg spot en hoon, zodat jij eer en heerlijkheid krijgt  
Ik droeg jouw schuld, zodat jij onschuldig wordt  
Ik droeg jouw straf, zodat jij Mijn vrede zou hebben  
Ik ging naar de hel, zodat jij naar de hemel kunt gaan  
Ik smaakte de duisternis, zodat jij het licht zou hebben  
Ik stierf de dood, zodat jij het leven zou hebben in Mij  
Ik droeg jouw zonde, zodat jij gerechtvaardigd wordt  
Ik droeg jouw smart, zodat jij eeuwige vreugde krijgt  
Ik nam de vloek op Mij, zodat jij Mijn zegen zou hebben  
Ik nam jouw plaats, zodat jij Mijn plaats kunt innemen  
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Zegeningen van jezus’ bloed  

Het bloed geeft ons levenskracht (Lev. 17:11)  
Het vergeeft zonden (Matt. 26:28)  
Het geeft leven aan wie het drinkt (Joh. 6:53)  
Het zorgt ervoor dat we in Jezus blijven en Hij in ons (Joh. 6:56)  
Jezus heeft ons gekocht en betaald met Zijn bloed (Hand. 20:28)  
Het is het middel van verzoening voor wie gelooft (Rom. 3:25)  
Het rechtvaardigt ons en redt ons van het oordeel (Rom. 5:9)  
Het bevrijdt ons (Ef. 1:7; 1 Petr. 1:18-19; Openb. 5:9)  
Het brengt hen die ver van God zijn weer dicht bij Hem (Ef. 2:13)  
Het schenkt vergeving van zonde (Kol. 1:14)  
Het brengt vrede en verzoening met God (Kol. 1:20)  
Het bloed heeft eeuwige verlossing voor ons verworven (Hebr. 9:12)  
Het reinigt ons geweten om de levende God te dienen (Hebr. 9:14)  
Het geeft ons vrijmoedigheid om tot God te gaan (Hebr. 10:19)  
Het spreekt krachtiger dan het bloed van Abel (Hebr. 12:24)  
Het bloed heiligt ons (Hebr. 13:12)  
Het rust ons toe om al het goede te doen (Hebr. 13:20-21)  
Het reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7)  
Het getuigt op aarde samen met de Geest en het water (1 Joh. 5:8)  
Door het bloed zijn wij gewassen (Openb. 1:5, 7:14)  
Door het bloed overwinnen wij de duivel (Openb. 12:11)  

Want door het nieuwe verbond in Zijn bloed: 
zijn we vrijgekocht van de slavernij van de zonde 
zijn we verlost van de angst voor de dood 
zijn we rein, ja witter dan sneeuw geworden 
zijn we genezen en is er genezing voor ons beschikbaar  
zijn wij medeleden en huisgenoten Gods geworden  
zijn we erfgenamen van de Allerhoogste geworden 
zijn we Gods geliefde kinderen geworden 
zijn we de goddelijke natuur deelachtig geworden 
zijn we het object van Zijn liefde geworden 
zijn we de bruid van Christus geworden 
zijn we bestemd voor de troon 
zijn we bestemd voor de hemel en het eeuwige leven  
zijn we lichtdragers in een duistere wereld 
zijn we bekleed met gerechtigheid en reinheid 
zijn we bekleed met macht en gezag 
zijn we meer dan overwinnaars 
zijn we geroepen om de werken van Jezus te doen 
zijn we geroepen om grotere dingen te doen dan Jezus  
zijn we geroepen om anderen te zegenen 
zijn we geroepen tot een heilig priesterschap 
zijn we een volk Gode ten eigendom 
zijn we geroepen het aangename jaar des Heren te verkondigen  
zijn we overgegaan van de duisternis in Zijn licht 
zijn we hemelburgers geworden met een aardse missie  
zijn we uitverkoren om met Jezus voor altijd te heersen  
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hebben we leven en overvloed 
hebben we eeuwig leven 
hebben we vergeving van onze zonde 
hebben we de verlossing door Zijn bloed 
hebben we een hoopvolle toekomst 
hebben we vreugde die alle verstand te boven gaat  
hebben we het licht van Zijn liefde die ons hart vervult  
hebben we de wijsheid van God tot onze beschikking  
hebben we Jezus, de Zoon van God als onze Heer  

Door Zijn bloed ben ik gerechtvaardigd (Rom. 5:9, 6:23)  
Door Zijn bloed ben ik verlost (Ef. 1:7, 1 Petr. 1:18-19)  
Door Zijn bloed heb ik vrede (Kol. 1:20)  
Door Zijn bloed ben ik Gods eigendom (Hebr. 13:12, 1 Kor. 6:19-20)  
Door Zijn bloed heb ik eeuwige redding (Hebr. 13:20-21)  
Door Zijn bloed ben ik gereinigd (1 Joh. 1:7)  
Door Zijn bloed ben ik gewassen (Openb. 1:5)  
Door Zijn bloed ben ik overwinnaar (Openb. 12:11)  
Door Zijn bloed ben ik gekocht en betaald (1 Kor. 6:20)  

De ultieme vraag is: 

Wat doe jij met Gods grootste geschenk, met Jezus? 
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HET BLOEDVERBOND - GEKOCHT & BETAALD  
Wachter 92 is een bloemlezing uit het boek Gekocht en Betaald. 
Voor wie de rijkdom van nieuwe verbond in het bloed van Jezus 
beter wil begrijpen bevat dit boek een schat aan rijke informatie, 
openbaringen en inzichten die zijn samengebundeld tot dit 
prachtiger boek. Het is te bestellen via onze webshop. 
https://shop-heilbode.nl/product/gekocht-en-betaald/ 

 
 

 
 

 
 
 
VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar onze de site: 
https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je daar. Ook al je een huiskring/huiskerk 
hebt kun je je melden zodat zoekende gelovigen uit je omgeving je kunnen vinden. Want er is een 
grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer vinden in hun kerk. De goede niet te na 
gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende 
zielen een kring vinden waarbij zij zich van harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the 
saints” te ervaren. 
 
CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL  
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en te 
bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie gestart 
om in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de 
uitnodiging om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat nog veel 
meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders bestellen om 
zelf te verspreiden. Kijk hier voor meer informatie: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...  
 
OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES  
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan 
naar onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u 
verder helpen, ga dan naar onze webshop waar u diverse opbouwende 
boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/   
Zie hier ook mijn nieuwste boek – klik hier of op het boek om te bestellen 
 
STEUN ONS WERK!  
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij 
geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een 
donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor uw ondersteuning. https://shop-
heilbode.nl/doneren/ 

 
 

https://shop-heilbode.nl/product/gekocht-en-betaald/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmE5cUlwWGRxT1lQOC1UMF9zOTVvYmFSNWYwQXxBQ3Jtc0ttTkFnTFJwODFUYnUycHFPSHd3a1pYSVZJSUhUR3ZScVJ5eHdEUjRzajBsYWpiVFpjYy1mbFJGTnJ0LVJvN3d4bVUtWTl1cDJKQUxsWWFVeHhMejl6MHVITlZTUy1JUlIyb1oyMnNaT1lHOWhHQXlDRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.ontzagwekkendnieuws.nl%2Fch
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJSakJyWWtYaG50NFd4NlRzZjk3YjBDcmNYZ3xBQ3Jtc0ttcDBtX0Rra1pnVUlaN0V4WHlCQUdYaWQydFo1amluallnVzMyYmtHeVRoREFrYlRKVUdIdy1jTVFfdl9WYXdXT3lWdlQyVjZnWDAwbDZiWDduY0Q2LTc4enhmbXBucUFRd3RHcE9RM19rQ1dxUWxtMA&q=https%3A%2F%2Fontzagwekkendnieuws.nl%2Fsteun-
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuQnBTM0lVNXE4YmItYk5WYUU3QWpMZWxZUXxBQ3Jtc0ttRGlyQjJyZ2JYdHBCVmNVUEFhQk9uUUwydm5Fb2VYMnpRb1JOdXNmeEdqMk5yVWNrYWt0TWFTU1ZiMEZqUzlmVEtpT1NvRG9aRGRKeDlPcDlIcFY4WFY0TVRXbGdrcXhSNWNxU2NrVno3dk5DQjhqdw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2F
https://shop-heilbode.nl/product/de-eerste-liefde/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1EdDYzV3haTFNwX0FDZV8tNHpmaE9LX0pJQXxBQ3Jtc0tuZ1I2UUlMbWJOVWlPZnJacjBBSnR0RER0VThkVjd4Q1gyaEJ0RWVMVWtEb0VDb0pZd3NIT19Gc1BTMGN3LXFuMmVkYlR4YTk0bkU0TGVKTl85ZXZra3VyY1BWME5QSHRWQXcwYjRSdjViTGNQRWFKaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdoneren%2F
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1EdDYzV3haTFNwX0FDZV8tNHpmaE9LX0pJQXxBQ3Jtc0tuZ1I2UUlMbWJOVWlPZnJacjBBSnR0RER0VThkVjd4Q1gyaEJ0RWVMVWtEb0VDb0pZd3NIT19Gc1BTMGN3LXFuMmVkYlR4YTk0bkU0TGVKTl85ZXZra3VyY1BWME5QSHRWQXcwYjRSdjViTGNQRWFKaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdoneren%2F
https://shop-heilbode.nl/product/de-eerste-liefde/

