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De Wachter 106 

 
ZIJN BLOED & HET KRUIS  
 
In het Christelijke geloof zijn "het bloed van Jezus" en "het kruis van Golgotha" 
zeer belangrijke symbolen van Gods hartenklop en Zijn liefde voor de mens.  
Zonder begrip van hun betekenis blijven het echter alleen maar religieuze 
symbolen zonder enige betekenis. In deze eenvoudige boodschap hoop ik uw 
ogen te openen voor het verbazingwekkende werk dat Christus Jezus voor ons 
tot stand heeft gebracht door aan het kruis Zijn bloed te laten vloeien als 
losprijs voor onze zonde en ons te bevrijden van zonde, ziekte en satan. 
 
Relatie of religie  
Door onze zonde is de relatie met onze God verbroken. 
Alleen door Zijn offer is de relatie met onze God weer mogelijk 
 
Religie is de hopeloze poging van de mens om die gebroken relatie in eigen 
kracht te herstellen. Maar alleen het volmaakte offer van Christus aan het 
kruis, voldoet aan Gods maatstaf om de relatie te herstellen. 
 
Het Christelijk geloof is dan ook geen religie maar het eenvoudig en nederig 
ontvangen van het grote geschenk van de Hemelse Vader, die Zijn eniggeboren 
Zoon heeft gegeven als het volmaakte zoenoffer voor jou en mijn zonde: Jezus 
die gewillig de straf op zich nam, die ik had verdiend, om mij te verlossen van 
de vloek van de zonde: de eeuwige dood in de hel! 
 
Heb jij dit verbazingwekkende geschenk van God al aangenomen? 
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Johannes 3:16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet 
verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.  
 
Door de hele bijbel zien we schaduwverhalen van het kruis en het bloed 
 
Genesis 1:21 -  De onschuldige (Christus) werd gedood, in plaats van de schuldige 
(de mensheid), de schuldige werd bekleed met de huid van de onschuldige: 
"Christus, het Lam van God"  
 
Genesis 22:1-2 - Hierna gebeurde het, dat God Abraham op de proef stelde.  
Hij zei tot hem: "Abraham, ... Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, 
Isaak, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een 
der bergen, die Ik u noemen zal. (Moria van Abraham = Golgotha van Christus). 
 
Abraham werd getest en gevraagd Isaac te offeren.  
Vader Abraham voorafschaduwde (God), die Zijn Zoon Isaac (Jezus) offerde.  
Isaak was bereid te sterven, net als Christus en rende niet weg. God evenwel 
voorzag in een ram bij Abraham maar offerde wel Zijn eigen Zoon.  
 
Exodus 12:5-7 - Een gaaf, mannelijk, éénjarig stuk kleinvee moet gij nemen; gij 
kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 
veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente 
van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het 
bloed nemen en dit strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan 
die huizen, waarin men het eet.  
 
Exodus 12:12-13 - Als Hij het bloed ziet, gaat hij de deur voorbij!  
‘Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, 
zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte 
zal Ik gerichten oefenen, Ik, de HERE. Het bloed zal u dienen als teken aan de 
huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. (PASSOVER) 
Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla.  
 
 Is Jezus' bloed aan de deurposten van je hart, zodat de vloek je voorbijgaat? 
 
Numeri 21:6-9 - Kijk naar de koperen slang en blijf in leven. 
Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er 
velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei: Wij hebben 
gezondigd, want wij hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de 
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HERE, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het 
volk. De Here dan zei tot Mozes: Maak een vurige slang op een staak; ieder, 
die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in leven blijven. Toen maakte 
Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een 
slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.  
 
Johannes3:14-18 - Een ieder die in Hem gelooft zal in eeuwigheid niet sterven.  
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des 
mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven 
hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar 
eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat 
Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie 
in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, 
omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God 
 
Hebreeën 2:14-15 - Bevrijd van slavernij door angst voor de dood. 
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke 
wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over 
de dood had, de duivel, zou onttronen, en allen zou bevrijden, die gedurende 
hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 
 
1Korinthiers 2:1-5 - Predik Christus en zie gekruisigd.   
Ook ben ik, toen ik tot u kwam, niet met schittering van woorden of wijsheid u 
het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten 
onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met 
veel vrezen en beven tot u; mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met 
meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat 
uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.  
 
1Korinthiers 1:18,21 - Gods dwaasheid sterker dan menselijke wijsheid 
Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, 
maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 
 
21 Het heeft Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die 
geloven. Immers, Joden verlangen tekenen en Grieken zoeken wijsheid, doch wij 
prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een 
dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken 
wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is 
wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. 
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Rechter en vriend verhaal - de rechter beboette zijn vriend terecht 
(rechtvaardig oordeel), maar betaalde zelf de boete (genade en liefde).  
 
John 11:25-27 - The opstanding van Lazarus  
Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal 
leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in 
eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?  GELOOF JIJ DAT??? Martha zei: Ja, 
Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld 
komen zou.   GELOOF JIJ DAT OOK? 
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SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
YouTube blokkade 
Op grond van Wachter 30 en 33 (ruim anderhalf jaar geleden gepost) hebben ze mijn 
account voor drie maanden geblokkeerd (tot 15 augustus 2022). Dat is vervelend want we 
bereiken ook nog veel ongelovigen via dit kanaal. We willen deze 2 wachters nu juist extra 
promoten, omdat ze blijkbaar zeer belangrijke informatie bevatten die u niet mag weten. 
Hier de linkjes voor beiden filmpjes. Wachter 30 - Paard van Troye en Wachter 33 - Noach 
Stuur deze vooral door aan uw vrienden en werf voor ons meer inschrijvingen! 
 
Wervingsactie 
En  daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel  
mogelijk mensen erop te wijzen dat de filmpjes wel te zien zijn op 
onze eigen site www.ontzagwekkendnieuws.nl. En vooral hen ook 
aansporen om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit vind je 
in de rechterkolom een klein stukje naar beneden scrollen.  Zie 
het voorbeeld hier rechts. Wie zich inschrijft krijgt elke week een 
mailtje met een directe link naar het nieuwste filmpje en toegang 
tot het tekstbestand van het filmpje en ook regelmatig een 
nieuwsupdate van al onze zendingsactiviteiten.  
 
Project Pakistan 
We hadden de sponsoractie voor Pakistan, waar € 50.000 voor nodig was. Gevers kregen 
een boek voor een donatie van €100,-. In zeer korte tijd is al het geld binnen. DUS NU GEEN 
GELD MEER STUREN VOOR PAKISTAN-PROJECT. Alle donaties die ons budget te boven gaat, 
zullen we gebruiken voor een volgende outreach. Inmiddels ligt dit festival al weer even 
achter ons, en ik hoop u nu spoedig verslag uit te brengen van de wonderen die God gedaan 
heeft en van de mensen die Jezus hebben leren kennen. Nog even geduld a.u.b. 
 

 

https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/de-wachter-30-het-paard-van-troye-10-feb-2021/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/wachter-33-als-in-de-tijd-van-noach/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar Christian Connext en 
registreer je daar. Binnenkort zullen we deze site overdragen aan een bevriende organisatie, 
zodat ik mij weer helemaal kan richten op mijn hoofdtaken: zending en evangelisatie. Maar 
de site blijft actief als instrument om in contact te treden met medegelovigen. 
 
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 info 
 
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 boeken – Klik hier of op de boeken om ze 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://www.ontzagwekkendnieuws.nl/christianconnect/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuQnBTM0lVNXE4YmItYk5WYUU3QWpMZWxZUXxBQ3Jtc0ttRGlyQjJyZ2JYdHBCVmNVUEFhQk9uUUwydm5Fb2VYMnpRb1JOdXNmeEdqMk5yVWNrYWt0TWFTU1ZiMEZqUzlmVEtpT1NvRG9aRGRKeDlPcDlIcFY4WFY0TVRXbGdrcXhSNWNxU2NrVno3dk5DQjhqdw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2F
https://shop-heilbode.nl/shop/
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/
https://shop-heilbode.nl/product/god-heeft-alles-onder-controle/

