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Voorwoord

De eerste keer dat ik in mijn leven hoorde over het boek Het nor-
male christelijke leven van Watchman Nee, was toen ik erover 
las in een biografie van de Ierse rockband U2, The Unforgettable 
Fire. In de eerste jaren van de band waren drie van de vier band-
leden aangesloten bij een charismatische geloofsgemeenschap in 
Dublin. Waar rockbands in de vroege jaren ’80 talloze malen in 
opspraak raakten vanwege drugsgebruik, overmatig alcoholge-
bruik en de beruchte groupies (vrouwelijke fans die zich aanbo-
den voor seks met bandleden), bestudeerden de drie U2-leden 
in de camper van de band Het normale christelijke leven van 
Watchman Nee.
 
Eind jaren ’80 kwam ik zelf tot geloof. Ik was enthousiast en over-
tuigd en positief christen, en probeerde mijn leven vanuit mijn 
geloof vorm en inhoud te geven. Toch bleef ik worstelen met mijn 
zondigheid en schuldgevoelens daarover. Ik kon ’s nachts badend 
in het zweet in bed liggen als ik eraan dacht dat ik eens voor God 
zou moeten verschijnen. Tot…
 Tot ik in 2001 tijdens een zomervakantie eindelijk zelf Het 
normale christelijke leven van Watchman Nee las. Door het boek 
ben ik gaan begrijpen wat het betekent om een nieuwe schep-
ping te zijn; wat het onderscheidt is tussen de oude en de nieuwe 
mens, en hoe God naar mij en mijn zondigheid keek. Het was een 
enorme bevrijding voor me. En enkele jaren later was een herle-
zing van het boek de directe aanleiding om me te laten dopen.
 Toen ik in 2008 bij Uitgeverij Gideon kwam werken, ontdekte 
ik dat Gideon in de jaren ’70 uitgever was geweest van Het nor-
male christelijke leven. Groot was mijn teleurstelling dat het boek 
op dat moment geen deel meer uitmaakte van het Gideonfonds. 
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Ik nam mij voor om daar verandering in aan te brengen zodra 
de kans zich zou voordoen. Die kans kwam in 2020, toen de 
Amerikaanse uitgever mij opnieuw de rechten aanbood.
 Het normale christelijke leven is zo’n boek dat niet meer ge-
schreven wordt, maar dat iedere christen in mijn beleving gele-
zen moet hebben. Je hebt boeken en boeken. En dit is een echte! 
Zo eentje waar je – uiteraard naast het woord van God! – je ge-
loofsleven op kunt bouwen!
 Van harte Gods zegen gewenst bij het lezen!
 
Gerhard Rijksen
uitgever
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1  Het bloed van Christus

Wat is eigenlijk het christelijke leven? Het is goed al meteen deze 
vraag te stellen. Dit boek wil laten zien dat het heel anders is dan 
het leven van de christenen die je gewoonlijk ontmoet.
 Wanneer wij Gods woord bestuderen, bijvoorbeeld de 
Bergrede, moeten we ons afvragen of er ooit iemand op aarde 
werkelijk zo heeft geleefd, behalve dan de Zoon van God. Deze 
laatste woorden geven meteen het antwoord op onze vraag.
 De apostel Paulus geeft ons zijn definitie van het leven van 
een christen in Galaten 2:20: ‘Niet meer ik leef, maar Christus 
leeft in mij.’ Hier bedoelt hij niet een christendom op een uitzon-
derlijk hoog peil, maar het normale leven waarvan God wil dat 
iedere christen het leeft. Dit leven kan worden samengevat met 
de woorden: Ik leef niet meer, maar Christus leeft Zijn leven in 
mij.
 God toont in Zijn woord duidelijk aan dat Hij slechts één 
antwoord heeft op elk menselijk probleem: Zijn Zoon Jezus 
Christus. Al Zijn wegen met ons zijn erop gericht óns opzij te 
zetten en Christus in onze plaats te stellen. Het plaatsvervangend 
werk van Christus heeft een dubbele betekenis. Hij stierf als onze 
Plaatsvervanger aan het kruis en schenkt ons zó de vergeving 
van zonden. En, Hij leeft als Plaatsvervanger in ons en zal ons de 
overwinning geven.
 God zal al onze vragen beantwoorden door ons meer van Zijn 
Zoon te openbaren. Dat moeten wij in het oog houden; het zal 
ons bemoedigen en ons veel verwarring besparen.
 
Ons tweevoudige probleem: zonden en zond
Bij onze overdenking van het christelijke leven gaan we uit van 
de eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen. 
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Wij zullen het onderwerp van de praktische kant bekijken.
 De eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen 
vormen een opzichzelfstaand geheel, dat uit twee gedeelten be-
staat. Het eerste gedeelte loopt van hoofdstuk 1:1 tot hoofdstuk 
5:11; het tweede gedeelte van hoofdstuk 5:12 tot hoofdstuk 8:39. 
Bij zorgvuldige lezing zul je zien dat deze twee gedeelten een 
verschillend onderwerp behandelen. In het eerste gedeelte wordt 
bijvoorbeeld het woord zonden, meervoud, het meest gebruikt. 
In het tweede deel is dit niet het geval. Het woord zonden komt 
daarin bijna niet voor, terwijl het woord zonde (enkelvoud) tel-
kens weer wordt gebruikt. Waarom is dat?
 Omdat het eerste deel spreekt over de zonden die ik tegen 
God heb bedreven. Dat zijn er veel en je zou ze kunnen opsom-
men. Maar het tweede deel spreekt over de zonde die als een 
macht in mij werkt. Hoeveel zonden ik ook doe, het is altijd weer 
die macht van de zonde die mij tot zondigen drijft.
 Ik heb vergeving nodig van mijn zonden, maar ik heb ook be-
vrijding nodig van de macht van de zonde. Het eerste raakt mijn 
geweten, het tweede mijn leven. Zelfs als ik vergeving ontvang 
van al mijn zonden, heb ik vanwege mijn zonde nog geen blij-
vende innerlijke vrede.
 Wanneer het licht van God voor het eerst in mijn hart schijnt, 
roep ik maar om één ding, namelijk om vergeving. Want dan 
word ik mij bewust dat ik zonden tegen Hem begaan heb. Maar 
als ik de vergeving van zonden ontvangen heb, doe ik een nieuwe 
ontdekking. Ik ontdek de zonde in mij. Ik ga beseffen dat ik niet 
alleen zonden hebben gedaan tegen God, maar dat er binnenin 
mij ook iets niet deugt. Ik ontdek dat ik van nature een zondaar 
ben.
 Ik heb in mij een innerlijke neiging tot zondigen; een inner-
lijke macht die mij tot zondigen dwingt. Als die macht losbreekt, 
zondig ik. Al vraag ik dan vergeving en ontvang ik die ook, toch 
zondig ik weer. Zo gaat het leven verder in een cirkel van zondi-
gen en vergeving ontvangen en dan toch weer zondigen.
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 Hoewel ik dankbaar ben voor de zegen van Gods vergeving, 
heb ik nog iets anders nodig: bevrijding. Ik heb vergeving nodig 
van wat ik heb gedaan, én ik heb bevrijding nodig van wat ik 
ben.
 
Gods tweevoudige remedie: het bloed en het kruis
Zo vind je in de eerste acht hoofdstukken van Romeinen twee 
kanten van de verlossing. Ten eerste de vergeving van onze zon-
den, en ten tweede de bevrijding van de zonde.
 Verder treffen we in overeenstemming hiermee, in de termi-
nologie van de hoofdstukken nóg een verschil aan.
 Het bloed van de Here Jezus wordt in het eerste deel van 
Romeinen 1 tot en met 8 tweemaal genoemd, en wel in hoofdstuk 
3:25 en hoofdstuk 5:9. In het tweede deel komt dan een nieuwe 
gedachte naar voren, namelijk in hoofdstuk 6:6, waarin Paulus 
zegt dat ‘onze oude mens met Hem [Christus] gekruisigd is’. Eerst 
wordt de nadruk gelegd op het bloed van de Here Jezus, vergoten 
voor onze rechtvaardiging tot vergeving van zonden. In het twee-
de deel worden deze termen niet gebruikt. Daar valt de nadruk op 
het kruis, waardoor wij met Christus verenigd zijn in Zijn dood, 
begrafenis en opstanding, en zo bevrijd worden van de macht van 
de zonde. Het hier gemaakte onderscheid is belangrijk. Het bloed 
reinigt ons van wat wij hebben gedaan; het kruis bevrijdt ons van 
wat wij zijn. Het bloed neemt onze zonden weg, terwijl het kruis 
onze neiging tot zondigen in de wortel aantast. Dit tweede aspect 
van de verlossing zullen wij in de volgende hoofdstukken van dit 
boek behandelen.
 
Het probleem van onze zonden
Eerst gaan we kijken naar het kostbare bloed van de Here Jezus 
Christus, en de waarde van dat bloed voor ons. Het neemt onze 
zonden weg en rechtvaardigt ons voor God. Dit blijkt uit de vol-
gende teksten:
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Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid 
van God.
(Romeinen 3:23)

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus 
voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer 
dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, 
door Hem behouden worden van de toorn.
(Romeinen 5:8,9)

En worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door 
de verlossing in Christus Jezus, Hem heeft God openlijk 
aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn 
bloed. Dit was om Zijn gerechtigheid te bewijzen vanwege 
het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden 
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed 
dit, om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat 
Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het 
geloof in Jezus is.

 (Romeinen 3:24-26)
 
Later kijken we nog nauwkeuriger naar de werkelijke aard van 
de zondeval en de weg tot herstel, maar nu wil erop wijzen dat 
de zonde de wereld is binnengekomen door een daad van onge-
hoorzaamheid aan God (zie Romeinen 5:19). Telkens wanneer 
dit gebeurt, is het onmiddellijke gevolg: schuld.
 De zonde komt binnen als ongehoorzaamheid en brengt 
scheiding tussen God en de mens. God kan niet langer gemeen-
schap hebben met de mens, want er is iets wat die gemeenschap 
in de weg staat. Dit noemt de Bijbel zonde. God is de Eerste die 
zegt: ‘Zij zijn allen onder de zonde’ (Romeinen 3:9).
 Vervolgens veroorzaakt die zonde, die de mens de weg naar 
gemeenschap met God verspert, in de mens een gevoel van 
schuld… van vervreemding van God. Dan zegt zo iemand zelf, 
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doordat zijn geweten ontwaakt: ‘Ik heb gezondigd’ (Lukas 15:18).
 Dat is echter nog niet alles. De zonde geeft ook satan aanlei-
ding ons te beschuldigen bij God en ons schuldbesef geeft hem 
aanleiding datzelfde te doen in ons hart. Hij, ‘de aanklager van de 
broeders’ volgens Openbaring 12:10, is de derde die zegt: ‘Je hebt 
gezondigd.’
 Om ons te verlossen en ons te herwinnen voor het voorne-
men van God moest de Here Jezus deze drie vraagstukken van de 
zonde, onze schuld en satans aanklacht tegen ons oplossen. Eerst 
moesten onze zonden weggenomen worden. Het kostbare bloed 
van Christus heeft ze weggenomen. Dan moet onze schuld uit-
gewist worden en wij moeten de waarde van dat bloed leren zien 
om ons schuldige geweten tot rust te brengen. Tenslotte moet de 
aanval van satan, de vijand, worden weerstaan, en moeten zijn 
beschuldigingen worden weerlegd. De Bijbel zegt dat het bloed 
van Christus het afdoende middel is voor God en voor ons tegen 
satan.
 Het is voor onze geestelijke groei dan ook dringend noodza-
kelijk dat wij de waarde van het bloed beseffen. Het sterven van 
de Here Jezus als onze Plaatsvervanger aan het kruis moet het 
fundament zijn van ons geestelijk leven, en de heilzame werking 
van Zijn bloed voor onze zonden moet ons helder voor ogen 
staan.
 
Het bloed is in de eerste plaats bestemd voor God
Het bloed bewerkt verzoening en staat in de eerste plaats in ver-
band met onze staat voor God. Wij hebben vergeving nodig voor 
onze zonden, om niet onder het oordeel te komen, en God ver-
geeft onze zonden, niet omdat Hij ze door de vingers ziet, maar 
omdat Hij het bloed ziet. Het bloed is niet in de eerste plaats 
voor ons, maar voor God. Als ik de waarde van het bloed wil le-
ren kennen, moet ik weten welke waarde God daaraan hecht, en 
Zijn waardering van het bloed aanvaarden. Zo zal ik ontdekken 
welke waarde het heeft voor mij. Wanneer de Heilige Geest mij 
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laat zien hoe hoog God de waarde van het bloed schat, ondervind 
ik de heilzame werking ervan en ga ik beseffen wat voor onschat-
bare waarde het voor mij heeft.
 In het Oude én Nieuwe Testament wordt het woord ‘bloed’ 
meer dan honderd keer gebruikt in verband met verzoening, en 
steeds is het voor God.
 In het Oude Testament wordt een dag genoemd die nauw 
verband houdt met het probleem van de zonden: de Grote 
Verzoendag. De Heilige Geest maakt in de beschrijving van die 
dag het zondenvraagstuk duidelijk. In Leviticus 16 kun je lezen 
dat het bloed van het zondeoffer op de Grote Verzoendag in het 
heilige der heiligen werd gebracht en daar zeven keer werd ge-
sprenkeld voor het aangezicht van God. Het zondeoffer zelf was 
in het openbaar geofferd; iedereen had het kunnen zien. Maar de 
Heer had gezegd dat alleen de hogepriester de tabernakel ermee 
zou binnengaan. Die nam het bloed, ging het heilige der heili-
gen binnen en sprenkelde het daar, om verzoening te doen voor 
het aangezicht van God. Waarom? Omdat de hogepriester een 
typebeeld was van de Here Jezus in Zijn verzoeningswerk (zie 
Hebreeën 9:11-12). Daarom kon alleen de hogepriester dit werk 
doen, het heilige der heiligen binnengaan en daar die handeling 
verrichten: het bloed voor Gods aangezicht brengen, het bloed 
dat God als offer had aanvaard. Er werd zo in het heiligdom een 
overeenkomst gesloten tussen de hogepriester en God Zelf, on-
zichtbaar voor de mensen buiten aan wie het ten goede zou ko-
men. Zo wilde God het. Het bloed was in de eerste plaats voor 
God.
 Eerder in de Bijbel, in Exodus 12:3, kun je lezen hoe het bloed 
van het paaslam vergoten werd in Egypte, tot bevrijding van het 
volk Israël. Ook dit is een prachtig oudtestamentisch beeld van 
onze verlossing. Het bloed werd aan de bovendorpel en aan de 
beide deurposten gesmeerd en het vlees van het lam werd in dat 
huis gegeten. God zei: ‘Als Ik het bloed zal zien op de bovendor-
pel en de beide deurposten, zal Ik voorbijgaan’ (Exodus 12:23). 
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Ook hier was het bloed niet voor de mensen, maar voor God. 
Het zat immers aan de bovendorpel en deurposten, terwijl de 
aanwezigen in het huis het niet konden zien.
 
Aan Gods eisen is voldaan
De heiligheid van God, Zijn gerechtigheid, vereist dat een zon-
deloos leven wordt geofferd voor de zondige mens. Er is leven in 
het bloed en het bloed moet voor mij, voor mijn zonden, worden 
vergoten. Om aan Zijn gerechtigheid te voldoen had God gezegd 
dat het bloed moest worden aangebracht. Hij zei: ‘Als ik het bloed 
zie, zal Ik voorbijgaan.’ Het bloed van Christus voldoet geheel aan 
de eisen die Gods gerechtigheid stelt.
 Nu rijzen er op dit punt voor ons vaak moeilijkheden, vooral 
voor jonge christenen. Daarom zal ik mij nu eerst speciaal tot hen 
richten.
 Toen je nog niet tot geloof gekomen was, had je misschien 
helemaal geen last van je geweten. Totdat het woord van God je 
wakker begon te schudden. Je geweten was dood en mensen met 
een dood geweten kan God niet gebruiken.
 Maar later, toen je tot geloof was gekomen, werd je ontwaakte 
geweten misschien juist wel heel gevoelig, wat een ernstig pro-
bleem met zich meebracht. Je besef van zonde en schuld kan zo 
ontzettend sterk worden dat het je bijna verlamt. Dan zie je de 
waarde van het bloed van de Here Jezus niet meer. Dan komen 
je zonden op je af en een bepaalde zonde achtervolgt je zo dat je 
het punt bereikt dat je zonden machtiger lijken dan het bloed van 
Christus.
 De fout schuilt hierin dat we dan ons gevoel laten spreken. 
We proberen te voelen wat de waarde van het bloed is en dat is 
onmogelijk. Zo mogen we niet te werk gaan. God moet als eerste 
het bloed zien, en wij moeten aanvaarden wat God in dat bloed 
ziet. Dan zullen we ontdekken wat dat bloed voor ons betekent. 
Wij moeten geloven dat het bloed kostbaar is voor God, omdat 
Hij het zegt. ‘In de wetenschap dat u… vrijgekocht bent… met 
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het kostbaar bloed van Christus’ (1 Petrus 1:18,19). Als God het 
bloed kan aanvaarden als betaalmiddel voor onze zonden, als los-
prijs, dan kunnen wij er zeker van zijn dat de schuld betaald is. 
God is heilig en Hij is rechtvaardig. Een heilig en rechtvaardig 
God heeft het recht te verklaren dat Hij het bloed kan aanvaar-
den en dat het helemaal voldoet aan Zijn eisen.
 
Het bloed en onze toegang tot God
Het bloed heeft aan Gods eisen voldaan. Dan moet het ook 
genoeg zijn voor ons. Het reinigt ons geweten, kun je lezen in 
Hebreeën 10:22. Wij moeten een hart hebben dat gezuiverd is 
van besef van kwaad. Of, zoals je in de tekst kunt lezen: ‘gereinigd 
van een slecht geweten’.
 De schrijver zegt niet zonder meer dat het bloed van de Here 
Jezus ons hart reinigt. Dat zou niet juist zijn. Bidden ‘Heer, rei-
nig mijn hart van zonde door Uw bloed’ kan op een misverstand 
berusten. In Jeremia 17:9 zegt God dat ons hart ‘arglistig’ en ‘on-
geneeslijk’ is; daarom moet Hij veel verder gaan dan reinigen. 
Hij moet ons een nieuw hart geven.
 Kledingstukken die we weggooien gaan we niet eerst wassen 
en strijken! Zo is ook ons menselijke vlees te slecht om gereinigd 
te worden; het moet gekruisigd worden. Het werk van God in ons 
is volkomen vernieuwing. ‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en 
een nieuwe geest in uw binnenste geven’ (Ezechiël 36:26).
 Nee, ik lees niet dat het bloed ons hart reinigt. Het werk van 
het bloed is niet subjectief, maar volkomen objectief: voor God! 
In Hebreeën 10 houdt de reinigende werking van het bloed wel 
verband met het hart, maar dan via het geweten. Een hart dat 
‘gereinigd is van een slecht geweten’, wat betekent dat?
 Het betekent dat er tussen God en mij iets niet in orde was, 
dat ik een slecht geweten had telkens als ik naar Hem toe wilde 
gaan. Mijn slechte geweten herinnerde mij er voortdurend aan 
wat er tussen Hem en mij instond. Maar nu heeft God mij in Zijn 
woord bekendgemaakt dat die hinderpaal verwijderd is, door de 
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werking van het kostbare bloed. Zodra ik dat in geloof heb aan-
vaard, wordt mijn geweten bevrijd en verdwijnt mijn schuldbe-
sef. Dan heb ik tegenover God geen slecht geweten meer.
 Wij weten allemaal hoe heerlijk het is om een goed geweten 
te hebben in onze omgang met God.Een gelovig hart én een ge-
weten dat vrij is van elke beschuldiging zijn beide onmisbaar. 
Het één zonder het ander is onmogelijk. Zodra we merken dat 
ons geweten onrustig is, ebt ons geloof weg en durven wij God 
niet onder ogen te komen. Om echter te kunnen blijven wandelen 
met God, moeten wij de waarde van het bloed kennen. Het bloed 
van Christus is het betaalmiddel waarmee wij elke dag, ieder uur, 
ja elk moment voor God kunnen verschijnen. Het verleent ons 
altijd toegang, als wij er maar gebruik van willen maken.
 Op welke grond zouden we het heilige der heiligen durven 
betreden, anders dan op grond van het kostbare bloed van 
Christus?
 Maar laat ik mijzelf de vraag stellen: Probeer ik werkelijk 
tot God te naderen door het bloed, of zoek ik een andere weg? 
Wat bedoel ik met ‘door het bloed’? Ik bedoel eenvoudig dit: Dat 
ik mijn zonden beken. Dat ik belijd reiniging en verzoening no-
dig te hebben en dat ik tot God ga op grond van het volbrachte 
werk van de Here Jezus. Ik kan alleen tot God naderen door Zijn 
verdienste, en nooit op grond van wat ik heb bereikt. Nooit bij-
voorbeeld op grond van het feit dat ik bijzonder vriendelijk of 
geduldig ben geweest, of iets voor de Heer heb gedaan. Ik moet 
telkens opnieuw tot Hem gaan op grond van het bloed. Een goed 
geweten berust nooit op wat wij doen, maar alleen op het werk 
van de Here Jezus, op Zijn vergoten bloed.
 Misschien vergis ik me, maar ik heb sterk de indruk dat som-
migen denken: Vandaag heb ik wat beter opgepast. Het is me wat 
beter gelukt. Ik heb vanochtend met meer aandacht de Bijbel ge-
lezen dan anders en daarom kan ik nu ook beter bidden. Of: Er 
waren vandaag moeilijkheden thuis en ik voel me nog niet erg 
opgewekt, er is vast iets niet in orde. Ik kan nu niet tot God gaan.
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 Wat is dan eigenlijk de grond waarop je tot God gaat?
 Nader je tot Hem op de onzekere basis van je gevoel? Het ge-
voel dat je vandaag misschien iets voor God tot stand hebt ge-
bracht? Of ga je tot Hem op de vaste grond van het feit dat het 
bloed is gestort en dat God dat bloed ziet en heeft aanvaard? 
Natuurlijk, wanneer dat bloed aan verandering onderhevig was 
dan zou de basis van je toegang tot God minder betrouwbaar 
zijn. Maar het bloed ís niet aan verandering onderhevig, ook niet 
in de toekomst. Je kunt altijd vrijmoedig tot God gaan, en die vrij-
moedigheid heb je door het bloed, nooit door je eigen prestatie. 
Wat je vandaag of gisteren ook bereikt hebt, zodra je het heilig-
dom betreedt, moet je gaan staan op de enige veilige grond van 
het vergoten bloed van Christus. Of je een goede of een slechte 
dag hebt gehad, of je bewust gezondigd hebt of niet, je nadert 
altijd op dezelfde grond. Je kunt het heiligdom op geen enkele 
andere grond betreden.
 Onze toegang tot God heeft twee fasen: een begin en een 
voortzetting. Dit staat beschreven in Efeze 2 en Hebreeën 10. 
In het begin werd onze positie voor God verzekerd door het 
bloed. ‘Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, 
door het bloed van Christus dichtbij gekomen’ (Efeze 2:13). Maar 
ook daarna berust onze vrijmoedigheid om in te gaan steeds op 
het bloed. De apostel vermaant ons immers met deze woorden: 
‘Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan 
in het heiligdom door het bloed van Jezus… laten wij tot Hem 
naderen…’ (Hebreeën 10:19+22).
 Eerst ben ik dichtbij gekomen door het bloed van Christus, 
en nu ga ik in deze nieuwe verhouding waarin ik tot God mag 
staan, steeds weer tot Hem door datzelfde bloed. Misschien zeg 
je: ‘Dat is eenvoudig, dat is het ABC van het evangelie.’ Ja, dat 
klopt, maar jammer genoeg zijn velen van ons dat verleerd. 
We dachten dat we zulke goede vorderingen hadden gemaakt 
dat wij het wel zonder dat ABC konden stellen, maar dat kan 
nooit. Nee, de allereerste keer ben ik tot God gegaan door het 



19

Het bloed van CHristus

bloed van Christus en langs die weg zal ik telkens weer moeten 
gaan, tot het einde toe.
 Dat wil echter niet zeggen dat het er niet op aankomt hoe 
wij leven. Zo meteen zullen we een aspect van het sterven van 
Christus overdenken waaruit blijkt dat dit volstrekt niet het geval 
is. Maar we kijken eerst naar het bloed; het bloed is er, en het is 
genoeg.
 Misschien zijn we zwak. Maar door te zien op onze eigen 
zwakheid zullen wij nooit sterk worden. Al voelen we ons nog zo 
slecht, en proberen wij daarom op een of andere wijze boete te 
doen, het zal ons niets helpen op de weg naar de heiligheid. Zo be-
reiken wij niets, maar wél als wij vrijmoedig naderen door het 
bloed van Jezus en zeggen: Heer, ik besef de waarde van het bloed 
niet ten volle, maar ik weet dat U mij hebt aanvaard. Daarom 
aanvaard ik dat ook; het is mijn enige pleitgrond. Ik zie nu in dat 
het er niet om gaat of ik al vergevorderd ben, of ik iets bereikt 
heb of niet. Wanneer ik tot U kom, mag ik altijd komen op grond 
van het kostbare bloed.’ Dan is ons geweten werkelijk zuiver voor 
God. Gezuiverd door het bloed. Dat geeft vrijmoedigheid.
 ‘In geen enkel opzicht meer bewust van zonden.’ Die gewel-
dige woorden kun je lezen in Hebreeën 10:2. We worden gerei-
nigd van alle ongerechtigheid en mogen het Paulus nazeggen: 
‘Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent’ 
(Romeinen 4:8).
 
Hoe overwinnen wij de aanklager?
Nu gaan we kijken hoe het met de vijand staat. Het bloed is ook 
genoeg om satan te weerstaan. Zijn strategie is het meest gericht 
op het ‘aanklagen van de broeders’ (Openbaring 12:10). Maar de 
Here Jezus treedt hem daarin tegemoet vanuit Zijn bijzondere 
ambt als Hogepriester, ‘door Zijn eigen bloed’ (Hebreeën 9:12).
 Wat is de uitwerking van het bloed tegenover satan? Het bloed 
brengt God aan onze kant. Bij de zondeval heeft satan vaste voet 
aan grond gekregen in de mens, waardoor God genoodzaakt 
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werd Zich terug te trekken. Daarom staat de mens nu buiten de 
hof – buiten ‘de heerlijkheid van God’ (Romeinen 3:23). De mens 
is innerlijk van God vervreemd. Door zijn daad van ongehoor-
zaamheid is er iets in de mens wat God in de weg staat. Het is 
God moreel onmogelijk het voor hem op te nemen, tenzij dat wat 
in de weg staat wordt verwijderd. Dat doet het bloed, het neemt 
die hinderpaal weg. Het geeft de mens terug aan God en God aan 
de mens. Hij is nu weer in gunst aangenomen. God staat aan zijn 
kant en hij kan satan onbevreesd tegemoet treden.
 Je kent ongetwijfeld die bijbeltekst (vers 7) uit de eerste brief 
van Johannes: ‘… het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, rei-
nigt ons van alle zonde’. Hier wordt niet zonde in het algemeen 
bedoeld, maar elke zonde afzonderlijk. Wat wil dat zeggen? Iets 
geweldigs! God is in het licht, en wanneer wij met Hem in het 
licht wandelen, brengt dat licht alles aan de dag, zodat God het 
kan zien. En toch is het bloed bij machte mij te reinigen van elke 
zonde. Wat een reiniging! Ik leer mijzelf steeds beter kennen en 
God kent mij volkomen. Ik probeer niet iets te verbergen en God 
probeert ook niet de dingen door de vingers te zien. Nee, Hij is 
in het licht, en ook ik ben in het licht. En juist daar, in dat licht, 
reinigt het kostbare bloed mij van elke zonde. Zo machtig is de 
werking van het bloed van Jezus!
 Terneergedrukt door onze eigen zwakheid zijn wij soms ge-
neigd te denken dat er zonden zijn die bijna niet vergeven kun-
nen worden. Juist dan moeten wij geloven dat het bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon, ons reinigt van elke zonde. Grote zonden. 
Kleine zonden. Zonden die misschien wel heel erg zwart lijken en 
zonden die er minder zwart uitzien. Zonden waarvan ik denk dat 
ze vergeven kunnen worden, en zonden waarvan ik dat betwijfel. 
Ja, elke zonde, bewust of onbewust, vergeten én elke zonde die 
wij ons herinneren. Deze twee woorden – ‘elke zonde’ – sluiten 
ze alle in. ‘Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde,’ omdat het voor God genoeg is wanneer Hij het 
bloed ziet.
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 Als nu God, Die al onze zonden ziet in het licht, ze kan verge-
ven op grond van het bloed van Jezus Christus, hoe kan satan ons 
dan nog beschuldigen? Ja, zelfs als hij ons probeert te beschul-
digen… ‘als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’ (Romeinen 
8:31). God zal satan wijzen op het bloed van Zijn geliefde Zoon. 
Hiertegen kan niet in hoger beroep worden gegaan. ‘Wie zal be-
schuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is 
het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het 
Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan 
de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit’ (Romeinen 
33-34).
 Dus ook in de strijd tegen satan moeten wij beseffen dat het 
kostbare bloed beslist genoeg is. ‘Maar toen is Christus versche-
nen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is… 
door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het 
heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweegge-
bracht’ (Hebreeën 9:11-12). Eenmaal was Hij de Verlosser. Bijna 
tweeduizend jaar al is Hij Hogepriester en Voorspraak. Hij is 
voor Gods aangezicht en Hij is de verzoening voor onze zonden 
(1 Johannes 2:1,2). ‘Hoeveel te meer zal het bloed van Christus… 
[ons] geweten reinigen…?’ (Hebreeën 9:14). Deze woorden leg-
gen de nadruk op de genoegzaamheid van Jezus’ dienst als 
Hogepriester. Die dienst is genoeg voor God.
 Wat moet onze houding dan zijn tegenover satan? Dit is be-
langrijk, want hij beschuldigt ons niet alleen tegenover God, 
maar ook in ons eigen geweten. ‘Je hebt gezondigd en je zult 
blijven zondigen. Je bent zwak en God wil niets meer met je te 
maken hebben,’ zo redeneert hij. Wij zijn dan geneigd naar bin-
nen te kijken en, uit zelfverdediging, in ons gevoel of in ons ge-
drag te zoeken naar een bewijs dat satan liegt. De ene keer neigen 
we ernaar onze machteloosheid te erkennen, en de andere keer 
slaan wij door naar het andere uiterste, om tenslotte te eindigen 
in wanhopige neerslachtigheid. Deze wijze van beschuldigen is 
één van satans sterkste en doeltreffendste wapens. Hij wijst ons 
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op onze zonden en beschuldigt ons op grond dáárvan tegenover 
God. Als wij gehoor geven aan zijn beschuldigingen, delven wij 
onherroepelijk het onderspit.
 Waarom luisteren wij naar zijn beschuldigingen? Omdat we 
stilletjes nog altijd hopen op enige vorm van eigengerechtigheid. 
Maar die hoop is ijdel. Het is satan in dit opzicht gelukt ons om 
de tuin te leiden. Zo slaagt hij erin ons buiten gevecht te stellen. 
Maar als wij hebben geleerd om juist niet op ons vlees te ver-
trouwen, dan bevreemdt het ons niet als wij zondigen. Ons vlees 
zondigt immers van nature. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? 
Zolang wij onze ware aard niet hebben leren kennen, hebben wij 
nog verwachtingen van onszelf. Dan zien we niet in hoe machte-
loos wij zijn, met als resultaat dat satan, als hij ons komt beschul-
digen, daarin helemaal slaagt.
 Nu weet God wel raad met onze zonden. Maar iemand die 
zich zo laat beschuldigen, vertrouwt niet op het bloed. Het bloed 
spreekt hem vrij, maar hij luistert niet, hij luistert naar satan. 
Christus is onze Voorspraak, maar wij, de beklaagden, kiezen 
de kant van de aanklager. Wij hebben niet begrepen dat wij de 
dood verdienen. We zullen later in dit boek zien dat wij nergens 
anders voor deugen dan voor de kruisdood. God is de Enige Die 
de aanklager het zwijgen kan opleggen, en Hij heeft dat al gedaan 
middels het bloed van Christus.
 Onze redding bestaat daarin dat wij zien op de Here Jezus, 
want het bloed van het Lam heeft ons zondenprobleem, en al-
les wat daarmee samenhangt, opgelost. Op dat fundament staan 
we, door Gods genade, en we moeten nooit proberen satan de 
mond te snoeren door hem ons goede gedrag voor te houden. 
Altijd het bloed! Ja, wij zijn zondig, maar – halleluja! – het bloed 
reinigt ons van elke zonde! God ziet op het bloed waarmee Zijn 
Zoon de schuld heeft betaald. Satan heeft geen grond meer voor 
zijn aanklacht. Als wij geloven in het bloed van Jezus Christus en 
weigeren dát fundament te verlaten, zal de aanklager het opgeven 
en op de vlucht gaan (Romeinen 8:33,34). Zo zal het tot het einde 
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toe blijven. ‘Zij hebben hem [de aanklager] overwonnen door 
het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis’ 
(Openbaring 12:11).
 Wat een bevrijding zal het geven als wij beter begrijpen wat 
voor onschatbare waarde het bloed van Zijn Zoon voor God 
heeft!
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2  Het kruis van Christus

De eerste acht hoofdstukken van de brief aan de Romeinen vallen 
dus in twee delen uiteen. In het eerste deel wordt gesproken over 
het bloed, in het tweede deel over het kruis. Het bloed is no-
dig om vergeving te ontvangen, het kruis om bevrijd te worden. 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we het eerste feit bespro-
ken, nu gaan we kijken naar het tweede.
 Maar eerst wil ik graag de aandacht vestigen op enkele punten 
van verschil tussen deze twee bijbelgedeelten.
 In de hoofdstukken 4 en 6 worden twee aspecten van de op-
standing vermeld. In Romeinen 4:25 wordt gesproken over de 
opstanding van de Here Jezus en onze rechtvaardigmaking: ‘Die 
[Jezus, onze Heere – vers 24] om onze overtredingen is overge-
leverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.’ Hier gaat het dus 
om onze staat tegenover God. Maar in Romeinen 6:4 kun je lezen 
dat de opstanding ons bovendien een nieuw leven geeft, om hei-
lig te kunnen wandelen: ‘Wij zijn dan met Hem begraven door 
de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is op-
gewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw 
leven zouden wandelen.’
 Daarnaast wordt er in deze twee gedeelten over vrede gespro-
ken, in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 8. Romeinen 5 heeft het over 
vrede met God, als vrucht van de rechtvaardiging uit het geloof 
in Zijn bloed: ‘Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben 
vrede bij God door onze Heere Jezus Christus’ (vers 1). Nu ik 
vergeving van zonden heb ontvangen, heb ik geen angst meer 
voor God. Eens was ik een vijand van God, nu ben ik met Hem 
verzoend door het bloed van Zijn Zoon (vers 10).
 Maar dan ontdek ik al spoedig dat ik reden heb om bang te wor-
den voor mijzelf. Er is een innerlijke onrust in mij overgebleven. 


