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Een blik op
het

bloed

Het menselijk bloed en hoe dat werkt is een
wonder. Maar de wonderen van het Bloed van
Jezus, zoals geopenbaard in de Bijbel, zijn nog
groter. De belangrijkheid van het bloed is een
thema dat door de hele Bijbel is heen-geweven
en eveneens belangrijk door Gods plan van
verlossing voor de mensheid.
In Genesis 4 lezen wij dat Kaïn en Abel hun offe2 randen aan God brachten. De één bracht een
offer van de opbrengst van de akker, de ander
bracht een dieroffer. In het Oude Testament typeerde de uitstorting van het bloed van een dier
de bloedstorting van Jezus. Kaïn en Abel wisten
beiden dat God een bloedoffer vroeg. Abels offer
werd aanvaard, omdat hij gehoorzaam was. Dat
van Kaïn werd verworpen, omdat het niet voldeed aan Gods eis.
“Want het leven (SV: de ziel) van het vlees is in het
bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen.
Want het is het bloed dat door middel van het
leven verzoening bewerkt (SV: dat voor de ziel verzoening zal doen).” (Leviticus 17:11) 1
Dit werd geschreven in de tijd van Mozes. Ook
vandaag de dag moeten wij erkennen dat de
essentie van het fysieke leven in het bloed gelegen is.
Alle Bijbelteksten zijn door mij vermeld in de Herziene
Statenvertaling / HSV, tenzij anders vermeld. (noot AK)
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Het leven is in het bloed
De mens heeft verbazingwekkende resultaten
geboekt op het terrein van de medische wetenschap. Doctoren kunnen bij een operatie het hart
even stilzetten om er iets aan te kunnen herstellen en zij kunnen het daarna door een elektrische
schok opnieuw aan de gang brengen. Maar de
Bijbel zegt niet dat het leven van het vlees in de
3 hartslag verborgen is. God zegt in Leviticus 17
vers 11a: “het leven (SV: de ziel) van het vlees is in
het bloed.”
Wanneer doctoren opereren, zorgen ze ervoor
dat het bloed blijft circuleren. Het moet dan (als
het hart is uitgeschakeld) door geweldige filters
geleid en aan reinigingsprocessen worden onderworpen, maar zij houden de bloedstroom
gaande. Wat gebeurt er als er bij iemand een
bloedklonter (trombose) ontstaat? Daar waar het
bloed als gevolg van de klonter niet meer circuleert, daar begint het lichaam te sterven. Het begint zwart te worden. Soms beweegt zich een
bloedklonter naar het hart en veroorzaakt, eenmaal daar aangekomen, hartstilstand. De dood
treedt daarna onmiddellijk in. “Het leven (SV: de
ziel) van het vlees is in het bloed” – dit geldt voor
het natuurlijke leven. Maar het is ook in geestelijke zin waar. Bloed is essentieel voor ‘s mensen
verlossing.
“Daarom heb Ik het u op het altaar gegeven, om
over uw zielen verzoening te doen; want het is

het bloed, dat voor de ziel verzoening zal
doen.” (Leviticus 17:11b, SV)

De dood binnengedrongen
De voorouders van geheel de mensheid, Adam
en Eva, werden geschapen met rein bloed. God
maakte hen “naar Zijn beeld en gelijkenis”. Zij
wandelden en spraken met God. Zij leefden in
4 gemeenschap met Hem. Maar iets gebeurde er
in de Hof van Eden, waardoor “de dood tot alle
mensen doorgegaan is”:
“Daarom, zoals door één mens de zonde in de
wereld is gekomen, en door de zonde de dood,
en zo de dood over alle mensen is gekomen, in
wie allen gezondigd hebben.” (Romeinen 5:12)
God had gezegd:
“Maar van de boom van de kennis van goed en
kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag
dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Genesis
2:17)
Toch at het eerste mensenpaar van de vrucht
van deze boom en het gevolg was dat de dood
binnentrad in wat eigenlijk de bron van het leven
was, het bloed. De vloek van de dood ging over
op de kinderen van Adam en Eva; en vandaag
de dag, zo’n 6.000 jaar later, wordt de dood nog
altijd in de bloedlijn van heel de menselijke familie gevonden. Elk kind wordt geboren met de
Adamietische natuur, niet één is er volmaakt!
Allen worden geboren met het bloed van Adam,

waarin de dood gekomen is. Maar, het oordeel
van de dood kan weggenomen worden:
• “Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen
ook in Christus allen levend gemaakt worden.”
(1 Korinthe 15:22)
De dood is tot ons allen doorgegaan, zowel de
fysieke als de geestelijke dood. Maar, in Christus kunnen wij levend gemaakt worden!
5 Bij de Oudtestamentische offeranden werd een
dier geslacht, het bloed van hetzelve uitgestort
en het leven aldus verbeurd. Dit alles wees heen
naar de Redder, Die eenmaal Zijn eigen levensbloed zou uitgieten voor onze verzoening. Zonder de aanbrenging van het Bloed van
Jezus 2 aan onze harten, kan de zonde niet worden weggenomen.

Niet-Adamietisch bloed nodig
In fysiek opzicht zijn wij allen van dezelfde bloedlijn. Wij zijn allen kinderen van Adam en Eva.
Paulus zei in Handelingen 17:26a (SV):
“En (God) heeft uit één bloede het ganse geslacht
der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen.”
De mens is thans in staat het bloed op perfecte
wijze te bewaren in zo genaamde “bloedbanken”.
Zie eventueel onze studie “De overwinningen van het
gestorte Bloed van het Lam van God, over
satans zondemacht” van E. van den Worm. (noot AK)
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Een gezond en sterk persoon kan van tijd tot tijd
ongeveer een halve liter bloed afstaan en dit
bloed kan naar een ander overgaan. Bloed van
een dier wordt nooit gebruikt voor bloedtransfusie
bij mensen; dit kan niet bij een mens worden
ingebracht. Paulus zei dan ook dat “het gehele
geslacht der mensen uit één bloede is”. De nationaliteit van een bloeddonor doet niet ter zake.
6 Het geeft niet welke kleur zijn huid heeft. Er zijn
alleen verschillende bloedtypen. Maar dat is een
kwestie van verschil in chemische samenstelling
en daarop is huidskleur of nationaliteit van geen
enkele invloed.
Christus kwam om Zijn Bloed te storten om
verzoening mogelijk te maken. Verzoening kon
niet worden gedaan met menselijk bloed; het
moest zondeloos bloed zijn. Het moest bloed zijn
dat niet afkomstig was van Adam. En alleen Jezus, Die geheel zondeloos was, kon aan deze
vereiste voldoen.
Het is wetenschappelijk bewezen dat de moeder
van een kind niets bijdraagt aan diens bloed. Het
bloed komt altijd van de vader. Onderwerp de
eieren van een kip maar eens aan een beschouwing. Een onbevrucht ei, al wordt het warm gehouden, zal uitdrogen. Er zal geen leven in zijn.
Wanneer het echter bevrucht is en op de juiste
temperatuur wordt gehouden, zullen er kleine
streepjes bloed verschijnen – wat zeggen wil dat
het ei tot leven is gekomen. Dan begint de ont-

wikkeling en bestaat de mogelijkheid dat er een
kuiken uitkomt.

Jezus kwam met zondeloos Bloed
Waar de moeder niet het bloed aan een kind
verschaft, bevond zich het bloed van Maria niet
in het Kind dat zij ter wereld bracht. De Bijbel
zegt dat Christus “geworden is uit het zaad van
7 David, naar het vlees”:
“Ten aanzien van Zijn (= Gods) Zoon, Die wat het
vlees betreft geboren is uit het geslacht (SV: het
zaad) van David” (Romeinen 1:3)
Maar, Jezus was ontvangen uit de Heilige
Geest:
• “En de engel antwoordde en zei tegen haar (=
Maria): De Heilige Geest zal over u komen en de
kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lukas 1:35)
Jozef was Jezus’ vader niet. Er was geen enkele
verwantschap tussen Jezus en Jozef (hoogstens
een zeer verre, via David). Maria was Zijn moeder, maar Hij was ontvangen uit de Heilige
Geest. Wij geloven in de maagdelijke geboorte, hoe onmogelijk dit ook moge schijnen.
Toen Jezus dus naar deze aarde kwam om het
Zoenoffer te worden, kwam Hij met zondeloos
Bloed. Zijn zondeloze Bloed kon verzoening
doen voor onze zonden. In Mattheüs 27:4a horen
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wij Judas zeggen: “Ik heb gezondigd, verradende
het onschuldig bloed!…” (SV)
Judas zei niet: “verradende enig onschuldig
bloed” of: “verradende onschuldig bloed”, maar:
“verradende het onschuldig bloed”. In het oorspronkelijke Grieks is een bepalende vorm gebruikt. Judas verried het enige waarlijk onschuldige bloed dat er ooit was op aarde!
Onze verlossing is door dit Bloed:
“Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in
het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar,
en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Johannes 1:7)
Indien wij de Heer gehoorzamen, zal Hij ons
brengen tot heiligmaking 3, een innerlijke reiniging, een tweede toepassing van het Bloed
van Jezus Christus. De weg in het Heiligdom –
de doop met de Heilige Geest 4 – werd eveneens
mogelijk gemaakt door het Bloed van Jezus:
“Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben
om in te gaan in het heiligdom door het bloed van
Jezus.” (Hebreeën 10:19)
Als u gedoopt wilt worden, verzeker u er dan van
dat het bloed in de eerste plaats is toegepast
(aangebracht) aan uw hart tot verlossing van
Zie eventueel onze studie “Heiligmaking” van E. van den
Worm. (noot AK)
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Zie eventueel onze studie “De natuurlijke mens en de
Heilige Geest” van CJH Theys. (noot AK)
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zonden. Verzeker u er vervolgens van dat het
bloed u ook geheiligd heeft. Pas hierna kunt u
binnengaan in het Heiligdom.

Gezondheid door het bloed
Wij geloven ook in Goddelijke genezing door
Jezus’ Bloed:
“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om
9 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)
God kan in al onze noden voorzien, zowel lichamelijke als geestelijke. Voor Hem is niets onmogelijk. Tot onze Christelijke ervaring zullen ook
altijd spanningen behoren; ons geloof moet beproefd worden. Maar wij kunnen overwinnen 5
door het Bloed van het Lam:
• “En zij (= Jezus’ volgelingen) hebben hem (= de satan) overwonnen door het bloed van het Lam.”
(Openbaring 12:11a) 6
Wij kunnen de overwinning hebben door het
Bloed van Jezus en door de voorzieningen die
Zie eventueel onze studie “De overwinnaars; over (de
macht van) zonde en satan in de eindtijd” van E. van den
Worm. (noot AK)
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Voor meer UITLEG over dit vers, zie onze studie van
Openbaring “hoofdstuk 12” van CJH Theys en/of “hoofdstuk
12” van E. van den Worm. (noot AK)
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Hij heeft gemaakt.
In fysieke zin is het bloed van levensbelang voor
het functioneren van elk lichaamsdeel. Ongeveer
vijf liter bloed circuleert in het lichaam van elk
van ons. In ongeveer 23 seconden wordt een
volledige omloop gemaakt in ons lichaam. Het
bloed raakt elke levende cel aan – en er zijn bil10 joenen cellen! Iedere lichaamscel moet gevoed
worden door het bloed. Als het bloed een deel
van het lichaam niet meer aandoet zal dat deel
sterven. Het bloed gaat door onze longen en
brengt zuurstof en voedsel naar de lichaamscellen. Onreinheden neemt het uit die cellen mee en
voert deze af naar de nieren en de longen ter
vernietiging. Daarna begint het aan een nieuwe
omloop.
Wanneer wij wedergeboren zijn, zijn wij geboren
in het geestelijk lichaam van God. Dit geestelijke
lichaam moet, net als het natuurlijke lichaam,
gevoed worden. Daartoe moet het Bloed van
Jezus Christus elk lid van dat lichaam aanraken.
Indien dit niet gebeurt, treedt de (geestelijke) dood
in.

Het bloed vormt een “reddingsbrigade”
Wat gebeurt er wanneer een vreemd voorwerp,
zoals een splinter, het lichaam binnendringt? Het
huidgebied eromheen begint te zwellen en gaat
ontsteken. Onmiddellijk wordt door een deel van
het bloed een “reddingsbrigade” gevormd. De

witte bloedlichaampjes vermenigvuldigen zich en
snellen naar de plek van de irritatie. Zij vormen
een etterblaasje rondom de splinter. En zodra het
oppervlak daarvan openbreekt of opengemaakt
wordt, zal de splinter eruit komen.
Wanneer er in het geestelijke Lichaam – de Gemeente van Jezus Christus – iets binnendringt
wat daar niet thuishoort, dan lijdt dit Lichaam van
11 Christus. Het zal duidelijk worden dat er zich een
“infectie” voordoet. De getroffen plaats zal zeer
gevoelig zijn. Maar de “reddingsbrigade” is reeds
onderweg. Het Lichaam zal weliswaar pijn lijden,
maar het Bloed van Jezus kan de vreemde zaak
verwijderen uit het Lichaam en de wond daarna
helen.
Wanneer in het natuurlijke lichaam het vreemde
voorwerp niet wordt uitgestoten, zullen er moeilijkheden ontstaan. Het gif dringt het bloed binnen. Rode lijnen gaan zich in de richting van het
hart bewegen: bloedvergiftiging! Als het gif het
hart bereikt, wordt het fataal. Precies zo gaat het
soms in (gedeelten van) het Lichaam van Christus. Als wij Jezus’ Bloed onze problemen en
moeilijkheden niet laten bedekken – deze niet
“onder het bloed” brengen en houden – maar ons
beginnen te verzetten en te murmureren, zal er
een gééstelijke bloedvergiftiging ontstaan en een
deel van het Lichaam zal geestelijk sterven.
Bent u een lid van het Lichaam van Christus?
Is uw leven veranderd en verlost door Zijn

Bloed?
• “Het leven (SV: de ziel) van het vlees is in het
bloed”.
Laat ons er zeker van zijn dat onze harten bedekt
zijn met het reine, zondeloze, heilige Bloed van
Jezus Christus.
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