
Bloed van het Lam 

 

 

Op Goede Vrijdag gedenken we het offer dat Jezus bracht aan het kruis. Rond diezelfde tijd vieren 

Joden het Pascha. 

 

In Wezen is bezorgdheid het. Het Pascha herinnert aan de nacht in Egypte dat Gods verderfengel aan hun 

huizen voorbijging omdat Hij het bloed van een lam aan hun deurpost zag (Exodus 12:1-14). Bij alle andere 

huizen doodde Hij de eerstgeborene van mens en dier als straf voor hun verzet tegen God. De Israëlieten 

hadden echter net zo gezondigd als de Egyptenaren en iemand moest de schuld daarvoor op zich nemen. 

In dit geval een onschuldig lam! 

 

Ook wij hebben gezondigd tegenover God en elkaar, en ook wij hebben een offerlam nodig om ons van Gods 

oordeel te redden. Mijn buren en vrienden kunnen mij niet redden van Gods oordeel over de zonde, omdat 

zij zelf gezondigd hebben en daarvoor verantwoording moeten afleggen. Er moest dus iemand komen die 

zonder zonde was. Dat is Jezus! 

 

In de hele geschiedenis is Hij de enige mens die ‘Lam van God’ wordt genoemd. Hij was zonder smet of 

gebrek, oftewel zonder zonde (1 Petrus 1:19). Daardoor kon Hij als het ware offerlam de schuld van de hele 

wereld op zich nemen (Johannes 1:29). Niemand anders kon dat, omdat niemand zonder zonde is. 

 

Puur 

Jezus’ bloed redt ons van Gods straf, maar het doet nog meer. De Bijbel zegt: Leven is in het Bloed 

(Leviticus 17:11). Het menselijk lichaam bestaat uit vele onderdelen met elk hun eigen functie: spieren, 

zenuwen, vet, beenderen, pezen, organen, enzovoort. Bloed daarentegen stroomt door het hele lichaam, 

voedt alle cellen en reinigt ze van afvalstoffen. Als het bloed stopt met zijn vernieuwende, voedende en 

reinigende werking dan kan een lichaamsdeel afsterven. 

 

Dit toont ons een belangrijke geestelijke waarheid. Christenen heten ook wel ‘het lichaam van Christus’ 

(1 Korinthe 12). Ons bloed is vervuild door de zonden, maar Jezus’ bloed is puur, heilig, zuiver. Op het 

moment dat wij in geloof aanvaarden dat zijn bloed ons redt, begint een proces waarin wij innerlijk worden 

gezuiverd van zonden en vuil. Daardoor kunnen wij leven, eeuwig leven! 

 

En er schuilt nog meer kracht in het bloed van Jezus (het Lam). Openbaring 12:11 zegt: Zij (de gelovigen) 

hebben hem (satan) dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Wat was 

hun getuigenis? Zij getuigden over wat het bloed van Jezus voor hen had gedaan! Durf er nog eens naar te 

kijken: het was Jezus’ bloed voor jou en mij. Hij nam de schuld voor onze zonden op zich, plus de straf van 

God die wij hadden verdiend. Door zijn bloed worden we gereinigd. 

 

Laten we dus niet berusten in hoe we zijn, maar laten we ervoor gaan om steeds meer te gaan lijken op 

Jezus. Berusten betekent dat je passief alles accepteert. Aanvaarden betekent dat je de huidige situatie 

erkent, maar tegelijkertijd blijft vechten voor een verandering zonder bitter te worden. 

 

Jezus heeft elk gevecht tegen de kracht van de zonde al gewonnen en in Hem ontvang jij daarvan ook de 

zegen. 
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