
Zondag 21 juni 2015 - Het bloed van Jezus.
- Ps. Hoo Handojo -

Hebreeën 10: 19-21•
Zonder het bloed van Jezus kunnen we niet tot God komen. Dankzij het ◦
bloed van Jezus kunnen we zomaar binnengaan, zomaar tot God komen.

Hebreeën 9: 11-12•
Menselijk bloed maakt vlekken op je kledij, als je het niet snel schoonmaakt.◦
Het bloed van Jezus maakt je schoon, witter dan sneeuw, geeft je eeuwige ◦
verlossing. Jezus heeft de weg geopend naar God de Vader.

Efeziërs 6: 14•
Pantser van gerechtigheid.◦

Romeinen 5: 8-9•
Je bent niet gerechtvaardigd door je goede daden. Enkel door het bloed van ◦
Jezus wordt je gerechtvaardigd.  

Jezus zie: "Eet Mijn vlees, drinkt Mijn bloed." Dit heeft een geestelijke betekenis.

Hebreeën 9: 14•
Jezus' bloed zal ook je geweten reinigen van dode werken om de levende ◦
God te dienen.

1 Johannes 1: 7-8•
Jezus' bloed reinigt je voortdurend van je zonden. Breng wel alles naar het ◦
licht. Verberg geen zonde.
Licht en duisternis kunnen niet één zijn. Je kan niet tegelijk in het licht en in ◦
de duisternis wandelen.

Openbaring 21: 7-8•
Wie overwint, zal door God beloond worden.◦
Vers 8: een waarschuwing: … wie kan naar de tweede dood (= de hel) gaan? ◦
De moordenaars, ontuchtplegers,… 

1 Johannes 3: 15•
Iemand die niet kan vergeven (iemand haat), is een moordenaar… ◦



Mattheüs 6: 14-15•
Als je een ander niet vergeeft, dan zal je hemelse Vader je ook niet vergeven. ◦
Dan heb je duidelijk een probleem! Vergeef dus de ander.
Goddelijke vergeving schenken, is de ander vrijzetten van de verkeerde ◦
daden die ze tegen je gedaan hebben. Vergeven en vergeten… Niet 
voordurend in je hart bewaren.

Onvergevingsgezindheid is dus zeer gevaarlijk!◦
Je kunt dit niet altijd uit jezelf. Neem de beslissing om te vergeven en vraag ◦
Gods kracht om van harte te kunnen vergeven… 


