
Zondag 20 november 2016 - Het bloed van Jezus als toegang 
tot het nieuwe verbond
 - Ps. Hoo Handojo -

Alles gebeurt via het Woord van God. 
Als je deelneemt aan het lijden van Christus, dan zal je ook deelnemen aan 
Zijn heerlijkheid.
Jezus danst om je heen. Zo blij is Hij met je!

Hebreeën 10: 19-22•
Door het bloed van Jezus kom je binnen in Gods heiligdom. Het ◦
nieuwe verbond. Je hart gereinigd en je lichaam gewassen met rein 
water.

Romeinen 8: 3-4•
Jezus is gekomen omdat het zondige vlees niet kon voldoen aan de ◦
eis van de wet.

Johannes 14: 1-2•
Jezus bereid woningen voor in het huis van de Vader. Jezus doet alleen ◦
wat Hij de Vader ziet doen. 

In het nieuwe verbond is er een volledige toegang tot de Vader. Er is niets 
meer dat in de weg staat dankzij het offer van Jezus.

Hebreeën 10: 19•
… door het bloed van Jezus◦

Hebreeën 9: 11-12•
Het is door het bloed van Jezus dat je eens en voor altijd zomaar kan ◦
binnen in het heiligdom.

Hebreeën 10: 16 •
Het verbond: God zal Zijn wetten in je hart en je verstand schrijven.◦

Hebreeën 9: 14•
Het bloed van Jezus is door de Geest gepresenteerd aan Vader God. ◦



God heeft dit offer aanvaard als een eeuwig durend verlossend offer 
voor de mens.

Hebreeën 9: 22-25•
Jezus bloed is de enige weg tot God. Het nieuwe, eeuwigdurende ◦
verbond.

Hebreeën 10: 20•

Johannes 14: 6•
Niemand komt tot de Vader dan via Jezus, de Weg, de Waarheid en ◦
het Leven

 1 Petrus 2: 21•
Het is de bedoeling dat je Jezus volgt in Zijn voetstappen◦

Mattheüs 16: 24•
Jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Jezus volgen. Dit kan je niet ◦
doen uit je eigen kracht. Gelukkig is het God die dit in je doet, als je 
het toelaat.
Het vraagt gehoorzaamheid van jouw kant t.o.v. God.◦

Hebreeën 5: 8-9•
Jezus heeft geleerd om gehoorzaam te zijn tijdens Zijn hele ◦
lijdensweg. Dit is een voorbeeld voor jou… Jezus kon dit alleen maar 
volhouden doordat Hij kracht kreeg van God.

Hebreeën 10: 21•
Er is een grote Priester over het huis van God. Dat is Jezus, en Hij ◦
heeft zichzelf geofferd.

Hebreeën 8: 1•
Jezus is de hogepriester in het nieuwe verbond. Hij pleit voor je, doet ◦
voorbede voor je bij Vader God. Maar blijf gehoorzaam.

Hebreeën 12:24; 9:15 •
Jezus, de middelaar van het nieuwe verbond.◦


