
 
 

 

 

Wat heb je vandaag gedaan? Wat vind je van een kruisje als sieraad? 

 

 

Opw. 396 - Door uw genade, Vader 
Opw. 462 - Aan uw voeten, Heer 
Gez. 112 – Eén naam is onze hoop 
Amazing Grace 
 
 

 

Bekijk op You Tube Denkstof ‘Wij zijn beschadigd’. 

Veel mensen kijken graag naar detectives. Misschien heeft dat er mee te 
maken dat aan het eind recht gedaan wordt. De puzzel is opgelost. De dader 
opgepakt en veroordeeld. Zo is ons verlangen naar recht bevredigd.  

Dit is ook waarom Jezus moest sterven aan het kruis. Hij droeg de straf in 
onze plaats. Het is een eenvoudige uitleg die we aan kinderen geven. Maar met 
dit aspect alleen begrijpen we nog niet goed waarom Jezus moest sterven. Dan 
lijkt de Vader alleen een strenge Rechter. En dan blijft Jezus op afstand. Het 
kruis is meer als een diamant, die schittert als je er naar kijkt. Paulus noemt 
het kruis in Efeze 1 een mysterie. Dit hangt samen met het mysterie van de 
Drie-eenheid, met het mysterie Wie Jezus is en met het mysterie hoe Gods 
Geest werkt in onze geest. Het is het wonder Wie God is, dat Hij met ons, voor 
ons en in ons is, en dat Zijn koninkrijk komt. Jezus heeft de kloof naar God 
overbrugd, omdat Hij tegelijk God en mens is. Hij maakte vernieuwing, 



 
 

rechtvaardiging, bevrijding en het kind-zijn van God mogelijk. Dat is Pasen. 
En dan komt Pinksteren. De Geest is de brug naar Jezus, die nu in de hemel is 
en ons dit alles aanbiedt. In geloof mag je dit aanpakken en uitpakken. 

Zoals het kruis veelzijdig is, is de zonde ingewikkeld. God maakte ons om in 
relatie met Hem te leven. Hij schiep ons naar Zijn beeld. Daarom hebben we 
allemaal iets goeds en iets nobels. Tegelijk zegt de Bijbel dat Jezus de doodstaf 
die wij verdiend hebben, heeft gedragen. Dat klonk toen en ook nu heftig. Diep 
van binnen geloven veel mensen dat ieder van ons de hemel verdient, omdat 
we gewoon aardige mensen zijn. God is mijn ‘vriend’ en ‘een goedheiligman’ 
en het enige wat Hij vraagt is dat ik ‘mijn best doe’, waarna Hij me vast en 
zeker mijn leven laat voortzetten in de hemel. Maar we staan veel schuldiger 
tegenover God dan we kunnen peilen, we zijn ook meer geliefd door God dan 
we durven dromen. In Efeze 1 en 2 legt de Bijbel in verschillende beelden uit 
wat het kruis betekent. Je hoeft niet allemaal te begrijpen. Je mag dankbaar 
aanvaarden dat dit is gebeurd.  

We zijn samen kerk, verbonden door het kostbare bloed van Jezus Christus. In een 
gebroken wereld zijn we een bron van hoop. 

 

 

Efeze 1:5,7,8 ‘en Hij heeft ons naar Zijn wil en 
verlangen voorbestemd om in Jezus Christus 
Zijn kinderen te worden…In Hem zijn wij door 
zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, 
dankzij de rijke genade, die God ons in 
overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al 
zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld.’ 

Efeze 2:1-9 ‘U was dood door de misstappen en 
zonden waarmee u de weg ging van de god van 
de wereld, de heerser over de machten in de 
lucht (…) wij (…) stonden van nature bloot aan 
Gods toorn, net als ieder ander. Maar omdat 
God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij 
voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, 



 
 

die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent 
nu door genade gered. Hij heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en een 
plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus.’  

Openbaringen 5:5-14 ‘Want de leeuw uit de 
stam van Juda, de telg van David, heeft de 
overwinning behaald (…) Midden voor de 
troon, tussen de vier wezens en de oudsten, 
zag ik een lam staan. Het zag eruit of het 
geslacht was en had zeven horens en zeven 
ogen: dat zijn de zeven geesten van God die 
over de hele wereld zijn uitgestuurd (…) en de 
oudsten wiepen zich in aanbidding neer.’ 

 

Gespreksvragen 

1) Paulus spreekt in Efeze 1 en 2 over bloed en zonden, dood en levend, 
toorn en liefde, heerser over de machten in de lucht en Christus in de 
hemelsferen. Wat roept dit bij je op? Zijn er beelden die je herkent? (Meer 
info bij Achtergrond) 

 

 

 

 
2) Hoe raakt het wonder van het kruis jou? Welk gevolg heeft dat? Welke 

naam van Jezus spreekt je aan? Hoe beleef jij het Heilig Avondmaal?  

 

 

 

 

  



 
 

3) Wat zou jij zeggen als iemand je vroeg waarom Jezus is gestorven aan het 
kruis? Hoe denk je dat een niet-christen over Jezus denkt? 

 

 

 

 

4) Stelling: ‘Zonder besef van het wonder (genade) van het kruis, wordt geloven 
gemakkelijk tot een nieuwe wet’:  
a. Christelijk geloof wordt religie: Zo gedragen wij ons, zo kleden wij 

ons, dit zijn onze gewoonten. Want vaste regels geeft veiligheid en 
duidelijkheid. 

b. Afmeten aan eigen criteria en denken: ik doe het zo slecht nog niet. 
c. Moedeloos en depressief worden: je doet je best, maar de lat ligt te 

hoog. 
d. Makkelijk worden: God snapt ook wel dat je niet kunt leven zoals Hij 

in de Bijbel van ons vraagt.’ 

 

Herken je deze stelling in a t/m d? Waar ben jij het meest gevoelig voor? 

 

 

 

 

 



 
 

 

Lees aandachtig enkele keren Psalm 25:14 .Wat raakt je? 

‘De HEER is een vriend van wie Hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met Zijn 
verbond.’ 

 

 

 

 
5) Bij ons in de kerk is het kruis leeg, wat heeft dat met Efeze 2 te maken? 

Een crucifix geeft vaak een andere geloofsbeleving. Hoe denk jij 
daarover? 

 

 

 

6) Welke naam van Jezus is meest typerend onze kerk? En wat betekent dat 
in de praktijk? 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 



 
 

 

In de tientallen namen van Jezus ontdek je wie Hij is en wat Hij voor ons 
gedaan heeft. Hij is de Goede Herder, Immanuël, het levend Brood, de Weg, de 
Waarheid en het Leven, het Lam en de Leeuw, het Beeld van God, de Zoon van 
God, de Middelaar, de Redder, Vredevorst, onze Heer. Vier beelden lichten we 
toe. 

 

Eerste beeld: De rechtbank: de straf en vrijspraak (Ef.1:7, Rom.3:24,  
1 Petr.2:24). 

Dit is het bekendste beeld. Zonde verdient straf. Onze schuld is dieper dan we 
denken, want de straf is de doodstraf. Als God zou zeggen: “ach die zonde is 
zo erg niet”, zou Hij dan niet zelf medeplichtig zijn aan het kwaad? Hoe zou jij 
het vinden als iemand die jou kwaad heeft gedaan, zou zeggen: “maak je niet 
zo druk, zo erg is het niet?” God vindt het wel erg. Het onrecht maakt Hem 
boos. Hij kan het niet verdragen. Jezus heeft de straf in onze plaats gedragen. 
Hij dronk de beker van onze dood. Uit genade nam God de straf Zelf op Zich in 
Zijn Zoon en zijn wij onschuldig verklaard. 

 

Tweede beeld: De tempel: het offer en reiniging (Ef.1:7, Joh.1:29, Hebr.10:4). 

We leven in een onvolmaakte wereld, hebben allemaal de neiging tot 
zondigen in ons meegekregen en zijn zelf ook slachtoffer van anderen. Ook 
zijn we collectief schuldig aan de misstanden, waar we soms geen of weinig 
eigen schuld aan hebben, zoals het verschil tussen rijke en arme landen, de 
opwarming van de aarde, ongelijke behandeling van mensen. Dit is onze 
erfenis. Geboren in deze wereld zijn we vuil en besmet. Maar Jezus is de 
nieuwe mens, die volmaakt is. Als we verbonden zijn met Jezus door de Geest, 
dan is Zijn leven ons leven. Hij biedt Zichzelf aan God aan in onze plaats. Zo is 
Hij het volmaakte offer. Zijn bloed bedekt zo onze zonden die aan ons kleven. 
We staan schoon en als nieuwe mensen voor God. 

 

 



 
 

Derde beeld. De markt: de prijs en verlossing (Ef.2:1, Joh.8:36). 

Als iemand tegen jou zondigt, maakt dat 
een wond. Jouw wond kan er toe leiden dat 
jij tegen anderen zondigt. Wonden en 
zonden zetten je vast en leiden soms tot 
verslavend gedrag met allerlei ellende. En 
dan is de cirkel rond. Dat is de kracht van 
de zonde. Je komt er zelf niet los van. Je 
bent als een slaaf. Jezus koopt je vrij. Hij 
betaalt de prijs van de zonde, dat is de 
dood. Hij sterft. Dan staat Hij op. De prijs 
is betaald. Hij neemt in die overwinning 
iedereen mee, die zich met Hem verbindt. 
We zijn niet langer slaaf, maar verlost en vrij. 

 

Het vierde beeld: Het gezin: Drieenig God en verzoening (Ef.1:5, Luk.15:11-
32, Rom.8:17). 

Dit is het hart van het evangelie. Het 
Vaderhart gaat naar ons uit. Hij verlangt 
naar ons en zoekt ons. Zonde is zijn 
zonder de God die leven is en leven geeft, 
de Godverlatenheid. Dat leidt uiteindelijk 
tot de dood. Jezus brengt verzoening 
tussen God en mensen door de kloof te 
overbruggen. Jezus is God en mens 
tegelijk, daarom kan Hij in Zichzelf de 
verbinding maken. Het wonder van het 
kruis begint met het wonder van de geboorte van Immanuël. En als er 
vergeving is, dan kan er genezing zijn en de weg van herstel door de Geest 
beginnen. 

 


