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De waarde van het bloed van Christus 
 

door: L.M. Grant 
‘(...) daar u weet dat u niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost bent van uw 

onvruchtbare, door de vaderen overgeleverde wandel, maar door kostbaar bloed, als van een 
vlekkeloos en onbesmet lam, het bloed van Christus’. 

1 Petrus 1:18-19 

 
De zonde heeft scheiding gemaakt tussen God en de 
mens. Die kloof kon alleen worden overbrugd door 
middel van een offer waarin God behagen vond. 
Daarom werd in het Oude Testament de offerdienst 
ingesteld bij de tabernakel en de tempel. Het bloed van 
de talloze offerdieren die onder de wet werden 
geofferd, beklemtoonde het principe dat de mens 
slechts tot God kon naderen op grond van de dood van 
een plaatsvervangend offer. ‘Zonder bloedstorting is er 
geen vergeving’, zegt de Schrift (Hebr. 9:22). Al deze 
offeranden wezen in feite heen naar het offer van het 
lichaam van Jezus Christus, dat eens voor altijd aan 
God is geofferd op het kruis. Zijn volbrachte werk is de 
grondslag waarop wij gered kunnen worden en tot God 
kunnen worden gebracht. Ja, het bloed van Christus is 
door Gods genade van oneindige waarde voor 
ontelbare verloste zondaren. Wij willen in dit artikel 
nadenken over negen aspecten daarvan.  

(1) Door de zonde zijn wij verontreinigd en 
bevlekt. Daarom is de reiniging door het bloed van 
Christus een absolute noodzaak. Het is het bloed van 
Jezus Christus, Gods Zoon, dat ons reinigt van alle 
zonde (1 Joh. 1:7). Wij zijn van onze zonden en 
ongerechtigheden gewassen in Zijn bloed (Openb. 1:5). 

(2) Daar elke zonde een overtreding is, een 
misdrijf tegenover God, hebben wij ook vergeving 
nodig. Aangezien wij de Schepper van hemel en aarde 
hebben beledigd en Zijn gezag hebben aangetast door 
onze zondige daden, is er een rechtvaardige grondslag 
nodig om vergeving te kunnen ontvangen. Die 
volkomen rechtvaardige grondslag is het kostbare 
bloed van Christus. In Hem hebben wij de verlossing 
door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, 
naar de rijkdom van Gods genade (Ef. 1:7). Maar 
zonder bloedstorting is er geen vergeving (Hebr. 9:22).  

(3) Bovendien heeft de zonde de mensheid tot 
slavernij gebracht. Wij zijn van nature slaven van de 
zonde en daarom hebben wij behoefte aan verlossing, 
d.w.z. loskoping en bevrijding. Wij hebben die ook 
ontvangen door Christus’ bloed, want dat is de hoge 
prijs die is betaald om ons vrij te kopen en ons tot God 
terug te brengen. Die prijs kan alleen door God Zelf 
naar waarde worden geschat, maar als gelovigen zijn 

wij wel enorm dankbaar voor de vrijheid die wij 
daardoor hebben verkregen.  

(4) De schuld en de smet van de zonde is weer 
een ander gevolg van de zondeval. Daarom is ook de 
rechtvaardiging noodzakelijk, d.i. vrijspraak van 
zonde en schuld. Wij zijn gerechtvaardigd op grond 
van geloof; wij zijn rechtvaardig verklaard door de 
kracht van Christus’ bloed (Rom. 5:1,9). God rekent 
ons onze zonden niet toe. Hij heeft ons vrijgesproken 
van iedere aanklacht; vrij verklaard van schuld en straf 
leven wij nu in Zijn tegenwoordigheid. Die zegen 
hebben wij eveneens te danken aan de waarde van het 
bloed van Christus, aan Zijn dood en opstanding. 

(5) Doordat de zonde zijn intrede heeft gedaan 
in de wereld, ligt de hele wereld in de macht van de 
boze (1 Joh. 5:19). Daarom moesten wij voor God 
apart worden gesteld, geheiligd. Die heiliging konden 
wijzelf niet bewerken, want de overste van de wereld 
hield ons in zijn greep en geen mens kon ons redden. 
Maar God heeft ons als Zijn kinderen voor Zichzelf 
bestemd. En Christus heeft ons getrokken uit de 
tegenwoordige boze wereld. Door ‘heiliging van de 
Geest’ hebben wij nu deel aan de gehoorzaamheid en 
de besprenkeling met het bloed van Jezus Christus 
(Gal. 1:4; 1 Petr. 1:2). ‘Daarom heeft ook Jezus, opdat 
Hij door Zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten 
de poort geleden’ (Hebr. 13:12).  

(6) De zonde had ook tot gevolg dat wij 
vijanden van God waren geworden, die daarom vrede 
met God nodig hadden. Wie kon die vrede tot stand 
brengen? Wie kon verzoening bewerken? Niet dat God 
onze Vijand was; maar wij waren wel vijanden van 
God, haters van God en van de naaste. Er was maar één 
redmiddel: Christus heeft vrede gemaakt door het 
bloed van Zijn kruis (Kol. 1:20). Ieder die Hem 
aanneemt, ontvangt vrede met God. 

(7) Nauw hiermee verbonden is het feit dat de 
zonde ons heeft gescheiden van een heilig God. Alleen 
een leven in Gods nabijheid kan ons echt gelukkig 
maken! De kloof tussen God en de mens kon alleen 
door Christus worden overbrugd. Wij die vroeger veraf 
waren, zijn nu nabij gekomen door het bloed van 



De waarde van het bloed van Christus  2 

Christus (Ef. 2:13). Hij heeft ons tot God gebracht (1 
Petr. 3:18).  

(8) Bovendien moest ons geweten worden 
gereinigd van dode en van boze werken, om de levende 
God te kunnen dienen (Hebr. 9:14; 10:2,22). Dat 
hebben wij eveneens te danken aan het bloed van 
Christus, dat volmaakt in staat is ons te reinigen van 
alle kwaad: van dode godsdienstige werken, maar ook 
van de boze werken die ons van God vervreemden 
(Kol. 1:21).  

(9) De zonde heeft de mens ook tot een 
afgodsdienaar gemaakt, die de waarheid van God heeft 
vervangen door de leugen (Rom. 1:18vv.). Om een 
ware aanbidder te kunnen worden en God in geest en 
waarheid te kunnen aanbidden, moest de weg tot het 
hemelse heiligdom worden geopend ‘door het bloed 
van Jezus’ (Hebr. 10:19). Slechts langs deze nieuwe en 
levende weg kan een mens tot God naderen. Maar wat 
een verandering, dankzij de rijke waarde van het bloed 
van Christus: nu geen afgodsdienaar meer te zijn, maar 
een aanbidder, een priester van de levende God! 
Hoeveel reden hebben wij om Hem hiervoor te danken! 
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