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 (BRON: KJV EN DE STATENVERTALING)

INLEIDING
Deze preek gaat over het belang en het gebruik van het bloed van Jezus. 

Sommige wonderen vinden direct na het gebed plaats, maar bij andere duurt het soms dagen, weken, maanden en zelfs  
jaren voordat ze in vervulling gaan (bijvoorbeeld in geval van sommige gebeden voor genezing en verlossing). Tijdens 
deze  periode  zijn  uw  negatieve  of  positieve  belijdenissen zeer  belangrijk.  Het  is  ook  een  tijd  om  iemands 
vastberadenheid en geduld te  testen.  Een van de grootste wonderen en bron van kracht is  het  bloed,  niet  gewoon 
willekeurig bloed, maar het kostbare bloed van Jezus Christus.
{Ef. 2:13} Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.

Een Christen heeft de vrijheid om het bloed van Jezus Christus aan te nemen en voor verschillende dingen te gebruiken, 
zoals redding, bescherming, genezing, bevrijding en nog veel meer. Het bloed is een mysterieuze substantie en het bevat 
LEVEN. Indien uit enig schepsel het bloed wordt weggenomen, is het dood omdat het leven er uit weg is. Er is leven in  
het bloed. Denk aan een bloedtransfusie dat door een stervend persoon ontvangen wordt en het leven daardoor hersteld  
wordt. De Bijbel zegt ons dat het LEVEN van het vlees in het BLOED is.
{Lev. 17:11} Want het leven van het vlees is in het bloed;

 
Al het leven komt van GOD DE ALMACHTIGE. Herinner u dat de mens niet in staat is om een mens te scheppen. Het  
menselijk leven is in het bloed gelegen en dat van God ook hoewel Hij geestelijk is. Herinner het liedje met de tekst  
"Jezus, koninklijke bloed stroomt nu door mijn aderen." Het menselijke en Godheid verblijven beiden in het bloed en dat  
is een deel van het mysterie van het bloed.

In de ziekenhuis bloedbanken wordt bloed opgeslagen, het wordt bevroren maar de dynamische kracht van LEVEN blijft  
onaangetast. Het bloed bevat leven, geen huidskleur, cultuur of ras. Bij de dood trekt het leven in het bloed zich terug,  
omdat het leven in het bloed niet wordt beïnvloed door het bloed van de dode. Dat is een andere mysterie van het bloed. 
Jezus bloed kwam niet van Maria of Jozef maar van God. Er was geen connectie tussen het bloed van Maria en dat van  
Jezus Christus. De baby Jezus werd door de Heilige Geest ingeplant en had geen smet van de zonde van Adam, die in  
ieder  mens is.  De  inplanting  van de  baby  Jezus  in  de  schoot  van  Maria  was een  bovennatuurlijke  daad en heeft  
bovennatuurlijk bloed. 

Het bloed in de aderen van Jezus Christus is het LEVEN van GOD en dat is de reden waarom Hij zei dat Hij het LEVEN is. 
{Joh. 11:25} Jezus zeide tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij  gelooft zal leven, al ware hij  ook  
gestorven;

Het is goed om te herinneren dat het bloed van de mens door de zonde van Adam verdorven werd. Dat is de reden  
waarom Jezus Christus op een bovennatuurlijke wijze door het bloed van God zonder zonde kwam om de mensheid te 
redden. Al hetgeen slechts nodig was voor de redding van de mens en het herstel van de zonde van Adam was het  
heilige bloed van God in een lichaam door God bereid dat Jezus Christus genoemd werd. 
{Hebr. 10:5} Daarom, komende in de wereld, zegt Hij: Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het 
lichaam toebereid;

Door Zijn striemen aan de schandpaal, betaalde Hij voor onze ziekten en aandoeningen. 
{Jes. 53:5} Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons 
den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Op Golgotha vergoot Hij Zijn bloed voor de vergeving van onze zonden. Een ieder die dit in zijn hart gelooft en belijdt, zal 
behouden worden.

Elke negatieve ding, zonde, de dood kunnen tot het bloed van Adam worden herleid dat door de zonde besmet is. Maar  
hulp, leven, herstel, vergeving, verlossing komt door de verzoening en de zuiverheid van het bloed van Jezus Christus.  
De keuze om in de zonde (Adam) of gerechtigheid (Jezus Christus) te zijn, is absoluut in uw hand en de tijd om neutraal  
te kunnen blijven zou snel op kunnen raken. De laatste Adam (Jezus Christus) heeft leven in het kostbare bloed. 
{I Petr. 1:18-20} Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u  
van de vaderen overgeleverd is; 19.) Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt  



Lam; 20.) Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste 
tijden om uwentwil,

"Mensen die hun hele leven, in slavernij verkeerden met betrekking tot de angst voor de dood," die door Adam kwam  
kunnen daar nu van bevrijd worden. De kostprijs van menselijke verlossing is het heilige en kostbare bloed van Jezus  
Christus, een losprijs voor velen. Neem Jezus Christus nu aan als uw verlosser en Heer en ontdoe uzelf nu en voor altijd  
van de Adamitische veroordeling. 
{Hebr. 9:22} En bijna alle dingen worden door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen 
vergeving.

Het geloven in het bloed van Jezus Christus omvat geloof, belijdenis, werk en wandeling met God. Als we over het Bloed 
spreken herinneren we ons dat we allemaal door de zonde van Adam veroordeeld zijn en onder dood, ziekte en pijn 
verkeren. Wanneer we Jezus Christus aannemen en Hij in ons hart komt en wij vervolgens door geloof leven, reinigt het 
ons hele bestaan, omdat het bloed van Jezus Christus EEUWIG LEVEN bevat. Hij geeft de macht van het oneindig leven 
dat alleen in Jezus Christus te vinden is, Amen. Demonen komen niet in de buurt van het Bloed van Jezus Christus. Zorg 
ervoor dat dit type bloed door uw aderen stroomt. De Satan vlucht weg van alles dat in geloof met het bloed van Jezus 
Christus overdekt is. U moet in geloof het bloed van Christus in uw bloed en lichaam hebben voordat u er gebruik van 
kunt maken. Herinner u Handelingen 3:6;
{Han. 3:6} En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus 
Christus, den Nazarener, sta op en wandel! 
U kunt niet iets geven wat u niet hebt. Als u probeert te geven wat u niet hebt, maakt u uzelf tot een leugenaar of een 
bedrieger of beide. 
{Openb. 5:9} En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; 
want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie;
"Hij heeft ons Gode gekocht met Zijn bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie." Het bloed is voor allen die in 
Jezus Christus geloven.

Als God naar ware gelovigen kijkt ziet Hij niet onze zonden maar het verzoeningsbloed van Christus. Herinner u dat het 
bloed ter verzoening voor de ziel het enigste hemelse aanvaardbare is, omdat het leven in het bloed is. Jezus Christus 
vergoot zijn bloed en gaf zijn leven voor de mensheid aan het kruis van Golgotha. 
{Joh. 3:16} Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk 
die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

In het Oude Testament werd het bloed van stieren, geiten, schapen en duiven gebruikt om zonden mee te bedekken of  
voor verzoening, het was een verbond. Maar Christus kwam in het Nieuwe Testament met Zijn heilige bloed, en dat niet  
alleen om zonden mee te bedekken, maar weg te wassen en voor altijd uit te delgen indien we ze belijden. Ja, Hij is  
getrouw en rechtvaardig om zonden te vergeven die aan Hem worden beleden, niet aan priesters. Als u Jezus Christus in  
geloof aanneemt worden uw zonden, die zwart of scharlakenrood van kleur zijn, wit als sneeuw, wanneer ze in contact  
komen met het bloed van Jezus Christus, als ze beleden worden. U wordt alleen door Zijn bloed rechtvaardig en heilig.

Het bloed van Christus is altijd beschikbaar en raakt nooit op. Gebruik het voor alles om de erkenning van Christus in uw  
zaken te waarborgen. Wanneer er negatieve of zondige gedachten in mijn gedachten komen gebruik ik het bloed van  
Christus er tegen en het heeft me nog nooit gefaald. Ik herhaal gewoon telkens; het bloed van Jezus Christus, in geloof  
en vertrouwen. Er is tegen de Satan en zijn demonen geen alternatief voor het bloed van Jezus Christus en Zijn Naam.  
Ongeacht de hoeveelheid lofprijs en devotie die u tegen kwade machten mag gebruiken, het BLOED van Christus Jezus 
is de ultieme kracht en verdediging. Als u opmerkzaam bent zult u zien dat er niet veel christelijke groepen zijn die het  
bloed van Jezus Christus gebruiken of er over praten en bespreken wat het werkelijk doet; en dat het een belangrijk  
wapen tegen de duivel is. Deze houding is een waan en misleiding van de duivel dat over de kerken is.

Het is alleen door geloof in het Woord van God mogelijk om het bloed van Jezus Christus te nemen (het is een 
geestelijke handeling) en het vervolgens tot in manifestatie uit te spreken tegen alles wat in strijd is met het woord. Als 
we pleitten op het bloed van Jezus Christus oefenen we meer kracht en druk uit tegen de machten der duisternis. U dient 
het bloed in geloof te gebruiken, niet ijdel en ongelovig in herhaling vallen of het opzeggen. Alleen een christen die het 
totale werk van Jezus Christus gelooft en aanvaard heeft geniet het voorrecht om het bloed te gebruiken. Voor de 
ongelovigen en lauwe Christenen is het gevaarlijk om van het bloed gebruik proberen te maken. Herinner Handelingen 
19:14-16.



{Han. 19:13-16} En sommigen van de omzwervende Joden, zijnde duivel bezweerders, hebben zich onderwonden den 
Naam van den Heere Jezus te noemen over degenen, die boze geesten hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus, 
Dien Paulus predikt! 14.) Dezen nu waren zekere zeven zonen van Sceva, een Joodsen overpriester, die dit deden. 15.) 
Maar de boze geest, antwoordende, zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij? 16.) En de mens, 
in welken de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat 
zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden.

Toen het bloed in Exodus 12:23 tijdens het Pascha werd gebruikt, zeide God om het bloed aan de bovendorpel, en aan de 
beide zijposten toe te passen, wanneer Ik de dood over Egypte zal brengen. "Als Ik het BLOED zie zal ik u voorbij gaan."
{Ex. 12:23} Want de HEERE zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den 
bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de HEERE de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw 
huizen te komen om te slaan.

{Ex. 12:13} En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik 
ulieden voorbij gaan; en er zal geen plaag onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. 

Hetzelfde geldt voor vandaag de dag en nog veel meer. Als u als gelovige het bloed van Jezus Christus gebruikt, bent u  
tegen alle krachten van het kwaad gedekt. Wanneer God kwade machten toestaat, kunnen ze u alleen maar voorbij gaan,  
omdat u met het bloed van Jezus Christus bedekt bent, dat zowel een barrière als een zegel van eigendomsrecht van de 
Heere is. De Goddeloze is over het algemeen verstoord wanneer we als Christenen in geloof over het BLOED VAN JEZUS 
CHRISTUS zingen, praten of er op pleiten. Het kamp van de Satan slaat op hol als het bloed van Christus in geloof en  
aanbidding telkens wordt herhaald. Er is kracht in het bloed.

Wanneer u in geloof het bloed van Jezus Christus uitspreekt, herinnert u de duivel er aan dat het kruis van Christus een 
volbracht werk is, dat de zonde verzoend is, dat vergeving is toegekend, de straf voor de zonde is betaald en dat de deur 
naar een eindeloos leven is geopend. Al deze dingen zijn in Christus Jezus, die Zijn leven voor Zijn vrienden gaf, de  
Hogepriester van onze verlossing. 

Als het bloed van een mens spreekt, zoals in Genesis 4:10, toen God tegen Kaïn zei: "wat hebt gij gedaan?" "De stem 
des bloeds van uw broeder roept tot Mij van den aardbodem". Dat was de stem van de dode Abel maar zijn bloed had een 
stem en het riep tot God. 
{Gen. 4:10} En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? de stem des bloeds van uw broeder roept tot Mij van den aardbodem.

Stel u vervolgens het BLOED VAN CHRISTUS voor. Die stem in het bloed, Hij is opgestaan en niet dood in de grond. Stel  
u ook het bloed van talloze geaborteerde of vermoorde baby's voor, wat de stem van hun bloed zelfs NU tegen God zegt.  
Kent u een van deze baby's of hoort u een van hun stemmen? God weet alles en hoort deze stemmen. Bekeer u want het  
oordeel is nabij. Jezus Christus is de enige uitweg.

Herinner u wanneer u op het bloed van Jezus Christus pleit, dat Hij in de hemel is en over Zijn Woord en beloften waakt  
en wanneer alle condities goed zijn uitvoert. Als u op het bloed pleit stelt u uw vertrouwen volledig op Zijn genade,  
bescherming en zekerheid. Als u op het bloed pleit, erover spreekt, zingt en praat en het voor al uw noden gebruikt,  
herinner u dan dat Hij in de hemel voor ons pleit. Hij zei, dat Hij zelfs voordat we bidden weet wat we nodig hebben. Stel  
u dan eens voor wat voor een grote kracht er gemoeid is met behulp van zijn bloed in geloof. Zonde is het enige dat de  
duivel door de bloedlijn (bescherming) heen kan laten gaan. Dat is de reden waarom het nodig is om uw zonden meteen 
te belijden want de duivel sluipt altijd rondom ons om door onze fouten binnen te sluipen en een aardbeving of beter 
gezegd zonde-beving te veroorzaken. Herinner Openbaringen 12:11; 
{Openb. 12:11} En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij 
hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
Hem, is hier de duivel, het BLOED is hier het BLOED van JEZUS CHRISTUS, de overwinnaars hier zijn van de aarde; zij  
gebruikten HET BLOED van JEZUS CHRISTUS om de Satan en zijn machten te overwinnen en dit gaf hen de getuigenis,  
zelfs als ze het met de dood moesten bekopen.

Nu kunnen we allemaal de belangrijkheid van HET BLOED van JEZUS CHRISTUS zien, spreek het uit, gebruik het, pleit er 
op, zing er over, maken er een goede strijd mee en bouw uw getuigenis er mee op, Amen.


