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Titel: Bloedstories  

Pastor: De Waal Esterhuizen  

Datum: 14 Maart 2010  

Tyd: 09h30  

 
 

a:  outoriteit  

 

1.  weggegee  
Tuin van Eden  

Mens het dit weggegee  

Mens moes dit terugvat  

 

b:  krag in die bloed  

 

1. verlossing  
 

1 Pet 1:18 
18omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud…maar deur die kosbare 

bloed van Christus hoekom die bloed ding? 

 

Lev 17:11 
11Omdat die lewe van die dier in sy bloed is, het Ek die bloed vir julle gegee om op die altaar 

versoening te doen vir julle lewens. Omdat bloed versoening bring, deur die lewe daarin.  

 

 

Graf is oopgemaak  

Heb 13:20 
20Mag die God van die vrede, wat die groot Herder van die skape, naamlik onse Here Jesus 

Christus, deur die bloed van die ewige verbond uit die dode teruggebring het 

Hemel is oopgemaak  

 

Heb 9:12 

 12ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, een maal ingegaan in 

die heiligdom en ‘n ewige verlossing teweeggebring.  

 

2: versoening  

• sonde het dit nodig gemaak  

• God se Heiligheid het dit voorsien  

• Jesus het dit betaal  

• ons is verskoon  

 

Rom 3:23-24 
23want almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, 24 en hulle word deur 

sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.  

 

3: reiniging  

 

1 John 1:7 
7Maar as ons in die lig wandel soos Hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar; en die 

bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde.  

 

Ou testament soos melaatse 
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4: heiligmaking  

 

Heb 9:12 
12Daarom het Jesus ook, om die volk deur sy eie bloed te heilig, buitekant die poort gely.  

 

Reiniging vat die vlek van sonde weg 

Heiligmaking gee ons die karaktertrekke van God 

 

5: reinig ons tot diens (gemeenskap)  

 

Efes 2:13 
13Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van 

Christus.  

 

Heb 9:14 
14hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder 

smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.  

 

 

• Reg om in die teenwoordigheid van God te kom  

• Reg om geestelike offers aan die Here te bring 

• Krag om seening vir ander te bekom  

 

6: lewe  

 

John 6:53-54 
53En Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van 

die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. 54 Hy wat my vlees eet en 

my bloed drink, het die ewige lewe, en Ek sal hom opwek in die laaste dag.  

 

7: oorwinning  

 

Open 12:1 
1En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en 

hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.  

 

• Aanklaer van die mensdom – soos in Job 2 

 

c:  krag in die bloed  

 

1: oorwinning  

 

• Teen die bloed kan Satan niks doen nie  

• Jou getuienis kan hy wel nog dooddruk 

 

 

 


