


EEN ZEVENVOUDIG  

GESCHENK 

1. VERGEVING 
 

2. VERLOSSING 
 

3. REINIGING 
 

4. GENEZING 
 

5. BEVRIJDING 
 

6. VERZOENING 
 

7. WEDERGEBOORTE 



Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus 
geselde hij.  
                Matheus 27:29-30. 

HET WONDER VAN GENEZING 



HET WONDER VAN BEVRIJDING. 

Ook vlochten zij van doornen een kroon en 

zetten die op zijn hoofd ….. ze spuwden naar 

Hem en namen het riet en sloegen Hem 

ermee op het hoofd.     

     Matheus 27:27-29. 



Het vierde wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN GENEZING. 







Zo gruwelijk, zo onmenselijk was zijn aanblik, 
zijn uiterlijk had niets meer van een mens. 
Jesaja 52:14. 

Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij 
was een man die het lijden kende en met 
ziekte vertrouwd was… Jesaja 53:3a. 



Hij heeft in Zijn lichaam onze zonden het 
kruishout opgedragen, opdat wij, dood voor 
de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door 
zijn striemen bent u genezen. 1 Petrus 2:24. 

Om onze zonden werd Hij doorboord, om 
onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn 
werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten 
ons genezing. Jesaja 53:5. 
 



Alles hebt u aan Hem onderworpen. Doordat 
Hij alles aan Hem onderworpen heeft, rest er 
niets dat niet onder Zijn gezag is gesteld. Dat 
alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter 
nu nog niet. Wel zien we dat Jezus (……) 
vanwege zijn lijden en dood nu met eer en 
luister gekroond is. Hebreeën 2:8-9. 



Ik kwam bij u toen ik ziek was, en hoewel mijn 
ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij 
toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw 
midden opgenomen als een engel van God,  als 
Christus Jezus zelf. 
     Galaten 4:13-14. 
 



Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit 
naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, 
waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3:13.) 

Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan 
zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig 
lichaam gelijkmaken aan Zijn verheerlijkt 
lichaam. Filippenzen 3:21. 

Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. 
De troon van God en van het Lam zal daar in de 
stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren. 
(Openbaring 22:3. 



Het vijfde wonder van het kruis: 

HET WONDER 

VAN BEVRIJDING. 







Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van 

de wet door voor ons een vloek te worden, 

want er staat geschreven: Vervloekt  is ieder 

die aan een hout hangt, opdat de zegen van 

Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou 

komen en opdat wij de belofte van de Geest 

zouden ontvangen door het geloof. 

               Galaten 3:13-14. 







Gebed. 


