Zingen:
•
Gezang 5 : 8 en 9
•
Heer, uw bloed dat reinigt mij
Lezen:
•
Hebreeën 9
___________________________________________________________________________
Thema: De prijs
Soms ligt er in de winkel een kleurplaat waarmee je wat kunt winnen. Een moeder neemt dit
mee voor haar kinderen en zegt thuis tegen haar kinderen dat ze heel goed hun best moeten
doen.
Wat denken jullie dat het kind gaat doen? Zou hij de tekening achter zich neer gooien of pakt
hij zijn doos met kleurtjes en gaat zo goed mogelijk zijn best doen?
Ik denk dat het niet zo moeilijk is, want het kind zal proberen zo mooi mogelijk te kleuren en
zo goed mogelijk binnen de lijntjes te blijven. Waarom? Waarom zou dit kind zo zijn best
doen?
Het kind doet goed zijn best, omdat zijn moeder hem verteld dat er wat te winnen valt. Een
prijs winnen, wie wil dat nu niet? Wij dus! Wij willen dat niet, want zijn wij degene die de
Prijs achter onze rug neer gooien.
Nu zullen jullie misschien wel denken, over welke Prijs heeft ze het dan? Daarom vraag ik om
je Bijbel eens open te doen bij de eerste brief aan de Korintiërs.
In deze eerste brief schrijft Paulus over het feit dat wij gekocht zijn voor een Prijs. Als we 1
Korinthe 6 vers 20 openslaan, dan staat daar het volgende:
“Want Gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke
Godes is.”
Wanneer je de kanttekeningen erbij pakt dan staat er over het woordje duur het volgende als
verklaring:
Door prijs, namelijk door het dierbaar bloed van Jezus Christus.
Vervolgens word er doorverwezen naar 1 Petrus 1 vers 18 en 19. En in deze twee verzen staat
het volgende:
“Wetende dat hij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen
wandel, die u van de vaderen overgeleverd is.
Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.”
Wij zijn dus duur gekocht door het bloed van Christus en niet door zilver of goud. En dit staat
ook in het volgende hoofdstuk, namelijk 1 Korinthe 7 vers 23. Hierin staat:
“Gij zijt duur gekocht; wordt geen dienstknechten der mensen”

Omdat wij zo duur zijn gekocht staat er ook achter dat wij geen dienstknechten der mensen
mogen worden. In de kanttekeningen staat het volgende hier over:
Namelijk om iets te doen tot dienst of gehoorzaamheid van mensen hetgeen zou strijden
tegen de geboden en den dienst Gods. Of: laat U in geestelijke zaken van geen mensen
dienstbaar maken om niet vrijelijk te gebruiken hetgeen ons de Heere vrij gesteld heeft.
De Korintiërs waren afgezakt tot wereldgezindheid en Paulus herinnerde hen eraan, dat zij
duur gekocht waren.
Maar nu zul je denken, waarom moeten wij eraan herinnerd worden dat ook wij duur gekocht
zijn. We weten het toch wel dat dit door het dierbare bloed van Christus is, waarom moet dat
nu nog een keer gezegd worden?
Wij moeten eraan herinnerd worden om tot Gods eer te leven, want als wij dit uit het oog
verliezen dan worden we geestelijk arm en zien we ook de kracht van de verlossing niet meer.
Jullie weten nu wat ik bedoel met die Prijs. Namelijk dat wij gekocht zijn door het dierbare
bloed van Christus. De Prijs, die Hij betaalde, de Prijs, waarvoor Hij ons heeft gekocht, werd
door Hem betaald op het Kruis, toen hij Zichzelf gaf in plaats van wij als zondaars.
De Prijs, die vereist werd, om ons te kopen, kon alleen betaald worden door een waarachtig
God. Dit was Jezus en Hij alleen kon deze Prijs betalen en daarom mogen wij weten dat wij
verlost kunnen worden.
In het begin bij het voorbeeld van de tekening van het kind zei ik dat wij, als zondaars, de
Prijs achter onze rug gooien. Of heb ik het fout gezegd?
Nee, wij hebben gefaald! Zeg nu zelf, hoe weinig hebben wij ons aan God overgegeven? Wij
en dus ons gehele lichaam behoort aan God, maar hoe vaak leven wij alsof wij aan onszelf
toebehoren?
Wij willen van nature niet Zijn Eigendom zijn hoe duur we ook gekocht zijn. We willen deels
bij God horen en deels bij de wereld blijven, maar Hij heeft ons niet voor een deel maar
geheel gekocht.
Wij moeten dus geheel aan hem gehoorzamen en die Prijs verdienen. Net als dat kind wat zo
zijn best doet op zijn tekening, moeten wij ook ons best doen om de dingen te doen die God
van ons vraagt.
We hebben net Hebreeën 9 gelezen en dit heb ik met een reden laten lezen, namelijk omdat
het hier ook gaat over de Prijs, het kostbare bloed van Christus. We moeten vooral ook niet
vergeten wat er ná vers 27 staat, want Christus is eenmaal geofferd. Zijn offer is eenmalig en
uniek, net zoals het sterven van mensen eenmalig is. Dit offer kan en zal nooit herhaald
worden, omdat God, Die heilig is, eens en voor altijd genoegdoening heeft gekregen door dit
offer. God heeft dat bevestigd door Christus op te wekken uit de doden.
Christus is geofferd om de zonden van velen weg te nemen. Wie zijn deze "velen"? Het zijn
die mensen die Hem in hun leven hun zonden hebben beleden en hebben geloofd dat Hij in

hun plaats voor hen heeft geleden en is gestorven. Deze ‘velen’ zijn dus de kinderen van God.
Het oordeel dat zij evenals alle anderen verdiend hadden, heeft Christus gedragen. Daarom
kunnen Christenen Hem nu met een gelukkig hart verwachten.
Het offer van Christus was dus vele malen groter dan de offers die eerder onder de Wet
werden gebracht. Die offers moesten steeds herhaald worden, het was een tijdelijke
reininging. Maar éénmaal toen het voorhangsel scheurde is er geofferd voor eens en altijd,
want het hoeft nooit meer herhaald te worden.
Het offer van Christus is daarmee het méést krachtige offer dat er is, want Hij was de enige
die ons van onze zonden kon verlossen. Dat is iets wat de Wet niet kon, wat nogmaals in
Kolossenzen 1 vers 14 word benadrukt. Daar staat namelijk het volgende:
“In Denwelken wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
zonden.”
Als je nu denkt voor mij is het te laat, ik heb te veel gezondigd, voor mij is er geen genade
meer, dan heb je het mis! Ook jij bent duur gekocht door het dierbare bloed en ook voor jouw
is er vergeving en genade. Ook voor jouw staan de deuren open! Ook naar jouw wil God
luisteren.
Ga dan nu op je knieën voor Hem, Zoek Zijn aangezicht in het gebed en belijd Hem al je
zonden. Hij zal naar je luisteren, want God hoort altijd jouw gebed, maar verhoort op Zijn tijd
en Zijn wijze.
Jezus eigen bloed was de prijs waarmee God je vrij wilt kopen uit deze zondige wereld. Eens
was je gebonden aan de zonden, een slaaf van de satan, maar God kocht en koopt je vrij! Niet
met geld, zilver of goud. Nee, met het kostbare bloed van Zijn onschuldige zoon Jezus
Christus. Het geloof is hét middel waardoor God al je problemen kan, wil en zal wegnemen.
Het geloof in Jezus bloed is daarom absoluut noodzakelijk, want alléén als God ziet dat Jezus
gevloeide dierbare bloed in jouw hart is zal Hij aan u voorbij gaan als Hij deze zondige
wereld zal gaan oordelen.

Vragen bij de inleiding:
1.
Waarmee kan jij je vergelijken hoe je omgaat met de Prijs van God? Als het kind dat
de kleurplaat achter zijn rug gooit of gelijk begint met kleuren en zijn uiterste best
doet?
2.

Wat doet het jou dat ook jij duur gekocht bent? Op welke wijze laat je dit merken,
bijvoorbeeld in het dagelijks leven?

3.

“Want Gij zijt duur gekocht; zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest,
welke Godes is.” Dit is de tekst uit 1 Korinthe 6 vers 20. Op welke manier zou je dit
kunnen doen, God verheerlijken?

4.

We hebben uit het Gebed des Heeren gezongen, namelijk vers 8 en 9. Wat zou de
achterliggende reden kunnen wezen dat we vers 9 hebben gezongen, met oog op het
thema van de inleiding?

5.

God heeft ons duur gekocht in zijn geheel. Reageer op de volgende stelling: “Ik kan
deels aan God toebehoren en deels aan de wereld!”

