De stem van het bloed
Schriftgedeelte: Hebreeën 12:18-29.
18
Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken
berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en
duisternis, en onweder,
19
En tot het geklank der bazuin, en de stem der
woorden; welke die ze hoorden, baden dat het
woord tot hen niet meer zou gedaan worden
20
(Want zij konden niet dragen hetgeen er
geboden werd: Indien ook een gedierte den berg
aanraakt, het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.
21
En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide:
Ik ben gans bevreesd en bevende).
21
Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en
de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen;
23
Tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, den Rechter over allen, en
de geesten der volmaakte rechtvaardigen;
24
En tot den Middelaar des Nieuwen Testa-

ments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat
betere dingen spreekt dan Abel.
25
Ziet toe dat gij Dien Die spreekt, niet verwerpt; want indien dezen niet zijn ontvloden, die
dengene verwierpen welke op aarde Goddelijke
antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van Dien afkeren Die van de hemelen is,
26
Wiens stem toen de aarde bewoog; maar nu
heeft Hij verkondigd, zeggende: Nog eenmaal zal Ik
bewegen niet alleen de aarde, maar ook den hemel.
27
En dit woord: Nog eenmaal, wijst aan de
verandering der beweeglijke dingen, als welke gemaakt waren; opdat blijven zouden de dingen die
niet beweeglijk zijn.
28
Daarom, alzo wij een onbeweeglijk Koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden,
door dewelke wij welbehaaglijk God mogen dienen,
met eerbied en godvruchtigheid.
29
Want onze God is een verterend Vuur.

Opnieuw komen wij vanavond samen voor het gebed. Als we ons begeven tot het verzoendeksel1, tot de troon der genade, mogen wij slechts één ding voor ogen hebben. Er is slechts
één punt waarop ik u zou willen wijzen vanavond: het komen tot Jezus en Zijn dierbaar
bloed. Het is dit: Het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. De verwijzing is naar die vreselijke eerste moord toen Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg en toen God
zei: Daar is een stem des bloeds van uw broeder, dat tot Mij roept van den aardbodem. O,
wat een stem was dat! Waarlijk, het was een roep om wraak, rechtvaardige wraak. Het was
een roep die de hemel bereikte. Het was een roep die inging in de oren Gods. Het was een
roep die verhoord werd in de ernstige zaak van Kaïn. Nu, de apostel spreekt hiervan. Waarom het gaat is dat het bloed van Abel, het eerste menselijke bloed dat ooit gestort was,
sprak, en het sprak luid. Waarom het gaat is dat als het bloed van Abel spreekt, spreekt het
bloed van Jezus dan niet? En als het bloed van Abel luid spreekt, spreekt het bloed van Jezus
dan ook niet luid? En als het bloed van Abel het uitroept, roept het bloed van Jezus het dan
ook niet uit?
Nu, dit is het; we begeven ons in gebed en we bidden tot de allerhoogste God. Dat is uw
stem, dat is mijn stem. Maar als we recht bidden, dan is er een andere stem, een betere
stem, een meer heerlijker stem. Het is de stem van het bloed. Het is de stem van het bloed
van Jezus. Het is een luider dan onze stem. Het is een meer overwinnende stem dan de onze
en het roept uit ons ten behoeve van ons. Dat is mijn enige punt vanavond, maar het is een
1

Het Engels heeft ‘genadestoel’. Dit woord komt ook in de kanttekeningen voor, zie bijvoorbeeld Romeinen
3:25, kanttekening 51
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zeer gezegend, geheiligd punt. Mocht u het vanavond toe-eigenen in uw gebeden – openbare gebeden, verborgen gebeden thuis, gebed om genade, gebed om vergeving, gebed om
reiniging. Uw stem stijgt op naar de hemel, maar er is daar al een andere stem. Het is het
bloed van Jezus, en die stem spreekt al, en het is een meer overwinnende stem dan die van
u, en het spreekt luidt u ten behoeve van u. Moge u dit zien in uw gebeden.
Welke stem is dat die voor mij spreekt
In het hoge hemelhof2,
En mij wil verlossen van de vloek?
‘t Is Jezus’ dierbaar bloed.
Die stem die in de hemel spreekt.
Onze verschillende lasten en beproevingen, zorgen en bekommeringen; er zijn er op dit
moment vele, is het niet? We bidden dat de Heere wil verschijnen om ons te helpen, om ons
te verlossen, onze bergen tot een weg te maken, om ons uit onze moeiten te brengen, ons
uit- en door te helpen. Soms is het dringend en dan roepen we luid. Hij zal u genadig zijn op
de stem uws geroeps. Wij roepen het uit, maar er is een stem in de hemel die luider roept
dan ons roepen, en dat is het bloed van Jezus, niet alleen roepend om vergeving voor de
zondaar, maar ook roepend om zijn aanneming en de aanvaarding van zijn gebeden. En luid
roepend dat enige van die arme gebeden de overhand mogen nemen in de hemel. Het is een
heerlijke waarheid. Het is Dr. Watts die zegt: ‘Bloed heeft een stem die de hemel doorpriemt’. Welnu, zo is het.
Dit brengt inderdaad naar voren alles wat betreft de geheel zegevierende voorbede van de
Heere Jezus. Hij stierf; Hij is opgewekt; Hij voer op ten hemel; daar leeft Hij eeuwig; daar
doet Hij altijd voorbede. Hij verschijnt in het hemelse gerechtshof, een Lam staande als geslacht en als Hij voorbede doet, als Hij pleit ten goede van zondaren, pleit Hij op Zijn eigen
offer. Hij pleit op Zijn verwantschap met Zijn Vader. Voorwaar, de Vader moet Zijn geliefde
Zoon aanvaarden, horen en verhoren. Maar Hij pleit ook op wat Hij gedaan heeft voor zondaren. Hij pleit op Zijn eigen offer. Hij pleit op Zijn eigen dierbaar bloed. En indien iemand
gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige. O, om die geheel zegenvierende voorspraak te zien, die geheel zegevierende voorbede
van onze grote en heerlijke Hogepriester!
Maar vervolgens zijn wij het die naderen om te bidden voor onszelf en voor degenen die we
liefhebben, en we bidden aangaande onze huidige moeiten waarin we zijn en ook betreffende onze zonden en onze verlossing. Maar waarom zouden onze gebeden verhoord worden?
Waarom zouden wij aangenomen worden? Het is omdat gepleit wordt op het bloed, op het
bloed van Jezus. En indien u door het geloof mag pleiten, zult u merken dat het bloed het in
de hemel luid uitroept ten behoeve van u. Nu, dit is de grond waarop zondaren worden aangenomen. Dit is de grond waarop het gebed gehoord en verhoord is, het bloed van Jezus.
Het spreekt betere dingen spreekt dan Abel.
Deze meditatie werd gehouden in de Bethelkerk, Luton, door dhr. B.A. Ramsbottom, op
maandag 1 maart 2004.
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