
Samenvatting Studie Het Nieuwe Verbond  – Ruth E. van Mierlo 

Vind je zekerheid in het nieuwe verbond
 
Hoe kun je zeker weten dat God van je houdt? Dat Hij het beste met je voor heeft? 
Dat Hij wil dat je gelukkig bent en dat je tot je doel komt? Dat je gezond bent en niet ziek?

• Het antwoord ligt in het Verbond! Alle beloften van God hebben hun basis in het Verbond.
God wil ons Zijn verbond leren kennen: Psalm 25:14

• Abram vraagt God hoe hij er zeker van kan zijn of hij het land zal krijgen. 
Als antwoord sluit God een verbond: Genesis 15:8-21.

• Wat is een Bloedverbond?
Bloedverbond = Een relatie op grond van wederzijdse afspraken, bekrachtigd door bloed.
Een bloedverbond is het meest heilige type verbond dat er bestaat. Het kan niet worden verbroken.
Bloed staat voor het leven en had God gegeven om verzoening te doen voor zonden (Lev. 17:11)

Hoe sloot je een Bloedverbond in de Hebreeuwse cultuur?

1. Uitwisseling mantel/jas = Uitwisseling identiteit
Hiermee zeggen beide partijen: 'Ik geef mijzelf helemaal aan jou. Ik geef je mijn leven, mijn hele wezen.'

2. Uitwisseling riem = Uitwisseling kracht
'Hier is mijn kracht en al mijn strijdvaardigheid. Als iemand jou aanvalt, valt hij mij aan. Jouw strijd is mijn 
strijd. Mijn stijd is jouw strijd. Ik  zal voor jou vechten. Ik zal je verdedigen en je beschermen.' 

3. Het verbond snijden
Een of meerdere dieren worden geslacht en in twee stukken verdeeld. De bloederige helften legt men 
tegenover elkaar. De verbondspartners lopen samen tussen de stukken door in de vorm van een 8.

Hiermee verklaren beide verbondspartners:
1– Net zoals de beide helften bij elkaar horen, zijn wij voortaan één. 
'Ik ben dood aan mijzelf, ik geef mijn eigen leven en mijn eigen rechten op. 
Ik begin een nieuw leven met jou, mijn verbondspartner, tot de dood ons scheidt.'  

2– Omdat dit het meest heilige verbond is dat nooit kan worden verbroken, zegt men: 'Laat God met mij 
doen als met deze dieren indien ik het verbond verbreek en mijn verplichtingen niet nakom.' (Zie Jer. 34:18)

4. Bloed vermengen
Beide verbondspartners heffen hun rechterhand op, snijden in de palm van hun hand en drukken de palmen 
tegen elkaar. Het bloed vermengt zich. Dan zweren ze volkomen loyaliteit aan elkaar. Terwijl het bloed zich 
vermengt, geloven ze dat hun levens zich vermengen en één leven wordt. Want het bloed symboliseert het 
leven (Leviticus 17:11, 14 HSV). 
'We leggen onze oude natuur af en doen het wezen van de ander aan. Wij tweeën worden één!'

5. Namen uitwisselen
Terwijl het bloed zich vermengt, wisselen de verbondspartners hun namen uit. 
'Ik neem jouw naam als deel van mijn naam en jij neemt mijn naam als deel van jouw naam.'

6. Litteken maken
Ze maken een litteken als een zichtbare herinnering aan het verbond. Het litteken herinnert hen altijd aan hun
verbondsverplichtingen. En als iemand je kwaad wil doen, hoef je alleen maar je rechterarm op te heffen en 
het litteken te laten zien. Hiermee zeg je: 'Als je mij aanvalt, komt mijn verbondsbroeder mij te hulp. En je 
weet hoe sterk hij is.' 
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Als de vijand even nadenkt, druipt hij af.
Het litteken is het zegel dat het verbond garandeert.

7. Voorwaarden van het verbond uitwisselen
Daarna spreken beide verbondspartners, in overstaan van getuigen, de voorwaarden uit van het verbond:
'Al het mijne is het jouwe. Al mijn bezit, mijn kracht, mijn reputatie, mijn eer, alles wie ik ben en wat ik bezit, 
is het jouwe. En al het jouwe is het mijne.' 

8. Eten van een Verbondsmaaltijd
Ze eten een maaltijd om de verbondssluiting te vieren. In plaats van het dier en zijn bloed eten zij brood en 
wijn. 
Het brood vertegenwoordigt hun lichaam. 'Dit symboliseert mijn lichaam en ik deel dit nu met jou.' 
De wijn vertegenwoordigt hun leven. 'Dit symboliseert mijn leven; mijn bloed is nu jouw bloed, mijn leven is
jouw leven. Dus nu, symbolisch gezien, ben ik in jou en jij in mij. We zijn nu samen één.'

9. Planten van een Herdenkingsboom
Het gesloten verbond wil je altijd in je gedachten houden. Men plant een herdenkingsboom waarop ze het 
bloed van het geslachte dier hebben gesprenkeld.
Zowel het litteken als de herdenkingsboom herinneren beide verbondspartners aan het verbond dat zij voor 
altijd gesloten hebben. 

Wat gebeurde er toen Jezus het bloed van het Nieuwe Verbond liet vloeien?

1. Uitwisseling identiteit

Jezus identificeerde Zich met ons door volkomen mens te worden. Zodat wij Gods natuur mogen krijgen! 
Jezus gaf Zichzelf helemaal (Filippenzen 2:5-8).

Wij wisselen met Jezus van identiteit:

Jezus ontving de straf voor onze zonden, opdat ons vergeving geschonken zou worden. 
Jesaja 53:5, Jesaja 61:10

Jezus werd gewond opdat wij genezing zouden ontvangen.
Jesaja 53:4,10, Mattheüs 8:17, 1 Petrus 2:24

Jezus werd met onze zonde tot zonde gemaakt, opdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt 
zouden worden.
2 Corinthiërs 5:21, Jesaja 61:10

Jezus stierf onze dood opdat wij zijn leven zouden ontvangen.
Hebreeën 2:9, Romeinen 6:23

Jezus werd tot een vloek gemaakt, opdat wij de zegen zouden ontvangen.
Galaten 3:13-14

Jezus werd arm gemaakt met onze armoede, zodat wij kunnen delen in zijn overvloed.
2 Corinthiërs 8:9 en 9:6-11, Filippenzen 4:19

Jezus doorstond onze schaamte, zodat wij in Zijn heerlijkheid zouden delen.
Jesaja 53:3, Jesaja 61:7

Jezus onderging onze afwijzing, zodat wij als kinderen van God aangenomen kunnen worden. 
Psalm 69:21, Mattheüs 27:46, 50 en Efeziërs 1:4-6

Onze oude mens werd in Hem ter dood gebracht, opdat de nieuwe mens in ons tot leven zou komen. 
Romeinen 6:8-11
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2. Uitwisseling kracht
• Wij hebben de wapenuitrusting van God gekregen! Efeze 6:10-20

God roept ons op om sterk te zijn in ZIJN kracht en niet in de onze.
Efeze 6:10 HSV Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.

• Wij hebben de kracht van de Heilige Geest binnen in ons gekregen! Efeze 1:19-20  

3. Het verbond snijden
God wilde leven met ons in een intieme relatie van liefde en trouw. Maar hoe kon God een verbond sluiten 
met de zondige, ontrouwe mens die het verbond nooit zou kunnen houden? Een verbondsceremonie wordt 
altijd gesloten tussen de vertegenwoordigers van twee partijen. Wie moest de mens nu vertegenwoordigen?  
Jezus werd onze Vertegenwoordiger, onze Middelaar. (Hebreeën 8:6, 9:15, 12:4)
→ Hij moest God zijn, zonder smet of rimpel, want hoe zou Hij anders een offer voor onze zonden 
kunnen zijn, als Hij Zelf zondig zou zijn? 
→ En Hij moest mens zijn, want hoe kon Hij anders de mens vertegenwoordigen? 

Wij hadden het verbond niet gehouden en verdienden dus de dood. ('Laat God met mij doen als met deze 
dieren indien ik het verbond verbreek en mijn verplichtingen niet nakom.') Maar niet wij hoefden te sterven, 
maar Jezus nam onze plaats en werd het Offerlam. Zie Hebreeën 10:5-7. 

Wij stierven als het ware met Hem, onze Plaatsvervanger. Daarna stond Jezus op uit de dood, zodat wij in 
Hem nieuw leven ontvingen in relatie tot de Vader. Zo kon de gerechtigheid van God plaatsvinden (in de 
dood van Jezus) èn kregen wij vrije toegang tot de liefde van de Vader (toen we met Hem zijn opgestaan uit 
de dood, gerechtvaardigd door Zijn bloed). 
 
Maar niet wij hoefden te sterven, maar Jezus nam onze plaats en werd het Offerlam. Nu hebben wij deel aan 
een beter verbond met betere beloften (Hebreeën 8:6): het nieuwe verbond! 
En wij hebben volle vrijmoedigheid om tot God te gaan door het lichaam van Jezus heen (net als de 8 die 
moest worden gelopen door de twee stukken): Hebreeën 10:19-21.

4. Bloed vermengen
Het bloed staat voor het leven. Jezus gaf Zijn bloed en gaf ons Nieuw Leven!
1 Johannes 5:12  Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
 
5. Namen uitwisselen
Jezus noemde Zichzelf vaak 'Zoon des mensen'; Hij identificeerde Zich volledig met ons. 
Wij mogen ons nu Christen noemen. (Handelingen 11:26) Christus betekent 'gezalfde'. 
We zijn nu, net als Jezus, gezalfd met Zijn Heilige Geest! (1 Johannes 2:27) 
En wij hebben autoriteit in Zijn naam! (Johannes 16:23-24) 
Want Zijn naam staat boven alle naam (Filippenzen 2:9-10).

Hoe noemt God jou nu? Jesaja 61:6A.  Zie ook Openbaringen 1:5-6 en 1 Petrus 2:9-10.

6. Litteken maken
• Het litteken is een zegel van het verbond. 

Wij zijn nu verzegeld met de Heilige Geest (Efeze 1:13, 4:30, 2 Corinthiërs 1:22).
• Abraham werd besneden als teken van het Verbond (Genesis 17:10-11).

God zegt dat Hij in het nieuwe verbond het HART besnijdt (Deut. 30:6, Rom. 2:28-29).
De Heilige Geest in jouw nieuwe hart = het teken van het nieuwe verbond. 

 
7. Voorwaarden van het verbond uitwisselen
Jezus zegt dat alles wat van de Vader is van Hem is, en andersom. (Johannes 17:10) 
Dat is een echte verbondsuitspraak! Wij zijn nu in Jezus en in Hem hebben we alles wat we nodig hebben 
(Filippenzen 4:13 en 19). Jezus zegt dat de Vader blij is om ons het Koninkrijk te geven! (Lucas 12:32) 
Lucas 15:31 Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou.

Wat vraagt God van ons om in het nieuwe verbond te komen? Dat we aan alle wetten voldoen?
Nee, Hij vraagt alleen geloof. Dat wij geloven in wat Jezus heeft gedaan. (Efeze 2:8, Johannes 3:16)
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8. Eten van een Verbondsmaaltijd
Voordat Zijn bloed uitgegoten zou worden als Offerlam, vierde Jezus deze verbondsmaaltijd met Zijn 
discipelen: Mattheüs 26:26-28, Lucas 22:14-20. Zie ook Johannes 6:53 en 56.
9. Planten van een Herdenkingsboom
Na het eten van de verbondsmaaltijd werd Jezus gekruisigd op een hout. (Galaten 3:13) 
En Hij liet Zijn bloed op het hout vloeien. Het kruis fungeert nu over de hele wereld als een 
herdenkingsteken van wat Jezus heeft gedaan!

 

Doe dit tot Mijn gedachtenis

Wanneer wij net als Abram vragen (Genesis 15:8): HERE, waaraan zal ik weten, dat U van mij houdt, 
dat U het goede met mij voorheeft, dat U mij gezond wilt en blij en gelukkig? (zie pag.1 begin)
Dan zegt God nu tegen ons: Denk aan wat Jezus heeft gedaan voor jou!
Vind je zekerheid in het nieuwe verbond!

Jezus zei: 'Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. 
Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis.(1 Cor 11:24-25. 24)
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