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Opdrachtenblad Dagboek Geestelijk herstel Dag 20                               

Reiniging en herstel door Jezus Christus 

Voor de uitgebreide tekst met afbeeldingen, liederen kun je op internet intoetsen bij 

Google zoeken op: Geestelijk herstel Dag 20 

Je moet voor geestelijk herstel gelovig op Jezus zien, zoals de door slangen gebeten 

Israëlieten moesten zien op de koperen slang in de woestijn (Zie: Num.21:8-9 en 

Joh.3:14). De koperen slang in de woestijn werd opgeheven voor al de gebeten 

Israëlieten, die het dodelijk gif in hun lichaam hadden. Dit ziet op het gif van de 

zonde, waar we allemaal mee te maken hebben. Je kunt het ook vergelijken met een 

besmettelijke virus. Hoe kun je zo’n gevaarlijke ziekteverwekker bestrijden?  

Gelukkig is er voor ons een oplossing gekomen. Een mens kan door de genade van 

God worden vernieuwd. Dat kan door het offer van Jezus aan het kruis. Als we 

gelovige op Hem zien, gaan we uit Hem leven. Het bloed van Jezus reinigt ons dan 

van de zonde. Zijn bloed doet meer dan antistof bij een virus (zie Opwekking 315). 

Opdrachten voor in de discussiegroepjes 
Samen lezen: Numeri 21:4-9 en Johannes 3:14-16.  

1. Wat valt je op in deze teksten? 

2. Waarom straft(e) God de zonde zo zwaar bij de Israëlieten in de woestijn?  

3. Waarom lijkt het gif van een slang op het gif van de zonde? 

4. Vergelijk de zonde eens met een besmettelijke virus: Hoe kom je eraan, wat doet 

het met je, en hoe kom je er vanaf? 

5. Praat samen eens over het plaatje en de tekst er onder. Wat denk je ervan? 

 

 

We lezen in Romeinen 6:23: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de 

genadegift van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.’ 
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6. Wat betekent het voor jou dat God Zijn eigen Zoon heeft gestraft aan het kruis?  

Wat laat Hij ons daarin zien? 

7. Hoe kom je te weten dat jouw zonden vergeven zijn? Wat moet je daarvoor doen? 

8a. Lees samen het lied ‘Heer, ik kom tot U’ uit Opwekking 125. 

 

Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. 

Vergeef mijn zonden nu, en reinig mijn hart. 

Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet, 

nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 

 

Zie mij voor U staan, zondig en onrein. 

O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 

Jezus op uw woord, vestig ik mijn hoop. 

U leeft en U verhoort mijn bede tot U. 

 

8b. Welke zinnen uit dit lied spreken je aan? Waarom? 

8c. Welk gedeelte uit dit lied heb je zelf ervaren?  

 

Samen lezen 1 Johannes 1:1-10 en 2:1-2. 

9. Waarom is het dan nodig om de zonde aan het licht te brengen en te belijden? 

10. Hoe zie je voor jezelf Opwekking 315? (Zie de vetgedrukte tekst hieronder.) 

11. Wat doet het bloed van Jezus meer dan antistof tegen gif of tegen een virus? 

 

Heer, Uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. 

Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat U bracht. 

En U wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. 

Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 

 

Als we vergeving en reiniging hebben ontvangen, kunnen we weer tot het doel komen 

waar God ons wil hebben (Zie Opwekking 126). Hij wil dat we toegewijd aan Hem 

leven, in liefde en geloof. Dat we Jezus volgen in het licht. 

 

12. Waardoor kun je in het licht blijven wandelen, achter Jezus aan? Lees hierbij 

samen 1 Johannes 1:6-7 en Johannes 8:12. Betrek deze teksten bij je antwoord. 

 

Eindigen in de groepjes met onderling gebed. Je kunt daarbij Opwekking 125 

weer betrekken. Belijd je zonden, neem er innerlijk afstand van, kom ermee tot Jezus, 

en verwacht verhoring en vergeving. 
 


