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Gods Geest Werkt!
verder na 15 mei. Jesaja 53:5Bronwater

We hebben in ons leven allemaal
wel wonden opgelopen, die nu

ons doen en laten beheersen. Pijnlijke
en angstige ervaringen, conflicten,
harde kritiek, het oefent allemaal
invloed uit op ons leven. Het goede
nieuws van het evangelie is: dat Jezus
Christus onze wonden kan en wil gene-
zen. Daarvoor is nodig dat we onze
wonden herkennen en erkennen én
dat we de ogen van ons hart vol ver-
wachting richten op Jezus, onze
gewonde Heelmeester. Hij is al onze
verheerlijking meer dan waard: ‘Het
Lam, dat geslacht is, is waardig te ont-
vangen de eer en de heerlijkheid en de
lof’ (Opb. 5:12). 

Gewond
Het is buitengwoon bijzonder om te
zien hoe God al 700 jaar van tevoren zo
duidelijk heeft geopenbaard, aan de
profeet Jesaja, wat de weg van zijn
Knecht zou zijn! Die weg zou staan in
het teken van veel verwondingen: ver-
achting, verlating, ziekte, smarten, sla-
gen, doorboring, verbrijzeling, straf,
striemen.
In de christelijke traditie wordt wel
aandacht gegeven aan ‘de vijf wonden
van Jezus’: aan zijn handen en voeten
en in zijn zijde. Ook kan worden
gedacht aan de doornenkroon: de
doornen werden met stokslagen in zijn
schedel gedreven. Als er iemand was
die dit lijden niet verdiend had, dan
was het wel Jezus, de Zoon van God.
Wij eren Hem als we zijn wonden
nooit vergeten of veronachtzamen. Zo
heeft God het bedoeld en gewild: ‘Het
behaagde de HERE hem te verbrijzelen’
(Jes. 53:10). Ook in het verheerlijkte
lichaam van Christus zijn de wonden
nog zichtbaar (Joh. 20:27). Daarom
staat er in de Nederlandse Geloofsbelij-
denis artikel 21 ook: ‘Wij vinden al
onze troost in zijn wonden’.

Heelmeester
De gewonde Zoon van God ként dus
onze wonden. Sterker nog: zijn won-
den zijn vele malen dieper dan de
onze, want Hij droeg de zonden en de
wonden van heel de wereld! Hij deed
het plaatsvervangend: voor ons dus.
Jezus heeft onze plaats ingenomen en
kent van binnenuit onze zonden,

teleurstellingen, gekwetstheid, bitter-
heid, minderwaardigheidsgevoelens
en pijn. Zó kan Hij ons genezen. Jezus
Christus is onze gewonde Heelmeester.
Dat is het hart van het evangelie: zijn
striemen zijn onze genezing, zijn ein-
de aan het kruis is onze nieuwe begin,
zijn dood is ons leven. Laat dat diep tot
u doordringen. Wéét het niet alleen
(‘natuurlijk weet ik wel dat Christus
voor mijn zonden aan het kruis is
gestorven’) maar laat het in je hart lan-
den, laat het je hart verwonden. Want
alleen zo zal je leven genezen.

In de praktijk
Het aanbidden van Jezus’ wonden kan
ons leven veranderen, omdat we Hem
zo leren kennen als onze Heelmeester.
1. Een gedachte: als je Christus vindt
en volgt moet je niet denken dat er in
je leven geen wonden meer zullen zijn
(1 Petrus 2:21-24).
2. Een gebed: ‘Here Jezus, U kent mijn
wonden. Help me om alleen daarvan al
de helende kracht te ontdekken.’

3. Een geloofsovertuiging: er is geen
krachtiger geneesmiddel in deze
wereld dan Gods genade!
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Willen we werkelijk 
genezend werkzaam zijn

doordat we elkaar aan 
God in Christus herinneren,

dan moeten we daarvoor 
de zin van Christus zelf

hebben. Daarvoor is het
gebed onmisbaar. 

-Henri Nouwen-

IJsbrekers
• Wanneer heb je voor het laatst ‘au!!’

geroepen?
• Voor wie bid jij om genezing?

Bijbellezen
• Exodus 15:22-27
• Jesaja 53
• 1 Petrus 2:21-24

Gespekspunten
• Had je al wel eens eerder zo nadruk-

kelijk stil gestaan bij de genezende
kracht van Gods genade?

• Geloof je dat Jezus jouw pijnlijke 
herinneringen kan genezen?

• Hoe vaak aanbid je de wonden van
Jezus?

• Hoe zou genezende genade kunnen
bijdragen aan de geestelijke groei
van de gemeente?

• Wat betekent het om je identiteit te
zoeken in Christus?

Gebedspunten
• Prijs God om de oceaan van liefde die

er is in zijn Vaderhart.
• Vraag om kracht om Jezus te volgen,

ook als dat verwondingen met zich
mee brengt.

• Bid om vervulling met de Geest.

God is more interested in your character than 
your comfort, and He's more concerned 

about your holiness than your happiness.  
-Rick Warren-  

Handreiking voor een gespreksgroep


