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Meer dan rijkdom, meer dan macht 
meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
meer dan wijsheid die deze wereld kent 
is het waard te weten wie U bent. 

 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,       
meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
als een roos geplukt en weggegooid 
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit. 

 

 

Vaccin versus Bloed 
 

Het virus 
We zijn nog niet van het Corona virus af. Inte-
gendeel, het lijkt erop dat we in een aanko-
mende 2e golf zijn beland. Hoewel er door som-
migen luchtig over wordt gedacht, is het voor 
de meeste mensen nu wel duidelijk dat het niet 
om een ‘griepje’ gaat. Het is een grillig virus, 
waarbij het verloop niet van te voren voorspel-
baar is. Het kan bij een verkoudheid blijven, 
maar evengoed kan het gepaard gaan met 
hoge koorts en benauwdheid en legio andere 
klachten, tot aan opname op de I.C. en zelfs de 
dood toe. En de herstelperiode is in de meeste 
gevallen erg lang met vaak blijvende gevolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het middel 
Maar er is hoop. Er wordt hard gewerkt aan een 
middel in de vorm van een vaccin. Dat moet de 
oplossing worden. Met een vaccin alleen is be-
scherming tegen Covid-19 gewaarborgd, zo wil 
men ons doen geloven. Het is door de Neder-
landse overheid massaal besteld en straks in 
ruime mate voorhanden. Maar dat het straks op 
voorraad ligt is niet genoeg. Het zal moeten 
worden toegediend en dat op vrijwillige basis. 
Het is nodig dat men doordrongen en overtuigd 
is, dat het vaccin nodig is om geen Corona te 
krijgen. Daarna moet men daadwerkelijk naar 
de arts toe, die het vaccin zal toedienen. De 
mouw moet omhoog en de arm stilgehouden. 
Dan volgt de pijnlijke naald waardoor de be-
schermende vloeistof uiteindelijk in het lichaam 
terecht komt en zijn werk kan doen. 
  
 

  

 

 

Bloed 
 

 



 
Het Virus 
Bij het Corona virus is het de vraag of men er 
erg ziek van wordt, en als dat zo is, is de kans 
nog klein dat het de dood tot gevolg heeft. Maar 
wij mensen hebben allen een ander Virus, dat 
vroeg of laat honderd procent dodelijk is. Dat is 
het Virus van de zonde. Ons verdorven hart 
waardoor we geneigd zijn kwaad te doen, te 
denken of te spreken. En ook al schijnt het in 
onze ogen goed en toegestaan te zijn, dan nog 
kan het in Gods ogen totaal verkeerd zijn. Aan 
wat God vraagt (God liefhebben boven alles en 
onze medemens als onszelf) kunnen wij onmo-
gelijk voldoen. Echter God eist niets minder 
dan volmaaktheid, omdat Hij Adam en Eva 
goed en volmaakt heeft geschapen. Daarom 
wacht ons de eeuwige ondergang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het Middel 
Maar er is hoop. En dit is, in tegenstelling tot 
het Corona-vaccin, een zekere hoop. Er is ge-
werkt aan een Middel door God zelf en het is in 
ruime mate beschikbaar: Het Bloed van Jezus 
Christus, Gods Zoon! Jezus werd Mens en 
heeft in Zijn Mens-zijn volmaakt aan Gods eis 
voldaan. Daarnaast heeft Hij Zich als een Offer 
gegeven om voor onze schuld en zonden ver-
zoening te doen. Hij heeft ons leven over ge-
daan en onze straf gedragen. Nu is er volledige 
vrijspraak mogelijk van al onze zonden en te-
korten en kunnen wij eeuwig leven ontvangen. 
Maar dat het er is, is niet genoeg. Het bloed van 
Jezus moet ons als het ware worden toege-
diend. Hoe? Allereerst moeten we ervan over-
tuigd zijn en erkennen en belijden dat wij zon-
der dat bloed ten dode opgeschreven zijn. 
Daarna moeten wij daadwerkelijk in het gebed 
naar God toe, Die ons dat bloed kan toedienen. 
Onze ‘mouw’ moet omhoog. We kunnen ons 
voor God niet beter voordoen dan we zijn. Al 
onze verkeerde gedachten, woorden en daden 
moeten we voor God neerleggen. Onze hand 
ophouden als een bedelaar en stil zijn. Dan 
volgt geen pijnlijke prik, geen gevoelige klap, 
maar de ontfermende Hand van God, Die ons 
‘stempelt’ met het bloed van Jezus, Zijn Zoon. 
Daardoor mogen we vrede met God in ons hart 
ontvangen, heeft het zonde-virus zijn kracht 
verloren en is de dood geen dood meer, maar 
een doorgang tot het eeuwige leven. Eerst al-
leen met onze ziel, maar aan het einde van de 
tijd weer compleet met ziel en lichaam. Kom 
dan naar de Arts en neem het Bloed, voordat 
het Virus u fataal wordt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bloed aan de deurpost 

 

In de nacht, toen ‘t volk van Israel 

uit het diensthuis werd gevoerd, 

lag een knaapje ziek terneder, 

‘t hoofd bewonden, ‘t hart ontroerd. 

 

Naast zijn bedsteê zat zijn vader, 

diep bewogen .., ‘t was zijn zoon. 

‘t Was zijn oudste, die daar neerlag. 

Vaders trots en moeders kroon! 

 

Hete koortsgloed gloeit door d’ ad’ren; 

en de koorts steeg altijd weer, 

en al zwakker werd de lijder, 

haast was er geen hope meer.     
Lees en bekijk meer 

https://www.youtube.com/watch?v=XTZpLLsMXCM


 

Belofte van vergeving en nieuw leven 
 

voor de jeugd 
 

 
 
Het volk Israël reist door de woestijn. Jarenlang werkten ze als slaven in Egypte. Maar God 
heeft hen bevrijd! Ze zijn op reis naar het beloofde land Kanaän. Elke dag merkt het volk hoe 
goed God voor hen zorgt. Hij geeft hen brood en water. Hij beschermt hen als ze aangevallen 
worden door vijanden. Maar het volk is vaak ontevreden. Ze vertrouwen God niet. Ook nu zijn 
de mensen boos op God. De reis duurt te lang en ze vinden het eten niet meer lekker. ‘Au!’ 
roept opeens een man. Hij is gebeten door een giftige slang. Overal zijn slangen. God straft 
het volk. Door het gif van de slangen sterven de mensen. ‘Mozes!’ roepen ze. ‘Bid tot God! We 
hebben het verkeerd gedaan!’. ‘Maak een slang van koper’, zegt God tegen Mozes, ‘en zet die 
op een stok.’ Als de mensen naar de slang kijken, worden ze beter. Wat is God goed voor het 
volk.  
 
Zo goed is God ook voor jou. Alle ontevredenheid en alle keren dat je God niet vertrouwde, 
kan en wil God vergeven. Omdat Jezus de straf daarvoor wilde dragen aan het kruis. Wie op 
Hem vertrouwt en in Hem gelooft, krijgt vergeving en een nieuw leven! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

Lied 

 Beluisteren:   

 

Sinners were crying, lost on their way. 

Souls were dying, trying to find escape. 

The price of redemption was blood sacrifice. 

So on Calvary's altar, Jesus died. 

 

And only the Blood, only the Blood 

Can save the sinner's soul and set him free. 

No other power can bring hope to man. 

Only the Blood, the Blood of the Lamb. 

 

I deserve judgment for the crime of sin. 

God gave His son and judgment began. 

A hammer and three nails 

Beat out mercies sound. 

So I could go free as the blood flowed down 

 

Only the blood, only the blood 

Can save the sinner's soul and set him free 

No other power can bring hope to man 

Only the Blood, the Blood of the Lamb. 

 

No other power, can bring hope to man 

Only the Blood, the Blood of the Lamb. 

 

Tekst en muziek: Del Way 

 
 

Vakantie Bijbel Club
                   Voor in de agenda 

Wanneer:  woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 oktober  

   (in de herfstvakantie) 

Voor:   kinderen van de basisschool 

Thema:  ‘Overwinnaar’.  

   (God is de sterkste en machtigste, de Held die overwint) 

Bijzonderheden: Speciaal jongerenprogramma en op vrijdagavond een sing-inn. 

Vrijwilligers:  We kunnen nog veel hulp gebruiken bij allerlei activiteiten,  

   zoals werken met kinderen, muziek maken, pannenkoeken  

   bakken, de tent opzetten en nog meer. Helpt u/help jij mee?  

   Neem contact op met Corine Klijn, tel.nr.: 06-20756504 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lw6iVOPFnjY&list=RDlw6iVOPFnjY&start_radio=1

