
 
 
De Kruisweg 
Rom.6:4    
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de 
doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens 
zouden wandelen. 
1Petr.2:9   
Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige 
natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die 
u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 
Hebr.8:1-5   
1  De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die 
gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 
2  de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here 
opgericht heeft, en niet een mens. 
3  Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die 
reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. 
4  Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier 
reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 
5  Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, 
blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. 
Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd 
op de berg. 
Hebr. 9:1-8 11,12  
1 Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom 
voor deze wereld. 
2  Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de 



toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; 
3  en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige der heiligen, 
4  met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud 
overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van 
Aaron, die gebloeid had, en de tafelen des verbonds; 
5  daarboven waren de cherubs der heerlijkheid, die het verzoendeksel 
overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. 
6  Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun 
diensten voortdurend in de voorste tent, 
7  maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, 
dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid 
bedreven. 
8 Daarmede gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet 
openlag, zolang de eerste tent nog bestond. 
11  Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goederen, die gekomen zijn, is 
door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet 
van deze schepping, 
12  en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed 
eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing 
verwierf. 
Hebr. 10:7, 10  
7 Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o 
God, te doen. 
10. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam 
van Jezus Christus. 
Gal.2:20   
Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is, niet meer mijn ik, maar Christus 
leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de 
Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft overgegeven. 
Gal.5:24    
Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en 
begeerten gekruisigd. 
Joh.10:7    
Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der 
schapen. 
Joh.8:12   
Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. 
Hebr.10:22   
laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, met 
een hart, dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad, en met een 
lichaam, dat gewassen is met zuiver water. 
1Petr.1:22   
Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot 
ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 
Ez.36:25   
Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en 
van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 
Joh.4:24   



God is geest en wie Hem aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid. 
Joh.6:35   
Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer 
hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 
1Kor.10:16b   
Is niet het brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus? 
Deut.10:1,2   
1 Toen zeide de Here tot mij: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste, klim tot Mij 
op de berg, en maak u een houten ark; 
2  dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, 
welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen. 
Ps.40:9  ik heb lust om uw wil te doen, mijn God, uw wet is in mijn binnenste. 
 
 


