
Palmpasen..het begin van het nieuwe leven..  
Hebreeën 10: 19-22 Serie: Het nieuwe leven Deel 1 

Palmpasen 

De belofte: Zacharia 9: 9-17: Juich, 
Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit 
van vreugde! Je koning is in 
aantocht, bekleed met gerechtigheid 
en zege. Nederig komt hij aanrijden 
op een ezel, op een hengstveulen, 
het jong van een ezelin.Op die dag 
zal God, de HEER, zijn volk als een 
kudde in veiligheid brengen. Als 
edelstenen in een kroon zullen ze 
fonkelen op zijn land.17: Wat 
schitterend! Wat mooi! Jonge 
mannen en vrouwen bloeien op.  
 
Hosanna: Psalm 118; 25: HEER, 
geef ons de overwinning, HEER, 
geef ons voorspoed.Help, red me… 
 
Wat Jezus zelf zegt: Johannes 12: 
23 en 24: Jezus zei: ‘De ure is 
gekomen dat de Mensenzoon tot 
majesteit wordt verheven. Johannes 
12: 31 en 32: Nu wordt het oordeel 
over deze wereld geveld, nu zal de 
heerser van deze wereld 
uitgebannen worden. Wanneer ik 
van de aarde omhooggeheven word, 
zal ik iedereen naar mij toe halen.  
 
Eindelijk zal helder gaan worden wie 
Jezus werkelijk is. Als we de 
waarheid van het kruis gaan kennen 
worden we naar Jezus toe 
getrokken.  
  

Jezus emotie: Lukas 19: 41 en 42: 
Toen hij Jeruzalem voor zich zag 
liggen, begon hij te huilen over het 
lot van de stad. Hij zei: ‘Had ook jij 
op deze dag maar geweten wat 
vrede kan brengen! Maar dat blijft 
voor je verborgen, ook nu. 
 
Passie voor God en toch verloren:  
Romeinen 10: 1-4: Broeders en 
zusters, ik wens uit de grond van 
mijn hart en bid tot God dat de joden 
zullen worden gered. Ik kan van hen 
getuigen dat ze God vol toewijding 
dienen, maar het ontbreekt hun 
aan inzicht.  Omdat ze Gods 
gerechtigheid niet kennen, proberen 
ze hun eigen gerechtigheid te laten 
gelden en verlaten ze zich niet op 
Gods vrijspraak. De wet vindt zijn 
doel in Christus (Christus is het 
einde van de wet 1951 NBG), zodat 
iedereen die gelooft rechtvaardig zal 
worden verklaard. 
 

Het nieuwe leven 

Onze tekst zegt dat Jezus een weg 
naar nieuw leven heeft gebaand. En 
in de komende weken willen we 
bespreken hoe dat nieuwe leven in 
ons komt. Het gaat over de basics. 
Veel angst, onzekerheid, moeite met 
het geloof heeft te maken met het 
vergeten van de basics.  
Het nieuwe leven is dat er iets 
gesloopt  moet worden en iets 

opgebouwd,  afsterven van de oude 
en opstaan van de nieuwe mens…  
 

Principe 1 

Het 1e principe…De aanvaarding 
van de waarheid.  
De waarheid is dat de weg naar God 
open is. Je schuld is betaald. Je bent 
gered. De zonde is vergeven. Dat is 
het hart van het evangelie. 1 Petrus 
3:18: Christus stierf voor onze 
zonden, om u bij God te brengen. Ef. 
2: 3: Door Christus hebben we weer 
toegang tot de vader. Alles in deze 
verzen is geschreven om ons te 
helpen om God te naderen, door ons 
kennis te geven.  
 

De waarheid bevrijdt 

Die waarheid in deze tekst maakt 
dingen kapot. Er wordt iets in jou 
afgebroken, van je oude mens en er 
komt daadwerkelijk iets nieuws in 
jou. Zonder schroom… Dat was nu 
precies wat de zonde bracht. 
Schaamte, Adam en Eva die zich 
verborgen voor God. Kom zegt 
God…. Met een oprecht hart… 
Eindelijk durf je eerlijk te zijn naar 
God, omdat het kan…. Er is al 
betaald. Vast geloof… Nergens 
anders dan door het kruis van Jezus 
wordt helderder dat God voor je is en 
hoe groot zijn liefde is voor jou…  

Onzekerheid ‘houd God wel van 
mij?’zorgt ervoor dat wij ons tot 
ander dingen wenden en van andere 
dingen goede maken. Gereinigd 
hart…. Vuil hart wat niet geraakt kan 
worden door liefde en niet kan 
liefhebben en dat ervoor zorgt dat 
niet liefde maar zelfliefde vooraan 
staat. Jezus breekt dat hart in 
duizend stukjes. Hij geeft je een 
nieuw kloppend hart. Geraakt door 
zijn liefde. Bevrijd geweten…Jouw 
geweten dat je steeds maar weer 
aanklaagt en zwart maakt. Dat jou 
gevangen houdt. Of je geweten dat 
niet getraind is. Jezus traint dat 
geweten. Jezus zorgt ervoor dat je 
geweten niet meer tegen je werkt 
maar voor je werkt. Gewassen 
lichaam…. 
  

Hier begint het nieuwe 
leven 

….Nader tot God. Bidt…Psalm 16: 
11: U wijst mij de weg naar het 
leven: Overvloedige vreugde in uw 
nabijheid, voor altijd een plek aan uw 
zijde.  
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