
Aanbidding met het Woord 

Openbaring 1:5b 
… de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen 

heeft in Zijn bloed…  

Jezus: Vorst van de koningen van de aarde 

• Koning der koningen 

Exodus 19:5,6 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult 

u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een 

koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. 

Psalm 89:28 Ja, Ík zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de 

aarde.  

Jesaja 55:4 Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de volken. 

Openbaring 11:15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die 

zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal 

Koning zijn in alle eeuwigheid. 

Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de 

kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze 

broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.  

Johannes 18:37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik 

een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de 

waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. 

Filippenzen 2:9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken 

boven alle naam, 

Psalm 2:2 De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en 

tegen Zijn Gezalfde: 

Openbaring 6:15-17 En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de 

machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. 

En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die 

op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie 

kan dan staande blijven? 

 

  



Openbaring 1:5b 
… de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen 

heeft in Zijn bloed…  

Jezus: Die ons heeft liefgehad… 

• Agape / Cheset 

• Verbondsliefde 

Hooglied 1:2-5 Laat Hij mij kussen met de kussen van Zijn mond, want Uw uitnemende liefde is beter dan 

wijn. Uw zalfoliën zijn heerlijk van geur, Uw Naam is een uitgegoten zalfolie. Daarom hebben de meisjes 

U lief. Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkamers. 

Laten wij ons verheugen en ons in U verblijden,  laten wij Uw uitnemende liefde in herinnering roepen 

meer dan de wijn. Met recht hebben zij U lief. Donker van huid ben ik, maar bekoorlijk, dochters van 

Jeruzalem, als de tenten van Kedar, als de tentkleden van Salomo. 

Johannes 13:1 En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit 

deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad 

had, liefgehad tot het einde. 

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 

Efeze 5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich 

voor haar heeft overgegeven,  

Openbaring 3:19 Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u. 

1 Johannes 4:7-10 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, 

is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde 

van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij 

zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft 

liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 

1 Johannes 3:1 Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God 

worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. 

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor 

zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en 

Zichzelf voor mij heeft overgegeven. 

Jeremia 31:3 Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, 

daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid. 

  



Openbaring 1:5b 
… de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen 

heeft in Zijn bloed…  

Jezus: Die ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed 

• Gewassen of vrijgezet  

o (verschild 1 letter in Grieks en is afhankelijk van welke manuscript je gebruikt voor de 

vertaling) 

o Vrijgezet van de straf op de zonde 

• Zonde: doel missen 

Leviticus 17:11 Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar 

gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven 

verzoening bewerkt. 

Zacharia 13:1 Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners 

van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. 

1 Johannes 1:7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met 

elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.  

1 Johannes 5:6 Hij is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus; niet door het water alleen, 

maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 

1 Johannes 5:8 En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie 

zijn tot één. 

Openbaring 7:14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de 

grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit 

gemaakt in het bloed van het Lam. 

1 Petrus 1:18,19 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent 

van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van 

Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. 

Hebreeën 9:14 hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf 

smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te 

dienen! 

Ezechiël 36:25,26 Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van 

al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw 

binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 

Handelingen 22:16 En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder 

aanroeping van de Naam van de Heere. 


