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Efeze 6: 10-14
10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en
in de sterkte van Zijn macht. 11 Bekleed u met de hele
wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden
tegen de listige verleidingen van de duivel. 12 Want wij
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen
de overheden, tegen de machten, tegen de
wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk,
tegen de geestelijke machten van het kwaad in de
hemelse gewesten. Neem daarom de hele
wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt
bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te
hebben, stand kunt houden. 14 Houd dan stand, uw
middel omgord met de waarheid, en bekleed met het
borstharnas van de gerechtigheid

Hebr. 9:11-15
11 Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester
van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de
meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die
niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze
schepping is. 12 Hij is niet door bloed van bokken en
kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor
altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor
een eeuwige verlossing teweeggebracht. 13 Want als
het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge
koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot
reinheid van het vlees,

Hebr. 9:11-15
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! 15 En daarom is Hij de
Middelaar van het nieuwe verbond, opdat, nu de dood
heeft plaatsgevonden tot verzoening van de
overtredingen die er onder het eerste verbond waren,
de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis
ontvangen.

Hebr. 10: 10-18
10 Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer
van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd
gebracht. 11 En iedere priester stond wel dagelijks te
dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de
zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, 12 maar
deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de
zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de
rechterhand van God. 13 Verder wacht Hij op het
tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn
voeten gemaakt worden.

Hebr. 10: 10-18
14 Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd
worden, tot in eeuwigheid volmaakt. 15 En de Heilige
Geest getuigt het ons ook. 16 Want na eerst gezegd te
hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die
dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in
hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven,
17 en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik
beslist niet meer denken. 18 Waar er nu vergeving voor
is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Hebreeën
(Vers (9:12) Jezus is … “Hij is niet door bloed van bokken en
kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd
binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige
verlossing teweeggebracht.”
(Vers 9:28): “zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de
zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder
zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid”
(Vers 10:10): “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer
van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.”
1 Petrus 3:18 (HSV): “Want ook Christus heeft eenmaal voor de
zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in
het vlees, maar levend gemaakt door de Geest.”

.
Rom. 6: 16: “Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter
beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van
wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf
van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid?”
Johannes 10:10: “De dief (satan) komt alleen maar om
te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik
(Jezus) ben gekomen, opdat zij leven hebben en
overvloed hebben.”

Mattheus 26:26-28
“En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het
gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen
en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook
de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die,
en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het
bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten
wordt tot vergeving van zonden.”

