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                             HET “ONBEKENDE” KRUIS 
 

                                                         Deel 1 

 

Veel mensen zijn hogelijk verbaasd als je hun de waarheid laat zien aangaande de aardse 

bediening van Christus. Hetgeen hen het meeste verbaasd is, dat, en het grootste deel van de 

hedendaagse religie neemt dat ook aan, toen Jezus Christus ten tonele kwam, iedereen 

automatisch wist dat Hij naar het kruis zou gaan om voor de zonden van de mensen te sterven.   

 

Op de één of andere manier nemen de mensen aan dat dat de evangelie boodschap is van 

Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes. Het is voor veel  mensen een grote verrassing om er 

achter te komen, dat Christus zou sterven voor de zonden van de mensen, totaal onbekend was 

gedurende de aardse bediening van Jezus Christus. 

 

Om dat aan te tonen zullen we naar een aantal verzen kijken. Bijvoorbeeld: in Mattheüs 16 

waren Petrus en de andere apostelen reeds drie jaar bezig om het evangelie van het koninkrijk 

te prediken.  

Een korte tijd voordat Christus gevangen werd genomen en gekruisigd, verteld Hij de 

twaalven dat er iets stond te gebeuren 

 

“Matth.16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan 

naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en 

gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden”. 

 

Bedenk dat Petrus en de andere apostelen de opdracht hadden gekregen om uit te gaan en het 

evangelie van het Koninkrijk te prediken. De Heer had hun macht gegeven om ziekten te 

genezen, doden op te wekken, melaatsen te reinigen en duivelen uit te werpen. En dat hadden 

ze gedaan. Let nu op het gedrag van Petrus toen de Heer hem vertelde van zijn aanstaande 

dood: 

 

“Matth.16:22: En Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, 

zeggende: Heere, wees U genadig! dit zal U geenszins geschieden”. 

 

Het is dus duidelijk dat Petrus op dat moment niet geloofde dat Christus zou sterven voor zijn, 

de uwe, en voor de zonden van iedereen. Hij wist daar helemaal niets van. Een paralelle 

passage kunnen we vinden in Lukas 18:31-34: 

 

31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het 

zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten. 

 

32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk 

behandeld worden, en bespogen worden. 

 

33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij 

wederopstaan. 

 

34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij 

verstonden niet, hetgeen gezegd werd. 
Opmerking: Zie ook Johannes 20:9.   
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Lukas schrijft drie keer dat ze het niet verstonden. Wat betekent dat dan? 

Heel eenvoudig dat de prediking en de leer van het evangelie van het Koninkrijk, in Mattheüs, 

Markus, Lukas en Johannes, NIET het evangelie is waardoor wij heden ten dage gered 

kunnen worden. Het evangelie van onze redding is niet in Mattheüs, Markus, Lukas of 

Johannes, maar het evangelie waardoor u en ik vandaag de dag gered worden was een 

VERBORGENHEID die aan de apostel Paulus is geopenbaard. De opgestane Heer 

openbaarde aan Paulus dat Christus stierf voor onze zonden, is begraven en ten derde dage 

weer is opgestaan voor onze rechtvaardigmaking.  

Zie 1Kor.15:1-4 en Rom.4:25. 

 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 

 

15:2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u 

verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 

 

15:3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus 

gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 

 

15:4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 

 

“Rom.4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze 

rechtvaardigmaking. 

 

Aldus kan het evangelie van onze behoudenis (redding) gevonden worden in hetgeen aan 

Paulus is geopenbaard door de opgestane Heer en opgeschreven is in de brieven Romeinen tot 

en met Filémon, de dertien boeken die door Paulus zijn geschreven. 

 

                                         HET “ONBEKENDE” KRUIS 

 

                                                           Deel 2 

 

In deel 1 van “het onbekende kruis” leerden we, van Matth.16:21-22 en van Lukas 18:31-34 

dat Petrus, Jacobus en Johannes voor alreeds drie jaren het evangelie van het Koninkrijk 

predikten,  de zieken genazen, doden opwekten , melaatsen reinigden en duivels uitwierpen, 

maar helemaal niets wisten betreffende het kruis van Christus.  

 

Wetende dat Jezus van Nazareth de Zoon van David was, de erfgenaam van de troon van 

David, de Koning van Israël, en dat de boodschap die werd gepredikt het evangelie van het 

Koninkrijk was en dat “het koninkrijk der hemelen nabij is gekomen”, geloofden ze dat 

Christus op dat ogenblijk was gekomen om het beloofde en lang verwachte Koninkrijk op 

te richten.  Ze geloofden dat hij op het punt stond het koninkrijk voor Israël te herstellen. 
Maar toen Christus werd gevangen genomen en gedood werd aan een Romeins kruis was het 

alsof al hun hoop verdwenen was. Dit is niet hetgeen wat aan de meesten geleerd wordt in de 

hedendaagse religie, maar zoals u kunt zien in uw Bijbel, zijn dit de feiten. 

 

Maar nu werd Christus gekruisigd. Ze wisten niet waarom. Hij werd begraven en drie dagen 

en drie nachten later stond hij op uit de dood. Maar wat denkt u dat ze deden? Ze geloofden 

het niet. Dit is zowaar een enorme schok voor sommige mensen omdat hun, hun gehele 

leven, totaal iets anders is geleerd in de fundamentalistische , confessionele en religieuze 
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systemen. Maar laat ons naar de feiten kijken, en laten we gewoon onze Bijbel geloven. 

Waarom? Omdat we willen weten ‘wat het evangelie is’ en ‘waar in de Bijbel’ het evangelie 

van onze behoudenis (redding) is te vinden. 

 

Vroeg in de morgen op de eerste dag der week, nadat Christus uit de doden was opgestaan, 

waren er veel vrouwen bij betrokken, en vindt er veel activiteit plaats. Maar alle activiteit, van 

alle vrouwen, voert terug naar de apostelen. Hier zijn ze: 

 

“Lukas 24:10: En deze waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van 

Jakobus, en de andere met haar, die dit tot de apostelen zeiden”. 

 

“Lukas 24:11: En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar 
niet”. 

 

ijdel geklap?  Ze geloofden de vrouwen niet? Dat is een bizarre houding voor iemand die  

gelooft in het feit dat Christus stierf voor zijn zonden, vindt u ook niet?  

 

“Markus 16:12: En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, 

daar zij wandelden, en in het veld gingen”. 

 

“Markus 16:13 Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij 

geloofden ook die niet”. 
 

                                              HET “ONBEKENDE” KRUIS 

 

                                                                Deel 3 

 

In deel 2 van “het onbekende kruis” hebben we gezien dat Petrus en de anderen alreeds drie 

jaren het evangelie van het Koninkrijk predikten.  Ze genazen de zieken, wekten doden op, 

reinigden melaatsen en wierpen duivels uit. Met andere woorden dit waren de tekenen die 

geprofeteerd waren. Messiaanse tekenen. Denk er aan dat, toen Johannes de Doper gevangen 

werd gezet hij discipelen naar Jezus zond om, voor hem, aan Jezus te vragen:  

 

“Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?”  (Lukas 7:19). 

 

Het antwoord van de Heer is: 

 

“Lukas 7:22: En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes 

weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de 

kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt 

worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt”. 

 

Alle discipelen geloofden dat Jezus de beloofde Messias was, de erfgenaam van de troon van 

David, de Koning van Israël. Maar even voor zijn dood vertelde Hij hen dat hij gekruisigd zou 

worden, begraven en opstaan uit de doden. Ze geloofden het niet. Petrus zei: “Heere, wees U 

genadig! dit zal U geenszins geschieden Matth.16:22b”.  

En in de hof trok hij het zwaard en begon te vechten. Hij sneed een man zijn oor af. Hij liet 

zijn Koning niet vermoorden. Maar het gebeurde toch en ze wisten niet waarom. Drie dagen 

en drie nachten later, stond Hij op uit de doden…..en ze geloofden het niet! Ze geloofden het 
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nog steeds niet en twijfelden totdat de Heer hun begon te verschijnen en dat gedurende veertig 

dagen bleef doen. Nu komen we tot het eerste gedeelte van het boek Handelingen. 

 

“Hand.1:2: Tot op den dag, in welken Hij opgenomen is, nadat Hij door den Heiligen Geest 

aan de apostelen, die Hij uitverkoren had, bevelen had gegeven”.  

 

Kijk nu wat er gebeurt op de Olijfberg op de dag dat de Heer ten hemel vaart: 

 

“Hand.1:6: Zij dan, die samengekomen waren, vraagden Hem, zeggende: Heere, zult Gij in 

dezen tijd aan Israel het Koninkrijk wederoprichten?”. 

 

U ziet dat ze het meeste bezorgd waren over de wederoprichting van het Koninkrijk voor 

Israël, niet dat Christus stierf voor hun zonden. Het feit dat Christus stierf voor ONZE zonden 

was op dat moment niet bekend bij Petrus en de andere apostelen. De waarheid van het kruis 

en het WAAROM van het kruis was een speciale openbaring aan Paulus, en dat gebeurde veel 

later in Handelingen negen. Het was dus Paulus die predikte dat Christus stierf voor onze 

zonden, volgens 1Kor.15:1-4.  

 

“1Kor.15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik (Paulus) maak u bekend het Evangelie, dat ik u 

verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; 2 Door hetwelk 

gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; 

tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, 

hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften”. 

 

Laat Paulus u dan zelf vertellen waar hij zijn evangelie vandaan kreeg: 

 

“Galaten 1:11: Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk 

van mij verkondigd is, niet is naar den mens”. 

 

“Galaten 1:12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch 

geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus”. 
 

 

Vertaler: L. H. Meijer. 

 

E-mail: l.h.meyer@ziggo.nl 

 

 


