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Heeft u  ooit gehoord dat het kruis werd gepredikt als slecht nieuws? Het gebeurt. En ook 

veelvuldig! 

 

Ik kan me herinneren kerkelijke bijeenkomsten te hebben bezocht waar foto's van een 

bloederige man werden vertoond die zich voordeed als Jezus, met de bedoeling dat degenen 

die naar die foto’s keken zich schuldig zouden voelen over wat Christus namens ons geleden 

heeft. 

 

Dat was slecht! 
 

De uitleg van de pijn, het lijden, en de nagels die de Heer doorboorden waren ondraaglijk 

voor mijn ziel en werden allemaal gebruikt om de last te voelen van het afwijzen van 

Christus, dat hem naar het kruis bracht. 

 

Dat is het slechte nieuws van het kruis. 
 

Een uitnodiging om naar voren te komen wordt altijd gevolgd met het verzoek om "Jezus te 

ontvangen". (Het ontvangen van Jezus is niet het evangelie dat redt) Hij ging immers door 

zoveel lijden, waarom zou ik niet een "volgeling van Jezus" worden? 

 

Zou ik degene zijn die roept: "kruisig hem!”, Of zou ik samen met Maria aan de voet van het 

kruis in tranen zijn  omdat hij ter dood werd gebracht. 

 

Tranen van spijt en verdriet begeleiden altijd de prediking van het kruis als 

slecht nieuws. 
 

Het slechte nieuws van het kruis is niet een evangelieboodschap Het is een boodschap 

waardoor men zich schuldig voelt. (vergeet niet, Evangelie betekent goed nieuws). 

  

Het slechte nieuws van Jesaja 53 

 

Het slechte nieuws van het kruis is gemeengoed in kerken die weigeren om het woord der 

waarheid recht te snijden (2Tim.2:15). Waarom is dat zo? 

 

Buiten Paulus zijn brieven, Romeinen tot en met Filemon, (waar het goede nieuws van het 

kruis wordt gevonden) wordt het kruis vaak onderwezen als slecht nieuws. 

  

Jesaja 53 is één voorbeeld dat profeteert van een lijdende dienaar die onschuldig sterft als 

gevolg van de zonden van Israël. 

 

Hoe kan de dood van een onschuldig man, als gevolg van de zonden van anderen, goed 

nieuws zijn? 

 



Natuurlijk, Jesaja zegt dat God de lijdende dienaar beloont, maar wie zou dat niet doen? Hij 

was onschuldig! Hij verdient herstelbetalingen! 

 

Jesaja 53 is duidelijk een profetie van de dood van Christus, maar het bevat niet het goede 

nieuws van het kruis. Het bevat het slechte nieuws dat Christus stierf door de handen van 

Israël vanwege hun overtredingen. 

 

Het slechte en het goede nieuws van Petrus 

 

Petrus en de andere apostelen van Israël predikten het kruis ……. als slecht nieuws. 

 

“Hand.2:23: Dezen, door den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt 

gij genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood; 

 

“Hand.2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en 

Christus gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt. 

 

“Hand.3:13-15: 13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft 

Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor 

het aangezicht van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten. 14 Maar gij hebt 

den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een 

doodslager was, zou geschonken worden; 15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken 

God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. 

 

“Hand.5:30: De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij omgebracht hebt, 

hangende Hem aan het hout. 

 

Dit alles was bedoeld om de verantwoordelijkheid, voor de dood van Jezus, te leggen bij 

ongelovig Israël (Handelingen 5:28). Dit was slecht nieuws voor hen. 

 

Het goede nieuws dat Petrus predikte was dat Jezus de Christus en Koning was, dat hij was 

opgewekt, en dat hij zou terugkeren met zijn koninkrijk. 

 

Israël had een kans om te worden vergeven voor hun zonde, van het doden van Christus, als 

zij zich zouden bekeren (Handelingen 2:38, 3:17-21). 

 

Ze werden beschuldigd en belast met het kruis, en dat hadden ze moeten betreuren, en had 

hen moeten verplichten God om vergeving te vragen. Volgens de prediking van Petrus was 

het een vergissing dat zij de Heer gekruisigd hadden, maar God is bereid om hen te vergeven, 

en zo is het in veel christelijke kerken vandaag de dag. 

 

Waarom is de Heer gestorven? Want veel zogenaamde christenen, die het evangelie niet 

kennen, denken dat het een schande en een fout was dat hij stierf. 

 

 

                         De Verborgenheid van het Goede Nieuws. 
 

Het was nadat de Verborgenheid van het evangelie aan de apostel Paulus was geopenbaard 

dat de prediking van het kruis werd verkondigd als “goed nieuws”. 

 



“Gal.6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen 

Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. 

 

Het kruis zelf was niet langer een last, maar het middel waardoor alle mensen “uit genade en 

door het geloof” gered konden worden (1 Korintiërs 1:18; 1 Kor 1:21; Ef.2:8). 

 

Waarom was het nu ineens goed nieuws? Waarom veranderde het? Het was nog steeds een 

onschuldige man die stierf als gevolg van zonden. 

 

Eerst nu zou het kruis van Christus worden gepredikt als een middel tot redding. 

 

Het kruis was een middel om ons te scheiden van de wereld, en de wereld van ons (Galaten 

6:14). Door het kruis, kunnen wij worden gekruisigd en toch leven! 

 

“Gal.2:20: Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in 

mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft. 

 

Het goede nieuws van het kruis 

 

Waarom is het goed nieuws dat we gekruisigd kunnen worden met Christus? 

 

We zijn allemaal zondaars en verdienen de dood, door de evangelie prediking van het kruis 

rekent God ons als gestorven met Christus en vergeeft ons onze zonden als we ons vertrouwen 

stellen in het kruis van Christus als het goede nieuws. 

 

Nu, wat een glorieus iets is het dat Christus voor ons is gestorven! 

 

Het is niet langer de bron van schaamte of schuld, maar de schaamte en schuld wordt 

verwijderd. We worden als dood gerekend, en het lichaam van de zonde is vernietigd door het 

glorierijke goede nieuws van het kruis van Christus (Romeinen 6:1-5). 

 

Het kruis is niet langer een veroordeling, maar moet worden gepredikt als het middel om alle 

mensen te rechtvaardigen. Het is een betaling voor de zonde, een aanbod van substitutie, een 

toerekening van gerechtigheid door het geloof alleen (2 Korintiërs 5:21). 

 

Het is niet  dat Christus krijgt wat hij niet verdiende, het is nu wat Christus 

voor ons heeft gedaan wat wij niet verdienden! 
 

Het “recht snijden”  (2Tim.2:15) is van invloed op het feit hoe wij het kruis van Christus 

prediken.  

 

Niemand, vóór Paulus, wist van de Verborgenheid van het goede nieuws betreffende het kruis 

van Christus, en als wij van onszelf verbonds mensen maken met Jesaja 53 en Handelingen 2 

als voorbeeld, dan kunnen wij denken dat het kruis slecht nieuws is . 

 

Het slechte nieuws van het kruis werd vervangen door het goede nieuws van het kruis toen de 

Verborgenheid van Christus werd geopenbaard. Nu is het kruis goed nieuws voor iedereen, en 

het is een schande als een kerk het anders leert. 


