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                                                   ROEMT U OOK IN HET KRUIS? 

                                                                Galaten 6:14 

 

Inhoud: 

--Het onbekende kruis. (deel 1 t/m 3). 

--Het kruis als slecht nieuws. 

--Niemand keek vooruit naar het kruis. 

Het is zeer belangrijk om te weten dat de twaalf Discipelen niets wisten van de dood van Jezus Christus 

en toen de Heer, na Zijn dood weer opstond geloofden ze dat, in eerste instantie, ook niet. Over het 

WAAROM van het kruis van Christus wisten ze NIETS! Israël heeft zijn Messias ter dood gebracht en 

dat kon hen aangerekend worden. Alleen de apostel Paulus heeft ons het WAAROM van het kruis 

bekend gemaakt. 

Opmerking: U kunt zelf de volgorde van de drie artikelen kiezen. Ik wens u de leiding van de Heilige 

Geest toe, die in de gelovigen woont. (1Tim. 1:14).  

Het is goed, als u deze artikelen leest, dat u eventuele vooroordelen en de traditionele leer even 

buitensluit. Het is aan te bevelen om het principe te volgen van de Bereërs uit Handelingen 17:11. Met 

andere woorden: Altijd zelf in de Bijbel nagaan of hetgeen u wordt verteld overeen komt met hetgeen 

in de Bijbel, het Woord van God, staat, maar dan wel volgens 2 Timotheüs 2:15! Het woord der 

waarheid “recht snijden”. 

 

                                                        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, 
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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. 

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 
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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 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:  
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“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 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”. 

 

                                               “Het Kruis als slecht nieuws’ 

                                               www. graceambassadors.com 

                                                     Door: Justin Johnson 

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. 
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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). 
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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. 
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                                         Niemand keek vooruit naar het kruis 

                                              www.graceambassadors.com 

                                                     Door: Justin Johnson 

Het lezen van een verhaal van achteren naar voren zou zeer verwarrend zijn. De personages lijken, als 

je leest vanaf het einde naar het begin, informatie af te leren. De ontknoping zou geheel verdwijnen 

als het verhaal wordt gelezen in omgekeerde volgorde en het ontrafelt dan in plaats van dat het dingen 

bijeen brengt. Zo is het ook onverstandig als mensen de Bijbel lezen van het einde naar het begin en 

dan leren dat iedereen in het Oude Testament uitkeek naar het kruis. Ze denken dat Abraham in 

Christus geloofde toen hij zijn zoon op het altaar offerde, of dat degenen die onder de wet van Mozes 

waren elke keer aan de toekomstige Christus dachten als ze een dierenoffer brachten. Maar dat is de 

Bijbel achterstevoren lezen, lezen van het einde terug naar het begin. 

Lees op de juiste wijze van het begin tot het einde, dan wordt duidelijk dat God zijn wil geleidelijk aan 

openbaart en dat niemand uitkeek naar het kruis voor redding omdat het verborgen was in God totdat 

het tijd was om het bekend te maken. Zagen ze er naar uit? 

Het is niet zo dat iedereen in het Oude Testament uitkeek naar het kruis omdat niemand er van wist. 

Ze kunnen niet uitzien naar iets dat ze niet wisten. 

Job stelde de vraag: 

“………………hoe zou de mens rechtvaardig zijn bij God?”. 

Hij wist niets over het kruis van Christus. Mozes wist niet eens de naam van God (Exodus 3:13). David 

wist dat God had hem vergeven, maar wist niet hoe, hij smeekte om Gods genade in plaats van te 

pleiten op het kruis (Psalm 51:1). Jesaja, Jeremia, Maleachi, en Daniël profeteerden allemaal van de 

komende Messias, maar geen van hen begreep wat de profetie bedoelde toen het sprak over het lijden 

van Christus. “1Petrus 1:10-11: 10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de 

profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied; 11 Onderzoekende, op welke of 

hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden, dat 

op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende. 

Het kruis komt niet voor in de bediening van Christus Johannes de Doper zijn vader, Zacharias, zei dat 

Christus zou komen om het volk te verlossen "uit de handen van onze vijanden" en noemt niet één 

keer het kruis (Lukas 1:71-74). 

Toen Johannes de Doper Jezus identificeerde als het Lam van God, was dat na de waterdoop van de 

Heer voor de vergeving van zonden, Christus had zelf geen zonden. Wat een vreemd gezegde als 

Johannes de Doper werkelijk bedoelde wat hij zei: "Hier is de man die gaat sterven!" In plaats van goed 

nieuws, zou dat verschrikkelijk nieuws zijn! 

Petrus nam het aan als slecht nieuws toen Jezus hem ronduit zei dat Hij zou sterven. De eerste keer 

dat Jezus zijn dood aankondigde was dat, in Mattheüs 16:21, alleen aan zijn discipelen. Petrus verwierp 

de pessimistische voorspelling van de Heer en vertelt Hem dat hij niet zal sterven en hij zegt: “…dit zal 

U geenszins geschieden” (Mattheüs 16:22). 

Petrus keek niet uit naar het kruis, hij probeerde het te voorkomen! Als Petrus uitzag naar het kruis 

zou hij zich dan niet hebben moeten verheugen in het kruis zoals Paulus dat deed? 

http://www.graceambassadors.com/
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“Galaten 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 is duidelijk dat Petrus, noch iemand van de twaalf discipelen, begreep wat Christus bedoelde toen 

hij persoonlijk tot hen sprak over zijn dood (Markus 9:32; Lukas 18:34). 

“Lukas 9:45: Maar zij verstonden dit woord niet, en het was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet 

begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te vragen”. 

Lees niet terug van het einde naar het begin! 

Als we de Bijbel lezen van het begin tot het einde, en niet van het einde naar het begin, wordt duidelijk 

dat niemand vóór het kruis uitzag naar het kruis. We kunnen niet in het Oude Testament lezen wat 

nog niet was geopenbaard. 

God heeft in het geheim in redding voorzien voor alle mensen van alle tijden door het kruis, maar de 

verborgenheid van het kruis werd geheim gehouden van voor het begin der wereld. Dit is precies wat 

we lezen in de brieven van Paulus aan wie de prediking van de verborgenheid van het kruis van Christus 

werd geopenbaard. 

“Rom.16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus 

Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest”. 

Dat ze het kruis echt nodig hadden is duidelijk, en nu de verborgenheid van het evangelie is 

geopenbaard, kunnen we zien dat God de voorbereiding van het kruis in typen en schaduwen aan heeft 

gegeven in het Oude Testament, maar niemand die toen leefde begreep het of keek uit naar het kruis. 

De mannen van het geloof in het Oude Testament hoopten op hun redding van God door Zijn 

barmhartigheid, maar ze konden niet het goede nieuws zien van het kruis van Christus. Het is pas na 

de openbaring van de verborgenheid dat we nu weten wat er verborgen was in God sinds de wereld 

begon en we kijken nu terug om te zien hoe God zondaren kon rechtvaardigen. 


