
WAAROM 
MOEST JEZUS 
STERVEN?

Zou Jezus niet veel meer  
 bereikt hebben als Hij  
 een lang en gelukkig 

leven had gekend? Hoeveel 
mensen had Hij niet kunnen 
genezen, hoeveel onderwijs had 
Hij niet kunnen geven, hoeveel 
problemen had Hij niet kunnen 
oplossen? Waarom was Hij zo 
geobsedeerd door het sterven? 
Waarom verdedigde Hij zich in 
de rechtszaal niet omwille van 
zijn familie, zijn volgelingen en 
iedereen die Hem bewonderde?

In dit boekje, dat 
samengesteld is door diverse 
schrijvers, kijken we naar de 
redenen die de bijbel geeft over 
de vraag waarom Jezus zijn eigen 
dood plande en liet gebeuren.
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HET KRUIS ALS 
SYMBOOL

Hoe zou er gereageerd  
 worden wanneer een  
 fundamentalistische 

religieuze groepering de 
elektrische stoel als haar 
symbool zou nemen? 
Hoe zou het zijn om een 
kopie van de elektrische 
stoel als teken boven hun 
ontmoetingsplaatsen te zien, 
of als versiering aan een 
ketting om hun hals?

Toch is dat het waarop 
het kruis neerkomt. Het 
kruis was een instrument om 
mensen ter dood te brengen. 
Door middel van kruisiging 
straften de Romeinen hun 
ergste misdadigers. Het was 
afschuwelijk—veel erger dan 
de kogel of de strop.

Hoe komen christenen er 
dan toe om dit instrument van 
publieke marteling en spot 
zo’n belangrijke plek te geven? 
Vanwaar deze obsessie met 
dit symbool van de dood? 
Beseffen ze wel wat ze doen?

Op die laatste vraag 
lijkt het antwoord in veel 
gevallen ‘nee’ te moeten zijn. 
Zelfs christenen realiseren 
zich vaak niet wat het 
kruis impliceert. Het wordt 
door zo veel mensen als 
geloofssieraad, als symbool 

Het kruis wordt door 
zo veel mensen als 

versiering gebruikt, dat 
er weinig meer over is 
van z’n oorspronkelijke 

afschuwelijke 
betekenis.

van hoop en liefde, of zelfs 
als geluksamulet of puur als 
versiering gebruikt, dat er 
niet veel meer over is van de 
oorspronkelijke betekenis of 
afschrikwekkende karakter. 
In feite is het is zo’n algemeen 
teken geworden, dat iedereen, 
van toegewijde volgelingen 
van Christus tot atheïsten, het 
om z’n nek draagt.
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DE OPVATTINGEN 
OVER HET KRUIS

W at vinden de  
 mensen dan 
van het kruis? Of 

preciezer gezegd, wat denken 
ze dat het kruis over Jezus 
zegt? Dat is het toch waar 
het symbool vandaan komt, 
en waar de echte discussie 
begint? Waarom moest 
zo’n mooi leven tot zo’n 
afschuwelijk einde komen? 
Waar dacht Hij aan? Waar 
zouden wij op onze beurt 
aan moeten denken? Hier 
volgen een paar verklaringen 
die men voor de dood van 
Christus geeft.

‘Het is een voorbeeld 
van geweldloosheid.’ 
Sommige mensen zijn van 
mening dat Jezus, toen Hij 
aan kruis stierf, het ultieme 
voorbeeld gaf van hoe je in 
een vijandige, gewelddadige 
wereld moet leven. Ze menen 
dat zijn dood ons laat zien 
hoe we op een succesvolle 

manier moeten leven door zo 
sterk te zijn dat we anderen 
hun gang laten gaan.

‘Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet 

wat ze doen.’  
Jezus, aan het kruis

‘Het betekent wat je 
maar wilt.’ Mensen die dit 
vinden geloven in feite niet 
dat Christus ook maar iets 
bereikte toen Hij aan het kruis 
stierf. Maar omdat het zo 
sterk een onderdeel van ons 
onderbewuste is geworden, 
kan het voor vele verschillende 
dingen symbool staan.

‘Het heeft geen echte 
betekenis.’ Sommige mensen 
menen dat de betekenis van 
Christus gelegen is in zijn 
leven—en niet in zijn dood. 
Zij geloven dat Hij gekomen 
was om op aarde een foutloos 
leven te leiden, zodat wij 
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kunnen zien wie God is. Maar 
dat was het enige waarvoor 
God Hem naar de aarde 
gestuurd had. Zijn dood had 
dus niets te maken met zijn 
missie op aarde, zeggen zij.

Sommige mensen 
geloven dat Jezus’ 
missie op aarde 

afgelopen was toen 
Hij aan het kruis 
genageld werd.

‘Het staat voor 
mislukking.’ Zij die dit 
denken, beweren dat Jezus 
een nobel en universeel plan 
voor de wereld had, maar 
dat Hij stierf voordat Hij 
het had kunnen realiseren. 
Zijn missie eindigde toen Hij 
door de Romeinse soldaten 
als een gewone misdadiger 
aan het kruis gespijkerd 
werd. Toen Christus stierf, zo 
menen zij, betekende het dat 
Hij mislukt was.

DE ERGERNIS 
VAN HET KRUIS

Sommige mensen zien  
 zo veel goeds in het  
 kruis, dat ze vergeten 

dat het een afschuwelijk 
instrument was waaraan 
mensen ter dood werden 
gebracht. Anderen ergeren zich 
juist zo aan het kruis, dat ze de 
waarde ervan niet inzien.

De apostel Paulus zei al 
dat dit zo zou zijn. In een 
brief aan de christenen in 
Korinte schreef hij: 

‘Wij verkondigen een 
gekruisigde Christus, voor 
Joden aanstootgevend en 
voor heidenen dwaas.’ 
(1 Kor. 1:23)
Het feit dat de apostelen 

beweerden dat Jezus de 
langverwachte Messias 
was, was voor Joden vrijwel 
onverteerbaar. Het was 
ondenkbaar dat de Messias 
aan een kruis zou sterven—
zeker omdat het Oude 
Testament zegt dat iedereen 
die aan een boom sterft, 
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door God vervloekt is (Deut. 
21:23). Voor hen betekende 
het kruis een enorme ergernis.

‘De boodschap 
van het kruis is 

dwaasheid voor wie 
verloren gaan.’ 1 
Korintiërs 1:18

Ook voor de heidenen 
was het kruis ergerlijk. In 
hun ogen was het maar dom. 
Zij meenden dat ze met hun 
logische denken en hun goede 
manier van leven de goden 
tevreden konden stellen. Zij 
zagen geen enkele reden om 
te geloven in de zinloze dood 
van een onbekende man uit 
een uithoek van de wereld.

En hoe zit het met de 
mensen in onze tijd? Betekent 
het kruis nog steeds een 
ergernis? Struikelen de 
mensen nog steeds over de 
eenvoud van de boodschap 
van het kruis? 

Als hun filosofische  •
uitgangspunt geen 
rekening houdt met de 
werkelijkheid van de zonde 
en de noodzaak van een 
verlosser: ja!
Als ze denken door goed te  •
leven Gods goedkeuring te 
verkrijgen: ja!
Als ze verwachten zijn  •
gunst te ontvangen dankzij 
hun nationale erfenis of hun 
afkomst: ja!
Als ze denken dat God te  •
liefdevol is om de mensen 
voor hun slechte daden te 
straffen: ja!
De boodschap van het 

kruis, de ‘elektrische stoel’ 
van het jaar nul, zal hen zeker 
ergeren.

Wat we goed moeten 
beseffen, is echter dat het kruis 
niet enkel iets is waar moeilijk 
mee te leven is. Het is ook 
datgene dat het leven mogelijk 
maakt. In feite betekende het 
kruis de oplossing van het 
grootste dilemma dat er ooit 
geweest is.
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HET DILEMMA 
VAN HET KRUIS

Er zijn twee grote  
 dilemma’s die het  
 kruis oplost—een 

vanuit het perspectief van 
God, en een ander vanuit dat 
van de mens. Een dilemma 
dat iedere ouder begrijpt, is 
dat je een kind niet op een 
pijnlijke manier wilt straffen 
wanneer het ongehoorzaam 
is, terwijl je tegelijkertijd 
beseft dat je zijn gedrag ook 
niet zomaar door de vingers 
kunt zien of doen alsof er 
niets gebeurd is.

Wat doe je dan? Je 
houdt zielsveel van je kind. 
Maar het is ook duidelijk 
ongehoorzaam geweest, en 
nu liegt het zelfs tegen je 
om te laten geloven dat er 
niets aan de hand is. Zeker, 
je houdt van hem. Maar je 
weet ook dat je dit probleem 
niet zomaar aan de kant kunt 
schuiven. Het moet gestraft 
worden—en jij bent degene 
die dat moet doen.

De situatie waarin we door 
onze zonde beland zijn is nog 
oneindig veel ingewikkelder. 
Maar er zijn wel degelijk 
parallellen. Omdat God 
heilig is, kan Hij onze zonde 
niet zomaar naast zich 
neerleggen. Maar omdat Hij 
een liefdevolle God is, wil Hij 
ons niet zonder meer geven 
wat we eigenlijk verdienen.

Een ander voorbeeld kan 
ons helpen om het dilemma 
vanuit menselijk perspectief 
te begrijpen. Stel je voor dat 
een groep mensen in de val 
zit op het dak van een hoog 
flatgebouw dat in brand staat. 
De enige uitweg is om naar 
het dak van een aangrenzend 
gebouw te springen—zo’n 
10 meter verderop! In een 
wanhopige poging hun leven 
te redden, beginnen de mensen 
de onmogelijke sprong te 
wagen. De een springt verder 
dan de ander, maar allemaal 
vallen ze te pletter.

Zo is het ook met de 
hulpeloze toestand waarin 
de mens voor God verkeert. 
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Onze zonde is de oorzaak 
van een scheiding tussen 
onszelf en de heilige God, 
die wijzelf onmogelijk 
kunnen overbruggen. We 
zijn absoluut niet in staat om 
onszelf te redden. De liefde 
van God heeft echter een 
uitweg gevonden: het kruis 
van Christus.

We kunnen dit dilemma 
met het volgende diagram 
weergeven:

De noodzaak van de boom 
op Golgotha is terug te voeren 
op een andere boom, van 
veel langer geleden. Al onze 
problemen zijn begonnen toen 
onze eerste voorouders bewust 
ongehoorzaam waren en van 
de boom van goed en kwaad 
aten. God had gezegd dat 

Adam en zijn vrouw zouden 
sterven als ze van de vruchten 
van die boom aten. En dat is 
wat er gebeurde. Vanaf dat 
moment was er geen mens die 
waarmaakte waarvoor hij

Onze zonde is de 
oorzaak van een 
scheiding tussen 

onszelf en de heilige 
God, die wijzelf 

onmogelijk kunnen 
overbruggen.

geschapen was. Vanaf dat 
moment werden de kinderen 
van Adam lichamelijk levend 
maar geestelijk dood geboren. 
Niet alleen de paradijstuin 
ging verloren, maar ook de 
onschuld waarmee de mens 
geschapen was.

In ieder kind dat sindsdien 
geboren is, kunnen we zien 
dat we de onschuld kwijt 
zijn. Terwijl hij oorspronkelijk 
geschapen was om met God te 

GOD LiefdevolHeilig

MENS HulpeloosZondig
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wandelen, heeft de mens een 
natuur geërfd die maakt dat hij 
God vergeet, zijn medemens 
haat en zichzelf te gronde richt. 
David, de koning van Israël, 
schreef hierover: ‘Ik was al 
schuldig toen ik werd geboren, 
al zondig toen mijn moeder mij 
ontving.’ (Psalm 51:7) 

Met geen mogelijkheid 
kunnen we door 
zelfverbetering 
of goede daden 

terugwinnen wat we in 
Adam kwijtgeraakt zijn.

De apostel Paulus schreef: 
‘Door één mens is de zonde 
in de wereld gekomen en door 
de zonde de dood (…)’ (Rom. 
5:12), en: ‘Het loon van de 
zonde is de dood’ (6:23). In 
een andere brief zei hij ‘Zoals 
wij door Adam allemaal 
sterven (…)’ (1 Kor. 15:22).

Dat is de toestand waarin 
wij ons bevinden. Toen 

Adam de weg van de slang 
ging volgen, schaadde hij 
niet alleen zichzelf. Toen hij 
in opstandigheid tegen zijn 
Maker van die boom at, waren 
de geestelijke en lichamelijke 
dood voor alle mensen het 
gevolg. En zo zijn ook wij daarin 
terechtgekomen. Als bewijs 
daarvan hebben we allemaal 
tegen God gezondigd bij de eerste 
gelegenheid die we hadden.

Bovendien is er niets dat 
we kunnen doen om onszelf te 
helpen. Met geen mogelijkheid 
kunnen we door zelfverbetering 
of goede daden terugwinnen 
wat we in Adam kwijtgeraakt 
zijn. De profeet Jesaja heeft 
dit heel scherp gezien, toen hij 
zei dat er niemand is die God 
zoekt (Jes. 64:5-6). Jaren later 
verwoordde de apostel Paulus 
datzelfde besef (Ef. 2:8-9). Zijn 
woorden herinneren ons eraan 
dat niemand van ons zichzelf 
kan redden door zich aan zijn 
eigen haren uit het moeras  
te trekken.

Dit is geen goed nieuws. 
Maar de bijbel, het meest 
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betrouwbare boek dat er 
bestaat, maakt er aanspraak 
op de waarheid te spreken. 
We zijn geestelijk dood 
wanneer we in deze wereld 
geboren worden. Bij onze 
geboorte zijn we los van God. 
We worden geboren in een 
wereld van lichamelijke en 
geestelijke dood, en tenzij er 
iets aan gedaan wordt, zullen 
we ons hele leven slijten in 
opstand tegen God. Tenzij er 
iets aan gedaan wordt, zijn 
we op weg naar het oordeel 
van God—de tweede dood, 
het eeuwige vuur dat bestemd 
is voor de duivel en al zijn 
trawanten.

En alsof dat nog niet 
genoeg is, zegt de bijbel ook 
dat er helemaal niets is dat we 
kunnen doen om te verdienen 
dat we gered worden. We 
hebben hulp nodig, zoveel 
is wel duidelijk. We moeten 
gered worden. We moeten 
bevrijd worden uit onze 
schuld en slavernij—voordat 
het voor eeuwig te laat is.

DE OPLOSSING 
VAN HET KRUIS

Toen Adam en Eva 
zondigden, had 
God hen ter plekke 

kunnen doden. Het zou 
rechtvaardig zijn geweest 
als Hij dat gedaan had, 
want zijn heiligheid eist dat 
ongehoorzaamheid met de 
dood gestraft wordt.

God heeft een 
manier gevonden 
om de vreselijke 

schade die de mens 
bij die eerste boom 
veroorzaakt heeft, 

teniet te doen.

En toch, omdat God 
liefde is, heeft Hij onze 
eerste voorouders niet direct 
gedood. In plaats daarvan 
zocht Hij hen op, zorgde Hij 
voor kleren van dierenhuiden 
en gaf Hij hen een geweldige 
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belofte (Gen. 3:15). Op dat 
moment kondigde God het 
goede nieuws al aan. Jawel, 
het goede nieuws houdt in 
dat God zelf het dilemma 
oplost—zijn heiligheid  
wordt in evenwicht  
gehouden door zijn liefde! 
De liefde heeft een manier 
gevonden om het op te 
lossen. De liefde heeft een 
andere boom gevonden: 
het kruis (Rom. 5:6) In zijn 
wijsheid heeft God een 
manier gevonden om de 
vreselijke schade die de 
mens bij die eerste boom 
veroorzaakt heeft, teniet  
te doen.

De boom in de tuin van 
Eden heeft nu plaatsgemaakt 
voor het kruis. En aan die 

boom van de vernedering 
heeft het goede het kwade 
overwonnen. Genade 
heeft het gewonnen van 
gerechtigheid. De redding 
werd voltooid. De missie 
werd volbracht. Het dilemma 
was opgelost.

DE PRINCIPES 
VAN HET KRUIS

Hoe heeft God dat voor  
 elkaar gekregen?  
 Wat zag Hij toch in 

die vreselijke executieboom? 
Wat gebeurde er, toen zijn 
enige en geliefde Zoon 
bloedde, streed, uitriep ‘het is 
volbracht’, en de geest gaf?

Laten we kijken naar 
twee principes waardoor het 
dilemma, veroorzaakt door 
onze zonde en hulpeloosheid 
en Gods heiligheid en liefde, 
opgelost werd: (1) het 
principe van het afdoende 
offer, en (2) het principe 
van de noodzakelijke 
plaatsvervanging.

CHRISTUS

GOD LiefdevolHeilig

MENS HulpeloosZondig
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PRINCIPE I:  
Het kruis voorzag in een 
afdoend offer.

Zonder offerdood kan er geen 
vergeving zijn (Heb. 9:22). 
Door zijn dood aan het kruis, 
bood Jezus Christus God een 
afdoend offer aan om voor de 
zonde van de hele mensheid 
te betalen. De dierenoffers 
uit de dagen van het Oude 
Testament konden daar bij 
lange na niet aan voldoen, 
want ze namen de zonde in 
feite niet weg.

De oudtestamentische 
offers moesten iedere dag 
gebracht worden. Dier na dier 
werd naar het altaar gebracht 
en geslacht. Elke nieuwe dag 
was er een nieuwe ronde van 
offers nodig. De schrijver van 

Hebreeën merkt hierover op: 
‘Bloed van stieren en bokken 
kan mensen onmogelijk van 
hun zonden bevrijden’  
(Heb. 10:4).

Bovendien waren deze 
offers alleen voor zonden 
die onopzettelijk of uit 
onwetendheid werden 
verricht, of dankzij de 
menselijke zwakheid (Lev. 
4:2-7). In de tijd van het 
Oude Testament was er 
geen offer mogelijk voor een 
vooropgezette, weloverwogen 
zonde. Daarom bracht David 
geen offer, toen hij berouw 
had over zijn dubbele zonde 
van overspel met Batseba en 
de moord op Uria. Daarvoor 
in de plaats kwam hij met een 
‘gebroken en verbrijzeld hart’ 
voor God om vergeving te 
vragen (Psalm 51:18-19).

Door zijn dood aan het 
kruis heeft de Heer Jezus eens 
en voor al een offer voor onze 
zonde gebracht (Heb. 10:12). 
Hij was het complete en 
volmaakte offer. Het voldeed 
aan iedere eis van een heilige 

CHRISTUSOffer

GOD LiefdevolHeilig

MENS HulpeloosZondig

Offer
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God en brengt verlossing 
voor iedereen die in Christus 
vertrouwt.

‘Hij heeft zich bij de 
voltooiing van de tijden 
eenmaal geopenbaard, 
om met zijn offer de 
zonde teniet te doen.’ 

Hebreeën 9:26

Er zijn verschillende 
redenen waarom het offer van 
Christus afdoende was:

Hij ging deel uitmaken  •
van het menselijk ras. 
Hij kon echt als onze 
vertegenwoordiger 
optreden (iets waartoe 
geen engel in staat was) 
omdat Hij de menselijke 
natuur op zich nam.
Hij had een leven zonder  •
zonde. Toen Hij met 
lichamelijke, geestelijke 
en psychische verleiding 
te maken kreeg, zondigde 
Jezus niet (Heb. 4:15). Toen 

Hij stierf, was het dus als 
volmaakt mens. Omdat Hij 
zelf niet gezondigd heeft, kon 
Hij voor onze zonden sterven.
Hij bleef God. •  Hoewel 
Christus volledig mens 
werd, behield Hij ook zijn 
volledige goddelijkheid. 
Hij was niet half God 
en half mens; Hij was 
volledig God en volledig 
mens. Door zijn goedheid 
kreeg zijn offer een 
oneindige waarde, zodat 
het afdoende was om 
voor de zonde van de hele 
mensheid te betalen.

PRINCIPE II:  
Het kruis voorzag 
in een noodzakelijke 
plaatsvervanging.

CHRISTUSPlaatsvervanging 

GOD LiefdevolHeilig

MENS HulpeloosZondig

Plaatsvervanging 
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Toen Jezus zijn volgelingen 
vertelde dat Hij zijn leven zou 
geven ‘als losgeld voor velen’ 
(Marcus 10:45) dacht Hij aan 
plaatsvervanging.

Misschien begrepen ze 
het op het moment waarop 
Hij dit zei nog niet, maar 
zijn discipelen zouden al 
snel leren dat Christus van 
plan was om zijn leven 
te geven in ruil voor hun 
wettige vrijspraak van zonde 
en schuld. Aan het kruis 
zou Christus in hun plaats 
sterven—en ook in onze 
plaats. Op Golgotha stierf 
Hij de dood die wij allemaal 
hadden moeten sterven, 
en nam Hij de straf die wij 
verdiend hadden op zich. 
‘Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon 
heeft gegeven’ (Joh. 3:16). 
Vanwege onze hulpeloosheid 
stuurde God uit liefde zijn 
Zoon als plaatsvervanger 
voor ons. Hij ruilde zijn eigen 
leven in voor het onze, door 
te sterven opdat wij zouden 
leven (Jes. 53:5-6; Rom. 5:8; 

1 Kor. 15:3; 2 Kor. 5:21; 1 
Pet. 2:24; 3:18).

Toen Jezus zei dat Hij 
gekomen was om zijn leven 
als losprijs voor velen 
te geven, beseften zijn 
toehoorders waarschijnlijk 
wel dat Hij hierbij dacht 
aan het joodse offersysteem. 
Van kinds af aan hadden zij 
gezien dat schapen of ossen 
of tortelduiven naar het altaar 
gebracht werden om geofferd 
te worden. Ze wisten dat de 
dood van het dier te maken 
had met hun zonden. Als 
ze toekeken hoe de priester 
zijn hand op de kop van 
het dier legde, realiseerden 
zij zich dat dit een teken 
was voor de overdracht van 
schuld van de zondaar op 
het dier. Als ze daarna zagen 
hoe het dier gedood werd 
en het bloed rond het altaar 
gesprenkeld werd, begrepen 
ze dat dit bloed op de een of 
andere manier stond voor het 
wegnemen van hun schuld.

Hetzelfde principe van 
plaatsvervanging werd later 

DS_WhyDie_DU.indd   13 25/09/2009   11:47:08

braziloffice
This 1 needs to be in other line with Pet.
1 Pet. 2:24...



14

vervuld in degene van wie 
Johannes de Doper zei: 
‘Daar is het lam van God, 
dat de zonde van de wereld 
wegneemt’ (Joh. 1:29).

‘Christus is eenmaal 
geofferd om de zonden 
van velen te dragen.’ 

Hebreeën 9:28

Een mooie illustratie 
van dit principe is een 
verhaal uit de Amerikaanse 
geschiedenis. Bij een 
Indianenstam werden er 
steeds weer kippen gestolen. 
Het stamhoofd verklaarde dat 
de overtreder, als hij gesnapt 
werd, tien zweepslagen 
zou krijgen. Toen het stelen 
maar doorging, verhoogde 
hij de straf naar twintig 
zweepslagen. De kippen 
bleven één voor één 
verdwijnen. Nu was hij zo 
boos dat het hoofd de straf 
verhoogde naar honderd 

zweepslagen—wat neerkwam 
op een doodvonnis.

De dief werd uiteindelijk 
gepakt. Het hoofd stond 
echter voor een vreselijk 
dilemma. De dief was zijn 
eigen moeder!

Toen de dag kwam 
waarop de straf uitgevoerd 
zou worden, kwam de hele 
stam bijeen. Zou de liefde 
van het hoofd sterker zijn 
dan zijn rechtvaardigheid? 
De mensen hielden hun adem 
in toen hij het bevel gaf dat 
zijn moeder aan de geselpaal 
vastgebonden moest worden. 
Het hoofd deed zijn hemd 
uit, en zijn indrukwekkende 
figuur werd zichtbaar. Maar 
in plaats van hem op te 
heffen om de eerste slag uit te 
delen, gaf hij de zweep aan 
een sterke, jonge krijger die 
naast hem stond.

Langzaam liep het hoofd 
naar zijn moeder en sloeg 
zijn enorme armen om haar 
heen. Zijn lichaam omgaf het 
hare volledig. Toen gaf hij 
de jonge krijger het bevel om 
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hem de honderd zweepslagen 
te geven. 

Dat is het wat Jezus voor 
ons gedaan heeft. Uit liefde 
nam Hij onze plek in en stierf 
in onze plaats. Hij overwon 
ons onvermogen om onszelf 
te redden door de prijs voor 
onze zonden te betalen. In 
het voorbeeld dat we zojuist 
aanhaalden werd het leven 
van de moeder verlengd door 
de plaatsvervangende liefde 
van haar zoon; voor ons is 
het eeuwige leven gekocht 
door het plaatsvervangende 
sterven van Christus. Het 
sterven van Christus had 
dus een gigantische waarde, 
omdat het de kloof tussen 
God en de mens overbrugde. 
Kijk nog maar eens naar wat 
er gebeurde.

De toestand van de 
mens: Veroordeeld als hij 
was door de zonde van Adam 
en die van hemzelf, en niet 
in staat om ook maar iets te 
doen om zichzelf te redden, 
wachtte de mens niets anders 
dan de doodstraf.

Gods positie: God kon 
vanwege zijn eigen heiligheid 
niet anders dan het kwaad 
straffen. Als Hij dat niet deed, 
zou Hij afbreuk doen aan zijn 
eigen karakter. Maar omdat 
Hij ook liefde is, verlangde 
Hij ernaar om de mens van 
dit doodvonnis te redden.

De oplossing: Christus, 
Gods Zoon, werd mens, 
had een zondeloos leven, 
en stierf toen omwille van 
ons. Het offer van zijn 
plaatsvervangende sterven 
maakte de weg vrij voor onze 
verlossing.

Bekijk het complete 
diagram nog eens. Het laat 
duidelijk zien hoe de dood 
van Christus het dilemma 
oploste.

HulpeloosZondig

CHRISTUSOffer
Plaatsvervanging 

GOD

MENS

Offer
Plaatsvervanging 

LiefdevolHeilig
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DE GEVOLGEN 
VAN HET KRUIS

De dood van Jezus zo’n  
 2000 jaar geleden 
was maar niet een 

heroïsche daad, die sprak tot de 
verbeelding van een groepje 
religieuze idealisten. Het was 
ook geen teken van zwakte.

Als we onze verlossing 
zelf konden verdienen, 

zou Christus nooit 
gestorven zijn om ons 

die te geven.

Het was een liefdevolle, 
moedige, de dood trotserende 
reddingsoperatie. Het gevolg 
ervan is dat iemand die op 
Jezus Christus vertrouwt in een 
nieuwe relatie tot God komt te 
staan. Hij komt in een andere 
relatie tot zijn eigen zonde te 
staan. En hij krijgt een andere 
toekomst, zowel voor dit leven 
als voor het toekomstige.

Deze verandering is te 
omschrijven aan de hand van 
vier fundamentele begrippen 
die iets laten zien van de 
gevolgen van wat Christus 
voor ons deed. Dit is wat we 
krijgen als we het offer van 
het plaatsvervangende sterven 
van Christus aanvaarden.

1. VERZOENING:  
We kennen vrede met God. 
Toen Jezus Christus aan het 
kruis stierf, maakte Hij de 
weg vrij, zodat we met God 
verzoend zouden worden, en 
dat de gemeenschap met Hem 
hersteld zou worden door het 
geloof in Christus. Vijandschap 
wordt veranderd in 
vriendschap, vervreemding in 
zoonschap, afwijzing in geloof, 
en haat in liefde vanwege het 
offer van Christus aan het kruis 
(Rom. 5:1,10; 2 Kor. 5:18-20; 
Ef. 2:16; Kol. 1:20-22).

2. RECHTVAARDIGING: 
We worden rechtvaardig 
verklaard voor God. Toen 
Jezus Christus stierf, nam Hij 

DS_WhyDie_DU.indd   16 25/09/2009   11:47:08

braziloffice
No space before (no indent)
Use the same side of the title on page 11.

braziloffice
Gill Sans 11pt

braziloffice
No space before (no indent)
Use the same side of the title on page 11.

braziloffice
Gill Sans 11pt



17

onze straf op zich. Daardoor 
worden onze zonden ons niet 
meer aangerekend wanneer we 
in Hem geloven (Rom. 3:24; 
4:5; 5:1,9; 8:30-31; Tit. 3:4-7).

3. VERLOSSING: 
We worden vrijgekocht 
van onze zonde en 
veroordeling. De dood van 
Christus betekent ook dat 
we uit onze slavernij aan de 
zonde en de Satan vrijgekocht 
zijn. De losprijs voor onze 
zonde is geheel en al betaald 
(Mat. 20:28; Rom. 3:24; 1 
Kor. 1:30; Gal. 3:13; 4:4-5; 
Ef. 1:7; Kol. 1:14; Tit. 2:14; 
Heb. 9:12; 1 Pet. 1:18-19).

4. ONTKOMEN AAN DE 
TOORN VAN GOD: 
Onze zonden zijn verzoend. 
Dit is mogelijk omdat 
er omwille van ons een 
aanvaardbaar offer gebracht is. 
Dat offer is gebracht om Gods 
toorn te stillen, zodat we weer 
in zijn gunst komen (Rom. 3:25; 
Heb. 2:17; 1 Joh. 2:2; 4:10).

DE IRONIE VAN 
HET KRUIS

De ironie van dit alles  
  is dat zoiets lelijks  
 als het kruis—iets 

dat zo weerzinwekkend is 
dat het maakt dat mensen 
de beste persoon die ooit 
geleefd heeft afwijzen—in 
feite onze enige hoop op 
redding uit onze geestelijke 
hulpeloosheid is. Dat is het 
wat de bijbel zegt. En dat is 
het wat Christus bevestigde 
toen Hij als overwinnaar uit 
de dood opstond.

Het kruis was geen 
vergissing. Het betekende 
niet het nare einde van een 
mooi leven. De ironie van 
het kruis houdt in dat (1) het 
het geweldigste voorbeeld 
van Gods liefde is, en (2) dat 
Christus door te sterven ons 
ook liet zien hoe we moeten 
leven. We bekijken deze twee 
punten nog apart.

DS_WhyDie_DU.indd   17 25/09/2009   11:47:09

braziloffice
Idem page 16

braziloffice

braziloffice
The "1" need to be on next line with "Kor."



18

DE DOOD VAN 
CHRISTUS LIET 
GODS LIEFDE ZIEN
De geweldige waarheid 
van de bekendste en meest 
geliefde bijbeltekst houdt in 
dat het kruis een bewijs van 
Gods liefde vormde: 

‘Want God had de 
wereld zo lief dat hij 
zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen 
die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar 
eeuwig leven heeft.’ 
(Johannes 3:16)
Een parallelle tekst zegt 

het zo: ‘Wat liefde is, hebben 
we geleerd van Hem die zijn 
leven voor ons gegeven heeft.’ 
(1 Johannes 3:16)

Sommige mensen zoeken 
Gods liefde in de natuur. 
Daar zullen ze het echter niet 
gegarandeerd vinden, want 
de geschapen wereld geeft 
een dubbele boodschap af. 
Soms lijkt hij ons te vertellen 
dat God geweldig liefdevol 
is. De warmte van de zon, 
een zachte regen, bloemen 

die bloeien in de velden, 
de liefdevolle zorg van een 
koe voor haar kalf, dat zijn 
allemaal dingen die lijkt te 
zeggen: ‘God is liefde.’

Op andere momenten 
geeft de natuur echter 
precies de tegenovergestelde 
boodschap af. De zon en 
de droogte maken de grond 
hard en onproductief. Een 
dodelijke tsunami kan je 
zomaar zonder waarschuwing 
overvallen. Een nest jonge 
konijntjes kan gedood 
worden door een kat die 
door de nacht zwerft of door 
een jakhals op zoek naar 
voedsel. Of een vulkaan die 
tot uitbarsting komt, kan 
hele dorpen wegvagen en 
honderden mensen doden en 
duizenden dakloos maken. 
Nee, de liefde van God is niet 
altijd zichtbaar in de natuur.

En ook blijkt Gods 
liefde niet zonder meer 
uit de geschiedenis. Een 
vluchtelingengezin uit Somalië 
of Irak kan zeggen dat het 
feit dat ze naar Nederland 
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konden komen, bewijst dat 
God van hen houdt. Maar als 
je praat met de jonge moeder 
van drie kinderen, van wie de 
man net door zinloos geweld 
om het leven gekomen is, dan 
kan ze bitter schamperen over 
het idee dat een liefhebbende 
God alles in de hand heeft. 
Vele van de Joden die de 
verschrikkingen van Auschwitz 
of Dachau overleefd hebben, 
zouden de gedachte afwijzen 
dat Gods liefde in de 
geschiedenis te zien is.

Omdat Jezus Christus 
Gods Zoon is, vormde 
zijn dood een diepe 
verklaring van Gods 

liefde.

Wanneer een christen 
het heeft over Gods liefde 
die bekendgemaakt wordt, 
dan zal hij op iets anders 
moeten wijzen om het aan te 
tonen. Volgens de bijbel is 

het kruis dat bewijs. Omdat 
Jezus Christus Gods Zoon is, 
vormde zijn dood een diepe 
verklaring van Gods liefde.

God heeft zijn liefde voor 
ons aangetoond—maar wat 
heeft het Hem veel gekost! In 
de persoon van Jezus Christus 
werd Hij een mens als wij. Hij 
leefde volkomen vlekkeloos 
en zonder zonde. Hoewel Hij 
zelf onschuldig was, is Hij 
toen een verschrikkelijke dood 
gestorven om onze verlossing 
mogelijk te maken. Door de 
duisternis die Golgotha op die 
noodlottige dag omgaf, straalt 
de wonderlijke schittering van 
Gods liefde. Sta maar eens 
stil bij het lijden dat Christus 
doorgemaakt heeft, en  
bedenk wat dat voor ons 
betekend heeft.

Kijk vol ontzag hoe Hij 
in Getsemane voor God de 
Vader lijdt, zodat zijn zweet 
als druppels bloed op de 
grond valt.

Volg Hem vol afschuw 
wanneer Hij als een 
misdadiger gearresteerd 
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wordt, door een Romeinse 
zweep verminkt wordt, 
gemarteld en bespot wordt, 
en belachelijk gemaakt wordt 
met een kroon van doornen.

Huil voor Hem wanneer 
Hij vooruit strompelt met 
de zware houten balk die 
Hij naar de plaats van zijn 
terechtstelling moet dragen.

Krimp ineen van 
weerzin wanneer de 
geharde Romeinse soldaten 
spijkers door zijn handen en 
voeten slaan, en de balk op 
hardhandige wijze op zijn 
plek laten vallen.

Luister naar Hem 
wanneer Hij aan het kruis 
hangt, voor zijn vijanden 
bidt, zijn moeder liefdevol 
aanspreekt, en redding 
belooft aan de misdadiger die 
berouw heeft.

Word stil als je tijdens het 
middaguur de hemel zwart 
ziet worden, en je midden op 
de dag drie uur lang in een 
vreemde duisternis zit.

Luister naar zijn roep van 
verlatenheid: ‘Mijn God, mijn 

God, waarom hebt U mij 
verlaten?’

Vergeet nooit dat Jezus 
aan het kruis voor u en mij de 
angsten van de hel doorstaan 
heeft. Hij bestond vanaf de 
eeuwigheid in een nauwere 
relatie met Hem dan wij ooit 
zouden kunnen kennen. Toch 
heeft de Vader ‘Hem die de 
zonde niet kende voor ons één 
gemaakt met de zonde, zodat 
wij door Hem rechtvaardig 
voor God konden worden’  
(2 Kor. 5:21).

Het tweede punt van ironie:

DE DOOD VAN 
CHRISTUS TOONT 
ONS HOE WIJ 
MOETEN LEVEN
Niet alleen vormt het kruis 
het beste bewijs van de 
liefde van God, maar door 
het kruis gaf Hij ons ook een 
belangrijk geestelijk principe 
voor het leven. De liefde die 
gemaakt had dat Jezus tot 
deze ongekende daad van 
zelfopoffering kwam, is een 
voorbeeld voor ons.
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Wij moeten liefhebben 
zoals Hij liefhad; leven 
zoals Hij geleefd heeft. De 
Heer Jezus had het kruis in 
gedachten toen Hij tegen 
zijn discipelen zei: ‘Ik geef 
jullie een nieuw gebod: heb 
elkaar lief. Zoals ik jullie 
heb liefgehad, zo moeten 
jullie elkaar ook liefhebben’ 
(Joh. 13:34). De liefde van 
Golgotha is de norm voor 
onze liefde. 

‘Ook Christus heeft 
geleden, om uwentwil, 

en u daarmee een 
voorbeeld gegeven. 
Treed dus in zijn 

voetsporen.’ 
1 Petrus 2:21

Jezus Christus dacht ook 
aan zijn dood aan het kruis 
toen Hij dit zei: 

‘Als een graankorrel niet 
in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, 

maar wanneer hij sterft 
draagt hij veel vrucht. 
Wie zijn leven liefheeft 
verliest het, maar wie 
in deze wereld zijn 
leven haat, behoudt het 
voor het eeuwige leven. 
Wie mij dient moet mij 
volgen (…)  
(Johannes 12:24-26).
Dit is de wet van de oogst: 

een zaadje moet sterven 
voor het een plant kan 
voortbrengen. Jezus Christus 
was het ‘zaad’ dat moest 
sterven. Maar zijn dood 
bracht geestelijk leven voort 
voor iedereen die op Hem 
vertrouwt. Wij zijn de vrucht 
van zijn lijden en sterven.

De wet van de dood die 
het leven voortbrengt eindigde 
echter niet bij het kruis van 
Christus. Jezus verklaarde dat 
het ook op zijn volgelingen 
van toepassing is. Wij moeten 
de weg van het kruis gaan, 
de weg van het sterven 
aan onze eigen verlangens, 
willen we het soort vruchten 
voortbrengen waartoe God 
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ons heeft geschapen om die 
voort te brengen (Ef. 2:8-10).

De apostel Paulus zag 
dit principe van Christus’ 
dood heel duidelijk. Telkens 
weer had hij het erover dat 
we met Christus gekruisigd 
moeten worden, aan onszelf 
moeten sterven, en de weg 
van Golgotha moeten gaan. 
Met een diepe overtuiging 
schreef hij: ‘Maar ik—ik wil 
me op niets anders laten 
voorstaan dan het kruis van 
Jezus Christus, onze Heer, 
waardoor de wereld voor mij 
is gekruisigd en ik voor de 
wereld’ (Galaten 6:14).

Omdat het kruis van 
Christus Paulus’ bron van 
inspiratie en vertrouwen was, 
kon hij het systeem van de 
wereld afwijzen als iets dat 
nutteloos en dood is. Hij zag 
er niets in dat hem aantrok.

Als wij naar de wet van 
de oogst leven, dan zullen we 
Christus op een vruchtbare 
manier kunnen dienen. Door 
zijn voorbeeld na te volgen, 
moeten we eerst aan onszelf 

sterven. Als we dat doen, 
zullen we met Paulus kunnen 
zeggen: ‘Met Christus ben ik 
gekruisigd: ikzelf leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij. Mijn 
leven hier op aarde leef ik in 
het geloof in de Zoon van God, 
die mij heeft liefgehad en zich 
voor mij heeft prijsgegeven.’ 
(Galaten 2:20).

Dus nogmaals: dat is de 
ironie van het kruis. Niet 
alleen brengt het ons Gods 
leven, maar ook brengt het 
ons leven naar God.

‘Met Christus ben 
ik gekruisigd: ikzelf 
leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij. 
Mijn leven hier op 
aarde leef ik in het 
geloof in de Zoon 

van God, die mij heeft 
liefgehad en zich voor 
mij heeft prijsgegeven.’ 

De apostel Paulus, 
Galaten 2:19-20
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DE ACHTERGROND 
VAN HET KRUIS

W  ij hebben het 
geluk dat we 
kunnen terugkijken 

op het kruis en het in het 
juiste perspectief kunnen 
zien. De eerste leerlingen van 
Christus hadden dat voorrecht 
niet. Voor hen kwam de 
kruisiging als een vreselijke, 
hartverscheurende tragedie. 
Hun geliefde Leider was dood. 
Hun hoop op het messiaanse 
koninkrijk was vervlogen. Hun 
vijanden juichten. Ze waren 
totaal overdonderd door deze 
onverwachte loop van de 
gebeurtenissen. Pas later, toen 
Christus hen na de opstanding 
verraste met zijn verschijning, 
begonnen de discipelen een 
beetje te begrijpen dat het Oude 
Testament zowel naar een kruis 
als naar een koninkrijk verwijst. 
Toen pas gingen ze zien dat 
Christus het beeld van de 
lijdende dienaar moest vervullen 
voor Hij als de beloofde 
Koning kon terugkomen.

‘Door deze ene 
offergave heeft 
hij hen die zich 
door hem laten 

heiligen voorgoed 
tot volmaaktheid 

gebracht.’ 
Hebreeën 10:14

De opgestane Jezus 
legde aan zijn verbaasde 
volgelingen uit hoe het kruis 
een onderdeel van het plan 
van God kon zijn. Eerst 
toonde Hij hun zijn wonden. 
Toen zei Hij: ‘Toen Ik nog 
bij jullie was, heb Ik tegen 
jullie gezegd dat alles wat 
in de Wet van Mozes, bij de 
Profeten en in de Psalmen 
over Mij geschreven staat 
in vervulling moest gaan’ 
(Lucas 24:44). Hij opende 
hun verstand voor de 
oudtestamentische beelden 
en profetieën over zijn dood 
(vers 45). Bijvoorbeeld:
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OUDTESTAMENTISCHE 
PROFETIEËN VAN DE  
DOOD VAN CHRISTUS

Genesis 3:15—Het  •
nageslacht van de vrouw 
‘in de hiel gebeten’
Psalm 16:10—De Messias  •
niet aan het dodenrijk 
overgelaten
Psalm 22:2—De uitroep van  •
verlatenheid van de Messias
Psalm 22:7-9—De Messias  •
bespot
Psalm 22:16—De dorst  •
van de Messias
Psalm 22:17—De handen  •
en voeten van de Messias 
doorboord
Psalm 22:18—Het  •
leedvermaak van de 
vijanden van de Messias
Psalm 22:19—Het dobbelen  •
om de kleren van de Messias
Psalm 69:22—De Messias  •
krijgt azijn aangeboden
Jesaja 49:7—De dienaar  •
van God veracht
Jesaja 50:6—De Messias  •
gefolterd
Jesaja 52:14—Het gezicht  •
van de Messias vervormd

Jesaja 53:5—De Messias  •
doorboord om onze zonden
Jesaja 53:7—De Messias  •
blijft stil wanneer hij 
beschuldigd wordt
Jesaja 53:9—Het graf van  •
de Messias bij de rijken
Jesaja 53:12—De Messias  •
tot de zondaars gerekend
Daniël 9:26—De Messias  •
vermoord
Zacharia 12:10—De  •
Messias doorstoken door 
Israël
Zacharia 13:7—De herder  •
gedood

OUDTESTAMENTISCHE 
BEELDEN VAN DE 
DOOD VAN CHRISTUS

Het kruis wordt in 
drie beelden in het Oude 
Testament voorzien.

Offers. De 
plaatsvervangende dood 
van Christus wordt in het 
Oude Testament het vaakst 
uitgebeeld door middel 
van het offersysteem. Vele 
bijbeluitleggers zien het feit 
dat Adam en Eva bekleed 
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werden met dierenhuiden, 
als Gods initiatief om de 
zonde van de mens uit te 
delgen door een offer (Gen. 
3:21). Het paasoffer vormt 
een belangrijk beeld van de 
bevrijding door het vergoten 
bloed van een lam (Ex. 12; 
Lev. 23; 1 Kor. 5:7; 1 Pet. 
1:19). Johannes de Doper 
bracht het dierenoffer in 
verband met Jezus toen Hij 
uitriep: ‘Daar is het lam 
van God, dat de zonde van 
de wereld wegneemt’ (Joh. 
1:29). Hebreeën 9:11-10:18 
tot slot bevat een uitgebreide 
toelichting.

‘Daar is het lam 
van God, dat de 

zonde van de wereld 
wegneemt.’ 

Johannes 1:29

De koperen 
slang. Vanwege zijn 
ongehoorzaamheid leed 

Israël onder de dodelijke 
beet van slangen. Naar Gods 
instructies werd een slang van 
koper gemaakt, die op een 
staak midden in het kamp 
gezet werd. Iedereen die 
daarnaar keek, bleef in leven 
(Num. 21:4-9).

Christus zou ‘hoog 
verheven’ worden, en 
iedereen die in geloof 
naar Hem zou kijken zou 
geestelijke genezing ervaren 
(Joh. 3:14-15).

Jona. Jezus leerde dat 
de ervaring van Jona, die 
drie dagen en nachten in de 
buik van de vis bleef, een 
beeld van zijn eigen sterven, 
begrafenis en opstanding was 
(Mat. 12:39-41).

Door middel van 
profetieën en beelden keek 
het Oude Testament dus 
vooruit naar de dood van 
Christus. Zijn kruisiging was 
geen onvoorzien zijpad in het 
plan van God. Het was juist 
precies de reden waarom Hij 
gekomen is.
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DE 
KRUISWOORDEN

Zelfs toen Hij stervende  
 was, leerde Jezus ons  
 nog hoe we moesten 

leven. De zeven uitspraken 
die Hij aan het kruis deed 
en die opgeschreven zijn, 
vormen evenzovele diepe 
levenslessen.

1‘Vader, vergeef hun, want 
ze weten niet wat ze doen’ 

(Lucas 23:34). Vergeving is 
beter dan wraak.

2‘Ik verzeker je: nog  
 vandaag zul je met mij 

in het paradijs zijn’ (Lucas 
23:43). Geloof wordt beloond 
met een belofte.

3‘Dat is uw zoon (…) Dat  
 is je moeder’ (Johannes 

19:26-27). Onze eigen noden 
moeten die van anderen niet 
overschaduwen.

4‘Mijn God, mijn God,  
 waarom hebt u mij 

verlaten?’ (Marcus 15:34). 
Alles wat onze relatie met 
God in gevaar zou  
kunnen brengen, moet ons 
bang maken.

5‘Ik heb dorst’  
 (Johannes 19:28). Deze 

woorden, die uitgesproken 
zijn om een profetie te 
vervullen, herinneren ons aan 
het gezag van de Schrift.

6‘Het is volbracht’  
 (Johannes 19:30). Zorg 

ervoor dat je het doel om 
Gods wil te doen niet uit het 
oog verliest.

7‘Vader, in uw handen 
leg ik mijn geest’ (Lucas 

23:46). Vertrouw je aan God 
toe wanneer je lijdt.
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DE AANKLACHT 
VAN HET KRUIS

In de bijbel vinden we  
 verbazingwekkende  
 woorden die voor 

altijd getuigen van de 
slechtheid van de mens. 
Toen ze de terechtstelling 
van Jezus Christus 
beschreven, gebruikten 
de evangelieschrijvers de 
uitdrukking ‘ze kruisigden 
Hem’. Nog nooit had iemand 
die zo onschuldig was zo’n 
golf van menselijke haat en 
verachting moeten ondergaan. 
Het hele gebeuren vormde een 
afschuwelijk vertoon van de 
menselijke zonde.

Ten eerste was er de 
jaloezie en haat van de 
religieuze leiders van Israël. 
De Farizeeën, Sadduceeën 
en schriftgeleerden spanden 
samen om Jezus zwart te 
maken (Mat. 22:15-46). Ze 
konden er niet tegen dat Hij 
zo populair was (Mat. 21:45-
46; Joh. 12:19). Ze zeiden 
dat zijn wonderen het werk 

van de Satan waren (Mat. 
12:22-30). Ze verafschuwden 
de manier waarop Hij met 
de gewone mensen omging 
(Luc. 15:1-2). Ze haatten het 
hoe Hij hun schijnheiligheid 
aan het licht kon brengen 
(Mat. 15:1-14). Hoewel er 
naar hen opgekeken werd 
als de geestelijke leiders van 
Israël, schrokken ze er niet 
voor terug om degene die 
door God gestuurd was vals 
te beschuldigen, illegaal te 
berechten, te veroordelen en te 
laten kruisigen (Mat. 26-27).

Ten tweede was er het 
verraad en de hebzucht van 
Judas. Als discipel had hij 
het leven en werk van Jezus 
van dichtbij meegemaakt. 
Het onderwijs, de wonderen, 
het hart en de ziel zelf van 
de Messias stonden hem ter 
beschikking. Maar ten slotte 
koos Judas ervoor Hem te 
verraden. Als penningmeester 
van de twaalf stal hij vaak 
van hun gemeenschappelijke 
geld (Joh. 12:6). Het is dan 
ook niet zo’n verrassing 
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toen hij zijn eigen ziel en de 
Heiland verkocht voor dertig 
zilverstukken (Mat. 26:14-16).

Ten derde was er de 
sluwheid en lafheid van 
Pontius Pilatus, de gouverneur 
van Palestina die door Caesar 
aangesteld was. Hij werd 
gehaat door de Joodse leiders. 
Hij wist dat zij probeerden 
hem te manipuleren om Jezus 
te doden, en hij verzette zich 
ertegen. Al zijn tegenzetten 
mislukten. Hoewel hij in het 
openbaar verklaarde dat Jezus 
onschuldig was, liet hij Hem 
niet vrij. Toen hij onder druk 
gezet werd, gaf hij het bevel 
om Jezus te kruisigen.

‘Pilatus praatte 
opnieuw op hen in 

omdat hij Jezus wilde 
vrijlaten. Maar ze 

schreeuwden het uit: 
“Kruisig hem, kruisig 

hem!”’ 
Lucas 23:20-21

Ten vierde was er de 
wispelturigheid van de 
menigte. Nog geen week 
daarvoor, toen Jezus 
Jeruzalem binnenkwam, 
hadden de mensen geroepen: 
‘Hosanna voor de zoon van 
David!’Nu schreeuwden ze 
om zijn dood met de woorden: 
‘Kruisig hem, kruisig hem!’

Ten vijfde was er de 
harteloze wreedheid van 
de Romeinse soldaten. Ze 
trokken Hem de kleren van 
het lijf en sloegen Hem. Ze 
bespotten Hem. Ze spuugden 
op Hem. Ze drukten Hem een 
kroon van doorntakken op 
het hoofd. Ze namen Hem, 
bloedend en bont en blauw 
geslagen, mee om Hem te 
kruisigen. Monsterachtig!

Het is niet zo moeilijk voor 
ons om al deze mensen te 
veroordelen. Maar wees eerlijk. 
Die zwarte daden tegenover 
de onschuldige Zoon van God 
laten er iets van zien hoe wij 
er allemaal aan toe zijn. Ze 
vormen een aanklacht tegen 
onze eigen zonde.
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DE ROEP VAN 
HET KRUIS

Kijk nog eens naar  
 het kruis. Kijk  
 naar degene die 

daar stierf. Hij had nooit 
gezondigd, toch hing Hij daar 
om de straf voor de zonden 
van de hele wereld te dragen. 
Hij stierf daar voor u. Dat had 
u moeten zijn, die daar hing.

Wat een vreselijk plaatje. 
Het laat ons zien hoe erg de 
zonde eigenlijk is, en welke 
afschuwelijke prijs betaald 
moest worden om ons daarvan 
te bevrijden. Als u christen 
bent, kom dan opnieuw naar 
het kruis om uw hart te laten 
vullen met dankbaarheid 
voor wat Christus daar voor 
u gedaan heeft. Als uw offer 
en plaatsvervanger heeft Hij 
het mogelijk gemaakt dat 
u vergeving krijgt en gered 
wordt van uw zonde. Waarom 
dankt u Hem niet nu meteen? 
En besluit vervolgens om in 
gehoorzaamheid aan God  
te leven.

Als u geen christen bent, 
dan is het de vraag waarom 
u Hem niet als uw Redder 
zou aannemen. Uw zonde is 
werkelijk genoeg. U kunt er 
helemaal niets aan doen—
behalve op Jezus Christus 
vertrouwen. Wacht niet. Zeg 

‘Want God had de 
wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat 
iedereen die in hem 
gelooft niet verloren 
gaat, maar eeuwig 

leven heeft.’ 
Johannes 3:16

tegen Hem dat u in Hem 
gelooft als uw persoonlijke 
verlosser. Vraag Hem om u 
te redden. Hij zal het zeker 
doen, want het was voor u 
dat Hij aan dat afschuwelijke 
kruis stierf. Hij was uw offer. 
Hij heeft voor uw zonde 
betaald. Vertrouw op Hem!
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DE ZEKERHEID 
VAN HET KRUIS
door Darlene Lehman, zoals ze 
dit aan Judith Fabisch vertelde.

Ik kan me geen tijd  
 herinneren waarin ik niet  
 door God geaccepteerd 

wilde worden. Bij ons thuis 
waren we erg religieus. Mijn 
grootmoeder had nooit 
dwang nodig om mij op 
zondag of feestdagen mee te 

Ik snakte ernaar 
door God vergeven 
te worden, maar Hij 
leek altijd zo vreselijk 

ver weg.

krijgen naar de kerk. Als ik 
uit school kwam, stopte ik 
vaak bij de koele, schemerige 
kathedraal vlak bij ons huis, 
en knielde ik in een van de 
lege banken. Het was een 
angstige soort toewijding. 
Ik snakte ernaar door God 

vergeven te worden, maar  
Hij leek altijd zo vreselijk  
ver weg.

Toen ik tien was, bezocht 
de bisschop onze kathedraal. 
Tijdens zijn bezoek zegende 
hij het wijwater. Mijn 
grootmoeder stuurde me 
erop uit om een fles daarvan 
te bemachtigen, zodat zij 
het in de vele flesjes kon 
doen die door heel ons 
huis heen stonden. De hele 
heenweg rende ik, maar op 
de terugweg liep ik een stuk 
langzamer. Ik dacht diep na. 
Ik wilde zo graag door God 
geaccepteerd worden. In een 
impuls dronk ik het wijwater 
op! Mijn grootmoeder 
kon niet boos op me zijn, 
daarvoor begreep ze te goed 
welke schuld en verlangen 
in het hart van een meisje 
konden leven. Maar het 
bevredigde me nog niet.

De middelbare school 
kon de dorst die in mij leefde 
niet wegnemen, maar ik had 
het druk genoeg met leren, 
vriendinnen, jongens. Nog 

DS_WhyDie_DU.indd   30 25/09/2009   11:47:09

braziloffice
My suggestion is don't use "end point" in this kind of paragraph, because is a explanation of the title. But, you need to talk about that with the revisor in chief.



31

geen jaar nadat ik examen 
had gedaan kwam ik Dick 
tegen en trouwden we. Al 
snel namen de dagelijkse 
beslommeringen van het 
stichten van een gezin mij  
in beslag.

Hoewel ik veel van mijn 
man en mijn thuis hield, 
verlangde ik meer dan ooit 
naar geestelijke vrede. 
Ik ging nog vaker naar 
de kerk, en probeerde er 
alles aan te doen om Gods 
goedkeuring te verkrijgen. 
Maar van binnen bleef ik 
leeg. Ik ging zelfs naar een 
evangelisatie-bijeenkomst 
in de stad. Ik begreep echter 
niet wat daar gezegd werd, 
dus gefrustreerd vertrok ik 
daar weer. Ik wilde alles wel 
doen om Gods goedkeuring 
te krijgen.

Ik smeekte God, ik riep 
het uit. Ik vroeg Hem om 
zichzelf aan me te laten 
zien. En het antwoord 
kwam ten slotte uit totaal 
onverwachte hoek—door 
mijn schoonmoeder. Er hing 

iets vredigs om haar heen, 
en ze was altijd vriendelijk. 
Dus toen zij me vroeg 
om mee te gaan naar een 
christelijke vrouwengroep, 
deed ik dat graag. Daar 
sprak een zendelinge. Op een 
duidelijke, liefdevolle, niet 
mis te verstane manier bracht 
ze ons bij het kruis. 

Ik smeekte God, ik 
riep het uit. Ik vroeg 
Hem om zichzelf 

aan me te laten zien. 
En het antwoord 

kwam ten slotte uit 
totaal onverwachte 

hoek.

Voor het eerst begreep ik 
wat de dood van Christus 
betekende—God zij geloofd! 
Het besef drong tot me 
door dat ik daar al veel 
eerder naar toe had moeten 
gaan—naar het kruis. Ik 
wist dat de dorst die ik van 
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binnen voelde daar gelest zou 
worden. Ik aanvaardde de 
liefde en vergeving van God. 
Met tranen van vreugde in 
mijn ogen vertrouwde ik op 
Christus en zijn offer voor mij.

Het besef drong tot 
me door dat ik daar 
al veel eerder naar 
toe had moeten 
gaan—naar het 
kruis. Ik wist dat 

de dorst die ik van 
binnen voelde daar 
gelest zou worden.

De jaren daarna zijn 
niet gemakkelijk geweest. 
Na een tijd verliet ik de 
kerk vanwege de leegte 
van de rituelen. Ik groeide 
snel in Christus en in mijn 
toewijding aan Hem. 
Dick begreep het niet, en 
uiteindelijk heeft hij me 
verlaten. Maar door de jaren 

heen heeft de Heer heeft 
mij en de kinderen in leven 
gehouden.

De vrede en vervulling die 
ik bij het kruis gevonden heb 
zijn echt—veel geweldiger 
dan je ooit van een fles 
water zou kunnen krijgen. 
De vergeving van je zonden 
en het geaccepteerd worden 
door een heilige God, dat zijn 
dingen die je alleen maar bij 
het kruis kunt vinden.

DS_WhyDie_DU.indd   32 25/09/2009   11:47:09


