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Grote gebeurtenissen die onze wereld veranderden 
Hoofdstuk 8/11 - De dag van het Kruis 

De grootste gebeurtenis! 
Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling door M.V. Update 27-12-2015 

 
De Heer Jezus Christus kwam in deze duistere wereld om hoop en redding te brengen, en Hij maak-
te dit mogelijk door Zijn dood op het kruis van Golgotha. 

 

Laten we even overdenken wat we geleerd hebben in de vorige hoofdstukken. Laat het volgende 
overeenkomen: 

        A. Babel 

        B. In de woestijn 
        C. Adam 

        D. De dagen vóór de Vloed 
        E. Daniël 2 en 7 - de 4 grote wereldrijken 
        F. De dagen van koning Saul 

        G. De Egyptische slavernij 

C   De mens was God ongehoorzaam en viel in zonde (Hoofdstuk 1). 

D   De mens bleef zondigen en zonk dieper en dieper in de diepten van de boosheid (Hoofdstuk 2). 
A   De mens moest door God tegengehouden worden opdat hij zijn boze plannen niet zou uitwerken 

(Hoofdstuk 3). 
G   De mens bevond zich in een verschrikkelijke slavernij (Hoofdstuk 4). 
B   De mens faalde om binnen te gaan in alles wat God voor hem had voorzien, wegens zijn onge-

loof (Hoofdstuk 5). 

F   De mens wees Gods bestuur af en wilde zijn eigen koning zijn (Hoofdstuk 6). 
E   De mens was verslagen, gevangen en overheerst door koningen en koninkrijken (Hoofdstuk 7). 

De mens zinkt dieper en dieper in de slavernij aan de zonde. God moest iets doen, want anders was 
er geen hoop meer voor de mens. Toen niemand of iets anders kon helpen: “zond God Zijn Zoon 
uit” (Galaten 4:4) om de zaak van de zonde en haar consequenties te regelen. Het probleem begon 
met Adam; de oplossing wordt gevonden in Christus: 

http://www.middletownbiblechurch.org/
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“Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens (Adam) velen als zondaars aangemerkt 
worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene (de Heer Jezus Christus) velen als 
rechtvaardigen aangemerkt worden” (Romeinen 5:19). 
De komst van de Redder in de wereld was een gebeurtenis die onze wereld nooit vergeten heeft. 
Zelfs vandaag zijn onze kalenders gebaseerd op de eerste komst van Christus. Vandaag leven we in 
het jaar 20__ n.Chr., hetgeen betekent dat dit (ongeveer) 20__ jaren is nadat Christus in de wereld 
kwam. In Engelstalige landen is men gewoon te spreken van het jaar 20__ A.D. (Anno Domini: 
Latijn voor “het jaar van de Heer”. In onze landen sprak men vroeger van “het jaar onzes Heeren 
xxxx”). De uitdrukking “v.Chr.” is een afkorting van “vóór Christus”. In Engelstalige landen is dat 
B.C. (before Christ) 

Deze Christus Die in de wereld kwam was absoluut uniek. Beschouw het volgende: 
[Meer dan] 2000 jaar geleden werd een Man geboren in strijd met de wetten van het leven 
(maagdelijke geboorte). Deze man leefde in armoe en werd grootgebracht in het afgelegen dorp 
Nazareth. Hij reisde niet veel. Slechts eenmaal ging hij over de grens van het land waar Hij 
leefde; dat was tijdens zijn vlucht naar Egypte, toen Hij een baby was. 
Hij bezat geen rijkdom noch invloed. Zijn verwanten waren onaanzienlijk (niet beroemd), en 
hadden geen opleiding of formele scholing. 
Als boreling liet hij een koning opschrikken; tijdens zijn kindsheid bracht hij doctoren (theolo-
gen; zij die de Schrift bestudeerden) in verlegenheid; tijdens zijn volwassenheid bedwong Hij de 
koers van de natuurkrachten, wandelde op golven alsof het bestrating was, en stilde de wilde 
zee. 

Hij genas de menigten zonder medicijnen en vroeg geen vergoeding voor Zijn diensten. 
Hij schreef nooit een boek, en toch zijn er massa’s boeken over Hem geschreven. 

Hij schreef nooit een lied, en toch leverde Hij het thema voor talloze liederen. 
Hij stichtte nooit een leerschool, maar alle universiteiten en scholen samen hebben niet zoveel 
leerlingen als Hij. 
Hij praktiseerde geen psychiatrie, maar Hij heelde meer gebroken harten dan alle dokters van 
ver en nabij. 
Eens is de week vallen de raderen van de commercie stil en gaan menigten op weg naar hun 
kerken om Hem hulde en respect te betonen. [Alhoewel droevig vandaag te moeten opmerken 
dat niet meer zoveel mensen dit nog doen]. 
Grote staatsmannen van het Griekse en Romeinse Rijk zijn gekomen en gegaan. Zoveel weten-
schappers, filosofen en theologen zijn gekomen en gegaan, maar de naam van deze Man is nog 
steeds levendig present. Er zijn bijna 2000 jaar verlopen tussen de mensen van onze generatie en 
de scène van Zijn kruisiging, maar Hij leeft nog steeds. Herodes kon Hem niet doden, en het 
graf kon Hem niet vasthouden. 
(Genomen uit een traktaat met de titel: “The Incomparable Christ”, American Tract Society) 

Even zo heeft een onbekende schrijver het volgende geschreven: 
Ik overdrijf niet wanneer ik zeg dat alle legers van de wereld die ooit marcheerden, en alle vlo-
ten die ooit gebouwd werden, en alle parlementen die ooit zitting hielden, en alle koningen die 
ooit regeerden, alles samen, nooit het leven van de mens op deze aarde zo krachtig beïnvloed 
hebben als dit ENE SOLITAIRE LEVEN! 

Waarom kwam Jezus Christus, Gods unieke Zoon, in de wereld? Om deze vraag te beantwoorden, 
lees je volgende 5 verzen in de Schrift: Mattheüs 1:21; Lukas 19:10; Johannes 3:17; 1 Timotheüs 
1:15 en 1 Johannes 4:14. Waarom kwam Hij in deze wereld, in het licht van deze verzen? Om de 
mensen te redden van hun zonden. 
Om mensen te redden van de zonde moest Hij sterven, want “Het loon van de zonde is de dood” 
(Romeinen 6:23). De straf op de zonde is de DOOD. De mens verdient het om te sterven omdat hij 
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de schuldige is. Christus is de Onschuldige, die stierf in onze plaats als onze Plaatsvervanger. Hij 
stierf opdat wij in Hem zouden geloven en leven! 

 
“Vader, vergeef het hen, want zij weten niet, wat zij doen” 

Het kruis (de dood) van Christus was zo’n belangrijke gebeurtenis dat het de mensheid verdeelt (zie 
Johannes 12:32-33) in twee groepen. Ieder mens moet volgende vraag beantwoorden: Wat ga ik 
doen met Christus die gekruisigd werd? Hoe u deze vraag beantwoordt zal bepalen aan welke kant 
van het kruis u zal staan: 

 
Plaats in een van de ruimten hierboven uw naam aan de kant van het kruis waar u thuishoort. Als u 
niet aan de geredde kant van het kruis staat, is het NU de tijd om in Christus te geloven en u aan 
Hem toe te vertrouwen (2 Korinthiërs 6:2)! 
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“Want het woord van het kruis is voor 
hen die verloren gaan wel dwaasheid … 

… maar voor ons die behouden worden, 
is het een kracht van God” 1 Kor. 1:18 

Aan welke kant staat u? 
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