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Het leven van Christus 
Hoofdstuk 8/16: De afwijzing van Christus 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/ . 
NL-vertaling: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm . 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV of 1977) 
Vertaling door M.V. Update 19-12-2015 

 

“Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen” (Jesaja 53:3). 
“En Hij begon hun te onderwijzen dat de Zoon des mensen veel moest lijden en 
verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en ge-
dood worden” (Markus 8:31). 
“De steen die de bouwers verworpen hebben, deze is geworden tot een hoek-
steen” (Markus 12:10; vergelijk Psalm 118:22). 

 

De afwijzing van de Redder 
Veronderstel dat het vervuilingsniveau van de lucht die we inademen en van het water dat we drin-
ken plotseling heel erg zou worden. Bovendien stel dat als gevolg van deze toegenomen vervui-
lingsniveaus de dood onvermijdelijk wordt voor elk persoon. Voor mensen met een zwakke ge-
zondheid en lage weerstand zou binnen enkele dagen de dood optreden. Voor sterkere personen kan 
de dood optreden binnen twee of drie weken. Maar het gevolg van deze vervuiling is voor iedereen 
de dood. Iedereen is na één maand dood! 
Stel ook dat dit een compleet hopeloze situatie zou zijn: er is geen mogelijkheid om dit vervuilings-
probleem te corrigeren. Alle wetenschappers van de wereld falen helemaal om op te komen met een 
oplossing, en de tijd loopt snel naar zijn einde. Er is geen hoop, geen hulp, geen remedie – de mens 
is ten dode opgeschreven. 
Maar dan, vele miljoenen lichtjaren weg, zag een welwillend schepsel van een andere planeet onze 
situatie en hij had medelijden met deze omkomende aardbewoners. Snel nam hij zijn ruimteschip en 
zoemde naar planeet aarde, en met zijn geavanceerde technologie bood hij ons een remedie aan die 
bij toepassing op de atmosfeer en het water, een milde nucleaire reactie teweegbracht waardoor het 
water en de lucht onmiddellijk gezuiverd werden! 
Hoe denkt u dat onze bezoeker uit de ruimte zal begroet worden door ons aardbewoners? Zouden 
we niet blij zijn met zijn komst? Zouden we hem niet het grootst mogelijke welkom geven? Zou hij 
niet met open armen en dankbare harten ontvangen worden? 

Wist u dat een soortgelijke situatie echt gebeurde? De aardbewoners hadden een verschrikkelijk 
vervuilingsprobleem – een inwendig pollutieprobleem van het hart (Jeremia 17:9; Markus 7:21-23). 
Als gevolg van deze verschrikkelijke vervuiling kwam de dood onvermijdelijk, want de vervuiling 
van de zonde brengt uiteindelijk de dood voort (Jakobus 1:15; vergelijk Romeinen 1:32; 6:23). Bo-
vendien was de situatie absoluut hopeloos (Efeziërs 2:12; 1 Thessalonicenzen 4:13). Er was niets 
wat de mens kon doen om zijn hart te zuiveren. 
Maar dan, kwam er vanuit de hemelen een Bezoeker – een Verlosser had de remedie voor het men-
selijke vervuilingsprobleem (Johannes 3:13-17). Hoe werd Hij verwelkomd en ontvangen door 
degenen die Hij kwam redden? De Bijbel zegt: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld ge-
komen is, en de mensen hebben de duisternis lief gehad, meer dan het licht, want hun werken wa-
ren boos” (Johannes 3:19).  

http://www.middletownbiblechurch.org/
http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm


 2

Hoe tragisch! De mensen verkozen verder te leven in hun pollutie! Zij wilden verdergaan op de weg 
die leidt naar het verderf (Mattheüs 7:13). Wat deden zij met de Bezoeker uit de ruimte? LEES 
MATTHEÜS 27:31: ze “leidden Hem weg om Hem te kruisigen”. 
 

De afwijzing van de Schepper 
In het Evangelie van Johannes (hoofdstuk 1) leren we verbazingwekkende feiten over de Heer Jezus 
Christus: 

“In het begin was het Woord” (1:1a). Jezus Christus is de Eeuwige. 

“Het Woord was God” (1:1b). Jezus Christus is niemand minder dan GOD. 

“Dit was het waarachtige licht” (1:9). Jezus Christus is het Licht van de wereld. 

“Alle dingen zijn door het Woord ontstaan” 
(1:3). “de wereld is door Hem ontstaan” (1:10). 

Jezus Christus is the Schepper en Maker van 
alle dingen! 

“En het Woord is vlees geworden en heeft on-
der ons gewoond” (1:14). 

Jezus Christus werd een mens. 

 
Maar misschien het meest verbazingwekkende feit in dit eerste hoofdstuk van Johannes is dat wan-
neer de eeuwige Schepper-God naar de aarde kwam, het Joodse volk faalde Hem te erkennen 
(1:10) en dat zij Hem niet ontvingen (1:11).  
Noot:  Er waren wel uitzonderingen hierop. Er waren sommige nederige harten die uitzagen naar de 
komst van de Messias en die vurig naar Hem uitkeken, zoals Simeon en Anna in Lukas 2:25-26 en 
2:36-38).  
Alhoewel Hij de wereld maakte, kende de wereld zijn Maker niet (Johannes 1:10)! De schepselen 
erkenden hun Schepper niet! Zij beseften niet dat de Timmerman de Schepper was (Markus 6:3). 
De Persoon die dingen uit hout maakte was dezelfde Persoon die alles schiep vanuit het niets (Ko-
lossenzen 1:16; vergelijk Hebreeën 3:3-4). 
Alhoewel Hij naar Zijn eigen volk kwam om in verlossing te voorzien (Matt. 1:21), werd Hij niet 
verwelkomd of warm onthaald door het volk van Israël (Johannes 1:11). Enkele nederige personen 
verheugden zich bij Zijn komst, zoals Elizabeth, Simeon, Anna, enkele herders in Bethlehem, een 
kleine groep discipelen en Zacheüs; maar de meerderheid van de natie werd niet bewogen en be-
kommerde er zich niet om. Zijn meest enthousiaste ontvangst was toen Hij werd verwelkomd in de 
stad Jeruzalem door de vrolijke Joodse menigte (Mattheüs 21:8-11). Minder dan een week later 
echter veranderde de menigte haar geroep (Mattheüs 27:22) en werd Christus naar een Romeins 
kruis gezonden. 
Alhoewel de meerderheid Hem afwees, was er een minderheid (“weinigen” – Mattheüs 7:14) die 
Christus de Schepper verwelkomde. Welke belofte geeft God aan elkeen die Hem ontvangt (Johan-
nes 1:12)? “Hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden”. 
Als Christus in onze tijd naar de aarde zou komen, in plaats van 2000 jaar geleden, zou Hij dan an-
ders ontvangen worden? 
Als een persoon de Heer Jezus verwelkomt en Hem ontvangt in zijn leven, en als Hij die veracht en 
afgewezen werd (Jesaja 53:3) in hem leeft, hoe kan hij dan verwachten behandeld te worden door 
de wereld (Johannes 15:18-21; 1 Johannes 3:13)? “Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u 
haat”. 

 
De afwijzing van de Koning 

Als de koning of president van een andere natie ons land zou bezoeken, dan zou hem (onder norma-
le omstandigheden) een koninklijke behandeling gegeven worden. Onze regering zou voor hem op 
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elke mogelijke manier zorg dragen. Hij zou de fijnste suite krijgen. Hij zou het meest verfijnde 
voedsel voorgeschoteld krijgen. Kortom: hij zou behandeld worden als een koning! 
Toen de Koning van het Universum de aarde kwam bezoeken, hoe werd Hij dan behandeld? Hij 
werd geboren in een stal, en Zijn dood was er een als die van een misdadiger van laag allooi. 
In Mattheüs hoofdstuk 2 lezen we dat een groep wijze mannen (“magi”) honderden kilometers reis-
den om Hem te zoeken die geboren was als Koning van de Joden (Mattheüs 2:2). Zij hielden halt 
in Jeruzalem en vroegen waar de Koning kon gevonden worden. De Joden openden hun rollen en 
erg snel reciteerden zij het correcte antwoord uit de Bijbel (zie verzen 4-6 en vergelijk Micha 5:2). 
Met deze informatie en met een bovennatuurlijke ster om hen te leiden, reisden de wijzen zo’n 9 
korte kilometers naar het nabije zuidelijker gelegen Bethlehem waar zij de jonge Koning vonden en 
aanbaden. 
Zijn de Joden samengestroomd naar Bethlehem om hun Koning te zien en te aanbidden? Hebben de 
overpriesters en schriftgeleerden de moeite gedaan om zo’n korte afstand af te leggen om zo’n groot 
Persoon te zien? Hoe lang zou het geduurd hebben om die 9 km af te leggen, zelfs als het te voet 
moest gebeuren? 
De Joden bezaten het juiste antwoord, maar het juiste antwoord bezat hen niet! Hun manier van 
doen kan vergeleken worden met iemand die in de woestijn tracht te overleven. Zijn kaart zegt hem 
dat er een oase is op enkele kilometers naar het zuiden. Hij geeft deze aanwijzingen door aan een 
andere wanhopige langskomende reiziger. Maar hijzelf kiest ervoor te blijven waar hij is, en hij lijdt 
honger en dorst. Klinkt dat niet dwaas? De dwazen gingen niet naar Bethlehem, enkel de wijze 
mannen! 
Meer dan 30 jaar later was de houding van de Joodse leiders jegens hun Koning nog erger gewor-
den! Wat soort van koninklijke behandeling hebben de overpriesters en schriftgeleerden hun Ko-
ning gegeven (Mattheüs 20:18-19)? Hij werd aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd, 
en zij veroordeelden Hem ter dood, en dezen leverden Hem aan de heidenen over om Hem te be-
spotten en te geselen en te kruisigen. 
Welk soort van liefde en respect toonden zij voor hun Koning (Johannes 19:15)? “Maar zij 
schreeuwden: Weg met Hem, weg met Hem, kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw Ko-
ning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer”. 
Veronderstel dat de oosterse wijze mannen later zouden terugkeren naar Jeruzalem, in de tijd van 
Jezus’ kruisiging. Veronderstel ook dat als zij Jeruzalem binnenkwamen en nog eens de vraag stel-
den: “Waar is de Koning van de Joden?” (vergelijk Mattheüs 2:2). Dan zouden zij tot hun verras-
sing Hem met doornen gekroond (Mattheüs 27:29) en gekruisigd zien op een hout (Mattheüs 
27:31; 1 Petrus 2:24). Deze keer was er geen ster meer nodig om Hem aan te wijzen, want boven 
Zijn hoofd was er een bord met daarop geschreven: “DIT IS JEZUS, DE KONING VAN DE JO-
DEN” (Mattheüs 27:37). 
Zij die vandaag de Koning zoeken te aanbidden moeten Hem daar vinden! Zij moeten nederig 
neervallen aan de voet van het kruis en de Verlosser aanbidden! Maar de meerderheid wijst de Ge-
kruisigde nog steeds af: 

Jaren bracht ik door in ijdelheid en trots; 
Ik gaf er niet om dat mijn Heer was gekruisigd; 
Niet wetend dat het voor mij was dat Hij stierf 

Op Golgotha! 
William R. Newell 

  

De afwijzing van de Profeet 
Zou, alhoewel de meerderheid van het Joodse volk de Heer afwees, Hij toch niet goed ontvangen 
zijn geweest door de mensen van Nazareth, de plaats waar Hij opgroeide? Hoe populair was Chris-
tus toen Hij Gods Woord verkondigde aan die mensen? Ontvingen zij graag Zijn boodschap? Hoe 
reageerden zij op Zijn bediening onder hen? 
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Lees Lukas 4:16-30 en beantwoordt de volgende vragen:  

1. Wie was de vervulling van Jesaja’s profetie (verzen 17-19, 21; vergelijk Jesaja 61:1-2)? 

2. Was Jezus werkelijk de zoon van Jozef? (vers 22)? 

3. Wat wilden de mensen dat Jezus deed (vers 23; vergelijk Mattheüs 4:13, 23, 24; 11:23)? 

4. Deed Jezus wat zij wilden (Mattheüs 13:54-58)? 

5. Waarom niet (Mattheüs 13:58)? 

6. Verwachtte Jezus geaccepteerd óf verworpen te worden als een profeet onder hen met wie 
Hij was opgegroeid (vers 24)? 

7. Elia de profeet diende een weduwe van buiten Israël (vers 25-26). Elisa de profeet diende 
een melaatse van buiten Israël (vers 27). Wat betekende dit met betrekking tot de wonderlij-
ke bediening van Christus in relatie tot het volk van Nazareth (vergelijk Mattheüs 13:58)? 

8. Behaagden de woorden van onze Heer deze Joden (vers 28)? 

9. Wat zochten zij te doen met Christus (vers 29)? 

10. Hoe ontsnapte Christus (vers 30)? 

Het volk van Nazareth wilde Gods werken zien (tekenen, wonderen, enz.) maar zij wilden niet 
Gods woorden horen bij monde van de Heer Jezus (vergelijk de moderne charismatische/pink-
sterbeweging). Zij wezen de Zoon van God af zoals gezien wordt in hun afwijzing van het Woord 
van God. 
Ben ik een Christus-afwijzer? Heb ik de Zoon van God ontvangen of afgewezen? Heb ik het Woord 
van God ontvangen of afgewezen? De Bijbel leert dat de manier waarop ik het Woord van God be-
handel ook de manier is waarop ik de Zoon van God behandel. Wat ik denk van de Bijbel bepaalt 
wat ik denk van Christus. Beschouw de volgende verzen: 

“U probeert Mij te doden (zij verwierpen Hem totaal), omdat Mijn woord in u geen plaats 
krijgt” (Johannes 8:37). 
“En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet? Wie uit God is, [de persoon die de 
Zoon van God ontvangt] hoort de woorden van God; daarom hoort u [zij die de Zoon van God 
afwijzen] niet, omdat u niet uit God bent” (Johannes 8:46-47). 

Volgens Johannes 12:48 is de persoon die Christus afwijst de persoon die Zijn woorden niet aan-
neemt. 
Vergelijk ook Mattheüs 10:14: het bewijs van de afwijzing van Christus’ boodschappers werd ge-
toond door hun weigering naar hun woorden te luisteren. 

Bent u een Christus-afwijzer? Wat is uw houding en reactie op Gods Woord? 
Verveelt u zich in de kerk? 
Blijft u naar uw horloge kijken om te zien wanneer de preek voorbij is? 
Leest u op eigen initiatief in de Bijbel? 
Deelt u graag Gods Woord met anderen? 
Zou u naar de kerk gaan als uw ouders niet naar de kerk zouden gaan? 
Memoriseert u Bijbelverzen? 
Ziet u Gods liefde voor u in de Bijbel? 
God is erg bezorgd over hoe u Zijn Woord ontvangt (Handelingen 2:41; 8:14; 17:11; 11:1; 1 
Thessalonicenzen 2:13). 
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WAARSCHUWING: 
“Zie toe, broeders, dat er niet op enig moment in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol 
ongeloof [Gods woorden afwijzen – Hebr. 2:1; 3:15 – en dus de Zoon van God afwijzen], om daar-
door af te vallen van de levende God” (Hebreeën 3:12).  
 

De afwijzing van de Messias 
De afwijzing van Christus, de Messias, door de Joodse religieuze leiders wordt het duidelijkst ge-
zien in Mattheüs, hoofdstukken 11 en 12. Lees deze twee hoofdstukken en beantwoordt daarna de 
volgende vragen: 

1. Welk vers geeft aan dat de Joden de voorloper van de Messias afwezen? 

2. Welke voorrechten en voordelen hadden de steden Chorazin, Bethsaïda en Kapernaüm die 
de boze steden Tyrus, Sidon en Sodom niet hadden? 

3. Indien Christus eerder in de geschiedenis naar de aarde was gekomen en Zijn aardse bedie-
ning had gehad in de boze steden Tyrus en Sodom, wat zou er dan gebeurd zijn? 

4. Zal het op de oordeelsdag beter zijn dat een ongered persoon een inwoner was van Sodom of 
een inwoner was van Kapernaüm? 

5. In welk vers wordt Christus beschuldigd van het overtreden van de sabbat (wegens de han-
delingen van Zijn discipelen)? 

6. Heeft Christus het sabbatgebod ingesteld of overtreden (Mattheüs 12:8)? Wat was de bete-
kenis van Christus’ claim in Mattheüs 12:8? (Weet dat elke Jood wist Wie de Sabbat heeft 
ingesteld – zie Genesis 2:1-3). 

7. Is het gewettigd goed te doen op sabbat (Mattheüs 12:12)? Het antwoord op zulke vraag is 
zo vanzelfsprekend dat het gelijk staat met de vraag “is het zondig om kwaad te doen?” Wat 
was de reactie van de Joden (Mattheüs 12:14)? 

8. Wat demonstreerde het wonder van de uitwerping van de demon (Mattheüs 12:22-23)? 

9. Kon dit wonder ontkend worden (vergelijk Handelingen 4:14, 16)? 

10. Wat was de grote zonde van deze Joodse religieuze leiders (Mattheüs 12:24; Markus 3:29-
30)? 

11. Waarom was hun beschuldiging onredelijk (Mattheüs 12:25-30)? 

12. Wat onthullen de woorden die uit onze mond komen in feite (Mattheüs 12:34-35)? 

13. Wat wilden de Farizeeën zien (Mattheüs 12:38)? Wat deden zij met de opmerkelijke tekenen 
die zij reeds gezien hadden, zoals deze in Mattheüs 12:22? 

14. Wat was het enige teken dat de Heer hen beloofde te geven? Vergelijk Johannes 2:18-21. 

15. Welke voorrechten en voordelen hadden deze Joden, die het volk van Ninevé niet hadden 
(Mattheüs 12:41)? 

16. Welke voorrechten en voordelen hadden deze Joden, die wij vandaag niet hebben? 

17. Zijn en voorrechten en voordelen die wij vandaag hebben maar die deze Joden niet hadden? 

18. Leg uit hoe het principe van oordeel in Lukas 12:48 toepasselijk is op Mattheüs 11 and 12. 
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19. Wat moet vandaag een persoon doen om te niet sterven in zijn (niet-vergeven) zonden (Jo-
hannes 3:18, 36; 8:24; 16:9; Handelingen 10:43)? Wat hebt u gedaan met het licht dat 
God u heeft gegeven? 

 
WAARSCHUWING:  “heden, als u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet” (Hebreeën 3:15). 
Het kan zich voordoen dat op een dag uw hart zo hard is dat het onmogelijk is te kunnen horen! 
Als u “NEE” blijft zeggen tegen de Heer dan kan u veranderen in een persoon zoals Farao (Ro-
meinen 9:17-18)!  
Toen Paulus sprak tot Felix in Handelingen 24:24-25, was Felix verontrust (op een goede manier)! 
Daarna waren er andere gelegenheden dat Paulus met hem sprak (Handelingen 24:26), maar Felix 
was niet langer verontrust (zover als het verslag aangeeft). Zijn hart was helemaal verhard. 
Lees Johannes 5:43. De Heer Jezus kwam in de naam van Zijn Vader, maar de Joden namen 
Hem niet aan als hun Messias.  
Er zal een dag komen dat er een man zal komen in zijn eigen naam, en de Joden, en de hele we-
reld, zullen hem verwelkomen met open armen (vergelijk Openbaring 13)!  
Maar wat moet een persoon afwijzen om hem (de mens der zonde of Antichrist) te accepteren (2 
Thessalonicenzen 2:10, 12)? De waarheid.  
Wat zullen zij accepteren en geloven (2 Thessalonicenzen 2:11)? De leugen.  
Wat zal God deze mensen aandoen die hun hart zo verhard hebben tegen Zijn waarheid en Zijn 
Zoon (2 Thessalonicenzen 2:10-12; vergelijk Openbaring 13:8; 14:9-11)? “God zal hun een krach-
tige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven”. 

  

De afwijzing van het Brood des Levens 
Wanneer de Heer het wonder verrichtte van “het voeden van de 5000”, hoeveel mensen waren er 
toen aanwezig als u de vrouwen en kinderen meetelt (Mattheüs 14:21)? 
Noot:  We weten niet precies hoeveel vrouwen en kinderen daar aanwezig waren, maar doe een 
intelligente gissing. 
Waarom dachten de mensen dat Christus de perfecte Koning zou zijn (Johannes 6:14, 15)? Waarom 
zochten zij Christus (Johannes 6:24, 26)? “Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik 
zeg u: U zoekt Mij, niet omdat u tekenen gezien hebt, maar omdat u van de broden gegeten hebt en 
verzadigd bent”. Zij wilden voedsel voor hun magen, niet voedsel voor hun zielen!  
Lees Johannes 6. Nadat Jezus voedsel gaf voor de zielen van het volk, wat begon er toen te gebeu-
ren met deze enthousiaste zoekenden? 

Vers 41: Zij “morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood dat uit de he-
mel neergedaald is”. 
Vers 52: Zij “zeiden: Hoe kan Hij ons Zijn vlees te eten geven?” 

Vers 60: Zij “zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?” 
Vers 66: “Van toen af trokken velen van Zijn discipelen zich terug en gingen niet meer 
met Hem mee”. 

Alhoewel de Heer startte met duizenden enthousiastelingen, eindigde Hij met hoevelen (6:67)? 
Twaalf. Spoedig zou Hij er nog één meer verliezen (6:70-71)! 
Wat was het ene ding dat Petrus en de andere tien discipelen aantrok (6:68)? “U hebt woorden van 
eeuwig leven”. 
Vergelijk Johannes 8:31. De Heer had veel discipelen, maar Hij had weinig ware discipelen!  

“Wilt u ook niet weggaan?” (Johannes 6:67) 
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De afwijzing van Gods Steen 
Lees Mattheüs 21:42. In Handelingen 4:11 vertelde Petrus de Joden dat de Heer Jezus Christus de 
Steen was die zij afgewezen hadden (“Die u gekruisigd hebt” – vers 10). Wat een wonderlijk ding 
heeft God gedaan! Hij nam de verworpen steen, en middels de opstanding maakte Hij Hem tot de 
Hoeksteen (Handelingen 4:10-11)! De hoeksteen is de belangrijkste steen van het hele gebouw! 

Nu komt de belangrijke vraag: 

WAT ZULT U DOEN MET DEZE STEEN? 

Hier is uw keuze: 
Geloof : staan op de Steen Ongeloof : verpletterd door de Steen 

 

 
Ofwel staat u op de Steen (geloof), ofwel valt de Steen op u (oordeel)! Wat is uw relatie met deze 
Steen? U kunt door deze Steen verpletterd worden (zie Mattheüs 21:44; 1 Korinthiërs 1:23; 1 Petrus 
2:8; Jesaja 8:14-15). Of u kunt erop gaan staan als op een stevig Fundament (1 Petrus 2:6)! Verwerp 
Gods Steen niet! Vertrouw erop en rust erop! 

 

Op Christus’ rots hou ik stand! 
Andere grond is los zand! 

Edward Mote 
  

De afwijzing van de Goede Herder 
Toen de Heer Jezus claimde de Goede herder te zijn (Johannes 10:1-18), hoe reageerden de Joden 
toen? 



 8

 “VERDEELDHEID” (Johannes 10:19) 

De meerderheid (“velen”) zei: 
“Hij is door een demon bezeten en is bui-
ten zinnen, waarom luistert u naar Hem?” 
(zie Johannes 10:20) 

De minderheid (“anderen”) zei:  
“Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan 
een demon soms ogen van blinden openen?” 
(zie Johannes 10:21) 

 
Wat beloofde de Goede Herder te doen voor Zijn schapen (Johannes 10:11, 15, 17, 18)? “Ik geef 
Mijn leven voor de schapen”. 
De Herder, Die door de meeste Joden werd afwezen, werd het Lam dat geslacht werd (Jesaja 53:7; 
1 Petrus 1:19; Johannes 1:29). 
Lees Johannes 12:32, waar de Heer Jezus spreekt van Zijn dood op het kruis. Wanneer Hij ver-
hoogd is van Golgotha’s kruis, zal Hij allen naar Hem toe trekken! Dit betekent zeker niet dat alle 
mensen zullen gered worden (Hij redt enkel dezen die geloven – vergelijk 1 Timotheüs 4:10). Wat 
betekent dit dan? 
Toen de Heer Jezus stierf waren er nog twee andere kruisen waarop twee schuldige mannen hin-
gen: één aan Zijn linker- en één aan Zijn rechterkant (Markus 15:27). De Heer Jezus trekt alle men-
sen naar dat centrale Kruis, waar zij moeten kiezen om de Gekruisigde aan te nemen of af te wijzen. 
Er zijn slechts twee keuzes, zoals gesymboliseerd door de andere twee kruisen: 

 
  

“Wat zal ik doen met Jezus?” 
Wanneer u deze vraag overdenkt, zou het goed zijn zorgvuldig Lukas 23:39-43 te lezen. Er was een 
tijd waarin beide criminelen (rovers) de gekruisigde Christus afwezen (zie Mattheüs 27:42-44)! 
Maar één van hen kreeg berouw en veranderde zijn geest! Hij veranderde van een vervloekte toe-
stand van afwijzing naar een gezegende toestand van aanvaarding! Hoe staat het met u? 
 

“Het leven van Christus”: http://www.verhoevenmarc.be/levenchristus.htm 
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