
  
Romeinen 5:10 en 11 

 

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de 
dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden 
worden, doordat Hij leeft; en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in 
God door onze Here Jezus [Christus], door wie wij nu de verzoening 

ontvangen hebben.  
 
 

Het dragen van een kruisje als sieraad is ook in deze tijd nog steeds populair. 
Sommigen kiezen heel bewust voor dit sieraad omdat het voor hen een diepe 
geloofsbetekenis heeft. Ze zijn vertrouwd met wat de Bijbel over het kruis 
vertelt. Anderen evenwel hebben geen flauwe notie van de betekenis van het 
kruis, maar kiezen er voor omdat ze het, zoals ze dan zeggen, 'gewoon mooi 
vinden'. Een jonge vrouw schijnt ooit in een juwelierszaak aangegeven te 
hebben dat ze op zoek was naar een kruisje 'met daarop een klein mannetje'. 
Hoe in en in triest! Hoe schrijnend dat er zoveel mensen zijn die een kruisje 
dragen zonder te weten dat er Iemand is geweest die voor hen het kruis 
gedragen heeft, ja voor hen aan het kruis genageld is. Maar zelfs als je zegt te 
weten waar het kruis voor staat, is het goed je bewust te blijven van de inhoud 
en betekenis.  
 
Het kruis bepaalt ons erbij dat de gevallen mens, juist door het gevallen zijn, 
van nature een vijand van God is. Zondaar. En juist dát maakte het kruis 
noodzakelijk. Alleen dankzij een persoonlijk accepteren van het kruisoffer als 
noodzakelijk voor zich kon en kan de mens met God verzoend worden. Wie dit 
werkelijk ziet, zal de ideologie, die binnen evangelische kring steeds meer 
oprukt, dat het kruis de mensheid met God verzoend heeft en dat alle mensen 
zonder meer behouden zijn en zullen worden ver van zich moeten werpen. Wie 
dat gelooft en beweert heeft geen flauwe notie van het afschuwelijke van het 
kruis! Die treedt zelfs het kruis met voeten (vergelijk Hebr. 6:6) en bevat niet 
half wat Hebreeën 10:31 bedoelt met: 'Vreselijk is het, te vallen in de handen 
van de levende God'! Dat heeft Jezus Christus voor ons persoonlijk ondergaan 
en ervaren. Riep Hij niet 'Mijn God mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten'(Matt. 
27:46)? 
 
Alleen in en door Hem, door het persoonlijk accepteren van het kruisoffer van 
Jezus Christus is er verzoening mogelijk met God. Verzoening betekent hier 
het opheffen van de vijandschap, herstel van relatie, behoud. De feitelijkheid 
van dit alles is volgens Paulus bevestigd in en door de opstanding, of zoals hij 
het verwoordt: 'doordat Hij leeft'! Dan kun je zingen 'omdat Hij leeft ben ik niet 
bang voor morgen'! Er behoeft geen angst meer te zijn voor een vallen in de 
handen van de levende God. Het gebruikte begrip 'verzoend zijn', 'verzoening' 
bedoelt namelijk aan te geven wat God door het kruisoffer van Jezus Christus 
voor ons gedaan heeft, namelijk ons 'één maken met Hem'. En juist dat is het 
volstrekt tegengestelde van vijandschap. Wie dat ziet neemt het kruis op en 
volgt Hem. Ja toch? 


