
 

Openbaring 13:8b 
 

…het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.  
 
 

Misschien wel de meest opmerkelijke tekst in de Bijbel, een tekstwoord 
waarover menig theoloog zich het hoofd breekt. In elk geval een tekstwoord dat 
aandacht en overdenken verdient en er tenslotte om vraagt om letterlijk 
opgevat te worden. Ofwel, het bedoelt precies wat het zegt.  
 
Wat dit tekstwoord dan zegt is, dat voor God het kruis al een realiteit was ver 
en ver voor dat het letterlijk in de geschiedenis werd opgericht voor zijn Zoon. 
Het tekstvers vertelt nog meer, namelijk dat toen God de hemelen en de aarde 
schiep, het hele universum, Hij al voorzag dat het kwaad, de duivel, zijn 
schepping zou binnendringen en dat God daarom al de verlossing plande. Dit 
betekent dat het kruis niet een door God gedachte en gekozen oplossing was 
na het trieste gebeuren van de zondeval. Nee, het kruis was door de Drie-enige 
God zorgvuldig als oplossing gekozen 'sedert de grondlegging der wereld'! 
Weet u wat dat zegt? Dat er een kruis was in het hart van God eeuwen voordat 
er één werd opgericht op de heuvel, genaamd Golgotha. O zeker, de 
uiteindelijke daad van verlossing vond plaats in ruimte en tijd, ofwel in de 
menselijke geschiedenis en dat in een of andere obscure uithoek van het 
Romeinse Rijk, in Israël, even buiten Jeruzalem, op Golgotha. Toch zegt de 
gekozen tekst, dat het kruisoffer al gedacht en besloten was in de eeuwigheid 
voorafgaand aan de schepping. In zekere zin kun je daarom stellen dat het 
kruis kosmisch is; vanaf het begin van de schepping wierp het zijn schaduw 
vooruit over heel het universum. God had een Lam voordat Hij de mens 
maakte! Het kruis van Golgotha is dan ook niet iets dat alleen voortkwam uit en 
voorkwam in de menselijke geschiedenis, het is iets wat er midden in kwam. En 
dat laatste vanuit het hart van God! Golgotha was en is geen ongeluk, maar 
gedacht en gewild en dat, om u, jou en mij - om de gevallen mens.   
 
Stellen we ons voor: er was met het oog op ons, al een kruis in het hart van 
God voor de grondlegging der wereld! Weet u wat dat betekent? Dit, het geeft 
een nog diepere betekenis aan dat zo overbekende tekstwoord dat zegt: alzo 
lief had God de wereld (Joh.3:16)! Hoe kleurt het bloedrood liefdevol een woord 
als wat Paulus doorgeeft in Efeze 1:4 en dat zegt: Hij heeft ons immers in Hem 
uitverkoren vóór de grondlegging der wereld…! In het licht van dit alles is het, 
zacht uitgedrukt, jammer dat sommige Bijbelvertalingen, zoals bijvoorbeeld de 
NBV - de Nieuwe Bijbelvertaling, dit indrukwekkende van en in het voor deze 
week gekozen vers vanuit de grondtekst volkomen hebben wegvertaald en 
daarmee tekort doen aan Gods enorme liefde juist betoond in dit gruwelijke 
gebeuren! 
 
Tot slot. Wanneer u God in dit vers zo tot u laat spreken, kunt u zich dan nog 
voorstellen dat er, getuige het eerste gedeelte van het gekozen vers, mensen 
zullen zijn die straks het beest zullen aanbidden? Kom, ga mee naar Golgotha! 
 
 
 


