
 
 

Jos Douma 

11 augustus 2013 

Het wonder van het kruis 1 
Vergeving voor zondige mensen 
 

Psalm 32:5 

 

Jos Douma 
 

 
09 03 2014 

Om te lezen  

Matteüs 16:21-25 

Hebreeën 12:1-13 

1 Korintiërs 1:18-2:5 

Psalm 32:1-11 

Kolossenzen 3:12-17  

 

Voor een geloofsgesprek 

1. Wat zijn jouw eerste gedachten bij 

het kruis? Herken je de weerstan-

den tegen het kruis (als symbool 

van het christelijk geloof)? 

2. Wat is de betekenis van het kruis 

in het christelijk geloof (probeer 

zoveel mogelijk aspecten te noe-

men)? 

3. Wat vind je van het beeld van het 

harde hout van het kruis en de 

‘verlossende omhelzing’? 

4. Welke plek hebben vergeving, 

genezing en bevrijding in jouw le-

ven? 

5. Herken je in je omgaan met zon-

den de ‘tactieken’: ontkennen, een 

ander de schuld geven, veront-

schuldigen, verdringen? 

6. Hoe kan de 40-dagentijd voor jou 

een periode van groei in genade 

worden? 

 

Om te bidden 

Ik beken de HEER mijn ontrouw’ - 

en u vergaf mij mijn zonde, mijn 

schuld. (Psalm 32:5) 

 

Websites 

www.josdouma.nl 

www.tijdmetjezus.nl 

www.plantagekerk.nl  

www.mijnpreekplek.wordpress.com  

In de 40-dagentijd bezinnen we ons op de betekenis van het 

kruis van Jezus Christus. Want wij volgen een gekruisigde 

Heer. Maar dat kruis roept ook weerstand op omdat we het 

vooral associëren met zonde, schuld, oordeel, straf, bloed, 

betaling, lijden, strijd en pijn. Dat is allemaal niet echt leuk 

en geeft niet echt een goed gevoel. Tegelijk kan het kruis ook 

symbool staan voor een wel erg versmald evangelie: ‘Jezus is 

voor mijn zonden aan het kruis gestorven’. Kan het kruis (een 

gruwelijk moordwerktuig) nog wel functioneren als hét sym-

bool van het christelijk geloof? Zouden de vis (ICHTHUS) of 

het Christusmonogram geen betere opties zijn? 

 

Focus op het kruis 

Het kruis staat in het Nieuwe Testament heel centraal. Jezus 

ging doelbewust de weg naar het kruis (Mat. 16:21; Heb. 12:2).  

De boodschap van het kruis is de kracht van God (1 Kor. 1:18). 

Paulus wil zich op niets anders laten voorstaan dan het kruis 

van Jezus Christus (Gal. 6:14; 1 Kor. 2:2). En als leerlingen 

worden we opgeroepen om ons kruis op ons te nemen (Mat. 

16:24). Als we dus leerlingen willen zijn in het koninkrijk van 

God, dan kunnen we niet heen om het kruis. Maar hoe leren 

we de volle betekenis daarvan te zien? 

 

Verlossende omhelzing 

Ik kwam een gebed tegen (uit het Anglicaanse Book of Com-

mon Prayer) waarin een verrijkende visie wordt aangereikt op 

het harde hout: “Heer Jezus Christus, u hebt uw liefdevolle 

armen uitgestrekt op het harde hout van het kruis zodat ie-

dereen binnen het bereik van uw verlossende omhelzing kan 

komen. Bekleed ons daarom met uw Geest, zodat we met uit-

gestrekte handen vol liefde diegenen bij u mogen brengen die 

u en uw liefde nog niet kennen. Tot eer van uw Naam. Amen.” 

Als we kijken naar het harde hout zien we dus een hemelse 

omhelzing. Christus spreidt zijn armen uit om ons (en ieder-

een) welkom te heten in de omhelzing van de drie-enige God. 

Dat getuigt van Gods initiatief: in Jezus kwam hij ons verlos-

sen zodat we weer in zijn nabijheid kunnen zijn. Het beeld van 

de omhelzing is tegelijk ook een uitnodiging om je te láten 

omhelzen. Het gaat er niet om dat we een opvatting over het 

kruis hebben, maar dat we ingaan op de uitnodiging van het 

kruis: binnengaan in de goddelijke intimiteit van de verlos-

sende omhelzing. 

 

Drievoudig wonder 

In deze verlossende omhelzing gebeúrt iets (zoals er ook iets 

gebeurt als mensen elkaar liefdevol omhelzen: bewogenheid, 

verzoening, verbondenheid)! We ervaren door de Geest: 1. 

vergeving voor zondige mensen, 2.  genezing voor gewonde 

mensen, 3. bevrijding voor gebonden mensen. Het is werkelijk 

een wonder als je deze genade ervaart in je leven: vergeving, 

genezing, bevrijding! Rondom het kruis vormt zich een verge-

vende, genezende en bevrijdende geloofsgemeenschap. Zo 

breekt het koninkrijk van Gods genade door in onze levens. 

 

En u vergaf mij… (Psalm 32) 

Vergeving ervaren is een wonder van het kruis! We worstelen 

allemaal met zonden omdat we lang niet altijd in Gods nabij-

heid leven. En we hebben ook zo onze tactieken om met zonde 

om te gaan: ontkennen, een ander de schuld geven, veront-

schuldigen, verdringen. Maar er is maar één begaanbare weg: 

naar het kruis, en je daar laten omhelzen. Dat is ver-zoen-ing 

met God dankzij Christus. 

 

Leven in de vergevende omhelzing 

Hoe kunnen we het wonder van het kruis beleven en uitleven? 

1. Ga met je zonden naar het kruis. Laat je daar door 

God omhelzen. Alleen bij hem is vergeving voor je schuld. 

Bij het kruis ervaar je dat je geliefder bent dan je ooit had 

gedacht. 

2. Vier het Avondmaal. Het Avondmaal is ‘Gods kus bij 

het evangelie’ en zo een vormgeving van het evangelie van 

de verlossende omhelzing. Het Avondmaal is een hemelse 

ervaring. 

3. Vergeef elkaar. Laat de kerk een vergevende gemeen-

schap zijn waar we elkaar niets nadragen maar ons laten 

dragen door Gods vergevende genade. 
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