
Meditatie

Geroepen tot kruisdragen!

Behalve door de discipelen wordt de Heere Jezus gevolgd door een grote menigte 
mensen. Waar Hij gaat, zijn zij ook. Ze zijn getuigen van de wonderlijke kracht van de
Heere Jezus, zien de wonderen die Hij doet, horen zijn gesprekken met de farizeeën.
De Heere Jezus kent hun hart, daarom roept Hij hen en ons bij Zich en zegt:

Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij 
volgen. (Markus 8:34b)

Het volgen van Jezus vraagt drie dingen van ons. Wil je Hem volgen, dan moet je 
jezelf verloochenen, je kruis opnemen en Hem volgen.

Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen.

Wie achter de Heere Jezus aan wil komen, moet zichzelf verloochenen. Dat is het 
tegenovergestelde van wat Petrus deed. Petrus verloochende de Heere Jezus toen 
hij zei dat hij Hem niet kende. Hij probeerde zijn eigen hachje te redden, en zette 
daarom zichzelf en zijn eigen belang voorop. Zelfverloochening is dus precies het 
omgekeerde. Dan zet je het belang van de ander voorop. Wie de Heere Jezus wil 
volgen, moet zichzelf verloochenen. Dat betekent dus dat jijzelf op de tweede plaats 
komt. Het belang van de Heere Jezus en Zijn Koninkrijk staat dan voorop!

Laat wie achter Mij wil komen zijn kruis opnemen. 

Het leven van een christen is niet altijd gemakkelijk het vraagt offers. Het betekent 
kruisdragen. Een kruis dat we, zegt het doopformulier, blijmoedig mogen dragen. 

We zeggen niet voor niets dat ieder huisje zijn kruis draagt. Iedereen ervaart in het 
leven wel moeite en verdriet, of draagt iets mee in het leven wat zwaar weegt. Het 
dragen van een kruis heeft voor ons dus te maken met moeite en verdriet. In de tijd 
waarin de Heere Jezus leefde, was het vooral verbonden met rechtspraak en straf. 

Jezus zegt in Markus 8, naar aanleiding van een gesprek met Petrus, dat wij dat 
kruis op moeten nemen. Petrus was in verzet gekomen toen de Heere Jezus vertelde
dat Hij zal moeten lijden en sterven. Daar wil hij niet aan, en als het aan hem ligt, 
gaat dat dan ook niet gebeuren. In reactie daarop spreekt Jezus over 
zelfverloochening, kruisdragen en volgen. 

Het gaat hier dan ook niet om het kruis van de Heere Jezus Zelf. Dat kunnen wij niet 
dragen, dat is voor ons te zwaar. Tegelijkertijd heeft het kruis dat je moet dragen, 
wanneer je Hem wilt volgen, wel alles te maken met de weg die de Heere God met 
Zijn Zoon ging. In Zijn kruisdood schittert Gods volmaakte rechtvaardigheid en 
heiligheid, tegen de achtergrond van ons menselijke tekort. Tegen de achtergrond 
van ons gebrek aan geloof, ons gebrek aan vertrouwen. En daarom volgt ook het 
derde:

Laat wie achter Mij wil komen Mij volgen.

Terwijl je jezelf verloochent, je kruis opneemt, Jezus volgen. Dat maakt dat je dag in, 
dag uit geconfronteerd wordt met de volmaaktheid van de Heere Jezus. Je draagt je 



kruis achter Hem aan, het kruis van ongeloof en gebrek aan vertrouwen. En dat 
terwijl je ogen op de Heere Jezus zijn, je voetstappen in Zijn voetstappen verdwijnen.
Je volgt Hem, Die de weg voor je baant. De weg naar God terug. Zo wordt meer en 
meer duidelijk dat het kruis van Jezus zwaar is van jouw onvolmaaktheid en 
ongeloof. Zo heeft Hij jouw tekort gedragen.

Toen Jezus Christus Zijn Geest in de handen van Zijn Vader gaf, bleef het kruis 
staan, maar de onvolmaaktheid en het ongeloof heeft Jezus weggenomen. Toen Hij 
opstond, droeg Hij de last van het kruis niet langer. Die last was er niet meer. De 
onvolmaaktheid van een mens blijft aan deze zijde van het graf. Wie Hem volgt, 
draagt hier het kruis van de onvolmaaktheid nog, maar zal straks opgewekt worden 
zoals Jezus opgewekt werd. Zonder last, zonder moeite en tekort. Die wetenschap 
maakt dat we dat kruis vrolijk, blijmoedig kunnen dragen.
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