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DE VERBORGENHEID VAN CHRISTUS OMVAT OOK DE PREDIKING VAN HET
KRUIS
“1Kor.1:17-18: 17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet
verijdeld worde. 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan,
dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods”.
Wat wel is geprofeteerd over Christus is zijn dood. Eén gebeurtenis in de geschiedenis leert
twee wegen voor twee verschillende doelen.
Degenen waar het recht snijden nieuw voor is vinden de dood en opstanding in de oude en in
de nieuw testamentische boeken en trekken daaruit de conclusie dat hetgeen Paulus leerde
hetzelfde is als de profeten leren. Ze kunnen wat dit aangaat niet nog meer fout zijn.
De dood, begrafenis en opstanding was deel van zowel profetie als van de verborgenheid van
Christus. Eén kruis bewerkstelligde twee dingen: één was geprofeteerd en de andere werd
verborgen gehouden.
Als iets een verborgenheid is dan kan het niet ook geprofeteerd zijn want dan is het geen
verborgenheid meer. Profetie spreekt niet over de verborgenheid van de dood, begrafenis en
opstanding van Christus, maar profetie spreekt over dood, begrafenis en opstanding.

DE GEPROFETEERDE DOOD VAN CHRISTUS
De dood van Christus is vanaf de grondlegging der wereld geprofeteerd:
“Gen.3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en
tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
De dood van Christus kan worden gevonden in de populaire passages in zulke als Jesaja 53 en
Psalm 16, en nog andere plaatsen in de profetie.
“Lukas 24:44: En Hij zeide tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u
was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van
Mozes, en de Profeten, en Psalmen.
“Lukas 24:45-46: 45 Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden. 46 En
zeide tot hen: Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden
opstaan ten derden dage”.
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De Heer had hen, voor het gebeurde, alreeds verteld over zijn dood en opstanding, maar in die
tijd begrepen ze dat niet.
“Lukas 18:31-34: En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar
Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is
door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot
worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld
hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij
verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden
niet, hetgeen gezegd werd”.
De discipelen waren onwetend aangaande het kruis gedurende de tijd dat ze het evangelie van
het koninkrijk predikten, maar Christus hield zijn dood niet geheim voor hen.
Later schreef Petrus dat de dood van Christus nodig was om de profeten te vervullen:
“Hand.3:18: Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te
voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.
De dood en opstanding waren geprofeteerd. De verborgenheid van de dood en opstanding van
Christus was niet geprofeteerd.

DE DOOD VAN CHRISTUS WAS NODIG VANWEGE DE PROFETIE
De dood van Christus was een deel van de profetische schriften. Zijn dood was nodig om de
profetieën te vervullen wat uiteindelijk zou leiden tot de koning en zijn koninkrijk op aarde.
Wie zou de lijdende dienstknecht zijn? Wie zou het Lam zijn dat geofferd moest worden? Met
wie zijn bloed zou het nieuwe verbond bekrachtigt moeten worden? (Echter was het nieuwe
verbond eveneens geprofeteerd en is aldus geen deel van de verborgenheid) Zie:
“Jer.31:31-34: 31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israel en
met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; 32 Niet naar het verbond, dat Ik met hun
vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hun hand aangreep, om hen uit Egypteland uit te
voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt de
HEERE; 33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal,
spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven;
en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 En zij zullen niet meer, een
iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent den HEERE! want zij
zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt de HEERE; want Ik
zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken”.
Het antwoord op al deze profetische vragen ligt in de dood van Christus.
De dood van Christus was het middel voor het profetische einde en dat was de komst van de
koning en zijn koninkrijk op Aarde.
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DE VERBORGENHEID VAN DE DOOD VAN CHRISTUS
Ofschoon de dood van Christus een noodzakelijk deel was van het profetische doel van God,
maakte hetgeen er over was geprofeteerd niet de gehele wil van God compleet. Er was een
verborgenheid betreffende de dood, begrafenis en opstanding dat voor het eerst door de Heer
is geopenbaard aan Paulus. Dat was het “WAAROM” van het kruis.
De verborgenheid van Christus begint met de prediking van het kruis, alhoewel de prediking
niet zoiets is als waarvan men zich moest bekeren (Hand.2:38), als een nationale offer, of een
aanklacht wegens moord (Hand.2:23), maar iets waarin we vertrouwen en roemen voor de
redding van onze zielen.
“Gal.6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen
Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld”.
Paulus roemt in het kruis van Christus als de basis en de bron van alle geestelijke zegeningen
aan het nieuwe mens, een nieuw lichaam van Christus bestaande uit Jood en Heiden.
“Ef.2:15-16: 15 …………………………….opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen
mens zou scheppen, vrede makende; 16 En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou
verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende”.
Terwijl de dood van Christus, volgens de profetie, een vervulling was van de wet, is de
prediking van de verborgenheid van het kruis het aanbod, door de dood, begrafenis en
opstanding, voor behoudenis zonder de wet.
Terwijl de geprofeteerde dood van Christus een middel was tot een aards einde, was de
verborgenheid van het kruis het fundament waardoor een nieuw schepsel zou worden bestemd
voor een plaats in de hemel.

CONCLUSIE
De dood van Christus was een vervulling van de profeten zoals bekend gemaakt is door Jezus,
Petrus en Johannes. Petrus predikte de dood van Christus als hetgeen dat geprofeteerd en
noodzakelijk was aangaande Israëls koning en koninkrijk.
Paulus preekte de dood van Christus als iets, met betrekking tot zijn mensen en het doel in de
hemelse gewesten, onbekend was.
De prediking van de dood van Christus volgens de verborgenheid was geheim gehouden
vanaf het begin der wereld, niet één keer aan mensen geopenbaard omdat het was verborgen
in God vanaf het begin der wereld:
“Ef.3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der
verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen
geschapen heeft door Jezus Christus;
Door één kruis bewerkstelligde God twee dingen:
1)-te voorzien in het middel om het profetische doel te vervullen.
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2)-te voorzien in het middel om de verborgenheid van Christus te openbaren om zijn hemels
doel te bewerkstelligen.
“Ef.1:10: Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot een te vergaderen in
Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;

DE TWAALVEN PREDIKTEN NIET HET KRUIS TER BEHOUDENIS
Uit 1Kor.15:1-4 is het duidelijk dat het evangelie onzer behoudenis de dood, begrafenis en
opstanding van Jezus als betaalmiddel voor onze zonden omvat. Deze eenvoudige waarheid is
de hoeksteen, of steunpilaar, van het Christendom. Nergens in Mattheüs, Markus, Lukas of
Johannes verstonden de Twaalf Apostelen de prediking van het kruis. Hieronder volgen
verzen die bewijzen dat de Twaalven onwetend waren van de prediking van het kruis ter
behoudenis.
ONWETEND VAN DE DOOD, BEGRAFENIS EN OPSTANDING VAN JEZUS
1)-“Matth.16:21-22: 21 Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest
heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en
Schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. 22 En Petrus,
Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig!
dit zal U geenszins geschieden”.
2)-“Mark.8:31-32: 31 En Hij begon hun te leren, dat de Zoon des mensen veel moest lijden,
en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood
worden, en na drie dagen wederom opstaan. 32 En dit woord sprak Hij vrij uit; en Petrus,
Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen”.
3)-“Mark.9:31-32: 31 Want Hij leerde Zijn discipelen, en zeide tot hen: De Zoon des mensen
zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden, en gedood zijnde,
zal Hij ten derden dage wederopstaan. 32 Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden
Hem te vragen”.
4)-“Lukas 9:44-45: 44 Legt gij deze woorden in uw oren: Want de Zoon des mensen zal
overgeleverd worden in der mensen handen. 45 Maar zij verstonden dit woord niet, en het
was voor hen verborgen, alzo dat zij het niet begrepen; en zij vreesden van dat woord Hem te
vragen”.
5)-“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op
naar Jeruzalem, en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven
is door de profeten. 32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot
worden, en smadelijk behandeld worden, en bespogen worden. 33 En Hem gegeseld
hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan. 34 En zij
verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden
niet, hetgeen gezegd werd”.
6)-“Joh.2:21-22: Maar Hij zeide dit van den tempel Zijns lichaams. 22 Daarom, als Hij
opgestaan was van de doden, werden Zijn discipelen gedachtig, dat Hij dit tot hen gezegd
had, en zij geloofden de Schrift, en het woord, dat Jezus gesproken had”.
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ONGELOOF BETREFFENDE DE OPSTANDING
7)-“Mark.16:5-14: 5 En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling, zittende ter
rechter zijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. 6 Maar hij zeide tot haar:
Zijt niet verbaasd; gij zoekt Jezus den Nazarener, Die gekruist was; Hij is opgestaan; Hij is
hier niet; ziet de plaats, waar zij Hem gelegd hadden. 7 Doch gaat heen, zegt Zijnen
discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; aldaar zult gij Hem zien, gelijk Hij
ulieden gezegd heeft. 8 En zij, haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en
ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets; want zij waren bevreesd. 9 En als
Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst
aan Maria Magdalena, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. 10 Deze, heengaande,
boodschapte het dengenen, die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden. 11 En
als dezen hoorden, dat Hij leefde, en van haar gezien was, geloofden zij het niet. 12 En na
dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante, aan twee van hen, daar zij wandelden, en
in het veld gingen. 13 Dezen, ook heengaande, boodschapten het aan de anderen; maar zij
geloofden ook die niet. 14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en
verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden
degenen, die Hem gezien hadden, nadat Hij opgestaan was”.
8)-“Lukas 24:1-4: 1 En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen
zij naar het graf, dragende de specerijen, die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 2 En
zij vonden den steen afgewenteld van het graf. 3 En ingegaan zijnde, vonden zij het lichaam
van den Heere Jezus niet. 4 En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee
mannen stonden bij haar in blinkende klederen”.
9)-“Lukas 24:8-12: 8 En zij werden indachtig Zijner woorden. 9 En wedergekeerd zijnde van
het graf, boodschapten zij al deze dingen aan de elven, en aan al de anderen. 10 En deze
waren Maria Magdalena, en Johanna, en Maria, de moeder van Jakobus, en de andere met
haar, die dit tot de apostelen zeiden. 11 En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap,
en zij geloofden haar niet. 12 Doch Petrus opstaande, liep tot het graf, en nederbukkende,
zag hij de linnen doeken, liggende alleen, en ging weg, zich verwonderende bij zichzelven van
hetgeen geschied was”.
10)-“Joh.20:2: Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken
Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten
niet, waar zij Hem gelegd hebben”.
11)-“Joh.20:7-9: 7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de
doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. 8 Toen ging dan ook
de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want
zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan”.

ZE WISTEN NIETS VAN HET KRUIS TER BEHOUDENIS
12)-“Joh.20:21-23: 21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij
de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. 22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen,
en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest. 23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien
worden zij vergeven; zo gij iemands zonden houdt, dien zijn zij gehouden”.
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13)-“Hand.3:14-15: 14 Maar gij hebt den Heilige en Rechtvaardige verloochend, en hebt
begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken worden; 15 En den Vorst
des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen
zijn”.
14)-“Hand.5:28: Hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd, dat gij in dezen Naam niet zoudt
leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld, en gij wilt het bloed van dezen
Mens over ons brengen”.
15)-“Hand.7:52: Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En zij hebben
gedood degenen, die te voren verkondigd hebben de komst des Rechtvaardigen, van Welken
gijlieden nu verraders en moordenaars geworden zijt”.
16)-“Hand.10:39: En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse
land en te Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout”.

CONCLUSIE
Deze lijst bewijst niet dat de Twaalven ongehoorzaam waren aan het evangelie dat aan hun
was gegeven. In tegenstelling, zij waren de eerste gelovigen in het evangelie van het
koninkrijk. Zij behoorden tot het gelovig overblijfsel van Israël die geloofden dat Jezus de
Zoon van God en de beloofde Messias was.
Deze verzen laten echter zien dat het evangelie dat zij kenden en geloofden niet de prediking
van het kruis was zoals Paulus dat leerde. Terwijl ze Jezus Christus kenden als de Messias van
Israël, zou Paulus het kruis van Jezus Christus later aan de Heidenen leren als betaling voor de
zonden.
De prediking van het kruis ter behoudenis werd voor het eerst bekend gemaakt door de
Apostel Paulus toen de Heer de betekenis van zijn dood, begrafenis en opstanding aan hem
openbaarde. De twaalf Apostelen waren hieromtrent onwetend.
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