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Het kruis van Christus is de meest prachtige en krachtige demonstratie van Gods liefde, geloof en hoop voor de  
HELE schepping. Dit is de plaats waar God de mens met God verzoend heeft, zodat zowel de Joden als de 
heidenen een gelijke toegang tot God hebben zoals hij Abraham beloofd heeft. Zonder het KRUIS is de mensheid 
verloren. Het kruis is een deur en een autoriteit en een paspoort om voor de troon van genade te kunnen komen.  
De oorzaak van de scheiding tussen God en de mens is de ZONDE en de remedie voor de zonde is het KRUIS.  
Luister goed en wordt bevrijd van de verdoemenis. 

DE ZONDE EN DE DOOD IN DE WOESTIJN 

Tijdens de reis van de kinderen van Israël naar het beloofde land in Numeri 21:4-9, 
mopperden zij tegen God en Mozes. God zond vurige slangen om te bijten en te 
doden diegenen die tegen Zijn Woord en zijn profeet gezondigd hadden. Dit zorgde 
voor veel sterfgevallen onder de kinderen Israëls, die gezondigd hadden. Het volk 
kwam tot Mozes en smeekte hem, zeggende dat ze tegen God en hem door hun 
toespraken gezondigd hadden. Ze wilden dat Mozes tot God zou bidden om de 
slang van hen weg te nemen.

DE SCHADUW VAN HET KRUIS

Bevrijding en genezing zijn een kwestie van keuze, omdat de weg geopend en de 
prijs  al  betaald  was;  door  Jezus  de  Christus.  De slang  op  de  stang  was  Gods 
bedoeling om een ongehoorzaam volk te redden. Net als vandaag de dag, hebben 

een aantal mensen in de woestijn met Mozes gezondigd en werden door de slang gebeten, maar weigerden om 
naar het beeld van de slang dat aan een stang hing op te kijken. Het was Gods plan om hen van de beet van de  
slang te redden, ze konden het aanvaarden of vergaan. Velen hebben het aanvaard en werden genezen; ook 
weigerden velen op te kijken, die gebeten waren en zij stierven in hun zonde en ongehoorzaamheid aan Gods  
instructie en oplossing.  Vandaag is  de slang nog steeds mensen door de ZONDE aan het  bijten en mensen 
sterven, zelfs nadat Jezus Christus aan HET KRUIS VAN GOLGOTHA verhoogd werd; opdat een ieder die naar 
Hem opkijkt behouden zou worden. Het kruis van Golgotha is er al meer dan 2000 jaar en nog steeds zijn er  
mensen die het verwerpen en sterven, net als degenen die weigerden om naar de slang op de stang in de woestijn 
te kijken. De keus is aan u, om op te kijken naar het kruis van Christus en gered te worden of het te verwerpen en  
tot de poel des vuurs veroordeeld te worden.

Vers 8-9 zegt, "En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal  
geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang, en  
stelde ze op een stang; en het geschiedde, als een slang iemand beet, zo zag hij de koperen slang aan, en hij bleef  
levend. "Dit  was een duidelijke voorafschaduwing van Gods plan voor de verlossing van de mens van zijn  
voortdurende val sinds Adam. Al degenen die door de slang werden gebeten voor het spreken tegen God en 
Mozes, werden toen ze naar de slang op de stang opkeken genezen. Dit was Gods genade aan die generatie en het  
was een voorafschaduwing van het kruis van Golgotha, waar Jezus werd gekruisigd; en wie maar ook opkeek 
naar het kruis van Christus en het volbrachte werk was en zal gered worden.

DE KEUZE IS AAN U – HET WOORD VAN GOD VERANDERT NIET

In Johannes 3:14-15, zei Jezus: "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des  
mensen verhoogd worden; Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar HET EEUWIGE LEVEN  
hebbe. "Een blik op de slang in de woestijn genas het individu; en het aanvaarden van het kruis van Christus,  
geeft u HET EEUWIGE LEVEN. De Heere vertelde over zijn dood aan het kruis en wat het zou doen voor  
degenen die het volbrachte werk aan het kruis durven te geloven. Er was een verwachting in de wildernis bij het  
opkijken  naar  het  beeld  van  de  slang  op  de  stang;  er  werd  genezing  verwacht.  De  verwachting  van  het  
aanvaarden van het kruis van Christus is het eeuwige leven.



ER IS GELOOF EN ACTIE VOOR NODIG

Hebreeën 11:1 zegt: "Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die  
men  niet  ziet." God  heeft  altijd  geloof  vereist  van  iedereen  die  tot  hem  komt,  want  zonder  geloof  is  het  
onmogelijk God te behagen. In de woestijn, toen de slang aan het bijten was en de mensen er door stierven; sprak 
het volk tot Mozes en vroegen ze om hulp van God. Mozes riep tot God en werd geïnstrueerd over het beeld van  
de slang op de stang en het resultaat er van als er naar gekeken zou worden. Mozes gaf de informatie van God  
aan zijn volk door. Te worden gebeten door de slang in de woestijn, betekende dat de persoon gezondigd had 
door kwaad te spreken tegen God en zijn profeet Mozes (de erkenning van de zonde was nodig). Vervolgens  
moet  de  persoon  bij  Zijn  knecht  Mozes  het  woord  van  God  als  de  waarheid  zijnde  aanvaarden  (dit  heet  
GELOVEN). `De zogenaamde verwachting is wanneer u de beet van de slang met uzelf verbindt en naar het  
woord van Mozes het beeld van de slang met de stang; en in uw hart besluit dat het mogelijk is dat er iets zal  
gebeuren  (de  zogenaamde  VERWACHTING).  Dit  was  het  bewijs  der  dingen  die  men  niet  ziet.  Met  een 
verwachting in het hart hief de door de slang gebeten persoon zijn of haar hoofd op om naar het levenloze beeld  
van de slang te kijken, die Mozes volgens Gods instructie gemaakt had, (dit is ACTIE dat met geloof samengaat).  
Degenen die naar het beeld van de slang opkeken werden genezen; Dit is de beloning en substantie van het  
geloof in het woord van God.

HET KRUIS VAN GOLGOTHA

Er is maar een kruis dat LEVEN geeft, en dat is het kruis van Christus. De slang 
beeld van Mozes was een voorafschaduwing van het echte kruis. De slang was een 
levenloos beeld, maar God vereerd zijn woord aan degenen die er naar keken, toen 
ze door de vurige slang voor hun zonde getroffen waren.  MAAR het  kruis  van 
Golgotha droeg de eniggeboren Zoon van God, die de vorm van een man aan had 
genomen. Hij was niet een levenloos beeld, maar de levende God zelf, in de vorm 
van een mens. Lees Lukas 23:31en u zult de groene boom met leven zien, en wie de 
dorre boom is. Jezus werd gegeseld (door Zijn striemen is ons genezing geworden), 
hij bloedde ook. Daarna nagelden ze hem aan het kruis (stel je de pijn, lijdensweg 
en hulpeloosheid eens voor die vanwege uw en mijn zonden op God in de vorm van 
de mens waren gebracht). Beeld u eens in hoe ze hem mishandelden, en toch zegt de 
bijbel in Hebreeën 12:2 "Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het  
kruis heeft  verdragen" Door de dood en opstanding van Jezus Christus, ging de 
poort open tot vergeving van zonden, genezing, het overwinnen van de machten der 

duisternis en het eeuwige leven en werd toegankelijk voor een ieder die de Heere in geloof met actie aanroept.  
Het kruis is de oplossing voor alle menselijke problemen van zonde, ziekte en dood.
 

Het kruis van Jezus Christus is het enige kruis dat de oplossing voor al hetgeen Adam aan de duivel verloren 
heeft.  Het  kruis  maakt  geen  verschil  tussen  huidskleuren,  rijken  of  armen,  Joden  of  heidenen,  mannen  of 
vrouwen en jongeren of ouderen. Allen hebben een gelijke doorgang bij het kruis. Niemand heeft enig excuus 
voor het niet geloven van het Evangelie van het kruis van Jezus Christus. Lees I Korintiërs 1:18 "Want het woord  
des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht  
Gods." WAT BETEKENT HET KRUIS VAN CHRISTUS VOOR U? WAT BETEKENT ZIJN BLOED VOOR 
U? HET KRUIS heeft te maken met LEVEN na de dood, gelooft u dat? HET KRUIS REDT, HET KRUIS 
OORDEELT, HET IS UW KEUZE. 


