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Vruchtdragen is kruisdragen 
  

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijf zij op zichzelf; maar als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort’. 

Johannes 12:24 
 

 

De Heer Jezus droeg Zijn kruis. Voor ons kruisdragen gebruikt de Bijbel drie 
verschillende woorden. Het gaat wat ons betreft om zelfverloochening, niet om het 
boeten voor zonden. Dat helpt ons om het unieke, verzoenende sterven van de 
Heiland beter te verstaan en juister toe te passen. 

1. ‘Wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig’ (Matt. 10:38). 

Het Gr. woord lambanoo betekent ‘nemen’, ‘aannemen’, ‘beet pakken’, 
‘meenemen’ e.d. U moet komen met lege handen. U moet alles achterlaten en het 
waard vinden Hem te volgen en uw kruis op te nemen. 

2. ‘Hij zei tot allen: Als iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en 
neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal willen 
behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om 
Mijnentwil, die zal het behouden’ (Luk. 9:23-24).  

Het Gr. woord airoo betekent ‘opnemen’, ‘optillen’, ‘opheffen’, zoals een soldaat 
bijv. een vaandel opheft. U vindt als christen het kruis een eer en toont ermee dat 
de wereld voor u gekruisigd is, en u voor de wereld (Gal. 6:14). 

3. ‘Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan Mijn discipel niet zijn’ (Luk. 
14:27). 
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Het Gr. woord bastazo (dragen) is torsen, een zware last vervoeren. In Galaten 6:2 
vinden we hetzelfde woord: ‘Draagt elkaars lasten‘, dus voel het gewicht ervan, 
help de ander er echt mee!  

Dit brengt mij tot de volgende conclusies: 

1. In Mattheüs 10 spreekt de Heer Jezus over het openlijk belijden van Zijn naam. 

2. In Lukas 9 zegt de Heer tegen allen dat ze zichzelf moeten verloochenen en 
Hem moeten navolgen.  

3. In Lukas 14 zegt de Heer eerst dat voor een discipel van Hem aardse banden 
minder belangrijk zijn.  

De natuurlijke mens kan het kruis niet dragen, hij kan het niet verdragen; het is 
hem te zwaar. Maar voor wie verlicht is door het evangelie, is het een lichte last en 
bij de glans van de komende heerlijkheid ook een blijde last.  

Op het kruis kunt u reageren zoals de rijke jongeling dat deed, of zoals Paulus. De 
één had zijn handen nog te vol. De ander liet alles los wat hem tot winst was (Fil. 
3:7). U neemt het kruis op, als u beseft dat u het ontvangt uit Zijn doorboorde 
handen.  

Een verloste zondaar wil en kan het kruis aannemen. Wie verlost is, kent Hem Die 
helpt als dragen torsen wordt. Hoe zwaar was de last die Hij droeg om ons te 
kunnen redden! Toon het kruis in uw leven, zorg dat de mensen aan de Heer Jezus 
denken als ze u zien. Kom naar voren. Neem het kruis in ontvangst en draag het 
door de wereld.  

Een christen voelt best wel eens dat het kruis dragen zwaar torsen wordt. Waarom 
vraagt de Heer Jezus dit van ons? Willen we Zijn discipel zijn, Hem echt volgen. Het 
is alles of niets: Zijn kruis én uw kruis. Hudson Taylor zei: ‘Er zijn geen twee 
Christussen: één voor luie en één voor werkende christenen. Er is maar één 
Christus’. Willen we met Hem het kruis dragen en zo voor Hem vrucht dragen? 

 

  

 

 


