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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
What does it mean to take up one’s cross and 
follow after Yeshua? It might not be obvious 
to us, but it was clear enough to His first 
disciples. 
 

Picking up One's Cross 
 
After revealing His frightening plan to die in 
Jerusalem, Yeshua further unnerved His disciples 
by telling them that they too must anticipate laying 
their lives on the line. He said, “If anyone wishes to 
come after Me, he must deny himself, and take up 
his cross and follow Me” (Mark 8:34). They too 
must plan to lose their lives if they wanted to save 
their souls. 
In this context, the words “take up your cross” 
simply meant something equivalent to “stick your 
head in the noose” or “stand in front of the firing 
squad” or “stretch out your neck over the chopping 
block” or “sit down in the electric chair.” Rabbi 
Yeshua warned His disciples that they needed to be 
prepared to sacrifice their lives for His sake. 
Those were hard words for His young, messianic, 
hothead, revolution-bent disciples, and the 
prospect of martyrdom was not exactly what 
they had signed up for. They had anticipated 
conquering the whole world under the power of 
King Messiah. He asked them, “What does it 
profit a man to gain the whole world, and forfeit 
his soul?” (Mark 8:36). 
The Master prophetically hinted toward the type of 
death He would die when He told His disciples to take 
up crosses and follow Him. Crucifixion is not a Jewish 
mode of execution, and the cross had not yet been 
revealed, nor had He revealed it to His disciples. The 
Master Himself understood that the Messiah must 
suffer, but the details of His departure had not yet 
been disclosed (see Luke 9:31). 
Even without knowledge of their teacher’s grim 
fate, Yeshua’s words spoke clearly enough to His 
disciples. In the days of the apostles, thousands 
of Jews died on crosses along with anyone else 
that Rome did not like. All over the Empire, 
political dissidents, terrorists, and people that 
resisted Rome’s authority found themselves 
nailed to execution stakes. Roadside Roman 
crosses were a common sight outside 
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Wat betekent het om je kruis op te nemen en Yeshua te 
volgen? Het is voor ons misschien niet voor de hand 
liggend, maar het was duidelijk genoeg voor zijn eerste 
discipelen. 
 

Je eigen Kruis Oppakken 
 
Na het onthullen van zijn angstaanjagend plan om te 
sterven in Jeruzalem, heeft Yeshua zijn discipelen verder 
ontmoedigd door hen te vertellen dat ook zij moeten 
verwachten hun leven af te leggen. Hij zei: "Als iemand 
achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en 
zijn kruis opnemen en Mij volgen" (Marcus 8:34). Ook zij 
moeten in het vooruitzicht stellen om hun leven te 
verliezen als ze hun ziel willen redden. 
In deze context betekenden de woorden "neem je 
kruis op" simpelweg zoiets als: "steek je hoofd in de 
strop" of "sta voor het vuurpeloton" of "strek je nek 
uit over het hakblok" of "ga zitten in de elektrische 
stoel. "Rabbi Yeshua waarschuwde Zijn discipelen dat 
zij bereid moesten zijn om hun leven te offeren 
omwille van Hem. 
Dat waren harde woorden voor zijn jonge, messiaanse, 
heethoofdige, revolutionaire discipelen, en het 
vooruitzicht van martelaarschap was niet precies 
waarvoor ze zich hadden aangemeld. Ze hadden 
verwacht de hele wereld te veroveren onder de macht 
van Koning Messias. Hij vroeg hun: "Wat baat het een 
mens om de hele wereld te winnen en zijn ziel te 
verspelen?" (Marcus 8:36). 
De Meester gaf een profetische aanwijzing richting het 
type dood welke Hij zou sterven toen Hij zijn discipelen 
zei kruisen op te nemen en Hem te volgen. Kruisiging is 
geen Joodse wijze van executie, en het kruis was nog 
niet geopenbaard, noch had Hij het aan Zijn discipelen 
geopenbaard. De Meester zelf begreep dat de Messias 
moest lijden, maar de details van Zijn vertrek waren nog 
niet bekendgemaakt (zie Lucas 9:31). 
Zelfs zonder kennis van het grimmige lot van hun leraar, 
spraken de woorden van Yeshua duidelijk genoeg tot 
Zijn discipelen. In de dagen van de apostelen stierven 
duizenden Joden op kruisen samen met elkeen die 
Rome niet mocht. Overal in het rijk raakten politieke 
dissidenten, terroristen en mensen die zich verzetten 
tegen het gezag van Rome aan executiestaken genageld. 
De Romeinse kruisen langs de kant van de weg, buiten 
de bevolkingscentra, waren een bekend verschijnsel, 



population centers, a gruesome reminder of 
Rome’s authority and terror. Those condemned 
to crucifixion had to carry the crossbeam over 
their shoulders out to the stake on which they 
were to hang, a scene the disciples had seen 
enough times to catch the drift of the Master’s 
warning. 
 
Rabbinic literature remembers the days of 
Roman persecution when Jews suffered 
crucifixion for simply observing the 
particulars of Judaism: 
 
R. Nathan says: “Of them that love Me and keep 
My commandments” [Exodus 20:6], refers to those 
who dwell in the land of Israel and risk their lives 
for the sake of the commandments.” “Why are you 
being led out to be decapitated?” “Because I 
circumcised my son to be an Israelite.” “Why are 
you being led out to be burned?” “Because I read 
the Torah.” “Why are you being led out to be 
crucified?” “Because I ate the unleavened bread.” 
(Mechilta) 
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circumcised my son to be an Israelite.” “Why are 
you being led out to be burned?” “Because I read 
the Torah.” “Why are you being led out to be 
crucified?” “Because I ate the unleavened bread.” 

een gruwelijke herinnering aan het gezag en de terreur 
van Rome. Degenen die tot kruisiging 
waren moesten de dwarsbalk over hun schouders 
dragen naar de staak waarop ze 
scène die de discipelen vaak genoeg hadden gezien om 
de strekking van de waarschuwing van de Meester 
pikken. 
 
De rabbijnse literatuur herinnert 
Romeinse vervolging toen de Joden een kruisiging 
ondergingen voor alleen maar na 
Jodendom eigen was: 
 
R. Nathan zegt: "Van degenen die Mij liefhebben en 
mijn geboden houden" [Exodus 20: 6], verwijst naar hen 
die in het land Israël wonen en hun leven riskeren 
omwille van de geboden. "Waarom 
om te worden onthoofd?" " Omdat ik mijn zoon 
besneed om een Israëliet te zijn."
weggeleid om te worden verbrand?
lees." "Waarom wordt u weggeleid om te worde
gekruisigd?" " Omdat ik het ongezuurde brood at.
(Mechilta) 
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Waarom wordt u weggeleid 
" Omdat ik mijn zoon 

Israëliet te zijn." "Waarom wordt u 
weggeleid om te worden verbrand?" "Omdat ik de Tora 

geleid om te worden 
dat ik het ongezuurde brood at." 


