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What does it mean to take up your cross and
follow after Yeshua?

Bearing Your Cross

Yeshua said, “He who does not take his cross and
follow after Me is not worthy of Me” (Mathew
10:38). Believers sometimes speak about difficult
situation which must be patiently endured as
one’s “cross to bear.” For example, a person might
say, “I guess my poor health is just my cross to
bear.” In the days of the disciples, however, the
saying had a more specific implication.
Remember that, when Yeshua spoke these words,
His own crucifixion was not in view. Of course,
through the inspiration of the Holy Spirit, the
Master’s words prophetically hinted toward the
type of death He would die. But at that early time in
His ministry, He had not yet revealed to His disciples
that the Messiah must suffer and die, and they had
no notion of His impending crucifixion.
Even without a foreknowledge of their teacher’s
grim fate, His words were clear enough to the
disciples. In the days of the apostles, the Romans
crucified thousands of Jews. Political dissidents,
terrorists, and people that Rome did not like all
found themselves nailed to trees and execution
stakes. Roadside Roman crosses outside
population centers were a common sight, 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:

Rabbi 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
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Wat betekent het om je kruis op te nemen en Yeshua
te volgen?

Je Kruis Dragen

Yeshua zei: "Hij die zijn kruis niet opneemt en Mij volgt,
is Mij niet waardig" (Math. 10:38). Gelovigen spreken
soms over een moeilijke situatie die geduldig moet
worden doorstaan als z’n "kruis om te dragen". Iemand
zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Ik vermoed dat mijn
slechte gezondheid gewoon mijn kruis is om te dragen."
In de dagen van de discipelen echter had het gezegde
een meer specifieke betekenis.
Bedenk dat toen Yeshua deze woorden sprak, Zijn
eigen kruisiging niet in zicht was. Natuurlijk gaven de
woorden van de Meester, door de inspiratie van de
Heilige Geest, een profetische illustratie van het type
dood dat Hij zou sterven. Maar in die begintijd in Zijn
bediening had Hij aan Zijn discipelen nog niet bekend
gemaakt dat de Messias moest lijden en sterven, en
zij hadden geen idee van Zijn naderende kruisiging.
Zelfs zonder een voorkennis van het grimmige lot van
hun leraar waren zijn woorden duidelijk genoeg voor de
discipelen. In de dagen van de apostelen kruisigden de
Romeinen duizenden Joden. Politieke dissidenten,
terroristen en mensen waar Rome niet van hield,
werden allen tegen bomen en executiestaken
genageld. Romeinse kruisen zijn langs de weg buiten
bevolkingscentra een bekend gezicht, een gruwelijke
herinnering aan het gezag en de terreur van Rome.
Degenen die tot de kruisiging waren veroordeeld
moesten de dwarsbalk over hun schouders dragen naar
de staak waarop ze moesten hangen, een scène die de
discipelen genoeg hadden gezien om de strekking van
de waarschuwing van de Meester op te pakken.
De rabbijnse literatuur herinnert zich de dagen van de
Romeinse vervolging toen de Joden een kruisiging
ondergingen omdat ze eenvoudig de regels van het
Jodendom naleefden:

Rabbi 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 wordt u naar de
onthoofding geleid?" "Omdat ik mijn zoon besneden
heb om een Israëliet te zijn." "Waarom wordt u naar
buiten geleid om te worden verbrand?" "Omdat ik de



the Torah.” “Why are you being led out to be
crucified?” “Because I ate the unleavened bread.”
(Mechilta, BaChodesh)

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 was warning His disciples that they needed
to be prepared to sacrifice their lives for His sake.
The disciples later discovered that His words were
prophetic. Not only did their teacher die on a
cross, but some of the twelve also met martyrdom
by crucifixion.

He who has found his life will lose it, and
has lost his life for My sake will find it. (Matthew
10:39)
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Tora lees." "Waarom wordt u
gekruisigd te worden?" "Omdat ik het ongezuurde
brood at. "(Mechilta, BaChodesh)

In deze context betekenden de woorden "neem je
kruis op" simpelweg iets equivalent met "steek je
hoofd in de strop" of "sta voor het vuurpeloton" of
"strek je nek uit over het hakblok" of "ga zitt
elektrische stoel." Rabbi Yeshua waarschuwde Zijn
discipelen dat zij bereid moesten zijn om hun leven te
offeren omwille van Hem.
De discipelen ontdekten later dat Zijn woorden
profetisch waren. Niet alleen stierf hun leraar aan het
kruis, maar sommige van de twaalf
het martelaarschap door kruisiging.

Hij die zijn leven heeft gevonden, zal het verliezen, en
hij die zijn leven heeft verloren omwill
vinden. (Matheüs 10:39)
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Rabbi Yeshua waarschuwde Zijn
discipelen dat zij bereid moesten zijn om hun leven te

De discipelen ontdekten later dat Zijn woorden
profetisch waren. Niet alleen stierf hun leraar aan het
kruis, maar sommige van de twaalf ondergingen ook
het martelaarschap door kruisiging.

Hij die zijn leven heeft gevonden, zal het verliezen, en
ijn leven heeft verloren omwille van Mij, zal het


