
Het kruis staat niet voor niets 
symbool voor het christelijk geloof 

zelf: Jezus’ kruisdood vormt de diepste kern 
ervan. Maar hoe kan het leven, de dood en de 

opstanding van één mens verlossing betekenen voor 
de mensheid? In zijn nieuwste boek Het vergeten Evangelie 

stelt Reinier Sonneveld deze indringende vraag aan de orde:

Een van de grootste theologische vragen, die echter zelden 
fundamenteel wordt behandeld, is hoe dit individuele gevecht van 
Jezus betekenis voor de mensheid heeft. Waarom is de overwinning van 

een mens de redding van de mensheid? Hoe kan zijn gevecht met specifieke 
vormen van kwaad het verlies van het kwaad betekenen?’

Twee bekende antwoorden op deze hoe-vraag zijn de oud-christelijke Christus victor-
benadering en het model van Verzoening door voldoening. Reinier Sonneveld voert in 
zijn boek een krachtig pleidooi voor het eerste model, dat de laatste decennia weer 
volop aandacht krijgt: Christus victor. De kern ervan is dat God koning wordt, en wel 
door de executie van Jezus. Toen Jezus werd gekruisigd, werd de mensheid gered. 
Verzoening gebeurt door wat God en mens van elkaar scheidt – het kwaad in en buiten 
ons – te overwinnen. Waar velen de Christus victor-benadering combineren met die van 
Verzoening door voldoening, wijst Sonneveld dit laatste model resoluut van de hand; 
aspecten ervan betitelt hij als ‘onbijbels’. Hij stelt scherpe vragen bij de gedachte dat 
God genoegdoening zou eisen, en dat Jezus plaatsvervangend de straf draagt en de 

schuld betaalt. Het begin van de veertigdagentijd is een goed moment om bij deze 
indringende vragen rond de betekenis van Jezus’ kruisdood stil te staan.
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