
VADER, VERGEEF HULLE / GOEIE VRYDAG / 14 April 2017 LUKAS 23: 33-38 

Die arrestasie: 

 Leser 1: Lukas 22: 47-54 (Erika) 

47 Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daar aan. Die een wat Judas genoem 

is, een van die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om Hom te soen. 

48 Maar Jesus sê vir hom: “Judas, verraai jy die Seun van die mens met 'n soen?” 49 

Toe dié wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: “Here, moet ons 

hulle met die swaard aanval?” 50 Een van hulle slaan toe na die slaaf van die 

hoëpriester en kap sy regteroor af. 51 Maar Jesus sê: “Hou op daarmee!” Daarna het 

Hy die oor aangeraak en hom genees. 52 Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die 

offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen Hom opgetrek het: “Trek 

julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower? 53 Dag vir dag was Ek saam met 

julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om My te vang nie. Maar nou dat 

die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans.”  54 Hulle het Jesus toe 

gevange geneem en Hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. 

 Gevolg deur „n tyd van stilte 

 Voorganger: Here, Jesus Christus, gewond en gebroke; 

 Gemeente: U het u lewe gegee sodat ons mag lewe. 

Die ondervraging: 

 Leser 2: Lukas 22: 66-Lukas 23 1-12 

66 Toe dit dag word, het die Raad van die volk – die priesterhoofde en die 

skrifgeleerdes – vergader en Jesus voor hulle laat bring. 67 Hulle sê toe: “As jy die 

Christus is, sê dit vir ons.” Maar Hy antwoord hulle: “Al sou Ek dit vir julle sê, sal julle 

tog nie glo nie; 68 en al sou Ek vir julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. 69 

Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God 



sit.” 70 Toe vra hulle almal: “Dan is jy die Seun van God?” Hy sê vir hulle: “Dit is soos 

julle sê: Ek is!” 71 Daarop sê hulle: “Waarvoor het ons dan nog getuienis nodig? Ons 

het dit mos uit sy eie mond gehoor!”1 Daarna het die hele vergadering opgestaan en 

Jesus na Pilatus toe gebring. 2 Daar het hulle die aanklag teen Hom begin deur te sê: 

“Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits: hy belet hulle om aan die keiser 

belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning, is.” 3 Pilatus vra Hom 

toe: “Is jy die koning van die Jode?” Hy antwoord hom: “Dit is soos u sê.” 4 Daarop sê 

Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: “Ek vind geen skuld in hierdie man nie.” 5 

Maar hulle het sterker aangedring en gesê: “Die hele Joodse land deur stook hy die 

volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom.” 6 Toe 

Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileër is. 7 Nadat hy te wete gekom het dat 

Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy Hom na Herodes toe 

gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was. 8 Herodes was baie bly om 

Jesus te sien. Omdat hy soveel van Hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die 

begeerte gehad om Hom te sien. Hy het ook gehoop om Hom een of ander 

wonderwerk te sien doen. 9 Hy het allerlei vrae aan Hom gestel, maar Jesus het hom 

niks geantwoord nie. 10 Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het Hom heftig 

gestaan en beskuldig. 11 Herodes en sy soldate het Hom toe met veragting behandel. 

Hy het Hom 'n deftige kleed laat omhang, met Hom die spot gedryf en Hom daarna na 

Pilatus toe teruggestuur. 12 Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. 

Voorheen was daar kwaaivriendskap tussen hulle. 

 Gevolg deur „n tyd van stilte 

 Voorganger: Here, Jesus Christus, gewond en gebroke; 

 Gemeente: U het u lewe gegee sodat ons mag lewe 

Die verhoor 

 Leser 3: Lukas 23: 13-25 



13 Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse Raad en die volk 

bymekaar geroep 14 en vir hulle gesê: “Julle het hierdie man voor my gebring as 'n 

opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het 

in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. 15 

Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks 

gedoen wat die dood verdien nie. 16 Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat.” 18 

Maar soos een man het hulle geskreeu: “Weg met hom! 19 Laat Barabbas vir ons los!” 

Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord. 20 Omdat Pilatus 

vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat, 21 maar hulle het aanhoudend 

uitgeroep: “Kruisig, kruisig hom!” 22 Die derde keer sê Pilatus vir hulle: “Watter kwaad 

het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal 

hom dus laat gesel en dan loslaat.” 23 Hulle het egter met 'n harde geskreeu 

aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word, en met hulle geskreeu het hulle 

die oorhand gekry. 24 Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word. 25 

Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis 

het, maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou hê. 

 Gevolg deur „n tyd van stilte 

 Voorganger: Here, Jesus Christus, gewond en gebroke; 

 Gemeente: U het u lewe gegee sodat ons mag lewe. 

Die kruisiging 

 Leser 4: Lukas 23:33-43 

33 Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam 

met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter- en die ander een aan sy 

linkerkant. 34 Toe sê Jesus: “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen 

nie!” Hulle het sy klere verdeel deur te loot. 35 Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle 

raadslede het Hom ook uitgelag en gesê: “Ander het hy gered. Laat hy homself red as 

hy die Christus is wat deur God uitverkies is.” 36 Ook die soldate het vorentoe gekom 



en Hom bespot. Hulle het vir Hom suur wyn aangebied 37 en gesê: “As jy die koning 

van die Jode is, red jouself.” 38 Daar was ook 'n opskrif bokant Hom: “Dit is die koning 

van die Jode.” 39 Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster 

deur te sê: “Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!” 40 Maar die ander 

een het hom tereggewys en gesê: “Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog 

dieselfde straf as hierdie man! 41 In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die 

verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie.” 42 

Verder sê hy: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.” 43 Jesus antwoord 

hom: “Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees.” 

 Gevolg deur „n tyd van stilte 

 Voorganger: Here, Jesus Christus, gewond en gebroke 

 Gemeente: U het u lewe gegee sodat ons mag lewe. 

Die dood van Jesus: 

 Leser 5: Lukas 23: 44-49 

44 Dit was al omtrent twaalfuur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 

drie-uur geduur; 45 die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het 

middeldeur geskeur. 46 Jesus het hard uitgeroep: “Vader, in u hande gee Ek my gees 

oor.” Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas. 47 Toe die offisier sien wat 

gebeur het, het hy God geprys en gesê: “Hierdie man was werklik onskuldig.” 48 Al die 

mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur 

het, het verslae huis toe gegaan. 49 Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat Hom 

van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. 

 Gevolg deur „n tyd van stilte 

 Voorganger: Here, Jesus Christus, gewond en gebroke 

 Gemeente: U het u lewe gegee sodat ons mag lewe. 

Prediking: 



1. 

Gemeente, broers en susters, vriende. 

Op die bord hier bo my is daar ŉ aangrypende foto wat Jesus se kruisiging uitbeeld.   

Wat sien jy wanneer jy na die foto kyk?  Dink vir oomblik daaroor? 

Ek dink die meeste van ons fokus veral op Jesus wat aan die kruis hang.  Is dit nie 

waar nie?  Sonder dat ons dit besef word ons oë na die kruis getrek en Jesus wat daar 

tussen hemel en aarde ly.  Daar waar hy onbeskryflike pyn en eensaamheid ervaar.   

Die gekruisigde Jesus is egter net een aspek van die foto.  Afgesien van Jesus en die 

twee misdadigers wat langs Jesus hang word die kruis ook deur ŉ skare omring.  

Jesus is nie alleen daar aan die kruis op Golgota nie.  Nee, op die dag is daar ŉ hele 

skare wat toegekyk het hoe die tragedie afspeel. 

 Wie is die mense?   

 Wat maak hulle daar?   

 Hoe tree hulle op?   

 En nog belangriker – hoe tree Jesus teenoor die skare op?   

Dit is die vrae wat ons gaan probeer beantwoord in vandag se prediking.  Om ons te 

help om antwoorde kry moet ons egter eers ons teksgedeelte lees.  In Lukas 23: 33-38 

word presies vir ons gesê wie die mense is, en hoe hulle optree.  Terselfdertyd vertel 

die teks vir ons wat Jesus se reaksie teenoor die skare is. 

Kom ons lees die teks saam.  Lukas 23 vers 33-38. 

2. 

Gemeente: 

Wanneer jy die verhaal van Jesus se inhegtenisneming, sy hofsaak, sy marteling en sy 

kruisiging lees besef jy dat Jesus nooit alleen was nie.  Deurgaans was daar mense 

om hom.  En in baie gevalle, soos hier om die kruis, ŉ hele skare. 



Wie was hulle?  Hoe tree hulle op?  Dit is die vrae wat ons vanoggend wil benatwoord.  

En nog belangriker – hoe tree Jesus teenoor hulle op? 

In die eerste plek word daar vir ons in vers 35 vertel dat die Volk daar om die kruis 

gestaan het.   

 Oor die algemeen was die mense brandarm.   

 Hulle het onder haaglike omstandighede geleef  

 en hulle was deurgaans deur die owerhede uitgebuit.   

 Elke dag was vir die mense ŉ stryd vir oorlewing.   

 

En dan begin hulle hoor van ŉ sogenaamde Jesus.  Hy verrig wonders en genees die 

wat verlam en blind is.  Hulle sou aan mekaar sê:   

Is hy nie miskien die een wat die sosiale en politieke onreg kan stopsit nie?  Is hy nie 

miskien die een wat die volk kan lei na groot oorwinning nie?  Miskien kan hy die 

Romeine verslaan en verjaag? 

Met die verwagtinge verwelkom hulle hom wanneer Hy Jerusalem binne kom.  Die 

blydskap en opwinding duur egter nie vir lank nie.  Gou kom die skare tot die besef dat 

Jesus nie ŉ politieke leier is nie, maar eerder ŉ Geestelike leier.  Jesus wil nie aardse 

koninkryk met geweld inlei nie.  Nee, Hy wil eerder God se koninkryk, die koninkryk 

van die hemele, deur vrede, liefde en vergifnis laat aanbreek.  Met die teleurstelling in 

hul harte verander hul lofgesange in ŉ oorlogskreet.  Soos een man skree hulle 

wanneer Pilatus vra wie hy moet vrylaat:  Barabbas.  Soos een man skree hulle:  

Kruisig Hom. 

Die einste skare wat Jesus voor Herodes en Pilatus verdoem het staan nou om die 

kruis.  Hulle kyk toe hoe Jesus gekruisig word.  Hulle sien sy lyding, hulle hoor die 

hammerslae en hulle doen niks nie.  Hulle is apaties, gevoelloos teenoor Jesus se 

lyding.  Miskien dink van die mense dat dit Jesus se verdiende loon is?   

Tweedens , broers en susters, lees ons dat daar Joodse Raadslede om die kruis 

gestaan het.  Waar die skare maar net gevoelloos toekyk hoe Jesus sterf, is die 



belangrike manne aktief besig.  En wat doen hulle:  Hulle lag vir Jesus uit.  En nog 

meer – hulle sê vir hom:   

“Ander het hy gered.  Laat hy homself red as Hy die Christus is wat deur God 

uitverkies is.” 

Waar die volk teleurgestel is in Jesus omdat hy nie aan hulle verwagtinge voldoen het 

nie, kom ŉ mens gou onder die besef dat die Raadslede Jesus verpes.  Kyk ons na 

hulle woorde en optrede kan ons self so ver gaan deur te sê dat hulle Hom gehaat  

het.  Hulle haat vir Jesus as gevolg van drie redes.   

 Eerstens is hy besig om die gebruike en die gewoontes van die Joodse 

samelewing te ondergrawe.  In plaasvan dat die wet van Moses noukeurig, selfs 

slaafs nagekom moet word, verkondig Jesus “Liefde vir alle mense”.   

 Tweedens is hy besig om hulle magsbasis te vernietig.  Soos Jesus se 

populariteit gegroei het, het die mense meer en meer agter Jesus aan gegaan en 

in die proses die Raadslede, Skrifgeleerdes en Familiehoofde geminag.  Dit kon 

hulle nie duld nie.   

 En laastens sê Jesus waar almal kan hoor dat Hy die Seun van God is.  Die 

uitspraak van Jesus sou hulle bloed laat kook het.  Daarom bewerk hulle ŉ plan 

om Jesus om die lewe te bring.   

Saam met die volk staan die Raadslede en toekyk hoe Jesus sterf.  Hulle lag en spot 

onder mekaar.  Hulle is bly want hulle plan het mooi verloop.  Jesus, die 

moeilikheidmaker, die bedreiging, die een wat God laster, is uit die weg geruim. 

En dan was daar natuurlik laastens die onverskillige soldate.  Vir hulle was hierdie 

net nog ŉ Vrydag.  ŉ Dag waar hulle eenvoudig doen wat verwag word van hulle.  

Hulle kry selfs die geleentheid om iets ekstra te verdien.  Hulle dobbel vir die man 

wat gekruisig word se klere.  Hulle weet dat dit net mense is wat moeilikheid vir die 

Romeinse ryk maak wat gekruisig word.  Hulle sien die bloed, hulle hoor die gespot, 

spot selfs bietjie saam, maar eintlik kon hulle nie minder omgee wie hierdie man is 



nie.  Hulle staan gevoelloos, afgestomp teenoor Jesus se lyding.  Wat is nog een 

kruisiging, nog ŉ man se lyding en pyn, nog ŉ sterfte onder hulle hande. 

Waar die Volk met teleurstelling in hulle harte toekyk, waar die Raadslede spot en 

verneder, staan die soldate met absolute onverskilligheid om die kruis. 

3. 

Gemeente. 

Ons sien dus duidelik dat daar drie groepe mense om die kruis saamdrom.   

 Die Volk kyk met teleurstelling in hulle harte toe hoe Jesus sterf.   

 Dan is die Raadslede daar.  Hulle spot en verneder vir Jesus omdat hy ŉ 

bedreiging is.  Van hulle haat selfs vir Jesus.   

 En dan is die soldate daar.  Vir hulle is dit maar net nog ŉ dag.  Gevoelloos, 

apaties, slaan hulle die spykers deur Jesus se gewrigte en enkels.   

Broers en susters. 

Tot dusver het ek net op die skare om die kruis gefokus.  Wat van Jesus?  Hoe tree Hy 

op?  Wat is sy reaksie teenoor die teleurstelling, die haat, die gevoelloosheid?  

Wel ons kan begin deur te stel dat Jesus geheel en anders optree as ek en jy indien 

ons in daardie situasie was.   

 Het ŉ gewone mens aan die kruis gehang sou ons soebat en pleit.   

 Ander sou weer huil en hulself jammer kry.   

 Van ons sou miksien vloek en skree.  

  Of dalk sou ons net stil wees, sonder hoop, met die wete dat ons gaan sterf. 

Nie Jesus nie.  En miskien sien ons juis hierin iets van sy goddelikheid raak.  Hy tree 

nie soos gewone mens op nie.  Nee, in plaasvan om te soebat en te pleit, in plaasvan 

om te vloek en te skree, bid Jesus.  Is dit nie aangrypend nie?  Christus bid daar waar 

hy aan die kruis hang!  Christus bid in sy laaste oomblikke van lyding en verlatenheid.  



En wat bid Hy:  “Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!” 

Ons dink somtyds dat die gebed van Jesus slegs op die soldate gerig is wat daardie 

stadium besig is om Hom te kruisig.  Ek dink egter dat die gebed baie wyer kring as die 

soldate.  Wanneer Jesus daar aan die kruis vas gespyker word het bid Hy vir die hele 

skare wat om die kruis drom.   

 Hy bid vir die soldate wat hom gevoelloos kruisig,  

 hy bid vir die Raadslede wat hom in hulle haat spot en beledig,  

 en Hy bid vir die skare wat toekyk sonder om ŉ woord te sê of ŉ vinger te lig. 

En in die gebed vra Hy vir iets ongelooflik.  Nie dat God hom sal red nie, nie dat God 

die skare spotters sal verwoes met weerlig en vuur nie.  Nee, Jesus vra dat God die 

skare sal vergewe. 

 Hy vra dat God hul onkunde sal vergewe.   

 Hy vra dat God die haat wat in hulle harte is sal vergewe.   

 Hy vra dat God hul gevoelloosheid sal vergewe 

Ons kan egter selfs nog verder gaan.   

In die oomblik van pyn en verlatenheid bid Jesus namens mense wat op die oomblik 

blind is as gevolg van  

 hul teleurstelling,  

 hulle haat  

 en hulle gevoelloosheid.   

Hy staan met ander woorde namens hulle in gebed in.  Hy bid namens mense wat nie 

vir hulle self kan bid nie.  Hy pleit vir hulle by God – Jesus stel namens hulle hul 

saak by die Here. 

En is dit nie juis wat Jesus aan die kruis doen nie.  Netsoos hy hier namens die 

mense bid, word Jesus ook namens die skare gekruisig.   



Hy neem die skare se straf op homself en loop namens hulle ŉ pad van lyding – 

Hy sterf namens hulle. 

Dit is aangrypend?  Hy bid nie net vir die spotters en martelaars nie, Hy sterf ook vir 

hulle.  So groot is Jesus se liefde vir daardie mense wat om die kruis saamdrom – Hy 

is selfs bereid om vir hulle te sterf.  Die liefde is so groot dat Hy nie hulle ongeloof, 

teleurstelling, hulle haat en woede gespot in ag neem nie.  Hy sterf vir hulle ten spyte 

van hulle optrede teenoor Jesus.    

4. 

Wat ŉ ongelooflike troosboodskap.   

 In ŉ wêreld wat gevul is met haat en woede,  

 in ŉ wêreld vol geweld en selfbevrediging,  

 in ŉ wêreld vol rassisme, bedrog, politieke en ekonomiese ongelykheid 

 in ŉ wêreld gevul met selfsug vul die selfverloëning en opoffering van Jesus 

ons met hoop vir ŉ onsekere toekoms.   

Want ons weet.  Netsoos Jesus namens daai skare om die kruis gebid het so bid 

Jesus vandag nog vir elkeen van ons.  Netsoos Hy namens daai mense om die 

kruis sterf, so sterf hy ook vir elkeen van ons. 

Miskien moet ek dit bietjie anders verwoord. 

Aan die begin van die diens het ek gevra wie om die kruis daar op Golgota staan en 

toekyk hoe Jesus gekruisig word.  En ons het vir mekaar gesê dat die volk, die 

raadslede en die soldate daar was.  Ek wil egter verder gaan deur te stel dat dit nie al 

is nie.   

 Elke persoon wat ooit gelewe het  

 of wat nog gaan lewe staan om die kruis.   

 Ek en jy staan vandag om die kruis.   

 Om die kruis staan rowers,  



 en moordenaars,  

 om die kruis staan leuenaars en bedrieërs.  

 Om die kruis staan Moslems en Hindoes.   

 Daar is self die mense wat nie glo nie.  Of hulle dit wil weet of nie.   

 Almal, elke persoon, swart of wit, pienk of groen  -  almal staan om die kruis. 

En Jesus bid namens elkeen van ons – Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat 

hulle doen nie.  Vergewe hulle haat, hulle selfsug, hulle geweld en hulle leuens.  Vader 

vergewe hulle skelwoorde, hulle harde vuiste. Vergewe hulle onkunde. 

Vul dit jou nie met ŉ stuk troos nie?  Jesus bid namens jou wanneer jy verblind staan 

voor die wêreld.  Jesus neem ons verdiende straf op hom en Hy sterf namens elkeen 

van ons omdat ons dit nie self kan doen nie.  Die boodskap vertroos my nie net nie, dit 

vul my ook met hoop vir more. 

5. 

Gemeente:  Daar bly egter een vraag oor wat ons nog nie beantwoord het nie.  Hoe 

lewe ons nou vandag en elke dag met die wete dat Jesus namens ons bid en namens 

ons sterf? 

Ek en jy, vriende, word ook soms omring deur ŉ skare.   

 Hulle staan ook gevoelloos  

 en gevul met haat voor ons.   

 Somtyds spot en vloek hulle ons.   

 Somtyds wil hulle selfs ons lewe neem. 

Hoe tree ons op indien onsself in die situasie vind?  Hoe tree ons op wanneer ons aan 

roof en moord, aan taxi‟s en swak dienslewering uitgelewer word?   

Kyk ons na Jesus is daar net een manier waarop ons kan optree.  Ons moet onsself 

verloën, ons kruis op neem en soos Jesus elke dag bid:  Vader, vergewe hulle want 

hulle weet nie wat hulle doen nie.  Omdat die Here vir elkeen van ons vergewe en vir 



elkeen van ons sterf moet ons ook uit dankbaarheid die ander vergewe, en onsself 

ter wille van ons naaste verloën – is dit nie wat Jesus vir jou gedoen het nie? 

Kan dit by gebede eindig – natuurlik nie.  Ons moet ook die wêreld, met die hulp van 

die Here, vergewe.   

Mag elkeen van ons die troosboodskap vandag te harte neem.  Mag elkeen van ons 

vandag en elke dag bid vir ons vyande.   

En weet u:  Verander ons houding en ingesteldheid teen Jesus en ons naaste kry ons 

die belofte: Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. 

Amen 

 

 

 


