
Lukas 23:33-43 

Agtergrond 

Die Lukas Evangelie is – soos Handelinge – deur Lukas geskryf. In vandag se taal sou ons sê hy was ’n 
mediese dokter. Lukas en Handelinge saam maak bykans ’n kwart van die Nuwe Testament uit. In 
albei hierdie boeke skryf hy vir Theofilus. Hy was blykbaar een of ander gesiene persoon want Lukas 
spreek hom aan as hooggeagte Theofilus. Die Evangelie van Lukas is ± 90 n.C. geskryf – om dit in 
konteks te plaas: Markus is ± 70 n.C. geskryf, Matteus ± 80 n.C. Die meeste van Paulus se briewe in ± 
50-60 n.C. geskryf. 
 
Lukas, self ’n nie-Jood skryf aan Grieksprekende Christene . Hy beklemtoon Jesus se betrokkenheid 
by vroue, kinders, tollenaars en Samaritane. 

Inleiding 

Koningin Victoria was eendag in die erediens. Almal het 
opgemerk hoe sy oorweldig is deur emosie. Haar lippe het 
gebewe en daar was trane in haar oë. Na afloop van die 
diens het sy gevra om die leraar alleen te sien. Hy het haar 
hoflik uitgevra oor haar belewenis.  Sy het geantwoord: “O 
Meneer, wat jy gesê het oor die koms van hierdie wêreld 
se regmatige Koning het my diep getref.” Hy vra toe: 
“Waarom is U Majesteit so diep ontroerd?” Haar 
antwoord: “Ek wens ek kan hier wees wanneer Hy kom 
sodat ek hierdie kroon van my aan sy geseënde voete kan neerlê.”    (Uit: Die Groot Boek van 
Illustrasies – Solly Ozrovech) 

Sy as koningin het Jesus as dié Koning gesien. Ons praat vanoggend oor die vraag: Hoe sien jy Jesus? 
Wat gebeur as jy Jesus aan die kruis sien? 

In die gedeelte wat ons gelees het, sien die rolspelers Jesus verskillend. Verskillende dinge gebeur as 
hulle Jesus sien. 

1.  Die Jode sien ’n uitklophou 

Die volk staan en kyk na die gekruisigde Jesus saam met hulle raadslede. Hulle lag Jesus uit, bespot 
Hom en daag Hom uit: “Ander het Hy gered, as Hy deur God uitverkies is, laat Hy Homself dan red.” 
Hulle hoonlag is die selftevrede lag van mense wat ’n moeilikheidmaker aan die pen laat ry het.  
Jesus het hulle uitgedaag, maar met hulle geslepenheid het hulle Hom uitoorlê.   

Die kern van hul probleem was dat Jesus Homself as die Seun van God bestempel het. Die volk en 
veral die leiers het dit as godslasterlik beskou. Hoe kon iemand wat in Nasaret groot geword het en 
die seun van ’n timmerman was homself as die seun van God beskryf. Pilatus was nie geïnteresseerd 
in hulle godsdienstige dilemmas nie. Daarom het hulle die klag voor Pilatus polities ingekleur. Hulle 
beeld Jesus as ’n bedreiging vir die Romeinse gesag uit, omdat Hy Homself as ’n koning sien. Die 
leiers soos Pilatus wat namens die Romeinse Ryk regeer het, was baie sensitief vir enige politieke 
bedreiging. Dit kon hulle as leiers in ’n slegte lig stel. Maar in Jesus se geval is Pilatus oortuig dat 
Jesus nie ’n bedreiging vir Rome is nie. Tog dreig die Jode hom af. Hulle kan met ’n opstand en 
politieke onrus begin, wat maklik oor die Paastyd in Jerusalem sal losbars.  Dan is Pilatus in die warm 
water by die keiser en sal sy kop rol.  Pilatus word gedwing om ’n onskuldige te martel en na sy dood 
te stuur om sy eie bas te red. 



Die Jode sien ’n politieke en godsdienstige spel waarin hulle die opponent uitoorlê het. Die 
uitklophou is geplant. 

2.   Pilatus sien weerwraak en ironie 

Pilatus was duidelik oortuig dat Jesus nie ’n bedreiging vir die keiser is nie.  Hy oordeel dat Jesus nie 
van plan was om teen die mag van die Romeinse Ryk in opstand te kom nie. Die Joodse leiers 
uitoorlê hom in die politieke spel om van Jesus ontslae te raak. Tydens die Paasfees is daar baie Jode 
van buite Jerusalem in die stad. Die atmosfeer is polities gespanne en opstand of geweld breek 
maklik uit. Dit kan Pilatus nie bekostig nie. Daarom word hy geforseer om Jesus uit te lewer. 

Pilatus se soete weerwraak is om te bepaal dat die kruisopskrif moet lees: “Dit is die Koning van die 
Jode.” Daarmee verneder hy die Jode, maar kondig terselfdertyd Jesus se koningskap in die publiek 
aan. Volgens Johannes was die kruisopskrif in Hebreeus, Grieks en Latyn. Dit was vir almal, vir die 
hele wêreld, om te lees en te verstaan. So maak Pilatus van Jesus ’n voorbeeld. Dit sou enige 
moontlike opstand keer. Dit sou mense wat daaraan dink om in opstand te kom, twee keer laat dink.  

Ironies en profeties: Jesus hang sonder mag en gestroop aan die kruis. Maar so word sy koningskap 
bevestig.  Sy kruis is die plek waar Hy die oorwinning behaal. 

3. Die soldate sien buit en bespotting 

Ook die soldate bespot Jesus. As soldate in diens van die Romeinse Ryk spot hulle saam oor hierdie 
kamtige Koning van die Jode. Hulle daag hom uit: “As jy die Koning van die Jode is, red jouself!” Hulle 
bied vir hom suur wyn aan. Hulle stroop sy laaste stuk waardigheid van hom af en verdeel sy klere.  
Dit is hulle betaling vir hulle aandeel in sy kruisiging. Hy word verneder, verag, uitgelag en bespot.  

4. Die eerste misdadiger spot saam 

Die eerste misdadiger laster saam: “Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!” Selfs in sy 
laaste ure sien hy in sy Buurman geen hoop nie, bloot ’n gestroopte, veragte, bespotte, mislukte 
“koning”. ’n Mens sou dink dat sy eie benarde posisie weerspieël sou word in sy woorde en dade. 
Maar arrogant spot hy saam.  

5.  Die tweede misdadiger sien ’n Verlosser 

Die tweede misdadiger kyk en sien Jesus vir wie Hy werklik is: die Koning, die Verlosser. Die 
eenvoudigste versoek, “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom,” dui op sy vertroue in 
Jesus. Dit dui op sy karige geloof. Jesus verseker hom: “Vandag sal jy saam met My in die paradys 
wees.” Paradys verwys hier na ’n plek waar God is, waar daar geen sonde of die merke van die sonde 
soos lyding, eensaamheid, haat is nie. Jesus neem hom onder sy beskerming en bied hom vaste 
veiligheid en ewige heil, en dit nie eendag nie, maar op dié dag. Jesus begin sy ryk met sy eerste 
werklike onderdaan; ’n moordenaar. 

6. Ons sien ’n Koning aan ’n kruis 

Ons het tot dusver net gepraat oor al die rolspelers  rondom die kruis. Kom ons kyk na Jesus en sy 
woorde. Jesus se woorde in Lukas se weergawe van die kruisiging is opvallend. Twee keer praat 
Jesus. Albei keer straal sy deernis en liefde vir sondaar mense uit. Eers vra Hy God om die wat Hom 
kruisig te vergewe, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daarna beloof Hy verlossing vir die 
misdadiger wat tot inkeer kom.   



In hierdie woorde van Jesus sien ons sy goddelikheid. Geen mens sou in sulke omstandighede – 
terwyl hy so ’n marteldood sterf – soveel deernis en liefde met die omstanders kon hê nie. Maar 
Jesus as God self, as Seun van God, kan dit doen. Dit is wie en wat Hy is. Hy is liefde. Hy straal liefde 
uit. 

Aan die begin het ek gesê ons praat oor hoe ons Jesus sien en wat gebeur as ons Jesus aan die kruis 
sien, Kom ons vra die vraag direk: Wie sien jy as jy Jesus sien? Wat gebeur met jou as jy Jesus sien? 
Ons kan juis die vraag vra op hierdie Sondag wat ons as kerk Jesus as Koning aanbid en eer. Ons 
moet juis hierdie vraag vra so aan die begin van nog ’n Kerstyd. 

Die probleem is dat ons dalk vir Jesus kan sien – maar Hom eintlik ook nie meer sien nie. Dit kan 
maklik gebeur dat ons Jesus as Koning sien, maar Hom nie werklik Koning maak van ons lewe nie. 
Hom nie Koning maak van elke oomblik van ons lewe nie. Dit kan maklik gebeur dat ons Hom sien en 
dan gebeur niks nie – omdat ons al so gewoond is om Hom te sien. Ek sê dit juis met die oog op 
hierdie Kerstyd. Ons kan al so gewoond wees aan die boodskap, dat die boodskap van Jesus ons nie 
meer raak nie. 

As ons dit doen, is ons nie eintlik anders as die volk en leiers nie. Dan is ons nie anders as Pilatus en 
die soldate en die misdadiger nie. Dan spot ons ook maar eintlik met Jesus. Dan maak ons ’n 
bespotting van sy liefde en deernis vir sondaars. Dan sê ons eintlik maar: “U het alles vir my gedoen 
en ek gee nie ’n flenter om nie.” 

Wat moet ons doen? Wat kan ons doen? Ons kan ook na Jesus draai. Ons kan ’n Koning aan die kruis 
sien. Ons kan sy deernis met sondaar mense soos ons sien. Ons kan sê: “U het alles vir my gedoen, 
en ek sal alles vir U doen!”    

Slot 

Koningin Victoria het Jesus as Koning gesien. Hoe sien ons vir Jesus? 

Marelise Bekker, ’n jeugwerker onder jongmense in ’n verbeteringskool vertel hoe sy die boodskap 
van die kruis aan die jongmense oorgedra het. Die meeste van hierdie jongmense het reeds ’n 
misdaadgeskiedenis. Hulle is sinies oor die lewe, wantrou mense, meen jy moet maar uit die lewe 
haal wat die beste is vir jou, al is dit met geweld en ten koste van ander. Een van die jong seuns het 
daarna geluister – veral die deel oor die misdadigers langs Jesus aan die kruis. Toe antwoorde hy: “Ek 
kan ook doen wat daardie een moordenaar gedoen het, want ek is net soos hy.  “Ek kan ook na Jesus 
draai.” 

John Flavel het gesê: “Niks minder nie as ’n totale oorgawe aan Christus is ’n gepaste antwoord op 
Golgota.” 

 

 
 

 

 


