
Lukas 23:33-43 

Vooraf 

Ons sluit vanoggend die kerklike jaar af. Die kerkjaar het verlede jaar einde November  begin met 

Advent waar ons gefokus het op Jesus wat as mens gebore is. Die hoogtepunt was Kersfees. Daarna 

was dit Epifanie wat verskyning beteken en waar ons stilgestaan het by Jesus se lewe op aarde. Dit is 

gevolg deur Lydenstyd waar die klem was op Jesus se lyding. Die hoogtepunt daarvan was Goeie 

Vrydag toe ons die sterwe van Jesus herdenk het en Paassondag die opstanding gevier het. Daarna 

was dit Pinkstertyd waar ons gefokus het op die uitstorting van die Heilige Gees. Pinkstertyd is 

gevolg deur Koninkrykstyd waar ons lewe in God se koninkryk die klem gekry het. Vanoggend sluit 

ons Koninkrykstyd af en begin terselfdertyd met die Advent en dus die nuwe kerkjaar. Vandag staan 

bekend as Sondag van Christus die Koning.  

Agtergrond 

Lukas was van Hellenistiese (Griekse) agtergrond en het van Antiochië in Sirië gekom. Daarom 

gebruik hy die Griekse naam vir Golgota, Kopbeen. Hy skryf sy evangelie in die laat sestigs na 

Christus. As hy die kruisgebeure beskryf, doen hy dit feitlik en sonder emosie. Sy beskrywing is kort 

en sonder detail. Tog sluit hy twee sake in wat die ander evangelies uitlaat. Hy sluit Jesus se gebed 

om vergifnis vir die wat Hom kruisig en die misdadiger wat om genade pleit in.  

Ander kenmerke in Lukas se evangelie is sy verwysings na die Heilige Gees, gebed en sy passie vir 

randfigure.  

Inleiding 

Hy is in ’n obskure dorpie gebore, die buite-egtelike kind van ’n vrou uit die arbeidsklas. Hy het in ’n 

ewe onbelangrike dorpie grootgeword waar hy sy pa in ’n skrynwerkerswinkel gehelp het totdat hy 

dertig was. Hy het nooit ’n boek geskryf nie. Hy het nooit ’n amp beklee nie. Hy het geen huis of 

gesin gehad nie. Hy het nooit ’n universiteit bygewoon nie. Hy het nooit eers ’n groot stad besoek 

nie. Hy het nooit verder as driehonderd kilometer van die plek waar hy gebore is, gereis nie. Hy het 

trouens niks gedoen wat gewoonlik met beroemdheid geassosieer word nie. Hy kon geen 

getuigskrifte wys nie, behalwe dit wat hy was nie. Hy was net drie en dertig toe die openbare mening 

teen hom gedraai en sy vriende hom almal in die steek gelaat het. Een van hulle het hom aan sy 

vyande verraai waarna hy deur ’n skynverhoor gegaan het, ter dood veroordeel is en tereggestel is 

met een van die grusaamste metodes van sy tyd. Terwyl hy sterwend was, het sy laksmanne vir die 

besit van sy kleed gedobbel – sy enigste besitting op aarde. Na sy dood is sy liggaam in ’n geleende 

graf geplaas deur die toedoen van ’n geheime vriend. 

Sedertdien het meer as twintig eeue gekom en gegaan, en vandag is hy die sentrale figuur in die 

geskiedenis. Al die leërs wat ooit vir oorlog opgetrek het, al die vlote wat ooit geseil het, al die 

parlemente wat ooit gesit het en al die leiers wat ooit regeer het, kon ons lewe op hierdie aarde nie 

in dieselfde mate beïnvloed as hierdie EEN LEWE nie. ( Philips Brooks in Die Groot Storiesboek, bl. 

213) 

Hy was ’n Koning. ’n Vreemde Koning. Hy was Jesus, die Koning. Ons vier vanoggend Sondag van 

Christus die Koning. 



1. ’n Vreemde toneel 

Lukas skets vir ons die toneel op Kopbeen-plek. Hy skets al die rolspelers: 

 Ons lees van “hulle”. Dit was die soldate. Romeinse soldate wat hulle plig uitvoer en drie 

terdoodveroordeeldes tereg stel. Hierdie “hulle” kry darem ’n toegif. Een van hulle kan 

darem met Jesus se kleed daar weg stap – dit is nadat hulle daarvoor lootjies getrek het. Ons 

lees dat hierdie soldate met Jesus spot. Hulle bied Hom suur wyn aan. Hy daag Hom uit: “As 

jy die koning van die Jode is, red jouself.” 

 Ons lees van die volk. Mense wat staan en toekyk. Toeskouers. Hulle wat baie hoop gehad 

het dat Jesus hulle bevryder van die Romeinse Ryk sou wees. Maar teleurgesteld is. Mense 

wat die vorige nag tydens Pilatus se verhoor geskreeu het: Kruisig Hom. Kruisig Hom. 

 Ons lees van raadslede. Die Joodse raad wat al het Pilatus namens die Romeine regeer, na 

die Joodse belange omgesien het. Die raad wat daarop aangedring het dat Pilatus teen se eie 

wil Jesus ter dood veroordeel het. Ook die raadslede spot en lag. Hierdie gebeure is ’n 

oorwinning vir hulle. Hierdie valse Christus – so glo hulle – word gestraf vir sy godslastering. 

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

uitverkies is.” 

  Ons lees van twee misdadigers. Vermoedelik politieke misdadigers. Mense wat in opstand 

gekom het teen die Romeinse Ryk en probeer het om hulle regering om ver te werp en 

daarom ter dood veroordeel is. Een misdadiger laster saam met die soldate en raadslede: “Is 

jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook.”   Dalk was sy laster ’n uitroep om hulp. 

Dalk sy hoop om vry te kom. Die ander misdadiger berispe die eerste misdadiger. Hy wend 

hom tot Jesus: “Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom.”       

 En dan Jesus wat gekruissig word. Hy word voorgehou as “die koning van die Jode”. Maar die 

situasie sê die teenoorgestelde. Veelmeer misdadiger as koning. Magtelose koning. Koning 

aan ’n kruis.  Maar tog koning.  

o Let op sy woorde teenoor die soldate: “Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat 

hulle doen nie!” Nie verwyte of verduidelikings nie. Nie ’n pleit omdat Hy onskuldig is 

nie. Nee, vergifnis. Vreemd. 

o Let op sy woorde teenoor die mede misdadiger: “Ek verseker jou: Vandag sal jy 

saam met my in die paradys wees.” Hierdie verklaring wys iets van sy mag. Hy is ’n 

Koning met ’n koninkryk. 

 

Met sy vreemde toneel, wil Lukas bevestig:  

 

2. ’n Vreemde ironie 

 

 Hierdie kruisgebeure soos Lukas dit vir ons vertel, wemel van ironie. 

 Die grootste ironie is natuurlik die spottende voorstelling van Jesus as koning van die Jode, 

terwyl Hy inderdaad die Koning van die heelal is. Die soldate, die raadslede, die misdadiger 

verwys almal na Jesus as koning van die Jode, min wetende dat Hy dié Koning is. Terwyl Hy 

skynbaar magteloos aan die kruis hang, is Hy die magtigste Regeerder. Terwyl die met 

kamtige mag die koning spot, is hulle totaal magteloos en eintlik bespotlik. 

 Ons kry ook ironie in die verwysing na redding. Jesus word uitgedaag om Homself te red van 

die kruis. Die soldate, die raadslede, die misdadiger daag Jesus uit om Homself van die kruis 



te verlos. En terwyl Hy skynbaar daarin misluk en magteloos vertoon, is Jesus besig om die 

grootste verlossingsdaad ooit. Wel nie Homself van die kruisdood nie, maar die mense van 

die ewige dood.  

 Nog  ’n deel van die ironie is as daar spottenderwys word na Jesus as die Christus verwys. Dit 

terwyl Hy dié Christus was. Die gesalfde van God. Die gestuurde van God. Die Seun van God. 

Self ook God. 

 In die optrede van die raadslede, soldate en een misdadiger kry ons ook ironie. Hulle spot. 

Hulle het nie die vaagste benul wat besig is om te gebeur nie. Daarteenoor kry ons die ander 

misdadiger wat wel die gebeure verstaan en sy kans aangryp. Deel van die ironie is dat Hy 

wat by die einde van sy lewe gekom het, eintlik by die begin daarvan staan. En hulle wat 

spot en bly lewe, staan eintlik by die einde van hulle lewe. 

 Jesus se woorde is natuurlik ook ’n stuk ironie. Om in sy situasie die wat daarvoor 

verantwoordelik is te vergewe, is ongekend. Vader vergeef hulle. Hierdie woorde, hierdie 

ironie bevestig maar net dat Jesus Seun van God was.  

 Ironies genoeg, sê Lukas niks van Jesus se volgelinge nie. Nie ’n woord van die dissipels nie. 

Nie ’n woord van die vroue nie. Niks van enige volgelinge nie. Hulle vir wie Jesus hier sterf, is 

op die agtergrond. Hulle kruip weg. 

 

Met al die ironie wil Lukas bevestig: Jesus is die Koning. Jesus is die Christus. Jesus is die Seun van 

God – al lyk dit nie so nie.  

 

3. ’n Vreemde Koning  

 

Sondag van Christus die Koning – ons eer Jesus as Koning. ’n Vreemde Koning met ’n vreemde 

koninkryk. ’n Koning wat dien; wat die minste is, wat sy laksmanne vergewe; wat ’n misdadiger 

vergewe.  

 

Terwyl ek hierdie gedeelte bestudeer het, het ek gewonder: Was daar by Jesus die begeerte om 

Homself van die kruis te verlos? Hy sou tog sekerlik kon. In sy pyn en lyding moes dit tog sekerlik ’n 

opsie wees? 

 

Dink aan die opskudding wat dit sou bring as Hy met mag en vertoon van die kruis sou afkom en 

Homself so as Koning bewys.  Dink hoe vreesbevange sou die soldate, die raadslede, die volk, die 

ander misdadigers sou wees. Dink hoe sou hulle almal  - ook die twee misdadigers – neerval en Jesus 

as Koning erken en aanbid en eer. Dink hoe so Pilatus skrik as Hy dit moes hoor. Die hele Romeinse 

Ryk? 

 

Maar Jesus het nie. Hy het gesterf – God se wil gedoen. Hy het gedien en so die Verlosser van mense 

geword. Die dienende Koning. 

 

4. Vreemde volgelinge 

Ek het netnou gesê dat ons nêrens in die kruisverhaal lees van Jesus se volgelinge nie. Die ander 

evangelies vertel dat van hulle daar was – op die agtergrond. 



Ek wil nie oor hulle as volgelinge praat nie. Ek wil oor ons as volgelinge praat. As ons ’n vreemde 

Koning aanbid, moet ons maar weet, gaan ons ook vreemde volgelinge wees. Volgelinge wat iets van 

ons Koning vertoon.  

As indiwidue en as kerk moet ons dienend wees. Die minste wees. Nie selfgeldend nie. Onsself gee, 

en nie wil eis nie. 

Vreemd in ’n wêreld wat sulke optrede nie hoog ag nie. 

Slot 

Hy is in ’n obskure dorpie gebore, die buite-egtelike kind van ’n vrou uit die arbeidsklas. Hy het in ’n 

ewe onbelangrike dorpie grootgeword waar hy sy pa in ’n skrynwerkerswinkel gehelp het totdat hy 

dertig was. Hy het nooit ’n boek geskryf nie. Hy het nooit ’n amp beklee nie. Hy het geen huis of 

gesin gehad nie. Hy het nooit ’n universiteit bygewoon nie. Hy het nooit eers ’n groot stad besoek 

nie. Hy het nooit verder as drie honderd kilometer van die plek waar hy gebore is, gereis nie. Hy het 

trouens niks gedoen wat gewoonlik met beroemdheid geassosieer word nie. Hy kon geen 

getuigskrifte wys nie, behalwe dit wat hy was nie. Hy was net drie en dertig toe die openbare mening 

teen hom gedraai en sy vriende hom almal in die steek gelaat het. Een van hulle het hom aan sy 

vyande verraai waarna hy deur ’n skynverhoor gegaan het, ter dood veroordeel is en tereggestel is 

met een van die grusaamste metodes van sy tyd. Terwyl hy sterwend was, het sy laksmanne vir die 

besit van sy kleed gedobbel – sy enigste besitting op aarde. Na sy dood is sy liggaam in ’n geleende 

graf geplaas deur die toedoen van ’n geheime vriend. 

Maar Hy is die Koning van die wêreld. Hy het die wêreld gedien. Hy het die wêreld verander. Hy is 

ons Koning en ons sy volgelinge. 

 


