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Inleiding: 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Ons is ons vierde week van ons preekreeks met die naam:  Die Leerskool van die 

Liefde  -  om met die hart van Jesus lief te hê.  Gedurende hierdie eerste kwartaal of 

blok fokus ons spesifiek op hoe ons liefde moet lyk teenoor die mense wat die naaste 

aan ons is.   

Ja, elkeen ontvang liefde, ryklik, uit die hand van God.  Ons sien dit so duidelik in 

Jesus se koms na die wêreld.  Juis daarom, omdat ons dankie vir ons Vader wil sê, 

betoon ons ook liefde teenoor my man of vrou, teenoor my kinders, my kleinkinders, 

my vriende en my mede broers en susters in die geloof. 

Dié liefde het verskillende verskyningsvorms of gesigte.  

• Die eerste gesig van die liefde is die vriendelikheid.  Ons moet, soos Jesus, 

poog om onder alle omstandighede vriendelik te wees.  Nie net teenoor die wat 

met ons vriendelik is nie, maar ook teenoor die wat onvriendelik is. 

• Die tweede gesig van die liefde is die geduld.  Om vriendelik te wees met ieder 

en elkeen vra van ons om geduldig te wees.  Soos God met ons geduldig is, so 

moet ons ook geduldig wees met onsself, die tekortkominge van ons naaste en 

geduldig wees onder moeilike omstandighede.   

In die weke wat verby was, het van ons gemeentelede gesê dat die eerste twee 

vereistes van die liefde redelik maklik is en dat hulle hier daar met vriendelikheid en 

geduld kon optree.  Ek glo dat hulle in die opsig die Here aan die wêreld verkondig 

het. 

Vanoggend raak ons egter ŉ kwessie aan wat nie so maklik of voor die hand liggend 

is nie.  

Vandag kyk ons na die derde gesig van die liefde en dit is vergifnis.   



Om te vergewe, werklik te vergewe, en op die wyse ons liefde aan ons naaste te 

betoon, is sekerlik die moeilikste opdrag wat ons in die Bybel ontvang.  Ons lees 

telkens dat Jesus ons die opdrag gee om te vergewe. 

• Hoekom moet ons egter gehoor aan die opdrag gee?   

• Hoekom moet ons poog om die wat ons leed aan doen te vergewe?   

• Hoekom moet ek my man of vrou, my kinders of kleinkinders, my vriende 

vergewe wanneer hulle my seer maak?   

• Dalk moet ons die vraag omswaai.  Hoekom moet daardie einste mense jou 

vergewe vir al die pyn en leed wat jy al oor hulle pad gebring het?   

Daar is baie tekste wat ons oor die vergifnis vertel.  Een teks staan egter vir my uit en 

dit is Lukas 23: 33-43.  Hier ontmoet ons die lydende Christus, maar ook die Christus 

wat te midde van lyding vergewe. 

 

Skriflesing en Prediking: Lukas 23 32-43 

1. 

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 by 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? 

2. 

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?   

3. 

Tweedens, 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 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. 

4. 

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. 

 

5. 

Gemeente. 

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 plaas van om te soebat en te pleit, in plaas 

van 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!” 

5. 

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.    

6. 

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. 

7. 

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. 



Somtyds is dit die mense wat die naaste aan ons is.  Somtyds ken ons die mense van 

geen kant nie. Hoe tree ons op indien onsself in die situasie vind?  Hoe tree ons op 

daar in ons huise en by ons werke wanneer mense ons seer maak? 

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? 

In die gebed wat ons uiter word die wat ons leed aandoen nie sommer kwytgestel 

met geen gevolge nie.  Nee, al wat ons doen is om die hele situasie in God se hande 

te plaas.  Dit is sy reg om te oordeel, dit is Sy reg om te straf.  

Kan dit by gebede eindig? 

Natuurlik nie.  Ons moet ook die wat ons seermaak, met die hulp van die Here, 

vergewe.  Netso moet ons die wat onsself seer gemaak het die kans gee om ons te 

vergewe.  Ja, ons moet ook onsself vergewe – sit maar daai tas vol skuld by die voet 

van die kruis neer.  Die Here sal dit van jou wegneem. 

Gaan ons aldag daarin slaag?  Natuurlik nie, vergifnis kom nie maklik nie.  Nee, ons 

moet aan die vergifnis elke dag werk.  Tog moet ons nie opgee nie.  Ons moet altyd 

weer probeer, en nog ŉ keer probeer om te vergewe – selfs wanneer dit die moeilikste 

moontlike ding is. 

Vergewe ons werklik, word die vergifnis wat ons aan die kruis sien, ŉ werklikheid vir 

jou en my. 

Amen 

 


