‘Vader vergeef het hun…’
Schriftlezing: Lukas 23:32-48 Tekst: Lukas 23:34a
Zingen: Ps. 32:1 en 6, Ps. 51:2, Gez. 5: 1 en 5, Ps. 85:1 en 4, Ps. 69:14
Hoofdpunten van de preek
Jezus zei: geef Mij de schuld maar. Stervend aan het kruis, bidt Hij om vergeving.
1 Jezus
Jezus wordt gekruisigd omdat Hij de schuld heeft gekregen. Met twee ‘andere’
misdadigers moet Hij de gruwelijke marteldood sterven.
Jezus heeft andermans schuld voor Zijn rekening genomen. De Vader rekent daarom
met de Zoon af. Zijn toorn verteert Jezus op de tijd van het morgenoffer.
2 Vader
Jezus bidt tot de Vader Die op Hem toornt. Als wij zondigen, doen we dat allereerst
tegenover God. Het verbreekt de relatie. Op Golgotha zien de ernst van onze zonden.
We danken het aan Jezus dat we tóch in kinderlijk vertrouwen en met ontzag (HC46)
‘Vader’ mogen zeggen tegen God. Waar Christus onze schuld verzoent, vergeeft God ons.
3 Vergeef
Jezus bidt als Middelaar. Alle schuld die Hij voor Zijn rekening nam, rekent de Vader
met Hem af. Weg is voor eeuwig en altijd weg. God rekent maar één keer af.
Jezus zegt: Vader vergeef… Het is meer een ‘opdracht’ dan een gebed. Hij mag het
zeggen, want de Vader heeft het beloofd. Jezus leert ons hetzelfde bidden: vergeef ons…
4 Hun
Jezus bidt voor ‘hun.’ In het algemeen bidt Hij voor alle mensen, zoals die toen om het
kruis stonden. Dankzij Jezus’ gebed verdraagt God de opstandige wereld. Genadetijd.
Jezus’ gebed komt ten goede voor elke zondaar die zijn schuld serieus neemt en Hem de
schuld geeft. Als Jezus de ‘andere’ misdadiger gedenkt, voor wie kan het dan niet?
5 Omdat zij niet weten
Hoe kunnen we tot zoiets verschrikkelijks in staat zijn, als de zonde? We weten niet wat
we doen. Ongeloof verblindt. Géén excuus (wir haben es nicht gewußt), maar duiding.
Onze ogen moeten open. De Heilige Geest werkt daarop aan door verkondiging van de
Gekruisigde en Zijn gebed. Dán geven wij Hem de schuld en zijn wij vergeven.
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