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Thema: Vergeving
Ze weten niet wat ze doen

sen

Lucas 23,33-38
Inleiding
Heeft hij nog iets gezegd? Dat vragen we nog wel eens als we horen van het overlijden van iemand. Misschien is er
nog iets belangrijks meegegeven voor de nabestaanden? Van sommige mensen zijn de laatste woorden bewaard gebleven en ook heel bekend geworden. Johan van Oldenbarnevelt zei tegen zijn beul: Maak het kort, maak het kort.
Jan van Speijk, een commandant die zijn eigen schip opblies in de Schelde bij Antwerpen, sprak: Dan liever de lucht
in! Ned Kelly, de Australische bankovervaller, wist vlak voor zijn terechtstelling uit te brengen: Zo is het leven.
Deze zeven weken geven we aandacht aan Jézus’ laatste woorden. Het zijn woorden van grote liefde. Woorden van
leven! Maar dat komt omdat Jezus’ dood de weg naar het leven opende, het echte leven, het leven met God. Woorden die ook voor jou de weg naar dat leven willen openen. Het zijn er zeven in totaal. Het getal van de volmaaktheid.
Vier is het getal van de aarde (de vier windrichtingen) en drie van de hemel (God de Vader, de Zoon en de Geest).
Woorden dus die hemel en aarde bij elkaar willen brengen!
De plek waar het zich allemaal afspeelt is niet ver buiten Jeruzalem: Schedelplaats (vanwege de vorm van de heuvel). Terechtstellingen gebeurden altijd
daar (en niet binnen de stad, omdat de joden dat niet wilden). De Romeinen
konden zo voor alle mensen die langs kwamen laten zien wat zij met misdadigers deden!
Dit keer zijn er drie kruisen. ’s Ochtends waren de gevangenen aan het kruis
genageld en waren de kruisen rechtop gezet. Nu is het wachten totdat de dood
zal intreden. Het kon uren, maar soms ook dagen duren. De soldaten verdelen
ondertussen de buit: de kleding van de gekruisigden. Ondertussen waren de
mensen uit de stad komen kijken. Het doet een beetje denken aan het ramptoerisme uit onze tijd. Zo valt er heel wat te praten.
Op deze plek van narigheid en onheil waar al die nieuwsgierige mensen bij
staan, hebzuchtige soldaten de buit verdelen en misdadigers spotten, gebeurt iets verrassends. Zachtjes klinkt Jezus’
stem: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Op deze plek van onheil klinkt het evangelie …
1) de uitnodiging
Dit is toch wel het allerlaatste dat je verwacht! Wat gebeurt hier? Wij denken vaak dat Jezus’ lichamelijke pijn het ergste is. En dan hebben we het over het vreselijk lijden aan het kruis. Dat was ook afschuwelijk. In 315 schaften de Romeinen de kruisdood af, omdat ze het onmenselijk vonden. Toch is dat niet datgene waar de bijbel onze aandacht op
richt. Er wordt ook nauwelijks iets over gezegd. Alleen in vers 33 lezen we erover. Toen ze bij de plek die Schedelplaats wordt genoemd, kwamen, werd Hij gekruisigd. Punt. Dat is alles.
De bijbel wil onze aandacht op iets anders richten, namelijk de betekenis van Jezus’ lijden. En dat zit ook in dit eerste
gebed dat Jezus uitspreekt. Wat een betekenis! Je zou iets heel anders verwachten. Een woedeuitbarsting of een bevel naar de leerlingen om in te grijpen. Dit gaat toch te ver! Hier moet iets tegen gedaan worden! Of een gebed om
een legioen engelen uit de hemel te sturen om aan dit alles een einde te maken.
Moet je zien hoe schandelijk Jezus behandeld wordt. De spot gaat alle perken te buiten. Ze willen Hem raken in zijn
werk. Nu blijken ze opeens uitstekend op de hoogte te zijn van wat Jezus tijdens zijn leven gezegd en gedaan heeft.
Anderen heeft Hij gered. Dat hadden ze gezien. Blinden konden weer zien, lammen lopen en doden werden opgewekt. Maar nu spotten ze: wat stelt dat voor, als Hij zichzelf niet kan redden? Zo wordt Jezus vernederd.
Boven zijn hoofd hangt een bordje met de veroordeling: de koning van de joden. Maar het is vooral spottend bedoeld.
Je verwacht dat Jezus bidt: Vader, grijp in. Zo kan het niet langer. Of je verwacht een gebed om kracht en hulp om het
vol te houden. Hij heeft toch genoeg aan zichzelf? Het zou logisch zijn wanneer Jezus aandacht vraagt voor zijn pijn
en nood.
Maar wat doet Hij? Hij bidt: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Het eerste waar Jezus aan
denkt, dat is niet aan zichzelf, maar aan ons! Als zijn hele lichaam pijn doet en Hij verschrikkelijk vernederd wordt,
gaan zijn gedachten uit naar ons. Jij bent het eerste waar Hij aan denkt!
2) de excuses
Maar er is nog iets bijzonders aan de hand. Gods genade is veel groter dan wij denken. Opvallend is namelijk dat Jezus’ woorden: Vader, vergeef het hun, in veel handschriften zijn weggelaten. Van het Nieuwe Testament zijn in totaal
zo’n 5000 handschriften bewaard gebleven En het is opvallend dat in veel van deze handschriften deze tekst ontbreekt. Kennelijk hebben nogal wat overschrijvers deze tekst weggelaten. Hoewel het zeer aannemelijk is dat deze
tekst er juist wel bij hoorde.
Vermoedelijk ging deze tekst veel overschrijvers te ver. In de bijbel kun je juist vlak voor dit bijbelgedeelte iets lezen
van de woorden van het naderende oordeel van God. Wij hebben ons tegenover God te verantwoorden. Hij vraagt
van ons wat wij met ons leven gedaan hebben.

Hoe kan Jezus dan gebeden hebben om vergeving voor deze mensen? Mensen die zo direct betrokken zijn bij de
kruisiging van Jezus. Dit moet toch een vergissing zijn? Deze tekst is vast een abuis. En zo werd deze tekst weg gelaten.
Maar er is niets ergers dan wanneer mensen teksten uit de bijbel weghalen of links laten liggen. Dan krijg je een verkeerd beeld van God. Wij mogen van Gods genade niet te klein denken. Wij mogen God niet tekort doen in zijn liefde.
Kort daarop blijkt de grootheid van Gods genade uit het antwoord dat Jezus geeft op de vraag van de ene misdadiger:
denk aan mij. De deuren van het paradijs gaan open! En dat voor iemand die zich nergens op kon beroepen behalve
op Jezus’ woorden.
Jezus bidt om vergeving aan hen die niet weten wat ze doen. Hoe vaak hebben we niet eens door dat we verkeerd
bezig zijn en de zonde ruimte geven in ons leven. Dan heeft Jezus in zijn woorden ook aan ons gedacht. Misschien
heb je pas later ontdekt hoe fout je was. En die zwarte bladzijden uit je levensboek: je zou ze er wel uit willen scheuren. Maar dat gaat niet. Geen mens kan vergeten wat verkeerd gegaan is.
Eén is er die werkelijk vergeven kan en wil: God zelf. Als ik Hem oprecht en eerbiedig schuld belijdt, ontvang ik vergeving van zonden om Jezus’ wil. Met de woorden van Jezus’ gebed gaan de poorten van de hemel open!
3) de verrassing
Wat hier in Jezus’ gebed gebeurt is eigenlijk de omgekeerde wereld. Het was in Israël de gewoonte dat de hogepriester bij de terechtstellingen de schuldbelijdenis van de veroordeelde te horen kreeg. In de regel sprak dan de veroordeelde: laat mijn dood een verzoening zijn voor mijn zonden. Daarna schonk de hogepriester vergiffenis. Net zoals
dat nu nog wel gebeurt in landen waar de doodstraf geldt. Dan komt een geestelijke voor de executie bij de veroordeelde.
Hier worden de rollen omgedraaid. Dat is ongekend. De veroordeelde treedt hier op als de hogepriester die anderen
vergeving schenkt. Jezus komt als een priester op voor ons.
Niet lang hierna wordt het voorhangsel in de tempel gescheurd. Het is niet meer nodig. Het wordt van boven naar beneden gescheurd. God maakt zelf de weg vrij om tot Hem te gaan. Zo wordt Jezus’ gebed verhoord.
Wil je een nieuwe start maken in je leven? God biedt je vergeving aan. Jezus’ offer maakt het mogelijk. Als je die weg
gaat, zal het je leven veranderen. Vergeef elkaar, zoals Christus jou vergeven heeft (Efeziërs 4,32). Hebben Jezus’
woorden aan het kruis jouw leven al veranderd?
Slot
In de Tweede Wereldoorlog was de situatie voor gevangenen in Zuid-Oost-Azië vreselijk. De Japanners schakelden
gevangenen in bij het aanleggen van een spoorlijn. Toen na een dag werken een schep ontbrak, wilde de commandant iedereen neerschieten. Onverwacht stapte een gevangene naar voren. De commandant sloeg hem met een schep
dood. Daarna werden de scheppen opnieuw geteld. Het aantal
bleek toch te kloppen. De gevangenen hadden verkeerd geteld.
Maar een onschuldige was bereid om zijn leven voor de anderen te geven. Daarna veranderden de verhoudingen in het
kamp compleet. De gevangenen behandelden elkaar als
broers.
Toen de bevrijding kwam, kwamen de gevangenen vrij. Opeens
stonden ze tegenover hun bewakers. Ze konden die nu te pakken nemen. Maar ze zeiden: nu geen haat meer, geen doden
meer. Wat we nu nodig hebben is vergeving.
Vader vergeef het hun … Het eerste waar Jezus aan dacht …
Hij dacht aan ons! Zijn genade is groter dan je denkt. Hij is in
de positie om die jou te vergeven. Zie eerlijk onder ogen wat
verkeerd is. Belijd het aan Hem. En ontvang dit eerste laatste
woord van Jezus tot diep in je hart. Je zult nooit meer dezelfde
zijn.

Bijbelleestips en vragen voor komende week:
* Wat neem je mee uit dit laatste woord van Jezus?
* Wat verandert erdoor in je verhouding tot God? En in je verhouding tot anderen?
* Lees Efeziërs 4,17-32. Wat ga je afleggen? Wat ga je aantrekken?
Een gezegende week in verbondenheid met Hem! Hartelijke groet, ds. Jan Bosch.

