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Lezen: Luk.23:16-43  

1 Inleiding 

Stel je eens voor dat u, jij of ik zouden leven in de tijd van Jezus en dat wij één van 

de mensen zouden zijn die te maken hebben met het sterven van Jezus? Wie zou u 

willen zijn? Wat zou er in deze mensen omgaan?  

2 Eén van de leiders van het volk 

Stel je eens voor…je bent één van de leiders van het volk 

Je bent één van de overpriesters of oversten van het volk. Dan is dit je dag! Eindelijk 

zullen we van die Jezus verlost zijn. Zoveel aanhangers had Jezus op het laatst…ze 

haalden Hem zelfs als Koning binnen, toen Hij op een ezel de stad binnenreed en de 

mensen hun kleren voor Hem op de straat gooiden en Hosanna roepen. Eindelijk 

zullen we geen last meer hebben van Zijn ideeën over wat een echte gelovige is! 

Eindelijk zal het volk weer naar ons gaan luistenen en zullen ze geen vragen meer 

stellen over ons gedrag en over al die regeltjes op Sabbat. Dan hebben we de macht 

weer helemaal in handen! 

Bovendien…Hij pretendeerde dat Hij de Zoon van God was! Wat een belediging. Hij 

verdient het om gekruisigd te worden.  

Als Jezus gekruisigd wordt, wat zul je dan blij zijn! 

3 Pilatus 

Stel je eens voor…je bent Pilatus. Dan zit je in een lastig pakket. Want de leiders van 

het volk hebben Jezus bij je gebracht, en ze willen dat je Hem laat kruisigen, maar je 

vindt helemaal geen schuld in hem! Het liefste zou je Jezus na een geseling weer vrij 

laten. Maar je kunt niet: het volk gaat als een gek te keer. Ze schreeuwen het uit: 

Kruisig Hem, kruisig Hem. Wat moet je doen?  

Tot overmaat van ramp bemoeit zich vrouw er zich ook mee! Ze heeft er zelfs van 

gedroomd en wil dat je je niet meer met die Jezus bemoeit! En volgens het 

Romeinse recht zou Jezus ook niet de doodstraf verdienen. Hij heeft niets verkeerds 

gedaan waar de doodstraf op staat. Dus Pilatus…wat moet je doen?  
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Als ik Pilatus was, dan hoopte ik dat ik het volk kon doen stoppen met schreeuwen! 

Want weet je wie ook in de stad is… koning Herodes. Als die hoort dat het hier in 

Jeruzalem zo onrustig is, dat ik het volk niet in de hand heb, wat moeten hij wel niet 

denken? Straks gaat Herodes dat nog doorvertellen aan Caesar en gaat iedereen 

over mij roddelen: “Die Pilatus…die kan er niets van!”  

Toen ik het volk voorstelde dat ik Jezus zou vrijlaten, want ik laat ieder jaar met het 

Paasfeest iemand vrij, wilde ze dat niet. Ze waren helemaal door het dolle heen! 

Integendeel, ze riepen om Barabbas, een oproerkraaier en moordenaar! Van alle 

gevangenen wilde ze juist Barabbas! Dat is geeneens een echte naam, moet je 

weten. Barabbas betekent: ‘Zoon van de vader’. Nou, daar ken ik er wel meer van! 

Toch heb ik het volk maar toegestaan om Jezus te kruisigen. Ik moet toch ook om 

mijn eigen hachje denken. Maar als Jezus gekruisigd wordt, zal ik er dan blij mee 

zijn?  

4 Petrus 

Stel je voor dat je Petrus bent. Dan is dit de zwartste dag van je leven. Want jij bent 

er niet bij. Je ontkent dat je Jezus kende toen ze je er naar vroegen toen ze Jezus 

hadden gevangen genomen. Je was bang voor je eigen leven. Terwijl je daarvoor zo 

heldhaftig was, je zou alles wel voor Jezus doen.  

Wat ben jij jezelf vies tegen gekomen. Je had niet verwacht dat je zo diep kon vallen. 

Daarom ben je er nu niet bij, nu ze Jezus gaan kruisigen. Je kunt Hem niet meer 

recht in de ogen kijken, zoveel schaamte voel je over je handelen. Jij, die zo 

belangrijk was, speelt nu even geen rol meer.  

Wat jij nog niet weet, is dat er voor jou ook vergeving is. Jezus wil jou weer recht in 

de ogen kijken en zal in liefde tot je gaan spreken. Hij zal je een tweede kans geven. 

En dan zal Hij je ook Zijn Heilige Geest gaan geven zodat je de kracht krijgt hem te 

volgen. Gelukkig heb je die uitgestrekte handen van Jezus aangenomen en ben je 

daarna Jezus trouw gebleven, zelfs tot in jouw eigen dood aan het kruis.  

5 Eén van de vrouwen 

Stel je eens voor…je bent één van de vrouwen. Je bent samen met de discipelen 

met Jezus opgetrokken. Je hebt voor hem gekookt, misschien wel zijn kleren 

gewassen. Je was er bij als Hij het volk leerde. En wat zat je ademloos te luisteren 

naar wat Hij zei! Hij kon de dingen zo raak zeggen, zoals nog nooit iemand ze had 

gezegd! Hij sprak over het Koninkrijk van God en over Eeuwig Leven, en je voelde 

diep van binnen: dit wil ik, hier gaat het om in het leven. Je kreeg nieuwe hoop, je 

begon van binnen te leven als je naar Hem luisterde! 
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En je merkte dat jezelf begon te veranderen door vlak bij Jezus te zijn. De scherpe 

kantjes gingen er af. Je kreeg meer oog voor de armen rond je heen. Wat je vroeger 

nooit deed, ging je nu doen: je gaf zomaar een bedelaar een stuk brood, terwijl je 

hem niet kende. Er was ook meer liefde in je, omdat je zag dat Jezus zo liefdevol met 

mensen omging. Je werd vanzelf vriendelijker als je bij Jezus was. Zelfs mensen die 

je vroeger haatte of minachtte, zoals de Samaritanen, ging je nu als mens zien. 

Wonderlijk toch? 

Ja, Jezus deed wel veel wonderen, en daarvoor liepen heel veel mensen achter Hem 

aan. Daar was het jou niet om te doen. Maar het was wel geweldig, als mensen 

huppelend naar huis liepen. Wat heerlijk om weer te kunnen zien, te kunnen lopen, te 

kunnen horen. En geen angst meer te hebben voor de demonen en de boze 

geesten. Wat een feest wat het als Jezus weer iemand genas of een bezeten 

helemaal vrijmaakte! Jezus was sterker dan de duivel. Hoe kon dat? Ja, je wist diep 

van binnen: dit is niet zomaar iemand! Dit is de Zoon van God! Dit is de echte 

BarAbbas! De Zoon van de Hemelse Vader.  

Wat een feest was het om bij Jezus te zijn. Maar nu, maar nu….nu hangt Hij aan een 

kruis. Dit is de laatste dag dat je Hem zult zien. Het is voorbij! Samen met heel veel 

anderen ben je in groot verdriet. Je pijnigt jezelf van verdriet. Dit kun je niet aanzien. 

Het is niet te verdragen. Jouw Jezus. Onze Jezus gaat dood. Je schreeuwt het uit 

van verdriet. Samen met de andere vrouwen schreeuw je rouwzangen over de 

menigte heen. Het is een intens verdriet, het gaat je door merg en been.  

Jezus zegt nog iets tot jullie, vrouwen! Hij zegt zelfs nog iets tegen Johannes, om 

goed voor Zijn moeder te zorgen. Zo is Jezus, maar wat zullen we Hem missen! 

6 Een misdadiger aan het kruis 

Stel je bent één van de misdadigers aan het kruis naast Jezus.  

Dit is de ergste dag van je leven. Je had niet verwacht dat ze je zouden pakken. Je 

kwam er altijd wel goed mee weg, als je weer stal of vermoordde. Je wist dat het niet 

goed was wat je deed, maar je deed het toch. Het geld kwam zo makkelijk binnen… 

en toen werd je opgepakt. En nu hang je aan een kruis. Dit is de ergste dag van je 

leven. Er is niets meer van je over. Je hangt naakt aan het kruis. Iedereen ziet je, er 

is niets meer van je waardigheid, als je die nog had, over. Mensen maken grapjes 

over je. Ze vermaken zich om jou. Als je pech hebt gooien ze ook nog stenen naar je, 

en je kunt niets terug doen. En dan de pijn, die onbeschrijfelijke pijn! Je voeten, je 

armen, je hele lijf wordt uit elkaar getrokken door de pijn. En dat kan dagen duren 

voordat je zult sterven.  

Langzaam begin je de pijn te voelen die jij anderen hebt aangedaan. De pijn van het 

arme vrouwtje toen je haar beroofde van haar laatste geld. Ze had niets meer om 
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van te leven. Je voelt opeens de pijn van die man toen je hem vermoordde om een 

zak meel. En als je nu denkt aan al die andere dingen die je met vrouwen en meisjes 

hebt gedaan, je egoïsme, de levens die je hebt kapot gemaakt. Deze pijn die jij nu 

voelt is hun pijn! Je beseft: het is terecht dat ik hier hang. Ik verdien het.  

Maar Hij, Hij die naast mij hangt? Verdient Hij het ook? Hij ziet er zo onschuldig uit. Is 

dit niet die Jezus, van wie ik wel eens had gehoord? Die Jezus, die zoveel wonderen 

deed en die sprak over bekering? Ach, wat kon mij dat nou interesseren. Bekering, ik 

had wel andere dingen te doen? Bekering, Jezus volgen, daar had ik geen tijd voor. 

Dan moest ik stoppen met de dingen waar ik zo aan vast zat?  

Maar nu…zou er voor mij nu nog een kansje zijn om Jezus te volgen? Al is het op 

het allerlaatste? Zou God mij nog kunnen vergeven? Ook als ik niets meer terug kan 

doen om het goed te maken? En met een voorzichtige stem vraag je Hem: 

“Jezus, denk aan mij wanneer U in uw Koninkrijk komt” 

Toen, toen hoorde je woorden die je nog nooit had gehoord. Zoveel liefde, zoveel 

vergeving. Toen veranderde de je hele leven. En ook je leven na je dood veranderde 

door die woorden toen je die hoorde: 

“Voorwaar, Ik zeg je, vandaag zul jij met Mij in het paradijs zijn.” 

Toen jij die dag stierf was er vergeving. Op het nippertje werd je gered van de hel en 

kwam je in de hemel. Wat zul jij blij zijn geweest op die dag! 

7 Jezus 

Stel je voor, je bent Jezus aan het kruis….Nee, dat kunnen wij ons niet voorstellen! 

We kunnen ons niet identificeren met Hem die nooit één zonde heeft gedaan, die 

altijd dicht bij Zijn hemelde Vader heeft geleefd, en nu aan een kruis hangt voor de 

zonde van de hele wereld. 

Wij kunnen ons niet voorstellen, wat het is geweest dat Vader en Zoon zo 

gescheiden werden. Jezus die niet wist hoe schuld voelde, voelde nu de schuld van 

de hele mensheid op Zich! Hij, de Zoon van God, werd gestraft om onze leugens, 

onze egoïsme, onze rebellie tegen God, onze hoogmoed en slechtheid. Hij mistte 

zijn Vader meer dan ooit. Hij was nog nooit van God gescheiden geweest, maar toen 

het helemaal donker om Hem heen werd, wel. Hij werd als een zondaar. Hij was het 

Lam dat geslacht zou worden voor alle mensen.  

Hij wist ook: er is geen ander keuze. Als er vergeving is, moet iemand anders er voor 

lijden. Ik zal lijden. Ik zal de toorn van God op Mij nemen, zodat de weg van 

barmhartigheid en vergeving door kan gaan.  
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En toch wist Jezus ook: als de mensen om Mij heen die de weg van vergerving niet 

opgaan, als ze zich niet bekeren, dan komt de weg van toorn en straf weer op hun 

pad. Dan zal het vreselijk voor ze worden. Dan zullen de bergen op hen vallen en zal 

Gods straf alsnog voor ze komen. Maar als ze zich bekeren tot God, dan is de weg 

vrij naar God. Omdat Ik voor ze sterf! 

Jezus, U wist ook van de heerlijkheid die voor U lag. U keek voorbij het kruis en dan 

zag U vreugde. U wist van de helse pijnen die u stonden te wachten, maar U wist 

ook van de hemel en heerlijkheid die zou komen. Hoorde U in gedachten al het lied, 

dat voor U gezongen zou worden in de hemel: 

Opb.5:11 (HSV) En ik zag, en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, 

van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden 

tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. 

12 En zij zeiden met luide stem: Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht 

te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. 

 

8 En jij, en ik? 

Als ik terugkijk naar het kruis, nu, vandaag, 2000 jaar geleden. Wat doe ik dan? Ben 

ik blij dat Hij stierf of ben ik verdrietig? 

Ben ik als: 

 De wetgeleerde die het wel fijn vond dat Jezus stief. Had hij daar geen last meer 

van. Zou je liever willen dat Jezus er niet was, dat je je eigen weg kon gaan? 

 Of ben je als Pilatus, die een berekening maakt hoe hij met Jezus om gaat? Die 

snapte dat wat hij deed niet goed was, maar toch maar Jezus uit zijn leven weg 

deed? Letterlijk en figuurlijk? 

 Of ben je als Petrus, en denk je dat je het voorgoed hebt verbruit. Dat er geen 

hoop meer voor je is, omdat je Jezus zo in de steek hebt gelaten. Dan is er goed 

nieuws: Jezus strekt opnieuw Zijn handen naar je uit!  

 Of ben je als één van de vrouwen, die Jezus ontzettend misten. Die van Jezus 

hielden, die Hem kenden, die treurden omdat ze Hem niet meer zouden zien, 

omdat ze een geliefde zouden missen. Dan heb ik goed nieuws voor je: Jezus 

leeft! Hij is niet dood, maar Hij is levend geworden. En jij en ik kunnen met Jezus 

leven, net als de vrouwen. Hij is opgestaan. Ben jij dat met Hem? 

 Misschien ben je één van de misdadigers. Je voelt dat er iets niet goed zit. Er is 

een pijn in je leven omdat er zonde zit. Je voelt de schuld dagelijks, maar je komt 

niet af van het kruis waar je aan vast zit. Toch is de vrijheid maar één stap weg. 
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Jezus wil je vrij maken van je zonde, van de schuld, van satan en van de angst 

voor de dood. Als er bekering is tot Jezus, zal Hij je vrijmaken, je vergeven en 

nieuw leven geven! OMDAT HIJ STIERF EN OPSTOND UIT DE DOOD! 

AMEN 
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