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Lukas 23:34 'Vader, vergeef hun, want ze 

weten niet wat ze doen’ 
 

Introductie thema: Lijdenstijd in met zeven 

kruiswoorden 

De dood betekent: stilte. De stem verstomd als de dood 

toeslaat. De laatste hartslag bonkt, de adem adem 

blaast… Laatste woorden zijn daarom zo boeiend. Om 

die reden hebben de laatste zinnen zo’n diepe 

betekenis. Soms berusting, zoals vlakvoor zijn executie 

sprak de beruchte legendarische Australische overvaller 

Ned Kelly ‘That’s life’; soms een verschrikkelijke 

vergissing, een generaal die cynisch zegt voer 

vijandelijke scherpschutters: vanaf die afstand kunnen 

ze nog geen olifant raken. ’t Werden z’n laatste 

woorden. Vele stervenden vragen om wat lekkers te eten. Vele martelaren uitten hun liefde 

voor God. De komende weken hebben we niet te maken met de laatste woorden van een 

gewoon mens, maar de zeven laatste zinnen die Jezus Christus sprak tijdens zijn kruisiging. 

Ze brengen ons oog in oog met de weerloze, geslagen en veroordeelde Mensenzoon. Zijn 

zeven laatse woorden laten kernachtig zien waar het opaankwam, kern van zijn missie….dat 

deze woorden leven in het Licht van de opstanding staat buiten kijf. Wij bidden deze 

gebeden onder het kruis, bij een open graf, maar ook als mensen die zelf ook doodgaan en 

ons leven afleggen voor Jezus.  

Zeven laatste woorden: in de Bijbel het getal van volheid; zoals de dagen van de schepping, 

de zevende dag voltooide. De 7 hebben een prachtige opbouw: eerst woorden tot de Vader, 

erna de diepgaande kern van godverlatenheid, gevolgd tenslotte door een gebed tot de 

Vader gericht. Intiem omdat we de hechte relatie van Jezus mijn Vader God inkijken, en ook 

uitnodigend, want de omstanders worden uitgenodigd te horen naar deze woorden. 

Woorden die de stilte en duisternis overstijgen. 

 

De dood betekent: stilte, definitief stoppen van spreken; zoals de vermoorde 

jezuïetenmonikken in El Salvador waarbij niet alleen hun lichamen, maar ook hun Bijbels 

waren doorzeefd met kogels…. zoals in de killing fields in Cambodja op elk geluid dat de 

kampbewoners maakte onmiddellijk de dood volgde. Die stilte was begin van de moord. De 

dood maakt stil.  

De 40-dagentijd staat in het teken van lijden en sterven. We staan letterlijk stil bij de 

onmetelijke lijdensweg van onze Heiland Jezus. In de laatste zeven woorden van Jezus zijn 

we getuigen van de uiteindelijke strijd tussen woorden en stilte, zin en onzin, waarheid en 

leugen, en geloven dat de overwinning behaald is. We willen de woorden van de Opgestane 

Heer beluisteren als zijn leerlingen. Ontdekken wat ze vandaag betekenen. 
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'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’ 

 

Op een bepaalde manier is alle vergeving van gebrekkige, behoeftige, ja zondige mensen het 

antwoord op dit gebed van Jezus. Jezus droeg het kruis in ónze plaats, vanwege onze 

zonden, wíj dragen verantwoordelijkheid voor z’n veroordeling, voor de spijkers in zijn 

handen, bloed op zijn rug, en zijn bittere kruisdood. Maarten Luther zei: ‘Het moet je doen 

beven als je je realiseert dat onze vuile zonden de spijkers sloegen door zijn zondeloze, en 

naar jou uitgestrekte, handen.’ Op unieke wijze spreekt dit gebed van Jezus ook over jou en 

mij vandaag.  

 

De vergeving komt altijd eerst. 

Het eerste woord is een woord van vergeving. Jezus bidt. Vergeving 

komt nog voor de kruisdood, voor de duisternis van godverlatenheid en 

voor de spot en uiteindelijk dood. Wist je dat? Temidden van de chaos 

waar soldaten moorden, het volk toekijkt, militairen hard spotten en 

slechte mensen op valse wijze een onschuldige vermoorden. De 

vergeving komt altijd eerst. Misschien zouden we anders ook niet kunnen opbrengen naar 

het lijdensverhaal van Jezus te luisteren als we niet begonnen met vergeving, of u wel? 

Voordat we zondigen is er al vergeving. Al voor ons berouw of inzicht. We hoeven dat niet te 

verdienen, vergeving is er al. Geen prestatie van mensenkant, vergeving is er en wacht op 

ons. Op jou! 

Dit klinkt wel mooi, maar is het niet beledigend, neerbuigend haast? Alsof we er maar op los 

kunnen leven. LR-ers die tegen me zeggen als we met elkaar vervuilen, armoede scheppen, 

aan onze eigen bevrediging denken, schelden en vernielen en relaties kapotmaken…. Ach, 

God vergeeft wel, da’s zijn werk immers… is zijn genade dan zo goedkoop; een 

wegwerpartikel? O nee toch! Nooit en te nimmer, genade is gratis, nooit goedkoop….maar 

ongelooflijk duur gekocht aan’t kruis. 

Ja, de vergeving komt eerst. Maar dat betekent niet dat God ons handelen niet serieus 

neemt. Hij vergeet niet dat we Jezus Christus gekruisigd hebben. Dat zetten we niet zomaar 

van ons af. Op Goede Vrijdag komen we samen om te gedenken dat de mensheid de Zoon 

van God verwierp, vernederde en vermoordde. En juist omdát er vergeving is, durven we 

het aan om die verschrikkelijke daad te gedenken. Nog voor we in gebed bij God komen, of 

de Bijbel in de kerk opendoen… zijn er de woorden van vergeving en genade. Het 1
ste

 woord 

is Gods genadige vergeving. 

 

De vergeving is eerlijk, en maakt weer vruchtbaar 

Kruiswoorden voor 21 eeuwse jonge mensen… Jezus sprak niet met bitterheid, woede of 

wraak terwijl hij diep veracht en verworpen werd door zijn volk. Hij riep naar Zijn Vader, net 

als in de hof van Getsemane. Vader, indien het mogelijk is laat dan deze beker van toorn 

voorbijgaan, maar niet mijn wil…. Maar Uw wil geschiede! Hij koos voor vergeving, een 

gebed gericht op ieder die betrokken was bij zijn kruisdood: Vergeef hun… Gods 

onvoorstelbare grote vergeving maakte de zwartste en meest afgrijselijke marteling van 

Gods eniggeboren zoon vruchtbaar. De beker tot de laatste druppel leegedronken voor 

onwetende, opstandige, gebrekkige zondaars. Over het tweede deel van Jezus gebed nog 
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dit: ‘want ze weten niet wat ze doen’ Onwetendheid, dat zegt ook Paulus over zichzelf toen 

hij Christus vervolgde…dit was geen domme onwetendheid, maar een diepgaand verkeerd 

inzicht over de bedoelingen van God. Onwetendheid is geen excuus, niet voor Kajafas de 

Hogepriester, Pilatus de Rechter, Petrus die verloochende, Judas die verraadde. Dit ‘want’ is 

uiteraard niet de grondreden voor de vergeving. Je moet het zien als motivatie van Jezus die 

dit gebed rechtvaardigde. Als Jezus pleit om vergeving voor zijn verdrukkers, is dit gegrond 

in het zondoffer dat Hijzelf op het punt staat te brengen. 

Jezus bidt om vergeving. Dit treft doel in elke gelovige, wat je ook hebt gedaan. Er is een 

weg terug via het kruis alleen. Vergeving betekent dat het kruis een nieuwe levensboom is. 

Het symbool van het kruis werd in de Middeleeuwen afgebeeld als een bloeiend kruis. Het 

dode hout ging bloeien vol bloesem en vruchten. Wat doods en dor is, wordt door vergeving 

weer fris levend en draagt nieuwe vrucht. Vergeving betekent dat we onder ogen durven te 

zien wat we gedaan hebben. Miroslav Volf kent persoonlijk de worsteling  en pijn van zijn 

oorlogsverleden in communistisch Joegoslavië en zegt: ‘Vergeven is de misdaad 

veroordelen, maar de misdadiger niet. God zegt niet: Oh, ’t 

was maar een ongelukje; je ouders hebben je verwaarloosd, de 

situatie liet geen opties over etc. God vergeeft omdat Christus 

onze schuld betaalde. Volf zegt: ‘Ware vergeving ziet af van 

vergelding.. in het vergeven vang ik de wond op. ’ 

Door Jezus’ gebed voor vergeving, uiteindelijk gerealiseerd in 

zijn sterven dat verzoening bracht (herstel in relatie God-

mens), durven we ons hele leven eerlijk te zien. Met alle 

mislukkingen, nederlagen, hatelijk gesnauw, liefdeloosheid, 

pijn en verdriet, dolksteken in harten, snoeiharde woorden, 

zelfmedelijden en egoïsme, onze bekrompen zelfzuchtige 

daden. We durven eraan te denken, niet om het verschrikkelijk te vinden, maar om ons 

leven open te stellen voor Gods vergeving die vernieuwende kracht kent. Wat doodloopt 

kent weer leven. Vergeving is een heerlijk woord en dat is het eerste woord van Jezus 7 

laatste woorden. 

 

Vergeving door het kruis! 

Volgens het christendom sterft Jezus zodat God ons kan vergeven. Dat roept vandaag vragen 

op: ‘Waarom kon God niet gewoon vergeven, het lijkt wel primitieve wraakzucht waar de 

goden tevreden gesteld werden met offers… Reden 1: echte vergeving is duur lijden, je kan 

de dader laten boeten/lijden of vergeven; vergeving absobeert de schuld van de ander, en 

dat doet verschrikkelijk zeer, een soort sterven…Vergeving beteken opdraaien voor de 

kosten van de ander; iedereen die vergeeft gaat door een soort dood heen… Jezus Christus 

is God, God veroorzaakte geen pijn bij een onschuldige derde partij, maar absorbeerde aan 

het kruis de pijn. Reden 2: ware liefde is intens persoonlijk, een uitwisseling; je deelt en 

offert op voor die ander, je vrijheid, kracht en toewijding. John Stott: ‘Ik zou zelf nooit in 

God kunnen geloven zonder het Kruis. Hoe zou iemand in de echte wereld vol pijn een God 

kunnen dienen die er immuun voor was.’ Tim Keller schrijft: ‘Alle vormen van liefde zijn een 

ruil, aan het kruis wint Jezus door te verliezen, triomfeert Hij door de nederlaag, verkrijgt hij 

macht door zwakheid, wordt hij rijk door alles weg te geven.’ Het kruis keert alles om, niet 
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langer hebben macht, geld, seks, kracht en intelligentie het voor het zeggen, geen zelfrecht-

vaardiging door eigen werken, inzet, ambitie en religieuze prestaties. Superioriteit door ras, 

afkomst, geslacht, welvaart werken niet meer,…de houding van het kruis keert dat om. 

Zwakheid en weerloosheid overwint… Heb uw vijanden lief; wie had ooit gedacht dat Gods 

geliefde Zoon deze woorden zelf zo diep zou leven!? Het gebed van Jezus vraagt het om 

opnieuw gebeden te worden. Wie anders dan christenen bidden dit: ‘Vergeef hun…’ 

Vergeving ten alle tijden prioriteit, niets soft of sentimenteel, maar radicale gospel; niet een 

morele klap op je schouders of corrigerende knipoog, maar uit de kracht van de opstanding 

uit het vuur van’t kruis drager van vergeving zijn in het licht van liefde! Vergeving is 

dominant in de kruiswoorden, de start zet de toon. Bisschop Ryle zei: Zodra het bloed van de 

grote Verzoenoffer op het offerhout begon te vloeien, begon de Hogepriester met de 

voorbede, middelaarswerk. De twee vallen in een diep mysterie van het kruis samen: het 

Offerlam dat de zonde van de wereld wegdraagt zal bloeden en sterven op het hout, als een 

offer voor velen; tegelijkertijd is dit de diepste voorbede van de ware Hogepriester die in elk 

lijden mee kan voelen en voorbede doet voor jou en mij. Aan het kruis klonken deze 

woorden: Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. 

Johannes Chrysostomos schreef in de 4
e
 eeuw over het bloeiende kruis: ‘De Boom is mijn 

eeuwige redding. Hij is mijn voedsel en mijn feestmaaltijd. Te midden van zijn wortels vindt 

mijn leven diep houvast; onder zijn takken groei ik; ik schuil in zijn schaduw en rust uit onder 

de bladeren. Zijn vruchten brengen volmaakte vreugde. De boom is voedsel voor mijn 

honger en een bron voor mijn dorst.’ Vergeving wordt werkelijk een realiteit door het kruis 

van het voor jou geslachte Lam Jezus Christus, Bevrijder en Overwinnaar! 

 

Gods vergeving doet vergeven 

Wie zijn de mensen die wij vandaag kruisigen? Wie zetten wij schandelijk onder marteling 

door onze westerse imperialisme, consumerende rijkelui waar onze economische 

vooruitgang vele kinderen uitbuit en globale ongelijkheid bevordert? Wie kruisigen wij door 

geweld, oorlog, wapens en harde kille daden? Wie verwonden we, zelfs in ons eigen huis? 

Omdat we weten dat de vergeving eerst komt, durven we onze 

ogen open te doen.  

Wat is vergeven? Vergeven betekent allereerst dat we het 

onrecht benoemen en veroordelen. Het evangelie maakt ons 

mensen die veel en graag vergeven. Vergeven betekent dat je 

hen die jou onrecht aangedaan hebben een geschenk geeft – je 

rekent dat onrecht niet meer toe. We zoeken het goede voor de 

ander, hoe langzaam, moeizaam of pijnlijk dat ook zijn kan. Er is 

een nauw verband tussen Gods vergeving en onze vergeving. 

Denk eens aan situaties in jullie familie? Herinner je de haat en 

nijd in werksfeer? Weet je nog die woede toen je bedrogen & 

verlaten werd door iemand die je door dierbaar was, een geliefde…  

Waarom toch vergeving schenken Richard, weet je dan niet… We vergeven omdat we niet 

toegeven aan wraakzucht of vergelding, hoewel je er om kan schreeuwen. Omdat Christus 

de zonde overwonnen heeft en de relatie met ons herstelde…. Door te vergeven. Vergeven 

is niet het negeren of van je af laten glijden. Vergeven is ook niet alleen uit op innerlijke 
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vrede. Het hart van vergeving wordt gevormd door een vrijgevige kwijtschelding van alle 

schuld!! In de vergeving vang je de wond op, dat kan alleen maar als jij door de gewonde 

genezer Jezus bevrijd bent. 

Hoe moet ik vergeven? In mei ’81 werd wijlen Paus Johannes Paulus II neergeschoten, 

Mohammed Agca probeerde hem te doden. Journalist Lance Morrow schreef 2 jr erna ‘in 

een kale cel in de Ribba gevangenis te Rome hield Johannes Paulus teder de hand vast 

waarin het pistool had gelegen dat hem moest doden. De paus zat 21 minuten lang bij zijn 

aanvaller, die zijn moordenaar had kunnen zijn… De twee praatten zachtjes. Agca lachte één 

of twee keer. De paus vergaf hem voor de aanslag. Aan’t einde kustte Agca de ring van de 

paus, of drukte hij de hand van de paus tegen het voorhoofd, als islamitisch teken van 

respect.’ De vergeving was persoonlijk gebaar, terwijl de staat Agca wel vastzette en berecht 

heeft. Gods vergeving is niet reactief, alsof eerst diep berouw moet komen, hij vergeeft 

onvoorwaardelijk als de zon schijnt voor ieder. Wij worden geroepen te vergeven zoals God 

dat doet. Heh, hoe zit dat met berouw dan, wij zijn toch geen God. Berouw is essentieel voor 

vergeving, alleen niet als voorwaarde. ’t Is essentieel als noodzakelijk vervolg! En berouw 

komt makkelijker als eerst oprechte vergeving getoont wordt. Vergeving is een relationeel 

gebeuren; vraagt dus wel altijd om respons. 

 Twee uitdagingen: De eerste uitdaging is Gods vergeving ontvangen. Wat is uw voornaamse 

probleem, uw diepste nood? Zonde… Vergeving, vandaag nog te ontvangen. Wilkin vd Kamp 

zegt: Het is verbazingwekkend en niet te meten hoeveel Hij van u houdt; Hij is het waard om 

je zonden te belijden en vergeving te ontvangen, zo word je levensbeker gereinigd. 

Vergeving is er al, open jij je hart er nu voor? David Pawson was eens bij een ontmoeting 

van wereldreligies in India, waarbij elke vertegenwoordiger in een paar woorden de unieke 

bijdrage van zijn eigen religie moest noemen. Pawson zei: ‘Vergeving’ Dit werd met 

indrukwekkende stilte begroet. Niemand anders kon dit zeggen. We dienen en verkondigen 

hier vandaag de vergevende God. 

Dus de tweede uitdaging vandaag voor jouw relaties waar nog opruiming nodig is… wat ga je 

doen? Laat je boosheid of wraakgevoelens los of hou je ze vast? Volg je Gods voorbeeld of je 

vlees en emoties? Aan wie denk je? Kun jij zeggen: Het spijt me zo verschrikkelijk… wil jij 

vergeving schenken,… of soms ook vergeving ontvangen/vragen?  

 

Vergeving is de geweldigste boodschap voor de wereld 

De eerste christenen hadden een geweldige boodschap. En die staat nog als een Vinex huis 

vandaag de dag. Luister’s naar Lukas 24:46-48  Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de 

messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in 

zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden 

worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem Vraagje. 

Ben jij een vergeven mens? Echtwaar? Motiveert dat niet met een enorme passie dat je 

andere wilt laten delen in die geweldigste boodschap ooit: God vergeeft en hersteld mensen 

harten. Als de eerste christenen hun leven gaven om te getuigen van Jezus vergeveing, en 

Jezus aan het kruis nog bad om vergeveing van zijn vijanden,…. Dat geeft je de krachtigste 

boodschap ooit. Wat ga je daarmee doen van de week? 


