Schriftlezing: Psalm 22:1-9, Lukas 23:33-48
Tekst: Lukas 23:35-38 Thema: Spotvertoning!
Zingen: Ps. 35:1,10 en 11, Ps. 42:6 en 7, Ps. 22:3
en 4, Ps. 69:4 en 8, Ps. 56:2 en 6
Hoofdpunten van de preek
Jezus is aan het kruis het mikpunt van spot. Het laat
ons veel zien over spotter en Bespotte.
1 Kijken [vers 35a]
Lukas vertelt dat ´het volk´ alleen maar toekijkt.
Toekijken lijkt voor de massa een veilige houding om
je passief en afwachtend opstellen. Toch verbindt
Lukas deze opstelling met spot (vers 33b).
Het volk loopt niet langer met Jezus weg, maar men
laat Jezus nu (stilzwijgend) vallen – hun misplaatste
verwachtingen maakt Hij niet waar.
Ondertussen hangt Hij daar. Gewillig en met net zo
veel ontferming als ooit om werkelijk te verlossen.
2 Beschimpen [35b]
Op een veilige en heilige afstand beschimpen de
leiders Jezus.
Ze halen opgelucht hun neus voor Hem op. Zij
waren – terecht – bang voor hun invloed en positie.
Eindelijk zwijgt Zijn storende stem.
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Met hun schimp raken ze Christus in Zijn hart. Een
duivelse verzoeking. Anderen heeft Hij verlost… Hij
is gekomen om anderen te verlossen. Niet Zichzelf.
Jezus preekt geen zelfverlossing, maar wil verlossen
door voor ons te sterven. Hij komt niet van het kruis!
Aan het kruis blijkt Hij bij uitstek de Christus.
Speciaal door God uitverkoren voor deze missie. De
verlossing door het kruis brengt ons bij God.
3 Bespotten [36-38]
Ook de heidense soldaten doen (weer) mee (Luk.
23:11), behandelen Jezus als spotkoning.
De azijnwijn is geen teken van medelijden, maar het
begin van een nieuwe verzoeking. Als U de koning
bent – zoals boven Zijn hoofd staat – verlos U zelf…
Onwetend de waarheid. Jezus is koning. Het kruis
laat zien hoe Hij dat is. Niet voor Zichzelf, maar voor
de ander: lijdend, dienend en stervend.
Jezus komt niet van het kruis af. Hij wil niet Zichzelf,
maar anderen verlossen.
Vanaf het kruis breekt Gods Koninkrijk definitief
door. De heidense legerofficier, de joodse
misdadiger zijn de eerste onderdanen.

