Schriftlezing: Lukas 23:33-48, Tekst: Lukas 23:39-43
Thema: ‘Voor het eerst op het laatst.’ Zingen: Ps.
22:3 en 4, Ps. 6:1 en 2, Ps. 31:11,13 en 15, Ps.
73:12 en 13, Ps. 68:10




Hoofdpunten van de preek
Lukas vertelt ons over de laatste ogenblikken van de
drie gekruisigden.



Op het laatst, of voor het eerst?
De misdadigers worden tegelijk met Jezus
gekruisigd en doen allebei mee in
het koor van spot en smaad voor
Jezus (Mt. 27:44), totdat één van
hun stopt en het voor Jezus gaat
opnemen.
Komt hij te elfder ure tot bekering,
of kruist Jezus nu voor het eerst
echt zijn leven? Deze geschiedenis
laat zien dat Jezus tot op het laatst
Zaligmaker is. Géén stimulans om
het op het laatst te laten
aankomen.

Bekering
De misdadiger komt dankzij Jezus echt tot bekering,
ons tot voorbeeld. Lukas noemt 3 dingen die de
bekering van deze man kenmerken:

Godsvreze. Het zicht op de dood bracht geen
verandering, wel het zien van Jezus. Door Hem
komt er ontzag en respect voor God. Hij kan niet
meer om God heen.
Schuldbesef. De ene misdadiger ontdekt door
Jezus dat hij daar terecht hangt. Geen excuus of
uitvlucht maar de belijdenis: ik heb gezondigd.
Overgave aan Jezus. De ene misdadiger bidt
een van de kortste gebeden. Hij geeft zich in
geloof over aan de gekruisigde Koning: ‘denk
aan mij.’

Vrijspraak
Jezus’ antwoord is vol
ontferming. In de hel van zijn
lijden zweert Hij: ‘heden zult u
met Mij in het paradijs zijn.’
Vast en zeker is de belofte van
Jezus voor deze misdadiger
en allen die met hem zich aan
Jezus overgeven.
Er gebeurt heel wat in de
laatste dag van zijn leven!
Direct na zijn sterven neemt
God hem tot zich in het eeuwige leven. Met Jezus is
dat als het paradijs.
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