Schriftlezing: Psalm 31:1-6 en Lukas 23:44-56
Tekst: Lukas 23:46 Thema: Ik ga slapen, Ik ben moe
Zingen: Ps. 22:1 en 11, Ps. 130:3, Ps. 31:4 en 5, Ps.
116:2-5, Ps. 56:6
Hoofdpunten van de preek
Jezus bidt aan het kruis het joodse kindergebed uit
Psalm 31. ‘In Uw handen beveel Ik Mijn Geest.’
Luidkeels
Een intiem gebed, maar Jezus roept het luidkeels
uit. Zijn stem sterft niet weg, omdat Zijn krachten op
zijn, maar Jezus sterft omdat Zijn opdracht klaar is.
Iedereen bij het kruis moet het horen: vriend én
vijand. Het maakt veel los! De Romeinse hoofdman
komt tot geloof, de menigte keert vol berouw terug
naar hun huis. Wat maakt het bij ons los?
Ook wij horen dé Zoon Zijn avondgebed bidden en
hoeven niet meer bang te zijn om onze dagelijkse en
onze laatste slaap te gaan slapen. Jezus’ uitroep wil
ook voor ons alle duister en verschrikking verdrijven.
De ‘schriften’
Jezus’ vertrouwen heeft een diepe basis: vaak
gebruikt Hij woorden uit de bijbel, woorden die hun
waarde hebben bewezen!
Soms heb je geen woorden, wat een zegen dat je
dan mag steunen op wat anderen gezegd hebben,
Mini_Lukas_23_46 18-4-2014 HG Sommelsdijk

op wat God tot Zijn Woord heeft gemaakt!
Jezus doet het ons voor. Hij leefde in de schriften
en stierf ermee. Vol vertrouwen. Wil je hetzelfde
vertrouwen hebben? Leef dan in het Woord!
Vader…
Jezus geeft een veelzeggende aanvulling aan het
Woord: ‘Vader…’ Na alle helse duisternis, de
verschrikking om door God en mens verlaten te zijn,
eindigt het kruislijden in de hemel.
De Zoon kan weer op Vaders liefde en zorg
rekenen. Alles, alles wat er aan zonde en schuld
tussen zat is weg.
Dat was niet Zijn, maar onze schuld – aan Hem
toegerekend. Hij heeft het voor ons weggeleden.
Prijs de Heere, de weg is open!
In Uw handen – Mijn geest
Jezus geeft Zijn levensgeest in Vaders handen in
bewaring. Handen van liefde én macht. Die handen
houden over Jezus – en allen die Hem nabidden –
getrouw de wacht, totdat de morgen aanbreekt.
De stervende Jezus gelooft in de opstanding,
wanneer de Vader Zijn levensgeest weer teruggeeft.
Voor Hem nu een feit, daarom voor ons een zekere
belofte.

