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1. Samenvatting inleiding Markus 
 
Vijf kernvragen 
 
1. Wat is het doel van het bestuderen van een afzonderlijk evangelie? 
2. Waarom kunnen we aan het Markusevangelie toch apostolisch gezag toekennen? 
3. Waardoor wordt het Markusevangelie voornamelijk gekenmerkt? 
4. Wat is kenmerkend voor het slot van het Markusevangelie, zowel ‘taaltechnisch’ als 

inhoudelijk? 
5. Welk thema met betrekking tot het Koninkrijk van God zien we met name in het 

Markusevangelie? 
 
2. Inleidende opmerking 
 
- De geschriften van Lukas (Evangelie en Handelingen) zijn van bijzonder grote waarde. 

Samen vormen zijn geschriften de ruggengraat van het Nieuwe Testament, die gebruikt 
kan worden als lijn voor bijna alle gebeurtenissen uit het Nieuwe Testament. Deze twee 
geschriften beschrijven het leven en werk van zowel de Heer Jezus als van Zijn ‘meest 
productieve’ apostel Paulus. 

- De aanvang van Handelingen, het tweede boek uit de tweeluik, geeft eigenlijk al bondig 
de inhoud van het eerste boek weer: over alles wat Jezus is begonnen zowel te doen als te 
leren, tot op de dag dat Hij werd opgenomen (Hd 1:1). 
- Het is boeiend om de beschrijving van Lukas in Handelingen te leggen naast de 

beschreven gebeurtenissen in het Lukasevangelie. In Handelingen schrijft Lukas: 
terwijl Hij gedurende veertig dagen door hen werd gezien en met hen sprak over de 
dingen die het Koninkrijk van God betreffen (Hd 1:3). Als we vervolgens in het 
Lukasevangelie kijken wat de Heer Jezus in de periode na Zijn opstanding heeft 
onderwezen, dan lezen we tot twee keer toe dat Hij onderwees vanuit het Oude 
Testament over wat op Hem betrekking heeft, zowel aan de Emmaüsgangers (Lk 
24:26-27, 32) als aan de elf (Lk 24:44-47). Natuurlijk hoeft het onderwijs van de Heer 
Jezus in deze periode hier niet toe beperkt te zijn gebleven, maar blijkbaar heeft op dit 
onderwerp wel een grote nadruk gelegen en wordt dit onderwijs in Handelingen 
gekenmerkt als betrekking hebbend op het Koninkrijk van God. Hierin zien we hoe 
centraal de Persoon van de Heer Jezus is in het Koninkrijk van God (vgl. ‘het 
Koninkrijk van God is midden onder u’, Lk 17:21. De Heer Jezus is het Koninkrijk 
van God). 
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3. Achtergrond Lukas 
 
- Zoals eerder gezegd zijn alle evangeliën anoniem, maar voor het auteurschap van Lukas 

hebben wij in Handelingen een aanknopingspunt. Zowel zijn evangelie als de 
Handelingen zijn geadresseerd aan ene Theofilus. Aan de hand daarvan kunnen we 
vaststellen dat het om dezelfde auteur gaat. We weten dat Lukas een metgezel was van de 
apostel Paulus (Ko 4:14; 2Tm 4:11; Fm 24). Opvallend is dat in Handelingen de verteller 
op enkele plaatsen overgaat op het wij-perspectief (vanaf Hd 16:10). Daarmee hebben we 
een concrete aanwijzing voor de identiteit van de auteur. Het moet een metgezel van 
Paulus zijn geweest en Lukas voldoet goed aan het profiel. 

 
- Lukas was gezien zijn naam van Grieks. Hij was arts (Ko 4:14) en dus geschoold.  
- In de inleidende verzen (Lk 1:1-4) verwoordt Lukas de historische doelstelling van zijn 

evangelie. Mogelijk was hij gezien zijn beroep opgeleid in de strenge eisen van de 
geschiedschrijving. Aan de structuur van zijn evangelie te zien heeft hij kennis gehad van 
de grote Griekse geschiedschrijver Thucydides en de Griekse filosoof Aristoteles.1 Ook 
benoemt hij gedetailleerd de titels en functies van Romeinse functionarissen. Daarnaast 
zijn er nog enkele archeologische aanwijzingen gevonden die de door hem beschreven 
gebeurtenissen ondersteunen.2 We kunnen Lukas daarom ook als historicus zien.  

 
- In de inleidingsles is besproken dat de autoriteit van de Nieuw-Testamentische geschriften 

is gebaseerd is op het apostolische gezag. Omdat Lukas de medewerker (Fm 24) was van 
de apostel Paulus, kunnen we ook van zijn evangelie het apostolisch gezag erkennen (vgl. 
Markus’ apostolische gezag via Petrus). 
- Belangrijk is om op te merken dat het apostolische gezag van Paulus net zo gezaghebbend was als dat 

van de twaalf apostelen (Gl 1:1, 12, 17 vgl. 1Ko 11:23). 
 
4. Inhoud Lukas 
 
Kenmerkende eigenschappen 
 
- Net als bij het Mattheüs- en Markusevangelie kijken we met name naar de aanvang en het 

slot (de zendingsopdracht) van het Lukasevangelie om het kenmerkende van het evangelie 
te ontdekken en de boodschap en bedoeling van de evangelist te verstaan. 

 
Aanvang 
 
- Wat betreft de aanvang van het Lukasevangelie hebben we eigenlijk te maken met een 

dubbel begin: de proloog of opdracht (1:1-4) en de geboortegeschiedenis (vanaf 1:5). 
 
Proloog/opdracht 
- Uit de proloog kan, zoals gezegd, de historische (‘over de zaken die zich onder ons 

voltrokken hebben’, 1:1; ‘alles van voren3 af aan nauwkeurig onderzocht te hebben’, 

                                                
1 Volgens Lukas, Gooding (p 17-18, 20) 
2 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 73-90) 
3 De suggestie dat ‘van voren’ (Grieks anothen) moet worden vertaald als ‘van boven’ wordt door Tenney 
verworpen. Bij Johannes en Jakobus betekent het inderdaad ‘van boven’. Lukas gebruikt het woord echter maar 
twee keer, hier en in Hd 26:5. Ook Paulus gebruikt het in Gl 4:9. In beide tekstgedeeltes heeft het duidelijk de 
betekenis ‘van het begin af aan’. Gezien de context en het woordgebruik is dit in Lk 1:3 dus de meest 
waarschijnlijke betekenis. New Testament Survey, Tenney (p 170) 
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1:3) en de historiografische (‘het in geregelde orde…te schrijven’, 1:3) doelstelling 
van Lukas worden afgeleid.  

- Toch is dit niet het uiteindelijke doel van zijn geschrift. Lukas wil dat Theofilus de 
zekerheid kent van de dingen (of woorden) waarin hij is onderwezen (1:4). 

 
- De proloog van Lukas heeft ook discussie opgeroepen.4  

- Ten eerste lijkt het erop dat Lukas schrijft als iemand van het tweede uur. Er zijn 
al ‘velen’ die hebben ‘ondernomen een verhaal op te stellen over de 
zaken…zoals…de ooggetuigen…hebben overgeleverd’.  

- Ten twee lijkt Lukas ook nog eens te menen dat hij hier (een betere?) bijdrage aan 
moet leveren. 

- Van Bruggen wijst er echter op dat er niet staat dat velen een verhaal hebben 
geschreven, maar een verhaal hebben ‘op- of samengesteld’5 over de gebeurtenissen. 
Het werk van deze ‘velen’ bestond echter uit het prediken en onderwijzen (en niet 
direct uit het opschrijven) van het evangelie, vgl. de ‘dienaren van het woord’ (Lk 1:2; 
vgl. aantekeningen Inleiding NT: het evangelie was in eerste instantie bedoeld om te 
prediken en te onderwijzen, to preach and to teach, niet om op te schrijven).   

- Ook Theofilus had dit onderwijs ontvangen (Lk 1:4). Van Bruggen schrijft: ‘Het 
bijzondere van Lucas’ werk is nu dat hij dit gepredikte verhaal gaat ondersteunen door 
het in schriftelijke vorm aan te bieden.’6 Daarmee is dit geschreven evangelie heel 
duidelijk een ondersteuning van het gepredikte evangelie. 

- Dat hoeft niet te betekenen dat Lukas meent een beter verslag te brengen dan het 
verhaal dat gebaseerd is op ooggetuigen. Van Bruggen schematiseert de proloog van 
Lukas als volgt (cursivering toegevoegd).7 

 
Vele predikers gebruiken reeds een geordend verhaal (vs. 1) 
- dat is gebaseerd op de overlevering van ooggetuigen (vs. 2) 
Ik reik u zo’n schriftelijk verhaal nu aan (vs. 3b) 
- het is gebaseerd op onderzoek van de feiten (vs. 3a) 
 

- Uit de woorden van Lukas kunnen we concluderen dat hij zelfstandig, systematisch en 
verantwoord te werk is gegaan. Daarmee wordt hij een onafhankelijke getuige van de 
waarheid (die vervolgens opvallende gelijkenissen vertoont met de andere synoptische 
evangeliën van Mattheüs en Markus). 

- Het is belangrijk om op te merken dat ten tijde van Lukas’ onderzoek vele 
ooggetuigen nog in leven waren. Het is zeer goed mogelijk dat hij Maria heeft 
ontmoet en gesproken, waardoor hij kan schrijven dat zij ‘deze woorden overlegde en 
bewaarde in haar hart’ (Lk 2:19, 51). 

 
Geboortegeschiedenis 
- Naast de hierboven besproken historische inleiding op zijn evangelie, besteedt Lukas 

net als Mattheüs veel aandacht aan de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. 
Verderop zullen we de structuur van de geboortegeschiedenis nader bestuderen. Voor 
nu is het belangrijk om op te merken dat bij Lukas de geboortegeschiedenis van de 
Heer Jezus zoveel (gewone) mensen zijn betrokken: Zacheüs en Elisabeth, Maria en 
Jozef, de herders, Anna en Simeon. 

                                                
4 Christus op aarde, Van Bruggen (p 52-56) 
5 Grieks anatassomai; vgl. SV ‘in orde te stellen’; NBG/Telos/HSV ‘op te stellen’; NBV ‘te schrijven’. De NBV 
maakt duidelijk een keuze die sterk door de eigen intepretatie wordt gekleurd.  
6 Christus op aarde, Van Bruggen (p 53) 
7 Christus op aarde, Van Bruggen (p 54) 
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- Alhoewel het geslachtsregister wat betreft de plaatsing niet echt tot de 
geboortegeschiedenis kan worden gerekend, bevat het toch een opvallend kenmerk dat 
belangrijk is voor de wijze waarop Lukas de Heer Jezus presenteert. 
- Mattheüs presenteert in zijn evangelie de Heer Jezus vooral als de voorzegde 

Koning van Israël, de Messias. Daarom begint Mattheüs ook met een 
geslachtsregister dat de afkomst van de Heer Jezus terugleidt naar koning David 
en aartsvader Abraham (Mt 1:1-17). De Koninklijke waardigheid van de Heer 
Jezus wordt bij Mattheüs benadrukt door het bezoek van de wijzen uit het oosten 
die de Hem geschenken aanbieden die een Koning waardig zijn (goud, wierook en 
mirre). 

- Lukas presenteert in zijn evangelie de Heer Jezus vooral als Verlosser van de hele 
mensheid. Daarom voert hij het geslachtsregister van de Heer Jezus helemaal 
terug tot op Adam (Lk 3:23-38). Bij Lukas zijn het ook juist de gewone herders 
die het kind Jezus bezoeken. 

- Markus daarentegen presenteert de Heer Jezus als de Dienaar van Gods 
Koninkrijk die gelijk (‘terstond’) aan de slag gaat en besteedt verder geen 
aandacht aan de geboortegeschiedenis. 

 
Over het geslachtsregister (Lk 3:23-38) 
- Het geslachtsregister van de Heer Jezus in het Lukasevangelie is opvallend wegens de 

plaats in het evangelie (tussen doop en verzoeking) en de verschillen met het 
geslachtsregister in Mattheüs. 

 
- De verschillen met het geslachtsregister van Mattheüs zijn de volgende.8 

- Mattheüs vangt met het geslachtsregister aan en slaat daarmee een brug naar het 
Oude Testament. Lukas plaatst het geslachtsregister op een andere, meer 
onverwachte plaats. 

- Mattheüs begint met Abraham en onderstreept daarmee de Joodse afkomst van de 
Heer Jezus. Lukas gaat in omgekeerde volgorde terug tot op Adam en 
onderstreept daarmee de menselijkheid van de Heer Jezus. 

- Mattheüs heeft een symmetrische rangorde, terwijl Lukas een gewone lijst lijkt te 
presenteren. 

- Mattheüs en Lukas volgen andere lijnen, maar bevatten wel beide David. 
- Mattheüs heeft enkele vrouwen opgenomen en Lukas (tegen de verwachting in) 

niet. 
- Er is geprobeerd om de verschillen in de namen van de geslachtsregisters te verklaren 

door in Lukas de lijn via Maria te veronderstellen9, terwijl Matthëus de lijn via Jozef 
volgt. De traditie vertelt echter dat de vader van Maria Joachim (en niet Eli, Lk 3:24) 
heette.10 Aan de andere kant is het echter weer opmerkelijk dat Mattheüs de vader van 
Jozef Jakob (Mt 1:16) noemt, terwijl Lukas hem Eli noemt.11 

- Een mogelijke verklaring voor de verschillen kan liggen in het zogenoemde 
leviraatshuwelijk, waarbij een man trouwde met de kinderloze weduwe van zijn 
overleden broer en in naam van zijn broer nageslacht bij haar verwekte (Gn 38:8; Dt 
25:5 e.v.; Lk 20:28). Het zou zo kunnen zijn dat Mattheüs de wettige geslachtslijn van 
de Heer Jezus volgt, terwijl Lukas de feitelijke geslachtslijn volgt.12 

                                                
8 NIV Bible Commentary, Liefeld (p 223) 
9 Zie bijvoorbeeld Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 975) 
10 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 364) 
11 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 393, voetnoot 4) 
12 NIV Bible Commentary, Liefeld (p 223) 
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- Met het oog op de doelstelling van Mattheüs is het belangrijk om op te merken dat 
hij de nadruk legt op de koninklijke lijn. 

- Het geslachtsregister legt een verband tussen de eerste en de laatste Adam. In het licht 
van Rm 5:14-15 en 1Ko 15:22, 45 bevat dit een geestelijke les. Daarnaast toont dit 
geslachtsregister ook eenvoudig de menselijkheid van de Heer Jezus aan. Net als alle 
andere mensen, was Hij ‘gewoon’ een zoon van Adam, een mens. Het is geweldig om 
aan het begin van Lukas al het God- en mens-zijn van de Heer Jezus te ontdekken: de 
Zoon van God (Lk 1:35) en de zoon van Adam (Lk 3:38). 
- Een zijspoor: De plaatsing van het geslachtsregister bevestigt dat het zoonschap van Jezus berust 

op afstamming. In combinatie met Lk 1:35 is deze plaatsing een tegenargument tegen het 
zogenoemde adoptianisme (de leer dat de Jezus niet van eeuwigheid af de Zoon van God was, 
maar in de tijd als Zoon is aangenomen) dat bij Lukas wordt ingelezen (in bijvoorbeeld Hd 2:26 
‘tot Heer…tot Christus…gemaakt’ vgl. Hd 13:32 e.v.). De Heer Jezus wordt ook al voor Zijn doop 
Zoon van God (Lk 1:32, 35; 2:49) en Christus (Lk 2:11) genoemd. Let op: het Woord is vlees 
geworden (Jh 1:14) niet andersom.13 

 
- Het geslachtsregister wordt direct na de doop van de Heer Jezus en voor de verzoeking 

in de woestijn geplaatst. Merk op dat bij de doop het Zoonschap van de Heer Jezus 
juist werd bevestigd (‘U bent Mijn geliefde Zoon’, Lk 3:22), terwijl bij de verzoeking 
in de woestijn Zijn Zoonschap juist werd betwijfeld (‘als U Gods Zoon bent’, Lk 4:3, 
9). 

 
Slot (zendingsopdracht) 
- Wat betreft de betekenis van de zendingsopdracht hebben we bij Mattheüs (Mt 28:18-20) 

en Markus (Mk 16:15-18) twee verschillende aspecten gezien. 
- Bij Mattheüs hebben we gezien dat de zendingsopdracht om discipelen te maken 

gebaseerd is op de Koninklijke macht van de Heer Jezus. Daar wordt de Heer Jezus 
voorgesteld als de Koning die onderdanen, namelijk discipelen, zoekt. 

- Bij Markus hebben we gezien dat de zendingsopdracht met name de uitoefening van 
de krachten van het Koninkrijk inhield. Daar wordt de Heer Jezus voorgesteld als de 
Dienstknecht van Gods Koninkrijk die dienstknechten als Zichzelf zoekt. 
 

- De zendingsopdracht van Lukas (Lk 24:46-48) belicht weer een ander aspect.14 
- Net als bij Mattheüs ligt de basis van de zendingsopdracht bij Lukas in de Persoon van 

Christus. De Schriften hebben voorzegd dat in Zijn Naam, door Zijn lijden, sterven en 
opstanding ‘bekering tot vergeving van zonden moest worden gepredikt aan alle 
volken’. 

- Hierin is een belangrijk thema bij Lukas te zien. Ouweneel citeert Marshall: ‘Het 
centrale thema in de geschriften van Lukas (dus inclusief Hd) is dat Jezus verlossing 
aanbiedt aan mensen’. 
- Alleen Lukas vermeldt het verhaal van de zondares wiens ‘vele zonden zijn 

vergeven’ omdat zij veel heeft liefgehad (Lk 7:36-50). 
- Alleen Lukas vermeldt het verhaal van de bekeerde tollenaar Zacheüs, waarbij de 

Heer Jezus zegt dat ‘de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken 
en te behouden’ (Lk 19:1-10 vgl. het thema van de drie gelijkenissen in Lk 15).  

- Alleen Lukas vermeldt de bekering van de boosdoener aan het kruis (Lk 23:39-
43). 

                                                
13 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 58; 65, voetnoot 159-160) 
14 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 485-486) 
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- Het centrale thema bij Lukas is behoudenis/heil. 15 Het gebruik van het werkwoord 
behouden (Grieks sozo) komt vaak bij Lukas voor. Van de synoptische evangelisten is 
Lukas de enige evangelist die het woord Heiland (Grieks soter; Lk 1:47; 2:11; Hd 
5:31; Hd 13:23 vgl. eenmaal in Jh 4:42) en het woord behoudenis/heil (Grieks soteria; 
Lk 1:69, 71, 77; 19:9; Hd 4:12; 7:25; 13:26, 47; 16:17; 27:34 vgl. eenmalig in Jh 4:22) 
gebruikt. Het Lukasevangelie beschrijft de Heer Jezus die met vergeving uitgaat naar 
de verlorenen.  

- Merk op dat het lange citaat uit Jesaja (Js 61:1-2) waar de Heer Jezus zijn bediening 
mee begint (Lk 4:16-21) in feite helemaal beschrijft waarom Hij is gekomen (loslating 
voor gevangenen, gezicht voor de blinden, vrijlating voor gebrokenen, prediking van 
het aangename jaar van de Heer). 

 
- In het westerse christendom (onder invloed van de kerkvader Augustinus) is de 

zendingsopdracht van Lukas vaak als de inhoud van hét evangelie gepredikt: geloof 
dat de Heer Jezus voor jouw zonden heeft geleden, is gestorven en weer is opgestaan, 
bekeer je en ontvang vergeving van je zonden. Natuurlijk is dit helemaal waar, maar 
we moeten niet vergeten dat de aspecten uit de zendingsopdrachten bij Mattheüs en 
Markus ook tot het evangelie: geloof, bekering, vergeving van zonden (Lk) én 
discipelschap (Mt) én het uitoefenen van de krachten van Gods Koninkrijk (Mk). 

 
Andere thema’s 
- Naast het hierboven besproken centrale thema (behoudenis) zijn er nog verschillende 

andere thema’s te ontdekken in het Lukasevangelie. Hieronder worden er enkele 
besproken. Daarnaast zijn bijvoorbeeld de veelvuldige vermeldingen van engelen (met 
name bij een arts-wetenschapper als Lukas) interessant om te bestuderen.16 

 
De Heilige Geest 
- In Handelingen (het tweede boek van Lukas’ tweeluik) neemt de Heilige Geest een 

belangrijke plaats in. Het boek wordt daarom ook wel Handelingen van de Heilige 
Geest (in plaats van Handelingen van de apostelen) genoemd. Ook in het 
Lukasevangelie (het eerste boek van de tweeluik) is de nadruk op de Heilige Geest 
goed te zien. 
- De vervulling met de Heilige Geest van Johannes de Doper (1:15), van zijn 

moeder Elisabeth (1:41) en zijn vader Zacharia (1:67). 
- Johannes werd als kind gesterkt door de Geest (1:80 NBG). 
- De komst van de Heilige Geest over Maria bij de zwangerschap (1:35). 
- De Heilige Geest was op Simeon die getuigde van het kind Jezus (2:25-35). 
- De Heer Jezus zal dopen met de Heilige Geest (3:16) 
- De verschijning van de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif (3:22). 
- De Heer Jezus was vol van de Heilige Geest en werd door de Geest in de woestijn 

geleid (4:1). 
- De Heer Jezus keerde in de kracht van de Geest terug wanneer Hij aan Zijn dienst 

in Galilea begon (4:4). 
- De Heer Jezus citeerde het gedeelte uit Jesaja dat de Geest van de Heer op Hem is 

(4:18). 
- De Heer Jezus verheugde Zich in de Heilige Geest bij de terugkeer van de 

zeventig (10:21). 

                                                
15 NIV Bible Commentary, Liefeld (p 209) 
16 Introduction to the New Testament, Harrison (p 204-207); NIV Bible Commentary, Liefeld (p 208-210) 
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- De Heer Jezus belooft de Heilige Geest als antwoord op gebed (11:13 vgl. Mt 7:11 
waar in plaats van de Heilige Geest wordt gesproken over ‘het goede’) en 
anticipeert op de uitstorting van de Heilige Geest (24:49 vgl. Hd 1:4). 

 
De noodzakelijk dienst van Christus 
- Het gebruik van het Griekse woord dei (‘het is nodig’) is opvallend bij Lukas (in Lk én 

Hd). 
- De Heer Jezus moest in de dingen van Zijn Vader zijn (Lk 2:49). 
- De Heer Jezus moest het evangelie van het Koninkrijk van God prediken, want 

daartoe was Hij uitgezonden (Lk 4:43). 
- De Zoon des mensen moest veel lijden, verworpen, gedood en opgewekt worden 

(Lk 9:22). 
- De Heer Jezus moest voortgaan, omdat het niet aanging dat een profeet omkwam 

buiten Jeruzalem (Lk 13:33). 
- De Zoon des mensen moest overgeleverd en gekruisigd worden, lijden en opstaan 

(Lk 24:7, 26, 44-47). 
- Zo neemt de Heer Jezus de centrale plaats in de heilsgeschiedenis in. Hij vervult het 

plan van God zoals dit is voorzegd in het Oude Testament (o.a. Lk 4:16-21; 26:25-27; 
Hd 2:15-21; 4:11). 
 

De universele betekenis van de verlossing 
- Zoals de Heer Jezus zelf aan aangeeft met het citaat uit Js 61:1-2 is Hij gekomen om 

aan gebroken mensen verlossing te brengen. Zoals we zagen in de 
geboortegeschiedenis waren het gewone mensen (herders) die het kind Jezus 
bezochten. Daarnaast is de Heer Jezus zelf net als allen andere mensen een ‘Zoon van 
Adam’. In het Lukasevangelie herkennen we de Heer Jezus als een Mens onder de 
mensen, ‘een mensen-Mens’, daadwerkelijk de Zoon des mensen. 

- In dit licht is de belangstelling voor met name verworpen mensen in het 
Lukasevangelie ook opvallend. Lukas wordt ook wel de ‘evangelist van de armen’ 
genoemd.17 
- Samaritanen: de weigering om Christus te ontvangen en het door de Heer Jezus 

afgekeurde plan van Johannes en Jacobus om vuur uit de hemel te bidden (Lk 
9:51-56); de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lk 10:25-37); de ene 
Samaritaanse melaatse die terugkeerde (Lk 17:11-19). 

- Heidenen: Lukas was een Griek en dus zelf een heiden; Simeon zegt over de Heer 
Jezus dat er door Hem ‘behoudenis…voor het aangezicht van alle volken’ is (Lk 
2:31); alleen Lukas haalt het verhaal aan van de weduwe te Sarepta (Lk 4:26) en 
de Syrische Naäman (Lk 4:27) aan, waarmee de Heer Jezus eigenlijk aangeeft dat 
er meer geloof buiten Israël wordt gevonden; de uitzending van de zeventig (Lk 
10:1-12, 17-20) kan een symbolische verwijzing zijn naar de volkeren (denk aan 
de volkenlijst in Gn 1018; net zoals de twaalf naar het ‘huis Israëls’ werden 
gestuurd, Mt 10:1-15). 

- Verworpenen: melaatsen (Lk 4:27; 7:22; 17:12), de tollenaar Zacheüs (uniek in Lk 
19:1-10), de zondares (uniek in Lk 7:36-50). 

- Vrouwen en in het bijzonder weduwen:19 de weduwe Anna (Lk 2:37), de weduwe 
te Sarepta (Lk 4:26), de weduwe te Naïn (Lk 7:12-15), de weduwe in de gelijkenis 

                                                
17 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 993-997) 
18 Vgl. De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 488; 399, voetnoot 119) 
19 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 488) 
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van de onrechtvaardige rechter (Lk 18:3-5), de arme weduwe met de twee 
koperstukjes (Lk 21:1-4). 

- Armen: armen lijken in het Lukasevangelie een bevoorrechte positie in te nemen. 
‘Gelukkig u, armen, want van u is het Koninkrijk van God’ (Lk 6:22 vgl. 
Gelukkig de armen van geest, Mt 5:3) tegenover ‘Wee u, rijken, want u hebt uw 
troost al’ (Lk 6:24); Jozef en Maria brachten twee duiven als offer (Lk 2:24), dit 
was het offer van de armen (Lv 12:8); de gelijkenis van het 
avondmaal/bruiloftsmaal (Lk 14:15-24), waar uiteindelijk de armen, verminkten, 
blinden en kreupelen toe worden genodigd (vgl. Mt 22:1-10 waar alleen wordt 
gesproken over ‘bozen’ en ‘goeden’); dit verhaal wordt voorafgegaan door de 
oproep van de Heer Jezus om bij het aanrichten van een maaltijd juist de armen, 
verminkten, kreupelen en blinden uit te nodigen (Lk 14:13); het verhaal van de 
rijke man en de arme Lazarus (Lk 16:19-31). 

 
- Samengevat kunnen we stellen dat Lukas de Heer Jezus presenteert als de Verlosser 

van de hele wereld. Hij, de Zoon van God én Zoon des mensen (zoon van Adam), 
biedt verlossing aan rijken en armen, mannen en vrouwen, Joden en heidenen 
(inclusief Samaritanen).20 Kerntekst: Want de Zoon des mensen is gekomen om het 
verlorene te zoeken en te behouden (Lk 19:10 vgl. Lk 15:4, 6, 9). 

 
Overzicht21 
 
 Mattheüs Markus Lukas Johannes 
Beeld van de Heer 
Jezus 

De voorzegde 
Koning 

De Goddelijke 
dienstknecht 

De Verlosser  
(en de Mens) 

  

Kernwoord Vervuld, 
Koninkrijk d. 
hemelen 

‘terstond’ Behoudenis 
(behouden, 
Heiland) 

  

Cultuur originele 
lezer 

Joods (o.a. Zoon 
van Abraham) 

Romeins  Grieks (universeel)   

Gezichtspunt en stijl 
schrijver 

Leraar (didache) Prediker (kerugma) Schrijver 
(ondersteuning van 
het gepredikte 
onderwijs) 

  

Opvallende gedeeltes Toespraken Wonderen (macht 
van de Heer Jezus) 

Gelijkenissen   

Kernidee De wet van het 
Koninkrijk 

Macht rijk van God 
over het rijk van 
satan 

Verlossing voor de 
hele mensheid 

  

Brede verdeling Synoptische evangeliën: het mens-zijn van Christus  
 

                                                
20 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 488) 
21 Aangepaste versie van: Survey of the New Testament, Jensen (p 108) 
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5. Uitgelicht: de structuur van het Lukasevangelie22 
 
Over Lukas als historicus 
 
- Gooding: ‘Onze teleurstelling komt misschien voort uit het feit dat wij als moderne 

mensen gewend zijn aan de methodes van moderne geschiedschrijvers. Van de moderne 
historicus wordt verwacht dat hij niet louter de feiten verzamelt en optekent, maar ons ook 
op de betekenis ervan wijst, verklaringen ervoor aanreikt en zijn oordeel erover geeft. (…) 
Lukas doet iets hiervan. In feite is hij, net als de andere synoptische evangelisten, berucht 
om het vrijwel helemaal ontbreken van verklarend eigen commentaar (voetnoot: 
Natuurlijk geeft hij wel enig commentaar, zoals in 18:1 en 19:11 bijvoorbeeld). (…) Hij 
schrijft in de traditie van de grote Bijbelse historici, die ook beroemd zijn om hun 
vertellen van de feiten met een minimum aan expliciet commentaar.’23 

 
- Omdat het verklarende commentaar ontbreekt, maar wij toch gebaat zijn bij het begrijpen 

van de specifieke boodschap van dit evangelie is het goed om sleutels te hebben die we 
kunnen toepassen om deze boodschap te ontsluiten.  

- Bij het begrijpen van de evangeliën is het niet alleen ons af te vragen wat de evangelist 
ons vertelt, maar ook waarom en hoe hij dat ons vertelt. De keuze voor het opschrijven 
van bepaalde gebeurtenissen – zeker als de beschreven gebeurtenissen uniek is in de 
evangeliën – zeggen ons iets over de bedoeling van de evangelist. 
- Belangrijk is om op te merken dat de evangelisten in het algemeen niet alles hebben 

opgeschreven dat de Heer Jezus heeft gedaan of wat Hij leerde (vgl. Jh 20:30-31; 
21:24-25).  

- Drie sleutels om de boodschap te ontsluiten (mogelijk in navolging van de Griekse 
filosoof Aristoteles) zijn.  

 
(1) De keuze van de stof en de relatieve lengte van deze stof. 

- In het algemeen kan gezegd worden dat als Lukas bijvoorbeeld een langer gedeelte 
besteedt aan het onderwijs van Christus dat zowel bedoeld is om ons te vertellen wat 
Christus leerde, maar ook ons ertoe te brengen dit morele onderricht te aanvaarden 
en het in praktijk te brengen. 

 
(2) Terugkerende onderwerpen in de verschillende onderdelen. 

- Lukas gebruikt (mogelijk in navolging van de Griekse geschiedschrijver 
Thucydides) de methode om twee gebeurtenissen of toespraken naast elkaar te 
plaatsen die duidelijke overeenkomsten en/of tegenstellingen bevatten, zodat de 
lezers ertoe gebracht wordt over deze overeenkomsten en tegenstellingen na te 
denken. 

 
(3) De rangschikking van de stof (bijvoorbeeld op basis van chronologie of op grond van 

een overeenkomstig onderwerp). 
- Lukas brengt bijvoorbeeld gesprekken en onderricht samen bij verschillende 

gebeurtenissen die oorspronkelijk (min of meer) los van elkaar stonden, maar door 
de keuze van Lukas worden gebruikt in een gemeenschappelijk thema. 

 

                                                
22 Het volgende materiaal komt uit: Volgens Lukas, Gooding 
23 Volgens Lukas, Gooding (p 17) 
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- Door deze sleutels te hanteren, zijn wij in staat om te begrijpen wat de visie van Lukas op 
de feiten is (of geestelijk verwoord: welk licht de Heilige Geest door Lukas op de feiten 
wil laten schijnen). 

 
- Deze wijze van het Lukasevangelie bestuderen heeft het gevaar in zich dat we meer in de 

tekst zien dan er bedoeld is. Daar moeten we voor waken. Toch helpt deze methode ons 
om meer van de boodschap van Lukas te begrijpen en tot ons door te laten dringen. 

 
Voorbeelden van rangschikking 
 
- Vergelijk het verhaal van de blinde bedelaar (Lk 18:35-43) met dat van Zacheüs de 

tollenaar (uniek in Lk 19:1-10). 
- ‘toen Hij Jericho naderde’ (18:35), ‘Hij kwam Jericho binnen’ (19:1) 
- ‘Uw geloof heeft u behouden (18:42), ‘vandaag is aan dit huis behoudenis ten deel 

gevallen (19:9): de arme bevrijd van het bedelen, de rijke bevrijd van afpersing 
- Voorafgegaan door: ‘Hoe moeilijk gaan zij die vermogen hebben het Koninkrijk van 

God binnen?’ (…) ‘Wie kan dan behouden worden?’ (…) ‘De dingen die onmogelijk 
zijn bij mensen zijn mogelijk bij God.’ (Lk 18:24-27). 

- Climax in de gelijkenis over de ponden (Lk 19:11-28). 
Samenvattend: De onmogelijkheid is mogelijk bij God. Kijk naar de Heer Jezus, Hij redde 
arm en rijk en vervolgens leerde Hij Zijn discipelen alle middelen te beschouwen als door 
Hem toevertrouwd, waarover verantwoording moet worden afgelegd bij Zijn komst. 
   

- Soms liggen de verhalen wat verder uit elkaar. Vergelijk het verhaal van de vergeven 
zondares (uniek in Lk 7:36-50) en de bloedvloeiende vrouw (Lk 8:43-48).  
- Beide vrouwen waren om seksuele redenen uitgestoten vrouwen (moreel - prostitutie, 

ceremonieel - vloeiing). 
- Beiden raken de Heer Jezus aan (7:39; 8:44-45). 
- Beiden raken Hem van achteren aan (7:38; 8:44). 
- In het geval van de eerste vrouw wordt getwijfeld aan de kennis van de Heer Jezus 

over de identiteit van de vrouw (7:39). In het tweede geval wordt eraan getwijfeld dat 
de Heer Jezus zou weten dat iemand Hem heeft aangeraakt (8:46). 

Samenvattend: In deze vergelijking ligt sterk de nadruk op aanraking van de verstotenen. 
De Heer Jezus maakt een einde aan het isolement van de vrouwen. Bij de gebeurtenis met 
de tweede vrouw maakt de Heer Jezus korte metten met de kritiek (bij de gebeurtenis met 
de eerste vrouw) dat Hij niet zou weten welke vrouwen Hij uit dit isolement haalde. 

 
Voorbeelden van structuren 
 
- Gooding verdeelt het Lukasevangelie in twee hoofddelen. Deel 1 noemt hij ‘De Komst’ 

(1:1-9:50). Deel 2 noemt hij ‘Het Vertrek’ (9:50-24:53). 
 
- Bekijk de verhalen van geboortegeschiedenis (zie bijlage 1).  

- Lukas besteedt van de evangelisten de meeste aandacht aan de geboortegeschiedenis, 
maar legt opvallende nadruk op de geboorte van Johannes de Doper, die bijna meer 
aandacht krijgt dan de geboorte van Christus. Toch heeft Lukas eigenlijk meer 
aandacht voor de ouders van Johannes dan voor Johannes zelf.  

- De verhalen gaan over de reacties van Zacharia, Maria, Elizabeth, Jozef, de herders op 
de aankondigingen en de gebeurtenissen. Lukas heeft de gebeurtenissen niet alleen 
maar opgetekend als objectieve feiten, maar hij nodigt uit om de gebeurtenissen te 
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bestuderen vanuit de subjectieve ervaring van hen aan die de gebeurtenissen zijn 
aangekondigd, waarbij hij nadruk legt op hun geloof. We worden gedwongen de 
gebeurtenissen te bekijken door hun ogen. 

- Het zijn tien verhalen die bestaan uit vier samenhangende verhalenparen en beginnen 
met het verhaal van Zacharia in de tempel en afgesloten worden door het 
(ogenschijnlijk met de rest onsamenhangende verhaal) van de twaalfjarige Jezus in de 
tempel. 
- Het is onbevredigend om te zeggen dat Lukas het bij hem unieke en opmerkelijke 

verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel (Lk 2:41-52) heeft opgeschreven 
louter om het feit dat het gebeurde. Er is in de voorafgaande periode van twaalf 
jaar en in de volgende periode van ongeveer achttien jaar meer gebeurd, maar 
waarom vertellen de andere evangelisten over deze periode helemaal niets en 
Lukas alleen deze geschiedenis? 

- Door de (symmetrische) rangschikking van de verhalen komen het eerste en het laatste 
verhaal eigenlijk als spiegelbeeld tegenover elkaar te staan.  
- In beide gevallen is de plaats de tempel. 
- De ouderdom van Zacharia is essentieel in de wonderbaarlijke geboorte van 

Johannes; de lage leeftijd van Jezus doet de leraren versteld staan. 
- Zacharia twijfelt aan het bovennatuurlijke ouderschap van twee bejaarden; Jezus 

wijst op Zijn bovennatuurlijke Vader. 
Samenvattend: De wonderen die met de geboorte van Christus gepaard gaan, wijzen 
op twee betekenissen van de verlossing. (1) verlossing houdt in dat het verval van de 
natuur wordt omgekeerd, stervende lichamen worden vernieuwd; (2) de intrede van de 
nieuwe, ongekende natuur van Jezus die zowel God als mens is. Het verhaal van de 
twaalfjarige Jezus in de tempel is daarmee een voltooiing van het verslag van de 
vleeswording. 

 
- Bekijk de structuur van ‘Voorbereiding en het begin van de openbare dienst’ (bijlage 2), 

waaruit blijkt dat identiteit een terugkerend thema vormt. Let op de verschillende 
dimensies van waaruit de identiteit van Christus in dit gedeelte wordt belicht. 
- Christus identificeert Zichzelf en Zijn dienst aan de hand van de profetie uit Js 61 

(uniek bij Lukas). Dit vormt een tegenhanger met de lange passage over Johannes de 
Doper uit Js 40.  

- Zowel Mattheüs als Lukas beschrijven de oproep van Johannes de Doper om vrucht 
voort te brengen de bekering waardig en de opmerking dat het hebben van Abraham 
tot vader niet genoeg is (Mt 3:7-10; Lk 3:8). Alleen Lukas voegt daar nog aan toe dat 
Johannes drie groepen uit het volk aanspreekt op concrete bekering, waarmee hij de 
noodzaak tot praktisch bewijs benadrukt. Als tegenhanger hiervan zien we dat het 
volk juist van Christus bewijs vraagt, van waaruit Hij het volk hun onwil tot bekering 
aantoont.  

- Let op de plaats waarin Lukas het geslachtsregister invoegt. Eerst bevestigt de stem 
(van de Vader) uit de hemel het Zoonschap van de Heer Jezus. Dan voegt Lukas 
(‘zorgvuldig als altijd in het bewaren van het evenwicht van de waarheid’24) het 
geslachtsregister in (van achteren naar voren) om aan te tonen dat de Heer Jezus zoon 
van God was in de betekenis waarin ook Adam dat was (als aanvulling op de 
betekenis van het Zoonschap bij de doop en de verzoeking in de woestijn). Vervolgens 
toont de wijze waarop de Heer Jezus reageert op de verzoeking in de woestijn (‘als U 
Gods Zoon bent’) aan dat Hij voldoet aan het ware Zoonschap. 

                                                
24 Volgens Lukas, Gooding (p 95) 
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- Bekijk de structuur van ‘De oprichting van het Koninkrijk’ (bijlage 3). Dit gedeelte vormt 
het hoogtepunt van het eerste hoofddeel van het Lukasevangelie (‘De Komst’).  
- Onderdeel C van dit schema biedt de belangrijkste stof. Beide spiegelhelften doen drie 

belangrijke uitspraken. 
1. Met betrekking tot de identiteit van de Heer Jezus: de belijdenis van Petrus (9:20); 

de Stem uit de wolk (9:35). 
2. Met betrekking tot de naderende verwerping, dood en opstanding: ‘lijden, 

verworpen, gedood, opgewekt’ (9:22); ‘Zijn uitgang (Grieks exodos) die Hij zou 
volbrengen in Jeruzalem’ (9:31). 

3. Met betrekking tot de wederkomst van Christus: ‘wanneer Hij komt in Zijn 
heerlijkheid (9:26); Petrus spreekt in dit verband over de wederkomst (Grieks 
parousia) in zijn latere verslag in 2Pt 1:16-18. 

 
- Het keerpunt in het evangelie van Lukas is het moment dat hij verslag begint te doen van 

het vertrek van de Heer Jezus. Dit keerpunt is duidelijk gemarkeerd in Lk 9:51: ‘Het 
gebeurde nu, toen de dagen van Zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij Zijn gezicht 
vastbesloten wendde om naar Jeruzalem te gaan.’ 
-  In de rest van het Lukasevangelie treffen we regelmatig verwijzingen naar deze reis 

aan (9:52, 57; 10:1, 38; 13:22, 33; 17:11; 18:35; 19:1, 11, 28-29, 37, 41, 45; 24:50-
51). 

- Het is belangrijk om op te merken wat het doel van deze reis was. Bij een 
oppervlakkige lezing van Lk 9:51 zou je kunnen concluderen dat Jeruzalem het 
einddoel was, maar in feite was het ‘Zijn opneming’ via Jeruzalem. Deze benaming 
gebruikt Paulus ook wanneer hij spreekt over dat Christus werd ‘opgenomen in 
heerlijkheid’ (1Tm 3:16). Deze opneming was de hemelvaart van Christus. 

- Dat de reis via Jeruzalem moest gaan, heeft te maken met (1) dat daar Israëls Koning, 
de Messias Zich zou presenteren (Za 9:9), (2) dat daar de Messias zou worden 
omgebracht (Lk 13:33-34), (3) dat van daaruit de prediking van de bekering tot 
vergeving van zonden zou beginnen (Lk 24:46). 

- Bij het bestuderen van dit deel van het Lukasevangelie moeten wij ons voortdurend 
voor ogen houden dat het doel van de weg waarlangs de Heer reisde en waarlangs Hij 
Zijn discipelen uitnodigde om Hem te volgen was ‘te worden opgenomen in 
heerlijkheid’.  
- De stof op deze reis is sterk van toepassing op de figuurlijke reis, vooral voor hen 

die discipelen willen zijn.  
- Veel verhalen en gelijkenissen hebben tot doel om te waarschuwen dat sommigen 

onvoorbereid voor de hemel aan het einde van de reis zullen komen.  
- Voor sommigen zal de deur gesloten zijn (13:25). 
- Anderen zullen eerder en onvoorbereid in de eeuwigheid aankomen, zoals de 

rijke, dwaze boer (12:16-21). 
- Voor sommigen zal het einde van de reis het begin van de eeuwige vertroosting 

zijn, zoals voor de arme Lazarus, terwijl het voor anderen het begin van de 
eeuwige smart zal zijn, zoals voor de rijke man (16:19-31). 

- De gelijkenis van de rentmeester leert over de rekenschap die uiteindelijk zal 
moeten worden afgelegd (16:1-13). 

 
- Bekijk de structuur van ‘De weg naar de heerlijkheid’ (bijlage 4). 

- Onderdeel I van dit schema biedt twee passages die uniek zijn bij Lukas, net als het 
deel over de uitzending en terugkeer van de zeventig en de gelijkenis van de 
barmhartige Samaritaan. 
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- Daarbij valt het op dat het eerste deel en het laatste deel beide over Samaritanen 
gaan, waarbij twee tegenovergestelde beelden van de Samaritanen worden 
gegeven. 

- Een belangrijk en terugkerend thema in deze structuur is de reactie op verwerping.  
- De Samaritanen weigeren de Heer Jezus te ontvangen, waarop de Jakobus en 

Johannes het vuur uit de hemel willen laten neerdalen (9:51-56). 
- Het grootste deel van de instructie aan de zeventig wordt besteed aan hoe zij 

moeten reageren op verwerping en weigering tot gastvrijheid (10:5-12). 
- Daarnaast besteedt de Heer Jezus aandacht aan de steden die Hem en Zijn 

boodschap verwierpen (10:13-16). 
- De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan bevat opmerkelijk veel reisverwijzingen: 

de man die in handen van de rovers viel was op reis, de priester en de Leviet waren op 
reis, de Samaritaan was op reis en gaat na de man in de herberg te hebben gebracht 
weer op reis. 
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Bijlage 1: Structuur ‘Geboortegeschiedenis’ 
 
Schema 1 
 
Verhaal 1 Zacharia in de tempel (1:5-23) 

Na die dagen nu werd zijn vrouw Elizabeth zwanger; en zij verborg zich vijf maanden en zei: Zo heeft de 
Heer mij gedaan in de dagen waarin Hij naar mij heeft omgezien, om mijn smaad onder de mensen weg te 
nemen. (1:24-25) 

Verhaal 2 De aankondiging aan Maria (1:26-38) 
Verhaal 3 Maria’s bezoek aan Elizabeth; de Lofzang van Maria (1:39-55) 

Maria nu bleef ongeveer drie maanden bij haar en keerde terug naar haar huis. (1:56) 
Verhaal 4 De geboorte en naamgeving van Johannes (1:57-66) 
Verhaal 5 Zacharia’s profetie (1:67-79) 

Het kind nu groeide op en werd gesterkt in de geest, en was in de woestijnen tot de dag van zijn optreden 
tegenover Israel.(1:80) 

Verhaal 6 De geboorte van Jezus in Bethlehem (2:1-7) 
Verhaal 7 Een engel stuurt herders naar de kribbe (2:8-21) 

En toen acht dagen waren vervuld om Hem te besnijden, ontving Hij de naam Jezus, die door de engel was 
genoemd voordat Hij in de moederschoot was ontvangen. (2:21) 

Verhaal 8 Simeons profetie (2:22-35) 
Verhaal 9 Anna’s profetie (2:36-39) 

Het kind nu groeide op en werd gesterkt, vervuld met wijsheid; en de genade van God was op Hem. (2:40) 
Verhaal 10 De twaalfjarige Jezus in de tempel (2:41-51) 

En Jezus nam toe in de wijsheid en grootte en gunst bij God en mensen. (2:52) 
 
Schema 2 
 
Verhaal 1 
Een oude man in de tempel.  
Vraag: wonderbaarlijk ouderschap?  
Zacharia’s ongeloof. 

Verhaal 10 
Een kleine jongen in de tempel.  

Vraag: wonderbaarlijk ouderschap?  
Maria’s en Jozefs gebrek aan begrip. 

Verhaal 2 en 3 
Maria’s vreugde over de vleeswording;  
de woorden van Gabriël en Elizabeth;  
het tijdstip van Maria’s bezoek aan Elizabeth. 

Verhaal 8 en 9 
Maria’s smart over het kruis;  

de woorden van Simeon en Anna;  
het tijdstip van Maria’s bezoek aan de tempel. 

Verhaal 4 en 5 
Familietraditie opzettelijk doorbroken bij de  
geboorte, naamgeving en besnijdenis van Johannes. 

Verhaal 6 en 7 
Familietraditie opzettelijk gehandhaafd bij de 

geboorte, naamgeving en besnijdenis van Jezus. 
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Bijlage 2: Structuur ‘Voorbereiding en begin van de openbare dienst’ 
 
Voorbereiding op de openbare dienst (3:1-4:13) Begin van de openbare dienst (4:14-44) 
Deel 1: Johannes in de woestijn, aan de Jordaan  
(3:1-20) 

Deel 3: Christus in Nazareth  
(4:16-30) 

1. Johannes’ identiteit en functie (3:4-6):  
vervulling Js 40:3-5 

2. Vraag om bewijs aan het volk (3:8): ‘vruchten 
bekering waardig’ 

3. Reactie van het volk (3:15): ‘…of hij misschien 
de Christus was…’ 

4. Herodes zet Johannes gevangen (3:20-21) 

1. Christus’ identiteit en zending (4:17-19): 
vervulling Js 61:1-2 

2. Vraag om bewijs aan Christus (4:23): ‘…doe dat 
ook hier in uw vaderstad…’ 

3. Reactie van het volk (4:22) ‘Is deze niet de Zoon 
van Jozef?’ 

4. Het volk tracht Jezus te doden (4:28-30) 
Deel 2: Christus aan de Jordaan, in de woestijn  
(3:21-4:13) 

Deel 4: Christus in Kapernaüm  
(4:31-43) 

1. Christus’ identiteit: ‘Mijn geliefde Zoon’ (3:22); 
‘Zoon van Adam, Zoon van God’ (3:28); ‘…als U 
Gods Zoon bent…’ (4:3,9). 

2. Vraag om bewijs aan Christus (4:3,9): ‘…zeg 
dan…werp Uzelf dan…’ 

 
3. Kwestie van gezag (4:6-7): ‘…U zal ik al deze 

macht…geven’ 

1. Christus’ identiteit: ‘de Heilige van God’ (4:34); 
‘de Zoon van God’ (4:41) 

 
2. Weigering van bewijs van demonen (4:35, 41): 

‘…Zwijg…omdat zij wisten dat Hij de Christus 
was…’ 

3. Kwestie van gezag (4:36): ‘…met gezag en kracht 
gebiedt Hij…’ 

…en Hij leerde in hun synagogen…(4:15) En Hij predikte in de synagogen…(4:44) 
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Bijlage 3: Structuur ‘Oprichting van het Koninkrijk’ 
 
Deel 1: De oprichting van het Koninkrijk bezien 
vanuit onze wereld (9:1-27) 

Deel 2: De oprichting van het Koninkrijk bezien 
vanuit de andere wereld (9:28-50) 

A. Instructie en uitzending van de twaalf (9:1-2) 
 
(a) Kracht en macht over demonen gegeven aan de 

twaalf (9:1-2). 
(b) Instructie hoe te reageren op ontvangen of niet 

ontvangen worden (9:3-6). 
(c) Herodes vraagt zich af Wie Jezus werkelijk is 

(9:7-9). 

A. Verder onderricht van de twaalf (9:43-50) 
 
(a) Johannes bezwaar tegen Christus’ macht over 

demonen door anderen dan de twaalf (9:49-50). 
(b)  ‘…kind ontvangt…ontvangt Mij…ontvangt 

Hem….’ (9:46-48). 
(c) Discipelen in verlegenheid over Christus’ 

verklaring over overgeleverd worden (9:43-45). 
B. Spijziging van de vijfduizend (9:10-17) 
 
De discipelen krijgen opdracht om menigte te voeden. 
 
De discipelen protesteren dat ze dat niet kunnen. 
Christus voedt hen wonderbaarlijk. 

B. Genezing van enige zoon van een vader (9:27-43) 
 
Een vader smeekt de discipelen de demon bij zijn 
zoon uit te drijven. 
De discipelen kunnen het niet. 
Christus bevrijdt de jongen wonderbaarlijk. 

C. De belijdenis van Jezus als de Christus van God 
(9:18-27) 
 
(a) Jezus bidt alleen (9:18). 
(b) Jezus wordt geïdentificeerd met Johannes of  

Elia. Petrus belijdt Hem als de Christus van God 
(9:18-20). 

(c) Aankondiging van de verwerping, dood en 
opstanding van Christus. Aansporing van de 
discipelen om het kruis op te nemen. Belofte van 
een blik op het Koninkrijk (9:21-17). 

 

C. De verheerlijking van Jezus (9:28-36) 
 
 
(a) Jezus wordt alleen gevonden (9:36). 
(b) Petrus lijkt Christus gelijk te stellen aan Mozes 

en Elia. De Stem maakt Hem bekend als ‘Mijn 
uitverkoren Zoon’ (9:33-35). 

(c) Blik op Christus, Mozes en Elia in heerlijkheid. 
Gesprek over de uitgang (exodos) van Christus 
te volbrengen in Jeruzalem (9:28-32). 
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Bijlage 4: Structuur ‘De weg naar heerlijkheid’ 
 
Deel 1: De kosten en smarten van de weg  
(9:51-10:16) 

Deel 2: De vreugden en triomfen van de weg 
(10:17-37) 

I. Christus’ weg naar Zijn hemelvaart (9:51-56) 
 
- Discipelen woedend op Samaritanen omdat 

Christus niet wordt toegestaan in hun dorp te 
verblijven. 

- Zij stellen voor vuur uit de hemel op hen te laten 
neerdalen. 

- Christus bestraft hen: Hij is op weg in de hemel te 
worden verwelkomd (9:51). 

I. Satans val uit de hemel als bliksem (10:17-20) 
 
- Discipelen verrukt dat demonen onderdanig zijn 

in de naam van Christus. 
 
- Christus voorziet satans uitwerping uit de hemel. 
 
- Christus bestraft discipelen: veeleer verblijven 

over hemels burgerschap. 
II. Eisen, kosten van volgen van Zoon des mensen 
(9:57-62) 
 
(a) Zoon des mensen op aarde geen plaats om Zijn 

hoofd neer te leggen. 
(b) Voor volgeling heeft de taak om het Koninkrijk te 

prediken voorrang boven (veronderstelde) plicht 
vader te begraven. 

 
(c) Discipel gewaarschuwd: niemand die zijn hand 

aan de ploeg slaat en achterom kijkt (Grieks 
blepoo), is geschikt voor het KvG. 

II. Vreugden, zegeningen van verbondenheid met Zoon 
van de Vader (10:21-24) 
 
(a) Vader van de Zoon is Heer van hemel en aarde. 
 
(b) De Zoon verklaart dat alles Hem is overgegeven 

door Zijn Vader en dat de wederkerige van 
Vader en Zoon slechts bekend is bij hen aan wie 
de Zoon Hem wil openbaren. 

(c) Discipelen gezegend: wat zij zien (Grieks 
blepoo) hebben koningen en profeten gewenst te 
zien, maar niet gezien. 

III. De reizen van de zeventig (10:1-16) 
 
(a) ‘Ik zend u als lammeren midden onder de 

wolven…’ 
(b) ‘Geneest de zieken…en zegt…: Het Koninkrijk 

van God is nabij u gekomen…’ 
(c) ‘De arbeider is zijn loon waard.’ 

III. De barmhartige Samaritaan (10:25-37)25 
 
(a) De Samaritaan onder de Joden. 
 
(b) De verzorging door de Samaritaan. 
 
(c) De schadeloosstelling door de Samaritaan. 

 
 

                                                
25 Dit gedeelte ontbreekt wegens een misdruk in Volgens Lukas, Gooding (p 231).  


