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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

We hebben Lukas 3:1 t/m Lukas 5:11 gelezen. In hoofdstuk 3 lezen we over het begin van het 

openbare optreden van Johannes de Doper. Het is het begin van zijn ambtsperiode. 

Johannes begint meteen te preken en roept de mensen op tot bekering. Ook hebben we in 

hoofdstuk 3 gelezen dat de Heere Jezus door Johannes wordt gedoopt. De doop van de 

Heere Jezus kun je ook het begin van Zijn openbare optreden noemen. In hoofdstuk 4 wordt 
de Heere Jezus in de woestijn door de satan verzocht. Daarna gaat de Heere Jezus naar 

Nazareth waar de Joden Hem proberen te doden. Vervolgens gaat de Heere Jezus door met 

preken door heel Galiléa. In hoofdstuk 5 lezen we over de eerste discipelen die geroepen 

worden om de Heere Jezus te volgen. 
 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Lukas 3:3 lezen we: En hij (Johannes) kwam in al het omliggende land der Jordaan, 
predikende den doop der bekering tot vergeving der zonden. Dit vers is het begin van de 
ambtelijke loopbaan voor Johannes. Wat leert dit gedeelte mij over God? De HEERE heeft 

Johannes op het ambt voorbereid. In Lukas 1:80 staat geschreven: En het kindeken 
(Johannes) wies op en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen tot den dag 
zijner vertoning aan Israël. De kanttekening schrijft hierbij: Dat is, dat hij tevoorschijn is 
gekomen, om onder de Israëlieten zijn ambt te bedienen en uit te voeren. Calvijn schrijft 

hier zo treffend: Hieruit leiden wij af dat Johannes, al was hij zich zijner roeping volkomen 
bewust, het punt, door God tot zijn optreding bepaald, niet vooruitgelopen is, maar 
gehoorzaam op Gods roepstem gewacht heeft. Johannes is een kind van de HEERE. Voordat 
Johannes tot het ambt wordt geroepen is hij in geestelijk opzicht gegroeid. De kanttekening 

schrijft: Hij werd gesterkt door de werking van de Heilige Geest. Wat leert dit gedeelte mij 

over God? De HEERE heeft Johannes voorbereid en bekwaam gemaakt zodat Lukas 3:3 

waar is geworden: En hij kwam in al het omliggende land der Jordaan, predikende den doop 
der bekering tot vergeving der zonden. De HEERE heeft Johannes bekwaam gemaakt. Het 

bekwaam maken deed Hij toen en nu nog steeds! 

 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In Lukas 4:16 lezen we: En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn 
gewoonte, op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen. Daarna lezen 
we in vers 28 en 29: En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit 
hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op den top des 
bergs, op denwelken hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. In de 

eerste plaats leren we hieruit dat de Heere Jezus niet alleen de laatste dagen voor Zijn 
sterven heeft moeten lijden, maar dat óók hier is geleden. Ze verwerpen de Zaligmaker. Ze 

verwerpen hun zaligheid. En wie verwerpen de Zaligmaker? Mensen die veel van Hem 

hebben gezien en gehoord. Juist deze mensen verwerpen Hem. Wat leert dit gedeelte mij 

over de mens? Het horen over Jezus brengt de mens niet dichter bij Hem. Het laat ons zien 
dat wij van nature een vijand van de Heere Jezus zijn. Hoelang ben jij al betrokken bij de 

Bijbel? Van jongs af aan hebben wij veel over de Heere Jezus gehoord. Eerst thuis vanuit de 

kinderbijbel. Later op school, op catechisatie, op jeugdavonden en in de kerk. Deze week 

door middel van het Bijbelleesrooster! Wat is de vrucht hiervan op dit moment? Het is één 
van beide. Je hebt de Heere Jezus, net als de Joden, verworpen of je hebt de Heere Jezus 

door genade aangenomen! De Dordtse Leerregels leren ons ook de noodzaak van het 



omhelzen van de Zaligmaker. Zolang je de Zaligmaker niet hebt omhelsd blijft de toorn van 

God op je rusten. We lezen in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 alinea 4: Die dit Evangelie 
niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Maar die het aannemen en den Zaligmaker Jezus 
met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door Hem van den toorn Gods 
en van het verderf verlost, en met het eeuwige leven begiftigd. Heb jij de Zaligmaker 

verworpen? Of door genade, door het zaligmakend geloof, aangenomen? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

In Lukas 3:6 lezen we: En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Hiermee hebben we het 

kernwoord ‘zalig’ of ‘zaligheid’. In het dagelijkse leven wordt het woord zalig ook weleens 
misbruikt. Je hoort dan zeggen: ‘Ik heb zalig gegeten’ of ‘we hebben zalig gewandeld’. Dit 

soort uitspraken doet een christen pijn. In het dagelijkse leven wordt dan bedoeld dat het 

bijzonder aangenaam is geweest. Toch mogen we dit woord in dit verband niet gebruiken. 

Een christen verbindt het woord zalig met zijn Zaligmaker. Zaligheid en Zaligmaker is één. 
Zonder Zaligmaker is er geen zaligheid. In één van de woordenboeken wordt het ook heel 

mooi verwoord, namelijk: Zalig is: ‘het eeuwig heil deelachtig’. Dit kan alleen wanneer de 

zondaar zalig is gemaakt door de Zaligmaker. Weet je welke verwondering er dan in je hart 

leeft? Waarom hebt Gij mij verkoren? Waarom was 't op mij gemunt? Daar er duizend gaan 
verloren, die Gij geen ontferming gunt? Ook in de 21e eeuw mogen Gods kinderen dit geluk 

kennen. Er staat immers in Lukas 3:6: En alle vlees zal de zaligheid Gods zien. Vanuit dit 

vers worden we verwezen naar Lukas 2:30 waar het gaat over Simeon: We lezen: Want mijn 
ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. 
Simeon heeft de Zaligmaker ontmoet. Hij looft de HEERE. Hij kan in vrede sterven.  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 

We lezen in Lukas 5:4 - En als Hij afliet van spreken, zeide Hij tot Simon: Steek af naar de 
diepte, en werp uw netten uit om te vangen. Voor een ervaren visser als Petrus is dit een 

absurde gedachte. Wie gaat er nu op dit tijdstip vissen? In vers 6 lezen we: En als zij dat 
gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen, en hun net scheurde. Wat kunnen wij 

hieruit leren? De HEERE werkt wonderen vaak middelijk. De vissen springen niet vanzelf in 

het bootje. Petrus moet in de boot stappen, van wal steken en het net uitwerpen en daarna 

weer aan land trekken. Dit wonder van de Heere Jezus gebeurt door middel van menselijke 
gehoorzaamheid en inspanning. Dit gedeelte heeft raakvlakken met bijvoorbeeld de bruiloft 

te Kana. In Johannes 2 lezen we ook over een wonder van de Heere Jezus door menselijke 

gehoorzaamheid en inspanning. We lezen in Johannes 2:5 -Zijn moeder zeide tot de 
dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat.  In Johannes 2:7 staat: De Heere Jezus 
zeide: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. Ook hier wordt door de 

Heere Jezus een wonder verricht door 1. Gehoorzaamheid en 2. Inspanning. Is de HEERE 

afhankelijk van menselijke gehoorzaamheid en inspanning om een wonder te kunnen 

verrichten? Nee. De HEERE is daarvoor geen mens nodig. Denk bijvoorbeeld aan de 
schepping van deze aarde. Wel lezen we in de Schrift dat de HEERE vaak de wonderen 

middelijk werkt. Verlang jij ook naar een wonder? Naar hét wonder? Het wonder van de 

wedergeboorte? De HEERE werkt middelijk. Middelijk in de weg van gehoorzaamheid aan de 

Schrift mét ingespannen krachten! Wanneer heb je de HEERE voor het laatst gezocht? Voor 

het laatst gezocht met ingespannen (!) krachten? 
 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Lukas 3:7 en 8 staat: Hij zeide dan tot de scharen, die uitkwamen, om van hem gedoopt te 
worden: Gij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden 



toorn? Brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Het gaat Johannes niet om het 

aantal mensen, maar om de vruchten van ware bekering. Uiterlijke godsdienst is tekort 

voor de eeuwigheid. Weet je Wie er gemist wordt in de uiterlijke godsdienst? Het Voorwerp 
van het zaligmakend geloof; de Heere Jezus Christus. Gods kinderen leren de Heere Jezus 

kennen. Leeftijd speelt hierin geen rol. Er was eens een meisje van 14 jaar. Ze was ernstig 

ziek en kwam op haar sterfbed. De HEERE werkte met Zijn Geest in hart van dit meisje. De 

HEERE ontdekte haar aan haar zondige bestaan. Zie riep het uit: “Ik ben verloren, verloren 

tot in alle eeuwigheid”. “Ik ben in zonden ontvangen en geboren”. “De zonde zal mij 
verdoemen”. Vlak voor haar sterven gebeurt het grootste wonder wat er in een 

mensenleven kan gebeuren. Dit meisje komt tot geloof. Ze wordt wederom geboren tot een 

levende hoop! Ze mag de Heere Jezus omhelzen als haar Zaligmaker. Ze roept het uit: “O, zo 

heerlijk is Jezus”! “O, wonderlijke liefde van God”! “O, vrije genade, voor een arm, verloren 
schepsel”! “Hij is zo zoet en goed”! “Ik wil het liefste naar Hem toe gaan, duizendmaal liever 

dan in deze boze wereld te blijven”. Dit meisje brengt door genade vruchten voort der 

bekering waardig! De ware bekering bestaat uit twee stukken. Enerzijds een hartelijk 

berouw dat wij God door onze zonden vertoornd hebben en een haten en wegvluchten van 
alle zonden. Anderzijds een hartelijke vreugde en blijdschap in de HEERE en een hartelijk 

verlangen om naar alle geboden te leven. 
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor persoonlijk hart en leven? In hoofdstuk 4:2 lezen 
we over een directe confrontatie tussen de Heere Jezus en de satan. De Heere Jezus wordt 

verzocht. We lezen in hoofdstuk 4:1 en 2: En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde 
wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn; en werd veertig 
dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, 
zo hongerde Hem ten laatste. Voor Gods kinderen is ook dit Bijbelgedeelte tot grote troost. 

Want, wanneer wijkt in dit gedeelte de satan voor een tijd? Vanaf het moment dat de Heere 

Jezus staande is gebleven tijdens de verzoekingen. Gods kinderen zijn met hun Zaligmaker 

verbonden door het zaligmakend geloof. Door deze verbintenis mogen Gods kinderen in en 
door Zijn kracht strijden tegen de satan. De satan laat Gods kinderen niet met rust want hij 

wil zijn prooi terug. Wanneer Gods kinderen verzocht worden, mogen zij zich vastklemmen 

aan hun Meester en bidden: “Heere Jezus, U bent ook verzocht geweest, U hebt de satan 

overwonnen, zonder Uw wil kan de satan zich nog roeren nog bewegen, ik vertrouw op U 

dat U mij nu wilt beschermen en de satan nu van mij kunt, wilt en zult weren”. Wanneer dit 
door het geloof gebeden wordt, dan wijkt de satan. Een relatie met de Heere Jezus is zo 

ontzettend rijk. Ook Luther heeft veel aanvallen van de satan gekend. Eens kwam de duivel 

bij Maarten Luther met zonden van Luther. “Weet je er nog meer?”, zei Luther, “schrijf ze er 

maar bij.” Eindelijk was de duivel klaar. Toen pakte Maarten Luther een pen en schreef: En 
het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. (1 Johannes 1:7) 
 

Beste luisteraar, heb jij, met Luther, reeds ondervonden, 

dat het bloed van Christus je reinigt van alle zonden? 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 


