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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

We hebben Lukas 6:20 t/m Lukas 7:23 gelezen. In hoofdstuk 6 gaat het over de 

zaligsprekingen, hebt uw vijanden lief, de splinter en de balk, de boom en zijn vruchten en 

over de wijze en de dwaze bouwer. In hoofdstuk 7 gaat het over de hoofdman te 

Kapérnaüm, de jongeling te Nain en nog een aantal verzen over Johannes de Doper. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Lukas 6:20, 21 en 22 lezen we telkens: Zalig zijt gij.  Het gaat hierover de zaligsprekingen. 

Gods kinderen zijn arm en rijk tegelijk. Arm in zichzelf en rijk in Christus. Gods kinderen 

hongeren naar de Heere Jezus, het Brood des Levens en worden verzadigd met het Brood 

des Levens. Kan de mens zichzelf zalig spreken? Nee, de HEERE spreekt zalig. Het is een 

gave van de HEERE. Wat leert dit gedeelte mij over God? Het antwoord staat in Efeze 2:8 – 

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. 
Gods kinderen mogen op deze tekst ‘amen’ zeggen. Ze mogen ook ‘amen’ zeggen op de 

kanttekening bij dit vers: Zalig, dat is, van de zonde en straf der zonde verlost, en tot 
erfgenamen der eeuwige zaligheid gesteld.  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In Lukas 6:41 lezen we: En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, 
die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Wat kunnen we hieruit leren? Een splinter is in 

vergelijking met een balk helemaal niets. We leren hieruit dat je je niet moet bezighouden 

met de kleine fouten van een ander, terwijl je zelf grote fouten maakt en zonden doet. We 

mogen niet snel oordelen over een ander. Door onze eigen tekorten, of gebrek aan 

inzichten, kunnen we hard naar een ander zijn. Dit doet me denken aan het volgend gebeurd 

verhaal. Er was in Egypte eens een bijeenkomst waarin veel werd gesproken over de 

gebreken van een ander. Een van de gasten had hier verdriet over en liep naar buiten. Hij 

vulde eerst een zak vol met zand en daarna een klein mandje met zand. Hij deed de zak vol 

met zand op zijn rug en het mandje hield hij voor zich en liep naar binnen. De gasten 

vroegen wat dit betekende. “Wel” zei hij: “De zak vol met zand die ik nu niet zie, zijn mijn 

zonden en het klein beetje zand in de mand, die ik wel zie, zijn de zonden van anderen”. Een 

wijze les voor deze Egyptenaren. Een wijze les voor ons als Nederlanders! 

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

In Lukas 7: 13 en 14 lezen we: En de Heere, haar ziende, werd innerlijk met ontferming over 
haar bewogen, en zeide tot haar: Ween niet. En Hij ging toe, en raakte de baar aan; (de 
dragers nu stonden stil) en Hij zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! Hiermee hebben we het 

kernwoord ‘ontfermen’ of ‘ontferming’. Stel, je ziet een klein, jong poesje bij de weg lopen. 

Je ziet dat het poesje is verdwaald en dorst heeft. Je krijgt diep medelijden met het diertje. 

Je neemt het mee, je verzorgt het, je geeft het drinken. Met andere woorden; je gaat je over 

het poesje ‘ontfermen’. In één van de woordenboeken staat: ontfermen is: zich het lot van 

iemand aantrekken en ervoor gaan zorgen. De diepere betekenis van ontferming is ‘diepe 

genegenheid’. In deze tekst is de Heere Jezus met innerlijke ontferming over deze vrouw 

bewogen. Tot op het diepst van Zijn bestaan is Hij geraakt. Haar lot wordt Zijn lot. Het hart 

van de Heere Jezus is vol ontferming. Let eens op de volgorde. Eerst was het hart van de 

Heere Jezus vol ontferming en dáárna zien we Hem handelen en het wonder verrichten. 

Gods kinderen mogen veel troost ontvangen uit het woord ‘ontferming’ of ‘ontfermen’. 

Tijdens het Heilig Avondmaal wordt vanuit het formulier vanuit psalm 103:13 zo lieflijk door 



de HEERE tot het hart van Zijn kinderen gesproken: Gelijk zich een vader ontfermt over de 
kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen. Dan blijft er verwondering 

over. Wat een blijdschap ligt er dan in het woord ‘ontferming’.  

 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 

In Lukas 6:43 en 44 staat: Want het is geen goede boom, die kwade vrucht voortbrengt, en 
geen kwade boom, die goede vrucht voortbrengt. Want ieder boom wordt uit zijn eigen 
vrucht gekend; want men leest geen vijgen van doornen, en men snijdt geen druif van 
bramen. Je hebt vast weleens een fruitboom gezien. De vruchten zijn hét bewijs dat 

de boom leeft. Hoe kan het dat de boom leeft? Omdat de wortel goed is. Wanneer 

kan de mens gezonde vruchten voortbrengen? Als de wortel goed is. Wat wordt 

hiermee bedoeld? In Jesaja 11:10 lezen we over de ‘Wortel van Isai’, de Heere Jezus. 

Wij moeten eerst van de verkeerde boom worden afgesneden en in ‘de Wortel’ 

worden ingeënt. Om je af te snijden gebruikt de HEERE een scherp mes. Het scherpe 

mes van Zijn Wet. Met de scherpe punt worden je zonden en je ‘zondaar-zijn’ 

aangewezen. De HEERE snijdt je af van de verkeerde wortel. Voor je waarneming 

word je uitgeroeid en weggeworpen. Maar, gebeurt dit echt? Bij een hovenier heb je 

vast weleens gezien hoe dit verder gaat. De hovenier kerft een opening i n de boom 

en zet de tak daarin en bindt het stevig vast. De tak wordt één geheel met de boom. 

En zo gebeurt het ook geestelijk. Je wordt als tak bij de Wijnstok Christus gebracht 

en in Hem ingeplant. Je bent, door het zaligmakend geloof aan Hem verbonden. Je 

bent één geheel met Hem. En wat gebeurt er dan? Je trekt de voedingssappen uit 

Christus. Eerst was je dood in zonde en misdaden. Na dit Godswonder ga je uit en 

door Hem leven. Door de voedingssappen uit Christus, ga je groeien. Groeien in het 

geloof. Hoe verder Gods kind groeit, hoe meer zijn of haar karakter op het karakter 

van de Heere Jezus begint te lijken. Er komen vruchten tevoorschijn. Welk ander 

Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? Denk aan Galaten 5:22 

waar we lezen over de vruchten die uit dit leven voortvloeien. We lezen: Maar de 
vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid,  
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Ben jij verbonden met de Heere Jezus 

en mag jij door genade de vruchten van de Geest terugzien in je eigen hart en leven? 

Wat voor uitwerking heeft dit nog meer? Gods kinderen worden door de vruchten 

verzekerd dat ze een kind van de HEERE zijn geworden. De Heidelbergse 

Catechismus zegt zo mooi: Daarna ook, dat elk bij zichzelven van zijn geloof uit de 
vruchten verzekerd zij, en dat door onzen godzaligen wandel onze naasten ook voor 
Christus gewonnen worden. In een boomgaard kun je ontzettend veel zin krijgen in 

de overrijpe vruchten die je ziet hangen. Krijgen anderen een verlangen om christen 

te worden omdat ze bij jou aantrekkelijke vruchten zien? Vruchten van het ‘waar 

christen zijn’, omdat je van Christus bent? 

 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

In Lukas 6:39 staat: En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Kan ook wel een blinde een blinde op 
den weg leiden? Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? In deze tekst gaat het over blinde 

leidslieden. Blinde leidslieden wijzen wel de weg maar weten niet waarhéén ze wijzen. 

Daarom worden ze weleens vergeleken met dode wegwijzers. Een bordje leeft niet en weet 

niet waarheen het wijst. Wordt het bordje omgedraaid, dan wijst het de andere kant op. Hoe 

anders is dit met een gids. Je hebt vast weleens ergens een rondleiding met een gids 

gehad. Wat valt je dan op? Een gids weet waarover hij praat. Voordat de gids gaat 

rondleiden, is hij er zelf al eerder geweest. Zo is het ook met Gods kinderen. Zij zijn geen 



blinde wegwijzers, geen blinde leidslieden, maar gidsen. Ken jij zo’n gids in je eigen 

vriendenkring? Dan kun je met vragen bij hem of haar terecht. Heb je een vraag over de drie 

stukken ellende, verlossing en dankbaarheid? Hij of zij kent deze drie stukken en kan je 

daarover vertellen. Kent jouw opa of oma het zaligmakend geloof? Dan kun je bij hem of 

haar terecht. Heb je een vader of moeder die de Heere Jezus kent? Dan kun je bij hem of 

haar terecht. Dan gaat het niet om deze gidsen, nee, het gaat om wat er staat in psalm 66:8 

– Hoort, wat mij God deed ondervinden; wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor hart en leven? In Lukas 6:48 en 49 lezen we over 

de wijze en de dwaze bouwer. Het gaat hier niet over een aards huis, maar het gaat 

hierover ons levenshuis. Deze gelijkenis is een waarschuwing. Wel een huis, maar geen 
fundament. Wel uiterlijke vorm, maar geen inhoud. Wel een naam-christen maar geen 

waar-christen. Het ene huis was gebouwd op een fundament en het andere huis op een 

schijnbaar fundament. Hard zand kan zo hard zijn dat het op steen lijkt, maar het blijft 

zandgrond. Van het ene huis met fundament lezen we in vers 48: Als nu de hoge vloed 
kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was 
op de steenrots gegrond. En van het huis zonder fundament lezen we in vers 49: Tegen 
hetwelk de waterstroom aansloeg, en het viel terstond, en de val van datzelve huis was 
groot. Beide huizen lijken op elkaar. Van de buitenkant zie je geen verschil. Het ene huis 
blijft te midden van de storm staan en het andere huis stort in elkaar. Wat is het geheim? 

Het fundament. De kanttekening verklaart hierbij: de volle vloed, waardoor, alsook door de 
stromen, verstaan worden de verleidingen, verzoekingen, verdrukkingen en vervolgingen. 
Zie je, de kanttekening is actueel. Het geeft onderwijs voor de 21ste eeuw. Wat is er nodig 
‘staande’ te blijven te midden van bijvoorbeeld de vele digitale verleidingen? Het Fundament, 

de Heere Jezus. Is jouw levenshuis op Hem, het Fundament, gebouwd? Dan alléén staat 

jouw levenshuis veilig! Dan mag je door genade je leven op Hem bouwen! Het zesde couplet 

van het Wilhelmus verwoordt het zo mooi: Mijn Schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn 
HEER’. Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer.  
 

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor hart en leven? In Lukas 7:11 en 12 lezen we: En het 
geschiedde op den volgenden dag, dat Hij ging naar een stad, genaamd Nain, en met Hem 
gingen velen van Zijn discipelen, en een grote schare. En als Hij de poort der stad genaakte, 
zie daar, een dode werd uitgedragen, die een eniggeboren zoon zijner moeder was, en zij 
was weduwe en een grote schare van de stad was met haar. We zien hier twee groepen 

mensen. De ene schare met ‘de dood’ in het midden. De andere schare met hét Leven, de 

Heere Jezus, in het midden. Dit geldt ook voor vandaag. Alle mensen zijn op reis. Alle 
mensen zijn onderweg. Alle onbekeerden wandelen in de stoet met de satan, de dood in het 

midden. Alle bekeerden wandelen in de stoet met de Heere Jezus, hét Leven in het midden.  
 

Is de Heere Jezus voor jou hét Leven, je Rots, je eeuwig goed? 
Dan wandel je met hét Leven hét eeuwige leven tegemoet! 

 

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

volgende keer! 

 

 


