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Beste luisteraars, jong en oud, fijn om jullie weer te ontmoeten rondom het levende Woord 
van de levende God. Ook deze week hebben we weer gelezen uit het Bijbelboek Lukas. We 
lazen over Jezus’ reactie op de vraag van Johannes de Doper, vervolgens lazen we over de 
zalving van Jezus door een zondares. In hoofdstuk 8 lazen we van de vrouwen die Jezus 
volgden en een tweetal gelijkenissen. Te weten: die van het zaad, die van de kaars. 
Vervolgens nog een stukje over de familie van Jezus en het stillen van de storm. Dat waren 
veel verschillende onderwerpen. Ik zal proberen zoveel mogelijk hiervan te bespreken. 
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
In Lukas 8:4 tot 15 lezen we over de gelijkenis van het zaad. Een gelijkenis die de Heere Jezus 
Zelf ook uitlegt. Het zaad is Gods Woord. Dat heeft alles met God te maken. Daarom wil ik 
het hier, bij deze eerste vraag even over die gelijkenis hebben. Al denk ik dat het beeld 
duidelijk is en de betekenis ervan ook. Toch een paar woorden. We lezen: ‘Het zaad is het 
Woord Gods.’ Wat bedoelt de Heere Jezus hiermee? Allereerst het door Hem gepreekte 
Woord, maar ten tweede ook alle prediking die daarop gegrond is. Die prediking, dat Woord 
heeft een uitwerking. Onherroepelijk. Of het is tot zegen of het is tot oordeel. We zeggen 
wel eens dat neutraliteit niet bestaat met betrekking tot de prediking, het Woord van God. 
Dat wil de duivel ons doen geloven. Je luistert met zegen of het is tot verzwaring van je 
oordeel. We zien in deze gelijkenis ook vier soorten uitwerking. Ik ga daar nu niet dieper op 
in, omdat de Heere Jezus dit heel duidelijk uitlegt. Onderzoek voor jezelf, in welk beeld jij 
past. Hier de vier mogelijkheden: 1. Het Woord gaat het ene oor in en het andere oor weer 
uit. 2. Je neemt het Woord van de prediking aan voor waarheid, maar bij de eerste de beste 
verleiding of verzoeking blijkt dat het Woord geen enkele uitwerking gehad heeft in je leven. 
3. Je hoort het Woord, je neemt het mee in je hart, je overdenkt het, maar naar verloop van 
tijd nemen allerlei dagelijkse beslommeringen de overdenkingen aan het Woord weg. 4. Het 
Woord valt in goede aarde. Werkt geloof en bekering en het is aan je levenswandel te zien. 
Je moet kiezen en wie niet kiest deelt zichzelf in bij 1. Breng de uitslag voor de Heere in het 
gebed. Belijd wie je voor God bent. Smeek Hem om dagelijks optie 4 te mogen beoefenen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Wij mensen houden ons nogal eens bezig met wie is de meeste, belangrijkste, de minste, 
enz. We lezen in Lukas 7:28 ‘Want ik zeg ulieden: Onder die van vrouwen geboren zijn, is 
niemand meerder profeet, dan Johannes de Doper; maar de minste in het Koninkrijk Gods is 
meerder dan hij.’ Zo op het eerste oog stelt ons deze opmerking van Jezus voor een 
vraagteken. Wat bedoelt Jezus hier eigenlijk te zeggen? Is Johannes de meeste of juist niet? 
Johannes was toch ook in Gods Koninkrijk? En misschien nog wel meer vragen. Om deze 
opmerking van de Heere Jezus te verstaan moeten we naar de vraag van Johannes, gesteld 
door zijn discipelen, aan Jezus in Lukas 7:19 ‘Zijt Gij Degene, Die komen zou, of verwachten 
wij een anderen?’ Johannes was het juiste zicht op Jezus kwijt, al was hij nog wel Zijn 
voorloper, de wegbereider. Ondanks dat feit zegt Jezus, dat er niemand meerder profeet 
geweest is dan Johannes. Hij was de grootste. Dit maakt duidelijk dat Jezus niet spreekt over 
Johannes’ ziel, maar over zijn ambt als profeet. Johannes is het sluitstuk als het ware op de 
oude bedeling, de oude tijd waarin het Koninkrijk van God nog niet ten volle geopenbaard is. 
Waarin het volle licht van wie Jezus is nog niet ten volle helder is, maar nog verhuld, 
versluierd. Daarom is diegene, die de minste plaats heeft in het Koninkrijk van God, de 



nieuwe tijd, met meer heerlijkheid bekend dan Johannes de Doper. Diegene heeft een 
juister zicht op de Heere Jezus en Zijn werk. Want diegene hoeft niet meer te vragen: ‘Zijt Gij 
Degene, Die komen zou, of verwachten wij een anderen?’ Maar die geloofd en belijd met 
Petrus: ‘En wij hebben geloofd en bekend dat Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.’ 
Johannes 6:69. Dus, kort samengevat: Johannes kondigde Jezus aan, maakte een klein deel 
van Jezus’ leven mee, maar heeft nooit geweten van Zijn lijden en sterven, Zijn opstanding 
en hemelvaart. Vandaar, dat diegene die daar (gehele werk van de Heere Jezus) het kleinste 
kruimeltje geloof aan heeft, meer weet dan Johannes toen wist en in die zin meerder is dan 
hij.  
 
Lukas 7:31-35 laat ons heel duidelijk zien wat de mens is in zijn of haar natuurstaat, de staat 
voor God waarin wij geboren zijn. Blind, dood en doof voor alles wat met God en Zijn Woord 
te maken heeft. Na alle woorden van Johannes en de woorden en wonderen van Jezus 
vraagt Hij Zich af: ‘Bij wien zal Ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken en wie zijn zij 
gelijk?’ Alsof Hij zegt: wat voor vergelijking moet ik op zoveel ongeloof en blindheid toch 
toepassen? Jezus komt uit bij de kinderwereld. Waar kinderen hun spel spelen, een 
begrafenis en een bruiloft. Het idee is dat wanneer iemand op de fluit gaat spelen dat de 
anderen dan het voorbeeld overnemen en mee gaan doen, gaan dansen. Maar dat weigert 
de groep. Met de begrafenis evenzo. Wanneer het logische vervolg het fluitspelen niet komt. 
Op het zingen van klaagliederen. Daar gaat het om. Zo verwerpen de Joden, o.l.v. de 
farizeeën en schriftgeleerden de nodigingen tot het Evangelie en de oproepen tot bekering, 
gedaan door Jezus en Johannes. Stel jezelf de vraag maar eens, hoe vaak heb jij, hoe vaak 
heb ik, het Evangelie al gehoord? Die zeer blijde boodschap? Wat was onze reactie? Zoals 
die van de mensen van Jezus’ tijd? ‘Want Johannes de Doper is gekomen, noch brood etende, 
noch wijn drinkende; en gij zegt: Hij heeft de duivel. De Zoon des mensen is gekomen, etende 
en drinkende, en gij zegt: Ziet daar, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren 
en zondaren.’ Het is alsof Jezus zegt: het logische vervolg op de prediking van Johannes en 
op Mijn prediking is dat u Mijn discipel wordt. Hoe de boodschap ook gebracht wordt, het 
antwoord van de meerderheid is: Ga bij ons weg met die boodschap, ik heb er geen 
boodschap aan. Maar het eindigt niet op die sombere toon. Vers 35 ‘Doch de wijsheid is 
gerechtvaardigd geworden van al haar kinderen.’ In Mattheus lezen we deze tekst ook en de 
kanttekenaren leggen het heel mooi uit: ‘Dat is, Christus (die wijsheid), Die de Wijsheid van 
de Vader genoemd wordt, Zijn leer (woorden/boodschap) is voor goed en recht (juist/waar) 
bekend en ontvangen geweest van Zijn oprechte discipelen.’ Die zijn er dus ook nog, 
oprechte volgelingen van Jezus. Zeg het eens, welke houding is de jouwe. Het is of ga weg 
van mij met die boodschap òf je bent door genade deelgenoot aan die boodschap 
geworden.’  
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
Is het jullie opgevallen in Lukas 8 vers 21 dat Jezus’ familie niet zozeer uit bloedbanden 
bestaat maar uit geloofsgenoten? ‘Mijn moeder en Mijn broeders zijn dezen, die Gods Woord 
horen, en datzelve doen.’ Als we die lijn doortrekken dan komen we bij 1 Johannes 3:1 dat 
eigenlijk hetzelfde aangeeft: ‘Ziet, hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat 
wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij Hem 
niet kent.’ Door een waar geloof krijgen Gods kinderen God tot Vader! De Heere Jezus wordt 
daarom ook wel eens de Oudste Broeder, van Gods kinderen genoemd. De vraag ligt voor de 
hand: wat is Hij van jou? 



 
Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
De grote Schepper van alle dingen, heeft de natuur in Zijn hand. Hoe duidelijk blijkt dat ook 
in het laatst gelezen gedeelte van deze week. Jezus stilt de storm. Als de Schepper is Hij 
volmaakt betrokken op Zijn schepping. Hij bewaart die en onderhoud die. Daarom kan Hij de 
schepping geheel naar Zijn hand zetten. Zo lezen we in Job 26:12 ‘Door Zijn kracht klieft Hij 
de zee, en door Zijn verstand verslaat Hij haar verheffing.’ En lezen we in Psalm 107:25 ‘Als 
Hij spreekt, zo doet Hij de stormwind opstaan, die haar golven omhoog verheft.’ en we lezen 
in Lukas 8:24 ‘…en Hij opgestaan zijnde, bestrafte de wind en de watergolven, en zij hielden 
op, en er werd stilte.’ Hij die de machtige zeeën het zwijgen oplegt, kan ook de stormen op 
jouw levenszee tot bedaren brengen. Alle stormen, moeite, verdriet, afwijzing, 
eenzaamheid, schuld, zonde… Opent uwe mond, al wat u ontbreekt, schenkt Hij op het 
smeekgebed! Mild en overvloedig. ‘…en er werd stilte.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
We lezen in Lukas 7:48 en 50 ‘En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven.’ En ‘Maar Hij 
zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.’ Wie van de luisteraars of 
lezers van deze wekelijkse overdenking hunkert, verlangt naar deze woorden in zijn of haar 
ziel? Het is nog te krijgen! Tegen wie zegt de Heere Jezus dit? Tegen een vrouw die een 
zondares was. Waarschijnlijk een prostituee. Iedereen kende haar zo. Het was een vrouw 
met vele zonden lezen we in vers 47. Zonder nu diep op de gebeurtenis in te gaan zoals die 
omschreven is door Lukas, nog het volgende hierover. Zondaren, grote zondaren, 
goddelozen, vijanden van God, ontvangen vergeving. Zij die zich met hun zonden, schulden 
en ellenden, zich tot Christus ter genezing wenden. Zij die niet langer hun zonden met een 
meetlat opmeten en zeggen ik heb nog geen genoeg zondekennis, ik ben het nog niet 
genoeg onwaardig. Nee, zij niet. Want zij denken de Heere tevreden te stellen met hun 
hoeveelheid zonde en onwaardigheid. Nee, zo niet! Maar zij die tot Hem vluchten, door de 
nood van hun onbekeerlijke hart gedreven! Zoals deze grote zondares. Zij kon het onder 
haar zonde niet meer uithouden, zij vluchtte tot Jezus, daarmee alle regels van die tijd 
vertredend. Als vrouw, je zomaar in gezelschap van mannen te begeven en dan zo’n zondige 
vrouw. Haar aanraking verontreinigt je… We lezen daarover Simons gedachten in vers 39. 
Nee, al die dingen houden je niet tegen als je door de Heere naar Hem getrokken wordt. Als 
jij naar Hem vlucht, met zonde beladen, trok Hij je reeds, daarom vlucht je ook tot Hem. Ga 
dat maar niet proberen te begrijpen en verstandelijk op een rij te krijgen, want dat wonder 
begrijpen we toch niet. Wacht daarom niet tot Hem te vluchten, wachten komt van de 
duivel! Stort je hart uit voor Hem! Smeek om die genade en dat geloof dat de vrouw mocht 
beoefenen. Hij schenkt het je voor niets, daarom heet het ook genade, onverdiende 
goedheid. Op Gods tijd klinkt het dan ook in jouw leven: ‘En Hij zeide tot haar: Uw zonden 
zijn u vergeven.’ En ‘Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in 
vrede.’ 
 
Dit was het voor deze keer, we hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven 
zullen.  
 


