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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

We hebben Lukas 8:29 – Lukas 9:22 gelezen. In Lukas 8 gaat het over de bezetene van 

Gadara, het dochtertje van Jairus en de bloedvloeiende vrouw. In hoofdstuk 9 gaat het over 

de uitzending van de twaalf discipelen, Herodes die de Heere Jezus wil ontmoeten, de 

wonderbare spijziging, de belijdenis van Petrus en de eerste aankondiging van het lijden 

van onze Heere Jezus Christus. 

Wat leert dit gedeelte mij over God?  

In Lukas 9 hebben we gelezen over de wonderbare spijziging. Wat leert dit gedeelte mij 

over God? Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. We lezen: En Hij, de vijf 
broden en de twee vissen genomen hebbende, zag op naar den hemel, en zegende die, en 
brak ze, en gaf ze den discipelen, om der schare voor te leggen. De HEERE is de Gever van 

deze wonderlijke maaltijd. Hoe is dit nu? Besef je dat elk sneetje brood ook een wonder is? 

De HEERE onderhoudt Zijn kinderen, maar Hij geeft ook brood aan onbekeerden! Hij geeft in 

Zijn algemene genade, brood aan zondaren die bij Hem zijn weggelopen, aan zondaren 

buiten Christus op wie Hij vertoornd is, aan zondaren die niets met Hem te maken willen 

hebben! Het is algemene genade als de HEERE eten, drinken en gezondheid geeft. Het is 

algemene genade dat je bijvoorbeeld je scooter kunt repareren, of dat je muziek kunt 

maken. Calvijn schrijft hierover: “Laat ons niet vergeten dat deze dingen zeer voortreffelijke 

gaven zijn van de Goddelijke Geest, die Hij tot algemeen nut van het menselijk geslacht 

uitdeelt aan wie Hij wil.” Het is onverdiend. Wie ben jij tegenover de Gever? Onbekeerd? 

Buiten Christus? Onder de toorn en vloek van God? Is het dan geen wonder dat Hij je nog 

steeds onderhoudt en elke dag nog eten en drinken geeft? Van harte wens ik je de inleving 

toe van Klaagliederen 3:22 - Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet 
vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. De inleving van deze woorden 

geeft verootmoediging en verwondering. Heb je door ontdekking ingeleefd nog geen kruimel 

brood te hebben verdiend? Dan wordt het eten van een sneetje brood een wonder. Ja, dit 

wonder is voor je waarneming een groter wonder dan het wonder van de wonderbare 

spijziging in Lukas 9. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In Lukas 9 gaat het over de uitzending van de twaalf discipelen. We lezen in Lukas 9:2 – En 
Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de 
duivelen, en om ziekten te genezen; en zond hen heen om te prediken het Koninkrijk Gods, 
en de kranken gezond te maken. De discipelen krijgen de opdracht om te prediken en te 

genezen. Wat leert dit gedeelte mij over mens? De mens ligt verloren en heeft dáárom de 

goede en blijde boodschap van het Evangelie nodig. Die Ene Naam is noodzakelijk, anders is 

er geen zaligheid. Om zalig te maken gebruikt de HEERE de prediking van Wet en Evangelie. 

De wet veroordeeld en het Evangelie spreekt de zondaar vrij. Wij hebben tot heden veel 

preken gehoord. Wat hebben alle preken tot dit moment uitgewerkt? Mag je ‘amen’ zeggen 

op hetgeen geschreven staat in 1 Korinthe 1:21? – zo heeft het Gode behaagd, door de 
dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. 

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

In Lukas 8:43 lezen we over de bloedvloeiende vrouw. We lezen: En een vrouw, die twaalf 
jaren lang den vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters 
ten koste gelegd had; en van niemand had kunnen genezen worden. Vanuit dit gedeelte 



worden we teruggewezen naar Leviticus 15:25 waar we lezen: Wanneer ook een vrouw vele 
dagen buiten den tijd harer afzondering, van den vloed haars bloeds vloeien zal, of wanneer 
zij vloeien zal boven haar afzondering, zij zal al de dagen van den vloed harer onreinheid 
als in de dagen harer afzondering onrein zijn. Een vrouw die ongesteld was, was naar de 

wet onrein.  Onrein voor haar omgeving. Ook de plekken waar ze heeft gezeten of gelegen 

waren onrein. Hiermee hebben we het kernwoord ‘onrein’. Ik las bij ‘onrein’ de volgende 

definities: Besmet, bevlekt, bezoedeld, niet helder, niet zuiver, onheilig. Ook las ik een 

woordenboek de volgende zin: Onrein is: “In een toestand waarin de mens van de 

gemeenschap met God en het volk Gods zijn uitgesloten”. Door de zondeval zijn deze 

woorden van toepassing op alle mensen zonder een nieuw hart. Tijdens elke doopdienst 

worden we op onze onreinheid gewezen. We horen dan: Eerstelijk, dat wij met onze 
kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in 
het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij vannieuws geboren worden. Dit leert ons de 
ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onzer zielen wordt 
aangewezen. Zie je de noodzaak dat we van een onreine een reine moeten worden? We 

worden rein door het wonder dat beschreven staat in Titus 2:14: Die Zichzelven voor ons 
gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een 
eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. De kanttekening schrijft bij het woord 

‘reinigen’ zo mooi: Namelijk door Zijn Geest, waardoor, als door rein water, de gelovigen van 
de vuiligheden der zonden gereinigd, en zij tot een volk Gods afgezonderd worden. Dan ben 

je van een onreine een reine geworden. Gods kinderen verontreinigen hun hart elke dag 

weer opnieuw, maar mogen ook elke dag door het zaligmakend geloof gebruik maken van 

Zijn bloed om dagelijks gereinigd te worden. Door wedergeboorte ben je in Gods ogen 

volkomen rein. Hij ziet Zijn kind aan door Christus. Dat betekent: De HEERE ziet Zijn kind 

zoals Hij Zijn Zoon ook ziet. En de HEERE ziet Zijn Zoon als volkomen rein!  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte? 

In Lukas 9 lezen we over de eerste aankondiging van het lijden van de Heere Jezus. We 

lezen in Lukas 9:22 – De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de 
ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood, en ten derden dage opgewekt 
worden. Dit gedeelte heeft raakvlakken met 1 Petrus 2:4 – Tot Welken komende als tot een 
levenden Steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Ook 

hier lezen we dat de Heere Jezus door mensen verworpen is. Calvijn schrijft zo 

confronterend: ‘Want dewijl een groot deel van de wereld Christus verwerpt en velen van 

Hem een afkeer hebben’. Het tegenoverstelde van verwerpen is aannemen. Je hebt óf de 

Heere Jezus verworpen óf door genade aangenomen. Miljoenen mensen hebben de Heere 

Jezus niet aangenomen. Hebben Hem verworpen. Nederland werd ooit het Israël van het 

westen genoemd. Nederland is Sodom en Gomorra gelijk geworden. Het is zo aangrijpend 

te bedenken dat Nederland opnieuw een zendingsland is geworden. De eerste zendelingen 

vanuit het buitenland lopen inmiddels in onze grote steden. Op de Tweede Pinksterdag las ik 

een artikel waarin vermeld staat dat tot nu toe 3,2 miljard mensen nooit van de Heere Jezus 

hebben gehoord. Van de ongeveer 16.000 volken op deze aarde zijn ongeveer 6600 volken 

niet bereikt met het Evangelie. Niet bereikt met de Naam Jezus. En jij? Hoe vaak heb jij de 

Naam Jezus al gehoord? En wat staat erin Lukas 9? De Heere Jezus zal door (kerk)mensen 

verworpen worden. Verworpen worden door mensen die juist wel van Hem hebben 

gehoord! En jij? Jij hebt veel over Hem gehoord. Heb jij de Heere Jezus ook verworpen? Of 

heb je Hem door genade aangenomen?  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? 

We lezen in Lukas 8:26 - En zij voeren voort naar het land der Gadarenen, hetwelk is 



tegenover Galilea. Een bijzonder moment. De Heere Jezus gaat voor het eerst buiten Israël. 

Hij gaat van Galilea naar het land van de Gadarenen. Hij gaat naar de heidenen. Wij leven 

ook buiten Israël. Ook wij worden de heidenen genoemd. De Heere Jezus gaat in dit 

Bijbelgedeelte aan land en Hij ontmoette een man die met duivelen bezeten was. Van nature 

(dat is: zo wij geboren zijn) zijn wij het eigendom van de duivel. Een verschrikkelijke 

werkelijkheid! In deze geschiedenis ontmoet de Heere Jezus deze man en verricht bij hem 

een wonder. We lezen in vers 38: En de man, van welken de duivelen uitgevaren waren, bad 
Hem, dat hij mocht bij Hem zijn. De kanttekening verklaart hierbij: Dat is, gedurig bij Hem 
blijven als een van Zijn discipelen. Deze man is van een bezetene een discipel geworden.  

Hierin ligt een rijke troost. De satan is machtig, maar de HEERE is almachtig. Zijn raad zal 

bestaan. Er ligt nog een rijke les in deze geschiedenis. Hoe is deze man een discipel 

geworden? Doordat hij de Heere Jezus heeft ontmoet. Heb jij de Heere Jezus al ontmoet? 

Ontmoet door Woord en Geest? Ben jij door genade een discipel, een leerling, een volgeling 

van de Heere Jezus? Als dit door genade zo mag zijn, dan kunnen jouw medestudenten of 

collega’s op het werk dit zien. De Heilige Geest woont dan in je. Gods kinderen mogen weten 

dat niet de duivel, maar de Heilige Geest in hun woont. We lezen in 1 Korinthe 6:19 – Of weet 
gij niet dat ulieder lichaam een tempel is des Heiligen Geestes, Die in u is, Dien gij van God 
hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?  Door genade mag je dan weten, niet een kind van de 

duivel, maar een kind van de HEERE te zijn. De kanttekening zegt: Namelijk om u van uw 
aanneming tot kinderen te verzekeren. Dit betekent dat de HEERE door de Heilige Geest in 

je hart laat weten dat je een kind van Hem bent.  

Wat leert dit gedeelte mij nog meer voor persoonlijk hart en leven? We lezen in Lukas 9:18-

20: En het geschiedde, als Hij alleen was biddende, dat de discipelen met Hem waren, en Hij 
vraagde hen, zeggende: Wie zeggen de scharen, dat Ik ben? En zij, antwoordende, zeiden: 
Johannes de Doper; en anderen: Elias; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan 
is. En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij, dat Ik ben? En Petrus, antwoordende, 
zeide: De Christus Gods. De Heere Jezus vraagt aan Zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen 

dat Ik ben?’ In Lukas 9:19 lezen we het antwoord: En zij antwoordende zeiden: Johannes de 
Doper; en anderen: Elia; en anderen: Dat enig profeet van de ouden opgestaan is. De Heere 

Jezus vraagt door. We lezen in vers 20: En Hij zeide tot hen: Maar gijlieden, wie zegt gij dat 
Ik ben? We lezen dat Petrus belijdt: De Christus Gods. Deze belijdenis van Petrus is een 

bijzonder moment in de geschiedenis. De Joden hebben eeuwenlang uitgezien naar de 

beloofde Messias, de beloofde Christus, de beloofde Bevrijder. In dit vers belijdt Petrus: U 

bent de Christus! U bent de Zoon van God! Vanuit dit gedeelte komt ook vandaag de vraag 

tot jou en tot mij: Maar gijlieden, wie zegt gij dat Ik ben? Zie je, dan gaat het niet meer over 

wat anderen van de Heere Jezus zeggen en vinden, maar er staat ‘gijlieden’. Wie zegt gij dat 

Ik ben? Kun jij vertellen Wie de Heere Jezus is? Kun jij tijdens een verjaardag aan je 

vrienden of vriendinnen vertellen Wie de Heere Jezus is? Met deze vraag moet ik denken 

aan het volgende gebeurd verhaal: Op een dag kwam een soldaat in een dorp waar hij een 

aantal dagen zou blijven. Hij werd ingekwartierd bij een boer die hem vriendelijk ontving. 

Tijdens het avondeten wachtte hem een grote verrassing. Allen stonden op en de vader van 

het gezin deed een plechtig gebed. Allen, zelfs de kinderen, stonden eerbiedig met 

gevouwen handen. Het kleinste ventje, vier jaar oud, was zo stil alsof hij in de kerk was. 

Zoiets had de soldaat nog nooit meegemaakt. Na de maaltijd ging de soldaat in de hoek van 

de kamer zitten. Vol gedachten over wat hij hier meemaakte. Het kleine ventje kwam bij de 

soldaat en vroeg hem vertrouwelijk: ‘Toe, vertel mij eens iets over de Heere Jezus’. De 

soldaat werd in verlegenheid gebracht, want over de Heere Jezus kon deze soldaat niets 

vertellen. Daarom begon de soldaat te vertellen over paarden en koeien, over lammetjes en 



schapen en waar hij als soldaat allemaal was geweest. Het kleine ventje stond er echt op 

dat hij over de Heiland zou vertellen en drong er zo op aan, dat de soldaat moest bekennen 

‘daar weet ik niets van af’. ‘En u bent al zo groot’ zei het ventje. ‘Als u daar niets van weet, 

dan komt u ook niet in de hemel’ zei het kleine ventje. De HEERE heeft deze klemmende 

vraag van dit ventje willen gebruiken tot bekering van deze soldaat. Hij schreef dat hij een 

tijdje daarna als een verloren zondaar voor God is terecht gekomen en dat hij daarna tot de 

zalige wetenschap kwam dat Christus Zijn bloed ook voor Hem heeft gestort.  

 

We gaan afronden. Wie is de Heere Jezus voor jou? Stel, dat het vierjarig jongetje aan jou 

zou vragen:  

‘Toe, vertel mij eens iets over de Heere Jezus’; mag je dan antwoorden: 

Ik ben Zijn eigendom; de HEERE heeft mij getrokken met Zijn liefdekoorden?  

 

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

volgende keer! 

 

 

 


