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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 het volgen van Jezus en wat dat kost, over de verheerlijking op de berg, de 
genezing van de maanzieke knaap, een tweede lijdensaankondiging. Ook lazen we over de 
vraag wie er de grootste is in het koninkrijk der hemelen en nogmaals over de vraag hoe 
men Jezus moet volgen. Tot slot lazen we over de uitzending van de 70 discipelen van Jezus 
en wat ze konden verwachten en moesten doen.  
 
Wat leert dit gedeelte mij over God? 
Wat moet dat een bijzonder moment geweest zijn. Die verheerlijking op de berg. Het laat 
ons iets zien van de heerlijkheid die Christus zal hebben als Hij weerkomt op de wolken van 
de hemel. Maar wat laat het ons ook zien hoe veilig en geborgen al Gods kinderen zijn die 
reeds gestorven zijn. Als ze daar op die berg staan dan is Mozes reeds 1500 jaar geleden 
gestorven en Elia zo’n 900 jaar. Hoe zien we ze daar? Als doden? Nee als levenden, bekleed 
met heerlijkheid! Al Gods kinderen mogen met deze troost en wetenschap vervuld zijn. Hun 
zondige, aardse lichaam wordt in eer en heerlijkheid opgewekt. Begrijp je nu de vraag van 
Petrus? Hij wilde wel in die heerlijke aanwezigheid blijven! Dan komt daar die wolk en vreze 
vervuld hen, God de Vader gaat spreken: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon; hoort Hem!’ Lukas 
9:35. Het ligt voor de hand dat de Heere hier verwijst naar Deuteronomium 18:15 waar 
Mozes zegt: ‘Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE uw 
God, verwekken; naar Hem zult gij horen.’ Petrus krijgt als het ware een waarschuwing, hij 
krijgt onderwijs. Petrus, Mozes en Elia waren inderdaad grote profeten, maar Hij die voor 
jullie staat, Mijn Zoon, Jezus, de Christus, is veel groter. Zij zijn maar dienaren, Hij is de Zoon 
van de Koning der koningen, Hij is de Koning der koningen. Zij zijn de sterren, maar Hij is de 
Zon. Dit leert ons ook om niet te roemen in de dienaren van God, dominees achterna te 
lopen. Hier worden we gewezen op de Zoon Zelf. Wees daarom ook niet tevreden met het 
woord gesproken door een dominee, tenzij de Geest getuigd met onze geest, dat wij 
Christus Zelf hebben horen spreken! ‘Ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.’ 
 
Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 
Zojuist stond Jezus nog op de berg der verheerlijking, direct erop volgend zien we Hem weer 
op deze door de zonde vervloekte wereld aan het werk. We treffen Hem hier aan bij een 
ellendig hoopje mens. Een van een boze geest bezeten jongen. Ten eerste vinden we hier 
een sprekend voorbeeld van wat elke ouder moet doen, wanneer hij of zij bezorgd is om zijn 
of haar kind(eren). Ik moet hierbij denken aan wat ik eens hoorde zeggen: als je niet meer 
met je kinderen over de Heere kan spreken, dan moet je met de Heere over je kinderen 
spreken. Hij heeft toegang tot ieders hart. Of dat kind nu van een boze geest bezeten is, of 
de kerk heeft verlaten, Hij kan ieder kind terugbrengen! We zien ten tweede wat de mens na 
de zondeval geworden is. Als God het niet verhoedt, dan zijn we helemaal aan de duivel en 
zijn rijk overgeleverd. Pijnlijk beschrijft de vader de nood van z’n lieveling. ‘En zie, een geest 
neemt hem, en van stonde aan roept hij, en hij scheurt hem, dat hij schuimt, en wijkt 
nauwelijks van hem, en verplettert hem.’ Lukas 9:39. Wat moet dat geweest zijn! En toch, de 
Heere Jezus is zoveel machtiger dan al die duivelen, die boze geesten die deze jongen 
kwellen. Hij geneest hem en geeft het kind weer gezond aan zijn vader terug. Laat dit een 
aansporing zijn om met je grootste noden, naar de Heere te vluchten, Hij is machtig om op 



Zijn tijd te helpen. Kies niet voor de oplossing van de duivel en de wereld, verdrink de pijn 
niet met alcohol, verdoof de pijn niet met drugs, onderdruk de pijn niet met druk zijn. Maar 
vlucht met de pijn tot de Heere Jezus! Hij is de Geneesheer voor je lichaam en je ziel! 
 
Nog een beeld van de gevallen van de mens. In Lukas 9:46-56 horen we de discipelen ruziën 
over de vraag wie is de meeste, de belangrijkste zal zijn in het Koninkrijk. ‘En er rees een 
overlegging onder hen, namelijk, wie van hen de meeste ware.’ Wat een zondig bestaan 
dragen wij toch om, wat kunnen we druk zijn met ons ego. Er is in ons leven sprake van een 
soort drie-eenheid waar wij het hardst voor rennen. In het Engels klinkt dat net is duidelijker 
dan in het Nederlands: Me, Myself and I. Jezus, die het hart van de mens het beste kent 
geeft treffend onderwijs in dezen. Hij neemt een kind bij Zich en zegt: ‘Zo wie dit kindeken 
ontvangen zal in Mijn Naam, die ontvangt Mij; en zo wie Mij ontvangen zal, ontvangt Hem, 
Die Mij gezonden heeft.’ Opmerkelijk slot volgt dan: ‘Want die de minste onder u allen is, die 
zal groot zijn.’ Jezus zegt hier niet dat alle kinderen onschuldige schepseltjes zijn, vrij van die 
hoogmoed die volwassen hier te berde brengen. Maar Hij wil hiermee wijzen op de 
afhankelijkheid, eenvoudigheid, de puurheid, het niet bezet zijn met de wereldse 
maatstaven van grootheid, eer en aanzien. Wie in die puurheid en die afhankelijkheid leeft, 
zal door de Heere Jezus verheerlijkt worden tot de hoogste plaats. Hoe? Wat? Wel, elke 
ware gelovige zal verheerlijkt worden, zal met Jezus deelnemen aan de bruiloftsmaaltijd 
hierboven, in de hemel. Met Hem verenigd zijn. Zal met Hem heersen op Zijn troon. Wat een 
rijke toekomst, voor zulke kinderen van God! 
 
Nog een derde beeld van de gevallen mens: ‘Als nu Zijn discipelen, Jakobus en Johannes, dat 
zagen, zeiden zij: Heere wilt Gij, dat wij zeggen, dat vuur van den hemel nederdale, en dezen 
verslinde, gelijk ook Elías gedaan heeft?’ Lukas 9:54. Jezus krijgt geen herberg, geen 
onderdak in een Samaritaans dorp. Dat stuit Jakobus en Johannes tegen de borst. Ze willen 
wel net als bij Elia in 2 Koningen 1:10,12 vuur van de hemel laten komen, om al deze mensen 
te doden. Op zich is het prijzenswaardig dat ze Jezus’ eer zo hoog hebben. Maar ze worden 
door een onheilig vuur gedreven en het is niet bepaald een christelijke houding die ze laten 
zien. Jezus had in Zijn omwandeling op aarde andere dingen laten zien. Denk aan de 
Bergrede. Dan denk ik aan Mattheus 5:44 ‘Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, 
die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, 
en die u vervolgen.’ Jezus reactie is dan ook veelzeggend: ‘Maar Zich omkerende, bestrafte 
Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.’ Lukas 9:55. Met andere 
woorden: Jakobus en Johannes, jullie woorden komen op uit een verkeerde geest, jullie 
worden niet gedreven door Mijn Geest! Hoe zit dat bij ons? Kijk eens in de spiegel van deze 
gebeurtenis? 
 
Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 
We lezen in dit gedeelte over de tweede aankondiging van het lijden en sterven van Jezus. Al 
verstaan zijn discipelen er nog niet veel van, toch bereidt Jezus Zijn discipelen voor op wat 
komen gaat. Eerste aankondiging vorige week gelezen in Lukas 9:21-27, tweede nu in Lukas 
9:43-45. We lezen hierin iets van Zijn trouwe zorg voor Zijn kerk, Zijn kinderen. Hij verlaat ze 
niet zonder ze gezegd te hebben waarheen Hij gaat, wat Zijn doel op aarde is, wat Zijn werk 
is van Zijn Vader opgedragen en door Hem vrijwillig aanvaard. Toch lezen we pas in Lukas 
24:45, dat ze het alles begrepen. Dat alles op z’n plek viel. Daar lezen we namelijk: ‘Toen 
opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden.’ 



Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 
We lezen in Lukas 9:56a: ‘Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen 
te verderven, maar om te behouden.’ Dit heeft hele nauwe verwantschap met datgene Jezus 
tegen Nicodemus zegt in Johannes 3:17 ‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de 
wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden 
worden.’ Ook andere verzen in het Johannes Evangelie hebben raakvlakken met deze 
teksten. Zie maar eens naar de verwijsteksten bij deze tekst en bij de verwijsteksten vanuit 
de andere teksten.  
 
Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  
We horen vaak dat het volgen van de Heere Jezus enkel vreugde brengt. Het wordt vaak zo 
makkelijk voorgesteld, haast rooskleurig. Maar Jezus zegt over het volgen van Hem: ‘Zo 
iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op en 
volge Mij.’ Lukas 9:23. Ten eerste leren we hier van Hem de absolute noodzaak van de 
dagelijkse zelfverloochening. Dagelijks ons vlees kruisigen, de duivel te weerstaan. We 
moeten alle begeerte naar zonde haten en vlieden. Het is als een dagelijks gevecht om de 
stad mensziel. Elke dag moeten alle poorten verdedigd worden, opdat niets dat de stad kan 
verzwakken erbinnen zal treden. Dit alles is natuurlijk onmogelijk eigen kracht, maar Hij 
schenkt die kracht, die wij dan in zwakheid volbrengen, zoals Paulus ook zegt. Maar wie 
Jezus niet wil volgen op Zijn voorwaarden van hem/haar staat geschreven: ‘Want zo wie zijn 
leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, 
die zal het behouden. Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en 
zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden?’ Lukas 9:24-25. Zie je de immense waarde 
die de Heere Jezus toekent aan de ziel van een mens? Want wat baat het je, alles te hebben, 
maar Jezus te missen. Dan ben je alsnog straatarm. Wie met Hem leeft, al zou je alles 
verliezen, die is mede-erfgenaam van het Koninkrijk der hemelen! Die deelt in alle gaven die 
de Heere Jezus door Zijn verzoenend lijden en sterven verworven heeft en uitdeelt tot troost 
van mensenkinderen, die er Hem om vragen.  
 
Dus, het volgen van de Heere Jezus, is dagelijks je kruis opnemen. Ter verduidelijking, ik hoor 
nogal eens dat mensen deze tekst gebruiken als het gaat om de noden en de zorgen van het 
leven. Maar daar gaat het hier uitdrukkelijk niet om! Zoals misschien al duidelijk werd 
hiervoor, het gaat om een geestelijk kruisdragen. Iedere Jood in die tijd wist dat wie een 
kruis droeg geen enkele ambitie meer kon laten gelden, die had geen enkel recht meer om 
zijn eigen leven naar eigen inzicht in te vullen. Nee, er is maar een doel, 1 bestemming, de 
executieplaats. Zo draagt een christen, iemand die van Christus is zijn kruis, geen eigen 
ambities meer, maar ‘Heere wat wilt U dat ik doen zal?’ Geen eigen plannen voor de 
inrichting van het leven, maar: ‘Heere, ai maak mij Uwe wegen, door Uw Woord en Geest 
bekend.’ Nee, het gezicht gericht op dat ene doel, Jezus Christus. Hij is de Oorzaak, de Bron 
van mijn bestaan. Hij is mijn levensdoel. Want zegt een zeker dichter: 

Heer', wat zou Gij mij toch geven? 
Geef mij Jezus of ik sterf. 

Zonder Jezus is geen leven, 
maar een eeuwig zielsverderf. 
Wil mijn ziel aan Jezus voegen, 

dan bespot ik al 't verdriet. 



Jezus is mijn zielsgenoegen, 
buiten Jezus wil ik niet. 

 
Tot slot, zijn jouw ogen open? Anders gezegd, zijn jouw geestelijke ogen open? ‘Hij zeide dan 
tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders weinige; daarom, bidt den Heere des 
oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote.’ Lukas 10:2. Zie je het werk liggen? Zie je dat 
de velden wit zijn om te oogsten? Nederland is weer een zendingsland geworden! Nee, dit is 
geen makkelijk werk, dat zal blijken, want: ‘Gaat henen, ziet, Ik zend u als lammeren in het 
midden der wolven.’ Dat is ook nu niet anders. Maar, Jezus beloofde Zijn discipelen vlak voor 
Zijn heengaan naar de hemel in Mattheus 28:20 ’En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot 
de voleinding der wereld. Amen.’  
 
Dit was het voor deze keer, we hopen tot de volgende keer, zo de Heere wil en wij leven 
zullen.  
 
 


