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GETUIGENISSEN OVER JEZUS IN HET NIEUWE TESTAMENT 
ESSAY bij het boek SAMENHANG 
J.C. Bette 
 
 
 
 
 
Uit de Romeinse geschiedenisboeken van de periode waarin Jezus leefde, weten we weinig 
over Hem. De officiële historici zagen de betekenis van Jezus niet en schonken niet zoveel 
aandacht aan die man uit het verachte Palestina. Verder zijn de keizerlijke archieven waarin 
men bijvoorbeeld de rapporten van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus kon aantreffen, 

bij de brand in Rome verloren gegaan. Toch wordt Jezus’ naam in een aantal officiële stukken 
uit die tijd genoemd, onder andere door de bekende geschiedschrijver Tacitus. Dan zijn er de 
joodshistorische en rabbijnse gegevens over Jezus’ persoon en leer. Het gaat daarbij om een 
aantal losse en verspreide opmerkingen over Jezus en de christelijke joden. Het zijn gegevens 
die in één lijn liggen met wat de evangelie-schrijvers vermelden over de reacties van de joodse 
leiders op Jezus’ optreden. 
 
In de Evangelieboeken en de brieven van zijn volgelingen die later de apostelen van de 
christelijke kerk werden, komen we  een enorm scala aan veelkleurige getuigenissen over 
Jezus tegen.1 Het zijn onder meer hemelingen als de engelen rond Jezus’ menswording en 
geboorte, zij getuigen namens de hemelse Vader; het zijn een Geestvervuld verwante en de 
aardse moeder die reageren op Jezus. Bij het aan de HERE opdragen in de tempel getuigen 

twee oude, vrome Joden over dit Kind. Daar is verder die bijzondere verschijning van de 
profeet Johannes de Doper die als Jezus’ heraut zijn openbare optreden aankondigt. Jezus’ in 
eerste instantie sceptische broer Jacobus en volgeling Petrus, mensen in zijn directe omgeving 
getuigen over wat zij van Jezus denken en ervaren. Vriend en vijand reageert op Hem en als 
een enorme zelf-openbaring horen we van Jezus in zeven beeldspraken een uiterst persoonlijk 
zelfgetuigenis! We luisteren naar wat een aantal directe betrokkenen uit die grote wolk van 
getuigen ons over Jezus te vertellen hebben. Joodse tijdgenoten, directe volgelingen, mensen 
die eerst niet in Hem geloofden, personen met totaal verschillende karakters, zowel mannen 
als vrouwen. Zouden we uit hun ooggetuigenverslag gaan verstaan wie Jezus is en dat Hij de 
sleutel is om God, mens en wereld te begrijpen?2  
 
 

 
1 We beperken ons hier tot uit het Nieuwe Testament gekozen teksten en hun uitleg. Er is ook een hoeveelheid 
oudtestamentische profetieën over Jezus Christus als de Messias, de langverwachte afstammeling van David die 
een nieuw tijdperk in de geschiedenis van Israël zou inluiden.  En daar zijn de belangrijke paralellen tussen de 
rechtvaardige, lijdende knecht des Heren in bv. Ps. 22 en de lijdensgeschiedenis van Jezus. Alsook de opvallende 
parallel tussen de beschrijving van de lijdende dienstknecht  in Jesaja 53 die ‘om onze zonden werd doorboord en 
om onze wandaden gebroken’ en ‘die zich tot zondaren liet rekenen’ Volgens de Evangelisten is dit in Christus 
vervuld geworden (o.m. Mat.27:38), Zo werd Jezus’ komst gezien als de vervulling van grote verwachtingen 
vanwege Gods verbond en als het overbrengen van de kennis van God aan alle volken op aarde.  
2 Voor de uitleg van en toelichting op de gekozen tekstgedeelten die getuigen over wie Jezus is, ga ik voor een 
groot deel uit van wat we eerder schreven in de StudieBijbel (SBNT). Zie ook de serie CNT: Jacob van Bruggen, 
Christus op aarde, Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten, Kampen 1987 en Het evangelie van Gods 
zoon, persoon en leer van Jezus volgens de vier evangeliën, Kampen 1996. 
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HEMELINGEN OVER JEZUS 
‘In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje 
dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje 
heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de 
Heer is met je.’ 
Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen 
had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst 
geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus 
noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en 
God, de Heer, zal Hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij koning 
zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’ Maria vroeg 
aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man 

gehad.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de 
Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig 
worden genoemd en Zoon van God.’ ... Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij 
gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen.’ (Luc.1:25-37NBV) 
 
In vs.313 horen we de kern van de boodschap die Gabriël moet overbrengen. Het vormt tevens 
de verklaring waarom hij Maria aansprak als ‘begenadigde’. Hij vertelt Maria dat ze zwanger 
zal worden en een zoon zal baren, die ze Jezus moet noemen. Ook aan Jozef werd deze naam 
apart geopenbaard (Mat.1:21 ‘...en gij zult Hem de naam Jezus geven; want Hij is het die zijn 
volk zal redden van hun zonden’). In tegenstelling tot Matteüs gaat Lucas niet in op de bete-
kenis van de naam, ook al is het belang ervan hem zonder meer duidelijk geweest (vgl. 
Luc.2:10,11). De naam Iēsous is een Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua (Joz.1:1) en 

betekent ‘God redt.’4  
Dan wordt in typisch oudtestamentisch taalgebruik de rol beschreven die Maria’s zoon Jezus 
zal vervullen als de voorspelde Messias, de gezalfde Koning in de lijn van David, die voor altijd 
zou regeren. Hij zal ‘groot’ zijn, d.w.z. ‘groot’ in de zin van ‘belangrijker dan anderen in het 
Koninkrijk van God’. Jezus zal Zoon van de Allerhoogsten genoemd worden.5  
Dat zelfs de boze geesten Jezus erkennen als Zoon van de Allerhoogste blijkt bv. uit Luc.8:28. 
Jezus is de Messias, omdat Hij de Zoon van de Allerhoogste is. 
 
Vanaf de tijd dat David het koninkrijk van Israël verenigde was er altijd de belofte geweest dat 
God door het huis van David zou regeren. En dit koninkrijk zou geen einde kennen (2Sam.7:12-
16). Jezus Christus, de Zoon van David, kwam om deze belofte van een eeuwig koningschap te 

 
3 Hier is een opvallende overeenkomst met Jes.7:14 ‘Daarom zal de Here Zelf u een teken geven: Zie, de maagd 
zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.’ 
4 Over de betekenis van een goddelijke naamgeving is bij vs.13 al gesproken: Gods hand rust op bijzondere wijze 
op dit kind. Terwijl Maleachi, als laatste profeet van het OT, eindigt met de dreiging van een vloek (Mal.3:19) 
begint het Goede Nieuws van het NT met de belofte van een redder (vgl. Mat.1:21; Luc.1:31; 2:10,11; Mal.3: 
19,24). 
5 Zie Luc.1:35,76 en Mar.5:7. ‘Allerhoogste’ als titel voor God vinden we in het OT o.a. in Gen.14:18-22 en Ps.7:18. 
In het licht van een tekst als 2Sam.7:14 wordt duidelijk dat ‘Zoon des Allerhoogsten’ een titel van de Messias is 
en volgens dezelfde belofte zal God Hem de troon van zijn vader David geven. In Jezus vindt de belofte van 
2Sam.7:12-16 haar vervulling. Toch gaat het hier om meer dan een titel, het is een aanduiding van het werkelijk 
zoonschap van God, de Allerhoogste. Gods eigen Zoon zal in Maria’s schoot de menselijke natuur aannemen, 
‘ontvangen van de Heilige Geest’.  
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vervullen.6 Heerschappij zonder einde is een belangrijk kenmerk van het messiaanse 

koninkrijk. Tenslotte wordt het koninkrijk van Christus overgedragen aan de Vader (1Kor. 
15:24-28) en zo zal de eeuwige heerschappij voor altijd verzekerd zijn. 
 
De engel gaat direct op de vraag van Maria in: ‘de Heilige Geest zal over u komen’7 Het ‘dat 
wat verwekt wordt’ kan ook vertaald worden met ‘wat wordt geboren’. Ook de details van de 
aankondiging in het Bijbelverhaal zijn onder woorden gebracht in typisch oudtestamentische 
termen. De engel vervolgt: ‘en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen’ (vgl. 
Luc.9:34). De Heilige Geest is hier de scheppende kracht van God (Gen.1:2; 2:7; Job 33:4). 
Het ‘daarom’ benadrukt dat door de goddelijke oorsprong dit kind ‘heilig’ zal zijn (apart gezet 
door en voor God, vrij van zondesmet) en Zoon van God zal heten. Jezus ontvangt zijn menszijn 
van Maria, maar zijn goddelijkheid komt van God Zelf. Dit grootse wonder, dat nooit ten volle 

doorgrond kan worden, luidt het begin in van een nieuw tijdperk, de tijd van een nieuw en 
beter verbond (Luc.22:20; Heb.7:22 en 8:6). 
 
EEN GEESTVERVULDE VERWANTE EN MOEDER MARIA GETUIGEN  
‘Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het 
huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, 
sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: ‘De meest 
gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat 
de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van 
vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in 
vervulling zullen gaan.’ Maria zei: ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, 
mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij 

voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn 
Naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht 
en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun 
troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken 
stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan 
onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn 
nageslacht, tot in eeuwigheid.’ Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en ging toen terug 
naar huis’. (Luc.1:46-56 NBV)  
 
Onder invloed van de Heilige Geest slaakt Elisabet een luide vreugdekreet wanneer ze de 
zwangere Maria ontmoet. Behalve een aanwijzing voor een door de Geest geïnspireerde 
profetische uiting8 kan dit ook een uitdrukking zijn van een spontane, vreugdevolle lofprijzing. 

In deze situatie zijn beide betekenissen wel van toepassing. ‘Je bent een gezegende onder de 
vrouwen’ is een Semitische manier van spreken, die in dát taalgebruik wil zeggen: ‘jij bent de 
méést gezegende’!9 Niet alleen de moeder is gezegend, maar ook ‘de vrucht van haar schoot’. 

 
6 Verwijzing naar dit koningschap van Jezus treffen we bijvoorbeeld aan in Luc.19:38 en 23:3. Hij zal voor altijd 
als Koning regeren over het huis van Jacob (oudtestamentische naam voor het volk Israël, zie Ex.19:3; Jes.8:17 
en 48:1). De belofte van een eeuwigdurend koningschap horen we o.a. in Jes.9:5,6; Dan.2:44; 7:13,14; Mi.4:7. 
7 Voor ‘komen op’, vergelijk het gebruik van hetzelfde woord in Hand.1:8 waar het ook om een bovennatuurlijk 
gebeuren gaat. 
8 Vanwege de woorden ‘ze werd vervuld van de Heilige Geest’. Zie bijvoorbeeld Joh.7:37; Rom.8:15 en 9:27. 
9 Het hier gebruikte werkwoord kan naast ‘zegenen’ ook ‘prijzen’ betekenen, maar hier ligt het accent toch op 
het door Gods genade gezegend zijn. 
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Elisabet weet door de Geest dat Maria al zwanger is, maar ook dat het door een wonder van 

God de Messias is die zij draagt.10 Elisabet is de eerste die Maria zo zegent en prijst, maar in 
deze lofprijzing zullen velen haar volgen!11  
 
Elisabet vraagt zich luid af waaraan zij het te danken heeft dat dit heerlijke haar overkomt, dat 
de moeder van de langverwachte Messias bij haar op bezoek komt. Nadrukkelijk en 
overlopend van vreugde  erkent Elisabet de meerdere positie van Maria ten opzichte van 
zichzelf. Deze zelfde houding zien we later ook bij Johannes de Doper als hij op Jezus wijst!12 
De woorden ‘moeder mijns Heren’ houden in dat Jezus als Heer wordt beschreven, een term 
die in het OT voor God wordt gereserveerd. Maar ook Jezus, de Messias, komt deze benaming 
ten volle toe. Vooral Lucas gebruikt de aanduiding vaak voor Jezus.13  
 

Dan horen we Maria reageren met een diepgaande lofzang. Het wordt bepaald opmerkelijk 
wanneer we de inhoud van haar lied nader beluisteren en bedenken dat dit woorden zijn uit 
een naar we aannemen nog heel jonge vrouw. Zien we hier ook iets oplichten van Gods keuze 
voor Maria als moeder van Jezus?  
In de lofzang van Maria,14 verschuift het accent van Maria (háár geloof, háár gelukkige staat) 
naar wat de Here Gód heeft gedaan in haar leven. Het indrukwekkende lied is bijna uitsluitend 
samengesteld uit citaten en toespelingen op het Oude Testament, waarbij met name de sterke 
overeenkomsten met de lofzang van Hanna (1Sam.2:1-10) opvallen. Zo wordt duidelijk dat de 
geboorte van de Messias deel uitmaakt van de Bijbelse heilsgeschiedenis en dat wat God in 
het OT deed, nu bij uitstek zijn vervulling vindt in de geboorte van de Messias. Ook al wordt 
er in de lofzang met geen enkel woord gerept over de Messias,15 toch zullen we het lied gezien 
het verband (de geboorte van de Messias) als een messiaanse lofzang moeten lezen. Met 

name in de verzen 51-54 ‘Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm… e.v.’ zullen we 
telkens in gedachten moeten houden dat God de aangekondigde verlossing door middel van 
Jezus als de Messias bewerkstelligt. 
De aanhef van het lied bezingt met oudtestamentische bewoordingen16 Gods lof: ‘mijn ziel 
maakt groot de Here’.17  
De woorden ‘Geest’ (pneuma) en ‘ziel’ (psuchē) willen in dit verband van dichterlijke variatie 
één en hetzelfde tot uitdrukking brengen, namelijk niet meer en niet minder dan ‘ik’.18 De 
benaming ‘God mijn Redder’ is al in het Oude Testament een veelgebruikte aanduiding van 
God.19 De reden voor Maria’s loftuiting is, dat God Zich haar lot heeft aangetrokken en heeft 
omgezien naar haar ‘lage staat’ d.w.z. ‘nederige staat’.20 Anders dan het geval was bij Hanna 

 
10 Dit was door de engel aan Maria voorzegd, zie vs.31-35. 
11 Zie o.m. Luc.1:49 en vgl. ook Luc.11:27,28. 
12 Luc.3:15,16; Joh.3:28-30.  
13 Luc.1:76; 2:11; 7:13; 10:1; 20:41-44; 24:3,34. 
14 Het zgn. Magnificat, vs.46-55, lett. ‘Hij maakt groot’, zo genoemd naar het eerste woord van de Latijnse 
vertaling ervan) - Maria’s antwoord op de lovende woorden van Elisabet (vs.42-45). 
15 In de verzen 51-54 is God Zelf de handelende persoon! 
16 Vgl. 1Sam.2:1; Ps.34:3; 35:9; Jes.61:10; Hab.3:18. 
17 Voor ‘God grootmaken’: vs.58; Hand.19:17; vgl. Hand.10:46. ‘Mijn ziel’ is hier de omschrijving van ‘ik’, vs.47. 

De hoogheidstitel kurios (Here) is de gebruikelijke aanduiding van God. 
18 Zie ook Ps.77:3-4; 143:3-4,6. 
19 In het Hebreeuws ‘de God van mijn heil’, zie o.m. Ps.24:5; 25:5; Mi.7:7; Hab.3:18). 
20 De formulering van het eerste deel van dit vers is ontleend aan 1Sam.1:11 (lett. ‘indien gij omziende omziet 
naar de lage staat van uw dienstmaagd’, vgl. 1Sam.9:16; Gen.29:32. 
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(Luc.2:36) valt Maria’s staat van vernedering niet toe te schrijven aan haar kinderloosheid, 

maar aan haar onbetekenendheid in het algemeen als een arm en ongetrouwd meisje dat voor 
het oog der mensen niet in tel was.  
Nu God Zelf haar echter een wel zeer bevoorrechte positie heeft gegeven als moeder van de 
Messias, is zij voorwerp van zaligprijzing geworden. De uitdrukking ‘vanaf nu’ komt met 
uitzondering van Joh.8:11 en 2Kor.5:16 alleen bij Lucas voor en markeert een belangrijk 
keerpunt in de loop van de gebeurtenissen21, Maria, een jong meisje dat voorheen niet in tel 
was in de ogen van de wereld, wordt ‘vanaf nu’ (te beginnen bij haar nicht Elisabet, gelukkig 
geprezen alle geslachten, dat wil zeggen door iedereen, ook latere generaties. 
 
Waarom zal Maria door iedereen gelukkig worden geprezen? De diepste beweegreden ligt 
uiteindelijk in wat God in haar leven heeft gedaan: ‘de Krachtige22 heeft grootse dingen  

gedaan voor mij’. Maria verdient geen lof om wie zij zelf is of om iets wat zij gepresteerd heeft, 
maar om wat God in haar leven heeft gedaan: door genade is zij de moeder van de Messias 
geworden. 
 
Wat God aan Maria gedaan heeft, staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het heilsplan 
dat God door de eeuwen heen aan het verwerkelijken is. Bezong zij eerst nog wat God voor 
haar persoonlijk had gedaan (mijn ziel, mijn geest, mij, aan mij), nu krijgen haar woorden een 
algemenere strekking (van geslacht tot geslacht) en bezingt zij de betekenis van Gods 
heilshandelen aan haar voor Zijn volk (‘voor wie Hem vrezen’) in het algemeen. Gods 
barmhartigheid23  strekt zich niet alleen uit naar een bevoorrechte enkeling zoals Maria zelf 
of Elisabet of ook Abraham als de stamvader van het volk, maar Zijn barmhartigheid duurt vele 
gelovige generaties lang.24  

 
Het wordt duidelijk dat zowel bij de hemelse als bij de aardse getuigen die we nu voor het 
voetlicht haalden de geboorte van Jezus in het joods-messiaanse perspectief staat met als 
hoogtepunt de verwachting van een door God beloofd vrederijk (Jes.65-66). Want juist 
daardoor zou de ruimte geschapen worden om God in alle vrijheid te kunnen dienen. De 
getuigenissen aangaande Jezus als de beloofde en nu aangewezen Messias laat de diepe 
verbondenheid van de Heiland met God en met de weg met zijn volk Israël zien. Die lijn van 
Joodse verwachtingen zien we hierna voortgezet 
 
HET EVANGELIE VAN GOD UIT DE MOND VAN ENGELEN 
‘Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem 
heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn 

aanstaande vrouw, die zwanger was.  

 
21 Zie Luc.5:10; 12:52; 22:18,69; Hand.18:6. 
22 De Krachtige, wiens naam heilig is en wiens barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. De verwoording is 
ontleend aan Ps.111:9. 
23 Eleos is hier ook medelijden, ontferming. 
24 Maria ontleent de woorden van dit vers vrij aan Ps.103:17 (vgl. Ps.89:2; 100:5; 103:11,13). De uitdrukking ‘tot 
in geslachten van  geslachten’ is een Hebreeuwse zegswijze voor ‘van geslacht tot geslacht, vele generaties lang’, 
die met name in de Psalmen veelvuldig voorkomt (Ps.10:6; 33:11; 49:12; 61:7; 72:5; 77:9; 79:13; 85:6; 89:2,5; 
90:1; 102:13; 106:31; 119:90; 135:13; 146:10). 
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Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, 

haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er 
voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.  
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun 
kudde. Opeens stond er een engel van de HEER bij hen en werden ze omgeven door het 
stralende licht van de HEER, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet 
bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal 
vervullen: vandaag is in de stad van David jullie Redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. 
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek 
gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger 
dat God prees met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle 
mensen die Hij liefheeft.’ (Luc.2:4-15NBVjcb) 

 
Als gehoorzaam burger geeft Jozef gehoor aan het bevel van de Romeinse overheerser en gaat 
van het lager gelegen Nazaret in Galilea naar het hoger gelegen Betlehem om zich te laten 
inschrijven. Het betekent dat hij met Maria een afstand van zo’n 140 km (dwars door het 
gebied van de Samaritanen) moet afleggen om op de plaats van bestemming te komen. De 
reden om naar Betlehem te gaan ligt bij Jozef: ‘omdat hij uit het huis en geslacht van David 
was’ en niet bij Maria. Kennelijk was het register van zijn voorvaderlijke afstamming goed 
bijgehouden.25 Betlehem, 7 km ten zuiden van Jeruzalem, was de plaats waar volgens de 
oudtestamentische messiasverwachting de beloofde Messias geboren zou worden.26   
Gewoonlijk slaat de aanduiding ‘stad van David’ in het OT op de burcht Sion, de vesting die 
door David op de Jebusieten veroverd werd27 Hier doelt Lucas met ‘de stad van David’ op de 
stad waar David geboren is, nl. Betlehem,28 ongetwijfeld om een verband te leggen tussen de 

geboorte van David en de geboorte van Jezus als de ‘Zoon van David’, beiden in Betlehem. 
 
God maakt via de engelen het heil van zijn Zoon in de eerste plaats bekend aan herders, die 
door rabbijnen wel als het uitschot van de maatschappij werden beschouwd. Omdat de Bijbel 
echter in het algemeen juist met veel respect over het herderschap spreekt (denk aan de 
aartsvaders, Mozes, David, de profetieën van Eze.34 over de goede herder) is het aannemelijk 
dat hier niet alleen de lage positie van herders, maar ook de rol die zij in de Joods-
oudtestamentische messiasverwachting spelen van belang is: David was ooit herder in 
Betlehem (!) en werd daar tot het koningschap geroepen;29 de Messias is Zelf een herder.30 
Hoewel dit hier niet allemaal uitdrukkelijk genoemd wordt, zal het verhaal van de herders bij 
hen die met deze achtergrond bekend waren, zeker ‘messiaanse’ associaties hebben 
opgeroepen. 

 
De engel stelt de ontstelde herders gerust (het ‘vrees niet’ is een typerend element bij 
engelverschijningen),31 door hun te verzekeren dat er geen reden is om beangst te zijn: het 
doel van zijn komst is juist om hun ‘grote blijdschap’ (d.w.z. reden tot grote blijdschap) te 

 
25 Vgl. Luc.3:23-38. 
26 Mi.5:1; vgl. Mat.2:5; Joh.7:42. 
27 Zie 2Sam.5:7,9=1Kr.11:5,7 en zie verder 2Sam.6:10,12,16; 2Kon. 9:28; 12:22). 
28 1Sam.17:12-15,58. 
29 1Sam.16:11; 17:15; Ps.78:70-72. 
30 Eze.34, met name Eze.34:23; 37:24; vgl. Jer.3:15; 23:4; vgl. Zach. 13:7). 
31 Zie bv. Luc.1:13,30; Mat.28:5. 
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verkondigen. De boodschap van de engel is niet slechts bestemd voor de herders, maar is 

uiteindelijk bedoeld voor ‘heel het volk’, dat wil hier zeggen heel het volk Israël 
(Luc.1:17,68,77). 
 
De reden voor of de inhoud van de grote vreugde is de geboorte van ‘(een) Heiland, die 
Christus, Here is’. Zo worden in één adem drie hoogheidstitels van Jezus genoemd. Dit is de 
enige plaats in het evangelie volgens Lucas waar de aanduiding Heiland ‘redder, behouder’32 
voor de Here Jezus wordt gebruikt (verder alleen nog voor God als Redder in Luc.1: 47).33 
Christos is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias, de lang verwachte gezalfde 
Heiland van Godswege. De titel kurios (HEER/Here) wordt in het NT veelzijdig gebruikt, onder 
meer als een aanduiding van God,34 als een aanduiding van de keizer, in de betekenis van 
‘meester’ en als onderscheidende kwalificatie van Jezus.  

 
Hoewel deze titels afzonderlijk ook voor gewone mensen gebruikt werden (zo lieten de 
Romeinse keizers zich ‘heiland’ en ‘heer’ noemen en werden profeten en koningen in het OT 
als ‘gezalfde’ aangeduid), suggereert het gebruik ervan in de rest van het NT als titels van de 
Here Jezus dat het hier om unieke titels van Jezus gaat die Hem van ieder ander onderscheiden 
als dè van God gezonden Redder, dè Christus, dè Here. De toevoeging dat het kind ‘in de stad 
van David’ geboren is, versterkt de messiaanse associatie. Met ‘heden’ wordt hier en vaker de 
tijd aangeduid waarop God een nieuwe fase in Zijn heilsplan begint.35  
 
Even onverwacht als de verschijning van de ene engel is de plotselinge verschijning van een 
menigte andere engelen, een hemels zangkoor dat God lof zingt.36 De uitdrukking ‘een 
menigte van een hemels leger’ heeft elders wel betrekking op een menigte sterren37 maar hier 

is duidelijk gedacht aan een menigte engelen.  
 
In het lied van de engelen (het zgn. Gloria, Lat.: ‘eer, heerlijkheid’) wordt de nieuwe 
werkelijkheid bezongen die met de geboorte van de Messias zijn intrede gedaan heeft in de 
hemel38 en op de aarde. Eer in de hoogste (hemelen) aan God, op aarde vrede, in de mensen 
welbehagen (zoals in het ons bekende ‘Ere zij God’). De oudste handschriften hebben Eer in 
de hoogste aan God en op aarde vrede in mensen van het welbehagen. De uitdrukking 
‘mensen van het welbehagen’ betekent ‘mensen in wie God een welbehagen heeft’.39 

 
32 Vgl. Ri.3:9,15; Jes.19:20. Als aanduiding van de Here Jezus wordt deze titel Heiland verder nog gebruikt in 
Joh.4:42; Hand.5:31; 13: 23; Tit.1:4; 3:6; 2Pet.1:1,11; 2:20; 3:2,18; 1Joh.4:14. 
33 N.B. De combinatie christos kurios kan weliswaar ook met ‘(de) gezalfde Heer’ vertaald worden, maar 
vergelijking met Hand.2:36 (‘èn Here èn Christus’) doet vermoeden dat het ook hier om twee zelfstandige 
naamwoorden en dus om twee titels gaat. 
34 Kurios voor God: Luc.4:8,12; 10:27; Mar.11:9; 12:11,29,30,36, voor de keizer: Hand.25:26, lett. de heer, voor 
‘meester’: Luc.12: 36,46; Ef.6:5,9; Kol.3:22 en voor Jezus: bv. Hand.2:36; Rom.10:9; 1Kor.12:3.    
35 Zie bv. Deut.26:16-19; Ps.95:7. 
36 Prijzende (de) God, zie ook vs.20; 19:37; 24:53; Hand.2:47; 3:8,9; Op.19:5; vgl. Rom.15:11. 
37 Voor sterren: 2Kr.33:3,5; Jer.19:13; Hand.7:42, voor engelen: bv. vs.15; 1Kon.22:19. Letterlijk staat er ‘een 

menigte die God loofden en zeiden’. Het meervoud wordt in het Grieks gebruikt omdat het enkelvoudige 

onderwerp (menigte) gevoelsmatig een meervoud is (namelijk engelen). 
38 Letterlijk ‘in de hoogste (plaatsen)’, zie Luc.19:38; Job 16:19 en Ps.148:1. 
39 Omdat er in het Grieks een werkwoord ontbreekt, moet dit in het Nederlands worden aangevuld om er een 
goede zin van te maken, hetzij door een aanvoegende wijs (ere zij God, zodat het om een wens gaat), hetzij door 
een aantonende wijs (ere is aan God, zodat het gaat om iets wat reeds het geval is). Aangezien het tweede deel 
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GETUIGENISSEN VAN VROME JODEN 
‘Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die 
uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 
Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias 
van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen 
Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met Hem te doen wat volgens de wet 
gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: ‘Nu laat U, Heer, 
uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding 
gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt 
aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’ Zijn vader en moeder waren 
verbaasd over wat er over Hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn 
moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël vanwege Hem ten val zullen komen of juist zullen 

opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt, en zelf zult u als door een zwaard 
doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ Er was daar ook 
een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar 
huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar 
weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 
Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met 
allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van 
de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het 
kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem. 
(Luc.2:25-40 NBV) 
 
Simeon en Anna worden door de Heilige Geest sterk betrokken bij het kind Jezus, wanneer 

zijn ouders Hem volgens de voorgeschreven toewijding van de eerstgeboren zoon in de 
tempel brengen. Ze getuigen van wat de Geest hen ingeeft over dit kind en zijn ouders. De 
woorden van de oude Simeon (de zogenoemde lofzang van Simeon) vormen een dankgebed 
tot God met een boodschap voor mensen. Het beeld dat Simeon gebruikt, is dat van een slaaf 
die een opdracht van zijn heer met succes heeft voltooid en van verdere verplichtingen 
ontslagen wordt. Simeon heeft als een  wachter (vgl. Hab.2:1) uitgezien naar de vervulling van 
Gods belofte40 en met de vervulling ervan is zijn taak als wachter voorbij. Nu, nu God41 Zijn 
belofte heeft ingelost en Simeon met eigen ogen de Messias heeft gezien, is zijn aardse taak 
voorbij. De omstandigheden van Simeons heengaan (‘in vrede’) geven aan dat zijn leven nu 
met het zien van Jezus zijn doel, zijn bestemming en vervulling heeft bereikt. In 
overeenstemming met het Hebreeuwse sjalōm ‘vrede’ moet hierbij aan ‘volheid, heelheid, 
volledigheid’ gedacht worden. 

 
De reden dat Simeon zijn levenstaak als voltooid beschouwt en zijn stervensuur met ver-
trouwen tegemoet kan zien, ligt in het feit dat hij met eigen ogen heeft gezien dat God Zijn 

 
van de zin een werkelijkheid beschrijft (nl. dat met de komst van de Messias vrede op aarde is gekomen, Jes.9:5-
6.; Mi.5:4; vgl. Hand.10:36), is het aannemelijk dat ook het eerste deel van de zin zo is op te vatten: ‘Ere is aan 
God’, d.w.z. God heeft in de hemel Zijn eer bewezen (nl. door het zenden van Zijn Zoon). Bij de ‘vrede op aarde’ 
die met de komst van de Messias gepaard gaat (vgl. Luc.19:38 ‘vrede in de hemel’) is gedacht aan de uiteindelijke 
messiaanse vrede, die echter nu al ten dele zichtbaar is in de vrede die mensen met God hebben (Rom.5:1). 
40 Verwachtende de vertroosting van Israël en specifiek het uitzien naar de Messias voor de dag van zijn (Simeons) 
sterven, vs.26). 
41 God wordt ook in Hand.4:24 en Op.6:10 despotēs ‘Heer’, (Heerser) genoemd. 
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belofte (aan het volk als geheel, maar ook aan hem persoonlijk) heeft waargemaakt. Met een 

zinspeling op Jes.40:5 verklaart hij dat hij in dit kind, dat zich ogenschijnlijk in geen enkel 
opzicht van andere kinderen onderscheidt (!), met eigen ogen Gods heil, dat wil zeggen de 
persoon, waardoor God Zijn heil realiseert, heeft aanschouwt. Hoewel er in deze verzen in 
abstracte termen gesproken wordt over ‘het heil’ moet hier gedacht worden aan de persoon 
van de Here Jezus. Het heil dat God bereid heeft is de persoon die God als Redder heeft 
aangesteld. Nu wordt in het OT een aantal keren de verwachting uitgesproken dat God Zijn 
heil zal openbaren aan Zijn volk Israël onder toeziend oog van de heidenvolken. Met ‘voor het 
aangezicht van’ wordt geen uitspraak gedaan over het al dan niet deelhebben aan het heil, 
maar over het openlijke karakter ervan: God heeft Zijn heil niet bereid voor een select gezel-
schap (de Joden) of alleen voor diegenen die het willen zien, maar ‘voor het aangezicht van 
alle volken’, d.w.z. ‘in alle openlijkheid, voor iedereen zichtbaar’. 

 
Het derde ‘couplet’ in de lofzang van Simeon is in zijn geheel een nadere bepaling van ‘het 
heil(middel)’, en wel zo dat daarbij ook hier in het bijzonder gedacht is aan de persoon van de 
Here Jezus. Het woord ‘heerlijkheid’ kan op twee manieren met het voorgaande worden 
verbonden: ‘Hij is een licht ... en Hij is heerlijkheid’ of ook betrokken op ‘openbaring’, zodat 
‘openbaring’ en ‘heerlijkheid’ beide afhankelijk zijn van het ‘licht’: ‘Hij is een licht tot 
openbaring en een licht tot heerlijkheid’. De laatste mogelijkheid geeft de beste zin. De 
betekenis van Jezus’ komst als Messias in de wereld is tweevoudig: voor de heidenen (niet-
Joden) is Hij een ‘licht tot openbaring’42, ofwel een licht waardoor heidenen openbaring 
(namelijk van God en het heil) ontvangen43  en voor ‘Gods volk Israël’ is Hij ‘een licht tot 
heerlijkheid’, d.w.z. een licht waardoor de heerlijkheid die God aan Zijn uitverkoren volk Israël 
heeft gegeven, zichtbaar wordt.44  

 
Terwijl Simeon door de Heilige Geest precies op het juiste moment naar de juiste plaats werd 
geleid, is van een dergelijke directe aanwijzing door de Heilige Geest in het geval van Hanna 
geen sprake: zij was immers altijd al op de juiste plaats (‘dag en nacht ... in de tempel’) en 
hoefde slechts het juiste moment af te wachten! Wanneer zij zich op datzelfde ogenblik bij 
het groepje voegt en de profetische woorden van Simeon aanhoort, kan zij (als profetes) zijn 
woorden alleen maar bevestigen. In antwoord op zijn woorden prijst zij God en getuigt 
tegenover allen die ervan willen horen van de vervulling van Gods heilsbelofte. De ‘verlossing 
van Jeruzalem’ komt inhoudelijk overeen met ‘de vertroosting van Israël’45 en is een om-
schrijving van het messiaanse heil waarmee dit kind Jezus in direct verband staat. 
 
JOHANNES DE HERAUT 
‘In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, 
en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Tracho-
nitis, en Lysanias over Abilene, en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich 
in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de 
Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, 
om zo vergeving van zonden te verkrijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uit-

 
42 Vgl. Joh.8:12; 12:46. 
43 Met een fraaie zinspeling op de rol van de Knecht des Heren in Jes.42:6; 49:6; vgl. Hand.13:47. 
44  Vgl. Jes.46:13; 60:1-2. 
45 Vgl. Jes.52:9 waar beide begrippen in één adem genoemd worden. Zie ook Luc.1:68; 24:21. 
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spraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de HEER 

gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, 
kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God 
redding brengt.”’ (Luc.3:1-6NBV) 
 
‘Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was, 
maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer 
vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. 
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; Hij houdt de wan in zijn hand om de 
dorsvloer te reinigen, het graan zal Hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar 
vuur verbranden.’ (Luc.3:15-17NBV) 
 

De roeping van Johannes de Doper wordt nauwkeurig gedateerd. Dit is in overeenstemming 
met de bedoeling van Lucas om de historische feiten betrouwbaar weer te geven. De manier 
van dateren herinnert enerzijds aan die van de klassieke historici, anderzijds komt deze stijl 
overeen met de manier waarop de roeping van een profeet in het Oude Testament wordt 
gedateerd.46 Voor het vaststellen van de datum die Lucas op het oog heeft, is het eerste deel 
van deze tekst het belangrijkste: ‘In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius’. We 
zullen hier moeten denken aan het regeringsjaar 27/28 of 28/29 n.Chr. Hiermee laat Lucas de 
heilsgeschiedenis inhaken in de wereldgeschiedenis. De boodschap van het Evangelie is niet 
een tijdloze ideologie, maar een ingrijpen van God tot heil en redding op een aanwijsbare 
plaats en een dateerbaar moment. 
 
De rest van de informatie geeft een korte samenvatting van de politieke situatie in het Joodse 

land. Pontius Pilatus’ was van 26 tot 36 n.Chr. ‘stadhouder over Judea’ het ambtsgebied Judea 
omvatte ook Samaria. Herodes en Filippus waren beiden zonen van Herodes de Grote die van 
37-4 v.Chr., ten tijde van Jezus’ geboorte (vgl. Mat.2:1 en Luc.1:5), koning was over heel Judea. 
‘Lysanias’ regeerde over ‘Abilene’, het gebied rondom de stad Abilene ten noordwesten van 
Damascus. Onder het bewind van deze mensen viel zowel het optreden van Johannes de 
Doper als dat van Jezus.  
 
In de woorden van Johannes ‘en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt’ lezen we de 
climax van lang citaat dat komt uit Jes.40: ‘Alle vlees zal het heil van God zien.’ Lucas heeft in 
beide boeken die hij geschreven heeft (dit evangelieboek en Handelingen) er de nadruk op 
willen leggen dat het heil voor alle volken bestemd is.47 Alle vlees’ is een Hebreeuwse uit-
drukking voor iedereen, alle mensen, alle volken. Immers, Jezus is niet alleen de Heiland voor 

Israël, maar ook voor heidenen. Dus ook voor mensen als Teofilus, waar Lucas dit hele boek 
aan schrijft (Luc.1:3). Het versdeel uit Jes.40 over de openbaring van de heerlijkheid van de 
Here (5a) heeft Lucas niet opgenomen. Wellicht heeft hij dit niet gedaan omdat de Messias 
nog niet kwam in majesteit, maar naar de profetie van Jes.53 als de lijdende Knecht des 
HEREN. 
 

 
46 Vgl. Jer.1:1-3; 25:1; 32:1; Eze.1:1-3; Hos.1:1. 

 
47 Vgl. Luc.2:30-32 en Hand.28:28. 
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In Jes.40:3-5 belooft God Zijn volk het grote heil, Hij zal Zelf komen om verlossing te brengen. 

Deze belofte vindt al een eerste vervulling in de verlossing van het Joodse volk uit de 
ballingschap. Maar dit was slechts een voorafschaduwing van het heil dat God nu openbaart 
en door Zijn knecht Johannes de Doper aankondigt. Vanaf nu is het heil Gods verbonden met 
de persoon en het werk van Jezus Christus.48  
 
Deze tekst, waarin niet direct een getuigenis van Jezus gegeven wordt, heb ik opgenomen om 
de context van het erop volgende te kunnen duiden. Al van voor zijn geboorte was Johannes 
bestemd om Jezus’ heraut te zijn en zijn boodschap blijkt in de lijn van de messiaanse 
verwachting.  
 
De woorden ‘in afwachting’ zijn beter weer te geven met ‘vol verwachting’. Er was onder ‘het 

volk’ Israël in de tijd van Johannes de Doper een levendige verwachting van verlossing en 
redding door de Here (vgl. Luc.2:38). De centrale figuur in deze verlossing was de Messias, wat 
betekent de Gezalfde. De verwachting van de Messias impliceerde bij de Joden o.a. op grond 
van Jes.9:6 de gedachte aan een afstammeling van David, die op de koningstroon zou gaan 
zitten en Israël politiek zou bevrijden.49 De Messias zou van Israël weer een onafhankelijke 
staat maken en de Romeinse overheersers verdrijven, zo dacht men. Dat ‘allen zich afvroegen 
of Johannes misschien de Messias was’, zal voortgekomen zijn uit zijn besliste optreden met 
betrekking tot het bekendmaken van de wil van God (vs.11-14), maar vooral ook door zijn 
aankondiging van het komende oordeel (vs.7). Dit laatste maakte onderdeel uit van de 
messiaanse verwachting van de Joden. 
 
Johannes gaat op die verwachting in en vergelijkt zijn macht met die van ‘Degene die na hem 

komt’ of ‘er komt iemand’ (NBV). Hij wijst daarbij elke identificatie van zichzelf met de 
komende Messias resoluut van de hand. De woorden ‘maar Hij’ geven heel scherp de 
tegenstelling tussen beiden aan. Johannes wijst het volk door zijn ‘doop met water’ de weg 
tot de vergeving der zonden. De ‘Komende’ zal dopen met de Heilige Geest. Johannes is niet 
in staat om ook maar op de meest geringe wijze deel te nemen aan het werk van de Christus. 
Om dit te onderstrepen, gebruikt hij het voorbeeld van de slaaf die de riemen van de sandalen 
van zijn meester losmaakt bij het binnenkomen van diens huis. Dit werd alleen door een 
heidense slaaf gedaan, omdat een Joodse slaaf het niet hoefde te doen. Hij acht zich in 
verhouding tot de Christus dus minder dan een heidense slaaf tegenover zijn Joodse heer. 
 
Het ‘dopen met de Heilige Geest’ is de grote belofte voor de heilstijd: de Geest van de HEER 
zal uitgestort worden.50 Deze uitstorting van de Heilige Geest ‘in het laatst der dagen’, gepaard 

gaande met het laatste oordeel51 behoorde tot de toekomstverwachting van het Joodse volk. 
Op dit laatste oordeel ziet blijkens de context (vs.9,17) de ‘doop met vuur’. Deze ene doop 
met zijn twee zijden behoorde tot de reiniging en zuivering van de eindtijd waartoe de Messias 
moest komen.52 Zij die Johannes’ oproep tot bekering in de wind slaan zullen oog in oog 

 
48 Vgl. Luc.2:29-30. 
49 Vgl. Luc.2:38; 19:11; Hand.1:6. 
50 Vgl. Jes.32:15; Hand.2:1-4. 
51 Vgl. Jes.4:4; Joël3:1-5. 
52 Vgl. Jes.32:15; Eze.36:25-27.  
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komen te staan met het oordeel, maar voor hen die berouw tonen mag Johannes het Evan-

gelie van de verlossing door de Messias verkondigen. 
 
DE VADER EN DE GEEST REAGEREN OP DE DOOP VAN JEZUS 
Bij drie gelegenheden in het aardse leven van Jezus klinkt er een stem uit de hemel. De eerste 
keer is dat bij Jezus’ doop in de Jordaan. De tweede keer bij de verheerlijking op de berg. Deze 
beide keren van het directe spreken van God over Jezus worden door de synoptici Matteüs, 
Marcus en Lucas53 bijna gelijkluidend weergegeven. De derde keer staat alleen vermeld in het 
Evangelie naar Johannes. Na het sterven van zijn goede vriend Lazarus en diens opwekking uit 
de dood door een machtswoord van Jezus, als Hij over het sterven spreekt en bidt ‘Vader, 
verheerlijk uw Naam’, klinkt als antwoord een stem uit de hemel. We zullen in volgorde deze 
drie Godsspreuken nader bezien en beginnen met Jezus’ doop in de Jordaan, waar zowel de 

Heilige Geest als God de Vader betrokken zijn. Bij  de verschillen in de synoptische teksten 
wordt kort stilgestaan,54 de tekst van Lucas kiezen we als leidend. 
 
‘En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden 
was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke 
ge-daante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, 
in U heb Ik Mijn welbehagen!’ (Luc.3: 21, 22HSV). 
 
De woorden ‘en het geschiedde’ leiden een reeks van gebeurtenissen in die zich afspeelden 
rondom de doop van Jezus. Lucas vertelt in tegenstelling tot de andere evangelisten de doop 
van Jezus slechts terloops. Alle nadruk ligt bij hem op de bovennatuurlijke gebeurtenissen die 
daarop volgen: het openen van de hemel, de neerdaling van de Heilige Geest en de stem uit 

de hemel. Als enige vermeldt Lucas dat deze gebeurtenissen plaats vonden ‘terwijl Jezus in 
gebed was’. Het gebed is een teken van verbondenheid met de Vader.55 Jezus’ werk als 
Messias is begonnen met de doop door Johannes. Hij vernederde zich te midden van ‘heel het 
volk dat zich liet dopen’ tot het niveau van ons, zondaren. Zo werd Hij als één van ons, zij het 
zonder zonde (vgl. 2Kor. 5:21), met andere woorden Hij hoefde bij zijn doop geen zonden te 
belijden. Hij toonde zich voluit solidair met Zijn volk om het zo te kunnen verlossen. Al 
biddende heeft Hij deze taak aanvaard, en hem ook voortdurend gedragen. De opening van 
de hemel is een indicatie dat er een goddelijke openbaring zal plaatsvinden (vgl. Eze.1:1). 
 
Dan wordt Jezus op zichtbare, tastbare en hoorbare wijze geproclameerd als de verwachte 
Messias (vgl. vs.15v.). De Joodse opvatting in het begin van onze jaartelling was, dat sinds de 
dagen van Haggai, Zacharia en Maleachi de Heilige Geest van Israël was geweken. Deze zou 

weer verschijnen in de messiaanse tijd om de Messias toe te rusten.56 Het ‘neerdalen van de 
Heilige Geest op Jezus’ is een vervulling van deze op oudtestamentische profetieën 
gebaseerde verwachting. Met de woorden ‘in lichamelijke gedaante’ onderstreept Lucas dat 
het om een zichtbare en tastbare manifestatie ging (vgl. het Pinkstergebeuren in Hand.2:2-3). 

 
53 De evangeliën van de synoptici tonen zoveel overeenkomsten, dat ze ter vergelijking geplaatst kunnen worden 
in een kolom-me overzicht, de zgn. synopsis (dat betekent ‘samen gezien’. Een voorbeeld is te vinden in J.C. 
Bette, G. van den Brink, A.W. Zwiep, (red.) StudieBijbel Nieuwe Testament, deel 1, Bijbelcommentaar, Inleiding 
en synopsis, Veenendaal 2003.   
54 Over de doop van Jezus in de Jordaan lezen we in Mat.3:13-17, Mar.1:9-11 en Luc.3:21,22. 
55 Vgl. Luc.5:16; 6:12; 9:18,28; 22:39-46. 
56 Vgl. Jes.11:2; 48:16; 61:1; vgl. ook Luc.4:1,14,18.  
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Hij die zal dopen met de Heilige Geest (vs.16) ontvangt eerst zelf in het openbaar de Heilige 

Geest tot toerusting van zijn messiaanse taak! Deze lichamelijke gedaante leek (als) op een 
duif. Mogelijk herinnert dit beeld aan de geschiedenis van het einde van de zondvloed 
(Gen.8:8-12) en is het een teken van het begin van een nieuw tijdperk. 
 
De woorden ‘een stem kwam uit de hemel’ onderstrepen het hoorbare van de manifestatie. 
De woorden ‘Gij zijt (of U bent) Mijn Zoon’ hebben betrekking op Jezus.57 God Zelf wijst Zijn 
eigen Zoon, Jezus (vgl. Luc.3:23,38), aan als de Messias die men op grond van Ps.2:7 
verwachtte. De geliefde zoon is in het Oude Testament de enige zoon.58 De werkwoordsvorm 
die vertaald is met ‘Ik heb welbehagen (gehad)’ houdt een besluit in uit het verleden, dat tot 
in het heden geldt.59 God had Zijn Zoon aangewezen om de taak van Messias te vervullen en 
Hij maakt dat besluit hier openbaar. 

God de Vader stort de Heilige Geest uit op Zijn Zoon, de Here Jezus. Zo wijst God Jezus aan en 
bevestigt Hem in Zijn zoonschap en in Zijn messiaanse bediening.  
 
HERAUT JOHANNES GETUIGT OVER GODS ZOON 
Op enig moment daarna lezen we hoe Johannes de Doper Jezus aanwijst als het Lam van God. 
 
‘De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat 
de zonde van de wereld wegneemt! Híj is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een Man 
Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. En ik kende Hem niet, maar opdat 
Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. 
En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef 
op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij Die mij gezonden heeft om te dopen met water Die 

had tegen mij gezegd: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven, Die is het 
Die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is.’ 
(Joh1:29-34HSV) 
 
Op de dag, volgend op een soort kruisverhoorontmoeting met de afgevaardigden van de 
Joodse leiders, zag Johannes de Doper de Here Jezus nog eens naar zich toe komen. En zo, oog 
in oog staande met ‘de Komende’, legt hij het getuigenis af: ‘Zie, het Lam Gods, dat de zonde 
der wereld wegneemt.’ 
 
Deze uitspraak van Johannes de Doper komen we bij de andere evangelisten niet tegen. 
Daaruit blijkt opnieuw dat Johannes voor zijn weergave van een en ander een heel eigen weg 
gaat. De term ‘Lam Gods’ herinnert ons aan het offer van een éénjarig gaaf lam, dat eens elke 

morgen en avond bij ‘de tent der samenkomst’ gebracht werd (zie Ex.29:38-46, waar het ook 
gaat over het ‘wonen’ van God onder Zijn volk en over de openbaring van Zijn heerlijkheid). 
Tegen deze achtergrond begrijpen we dat Johannes de Doper de Here Jezus nu wilde 
aanwijzen als het Lam van God, dat in Zijn betekenis als offerlam ver uitging boven dat 

 
57 Bij Matteüs (3:17) lezen we als inhoud van de boodschap ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik mijn welbehagen 
heb’. De twee andere synoptici hebben ‘U bent’ (Mar.1:11, Luc.3:22), voor de feitelijke betekenis een gering 
verschil.  
58 Vgl. Gen.22:12,16; Jer.6:26. 
59 Deze woorden herinneren aan de profetie van Jes.42:1 waar de Here God heeft gesproken over Zijn Knecht, 
de Messias. Zodoende haalt de Here hier woorden van Zichzelf uit het OT aan. 
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dagelijkse offerdier in de tempeldienst. Hij zou bij machte blijken zelfs ‘de zonde van de 

wereld’, d.w.z. de schuld van de hele mensheid, weg te nemen (vgl. 1Joh.3:5) en niet slechts 
die van Zijn eigen volk. Het was Johannes de Doper erom te doen op dat meerdere van de Here 
Jezus in het bewerken van verzoening tussen God en mensen de nadruk te leggen. Zo gezien 
kunnen we de benaming ‘Lam van God’ tevens opvatten als aanduiding van Jezus’ messiaanse 
waardigheid!60  

 
Nog weer later, als de volgelingen van Johannes de Doper hem nader ondervragen over zijn 
positie en die van Jezus, getuigt Johannes uitgebreid over zichzelf en Jezus en met name over 
de laatste met deze pregnante woorden:  
 
‘Wie van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt uit de 

aarde. Wie uit de hemel komt, is boven allen. En wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt 
Hij en Zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft 
daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Want Hij Die God gezonden heeft, spreekt de 
woorden van God, want God geeft Hem de Geest zonder maat. De Vader heeft de Zoon lief 
en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar 
wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. 
(Joh.3:31-36HSV) 
 
Johannes de Doper legt nog eens de nadruk op de alles overtreffende betekenis van de Here 
Jezus als de van God gezondene. Hij is ‘de van boven Komende’. Als zodanig staat Hij boven 
allen, d.w.z. boven alle mensen. Hoe onderscheidt Hij Zich zo van de mens! Als degene die uit 
de aarde stamt (vgl. vs.6), wordt de mens in zijn hele bestaan en in al zijn mogelijkheden 

bepaald door de aarde (het eerste ‘uit de aarde’ heeft betrekking op zijn herkomst, het tweede 
‘uit de aarde’ op zijn aard, die door die afkomst wordt getekend). Dat blijkt met name uit zijn 
spreken, hij spreekt de taal van de aarde. 
 
Johannes gaat door op het gegeven van het ‘spreken’. Hoe onderscheidt de Here Jezus Zich 
ook op dat punt van de mens! Maar Hij is dan ook ‘de uit de hemel Komende’ (vs.31, vgl. 
vs.13). Als zodanig legt Hij getuigenis af van wat Hij gezien en gehoord heeft over de hemelse 
dingen (vgl. vs.11,12). Zijn getuigenis is een echt oog- en oorgetuigenis. Jezus put daarbij uit 
Zijn onmiddellijke waarneming.61  
Al gaat dat spreken van de Here Jezus daarom ver uit boven dat van de mens, toch neemt men 
Zijn zo gekwalificeerde getuigenis niet aan. Geen wonder. De mens die uit de aarde stamt en 
daardoor helemaal bepaald wordt, kent Hem niet, omdat Hij uit de hemel komt. Het aardse 

‘weten’ van de mens staat hem daarbij in de weg, zoals hiervoor bijvoorbeeld bij Nikodemus 
bleek (3:1-21). En dit leidt ertoe dat niemand (uit zichzelf) Zijn getuigenis aanvaardt (vgl. 
vs.11). 
 
Maar kennelijk zijn er toch mensen die het getuigenis van de Here Jezus wél aanvaarden (vgl. 
Joh.1:12).  

 
60 Vgl. Op.5:6,12; 14:1v.; Op.17:14; 22:1,3!  
61 Om dat te benadrukken staat het ‘zien’ voorop (vgl. Joh.1:18; 6:46). Daarop volgt dan het ‘horen’ (vgl. Joh.5:30; 
8:26,40; 15:15), omdat dit de overgang vormt naar het bekendmaken. 
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Het gaat Johannes de Doper er om aan te geven wat het aannemen van Jezus’ getuigenis 

concreet betekent. Hij doet dat aan de hand van een beeld. Als iemand het getuigenis van de 
Heer aanvaardt, dan hecht hij daar zijn zegel aan, dan onderschrijft hij dat. Zo iemand zegt 
dan dat de Heer de waarheid spreekt (zie vs.33) en op die manier bevestigt hij (de gelovige) 
dan ‘dat God waarachtig is’.62 Hij of zij zegt dan dat God als de Betrouwbare er achter staat en 
voor de waarheid van dit getuigenis instaat. Het tegenovergestelde komt erop neer dat 
iemand God tot een leugenaar maakt (1Joh.5:10). Wie het getuigenis van de Zoon afwijst, doet 
daarmee ook de Vader oneer aan.63 Maar wie het getuigenis over Jezus aanneemt, die geeft 
daarmee God de Vader de eer en zegt daarmee dat hij in Hem het volste vertrouwen heeft! 
 
Waarom bevestigt iemand die het getuigenis van de Here Jezus onderschrijft, daarmee ook 
dat God betrouwbaar is? Omdat Jezus als de door God gezondene de woorden van God 

spreekt. Wie Zijn woorden hoort, hoort die van God Zelf (vgl. Joh.14:7-10,24)! Maar daarvoor 
is Jezus dan ook ‘de Zoon’ (zie vs.35,36), met wie de Vader Zich vereenzelvigt. Op de 
achtergrond klinkt de oude Joodse grondregel mee dat een gezondene geldt als degene die 
hem gezonden heeft.  
 
De Here Jezus betrekt deze regel overigens ook op Zichzelf.64  
Concreet betekent dit dat de Here Jezus als geen ander de woorden van God spreekt. Johannes 
licht dat dan als volgt toe: ‘Want God geeft (Hem) de Geest niet met mate’ wat wil zeggen 
‘niet op grond van een maat’, dus mateloos, royaal, in alle volheid, volkomen het tegendeel 
van mondjesmaat. Zozeer schenkt God Hem Zijn Geest, dat Jezus onbeperkte volmacht heeft 
om Zijn woord te spreken. Zonder twijfel denkt Johannes in dit verband terug aan het gebeuren 
van Jezus’ doop (Joh.1:33). Toen zalfde God Hem met Zijn Geest tot Messias. En als zodanig is 

Hij van Gods Geest als het ware doordrenkt. 
 
Dan laat Johannes zien waar dat uit voortvloeit: het is een uitvloeisel van Gods liefde voor 
Jezus.65 Het heeft dus alles te maken met de unieke verbondenheid die er tussen de Vader en 
de Zoon bestaat (vgl. Joh.5:20-23). Het is aan die liefde van de Vader eigen om royaal te 
geven.66 Tegenover de Zoon komt dat ook met name dáárin tot uitdrukking, dat Hij Hem alles 
in handen heeft gegeven. ‘Iets in de hand van een ander geven’ is een oud-Hebreeuwse 
omschrijving voor het overdragen van bevoegdheid en macht. In dit verband zullen we 
concreet moeten denken aan ‘de macht over alle vlees’, (dat wil zeggen over alle mensen) 
waarover de Here Jezus spreekt in het ‘hogepriesterlijk gebed’ (Joh.17:2, vgl. ook het ‘alles’ in 
Joh.13:3). Als de Zoon heeft Hij van de Vader de volmacht gekregen om aan degenen, die Hem 
zijn toevertrouwd, het eeuwige leven te geven (vgl. Joh.1:16). Dat veronderstelt de 

bevoegdheid om door het spreken van Gods eigen woorden hun de weg van het heil te wijzen. 
Zo beschikt Hij tegelijkertijd ook over de volmacht om te oordelen (Joh.5:22,27)! Vandaar dat 
er zoveel van afhangt, of je al dan niet in de Here Jezus gelooft! 
 

 
62 Zie voor de discussie tussen de Joden en Jezus als zij Hem vragen wie Hij nu eigenlijk is Joh.8:21-20! 
63 Voor de ernst van het niet aannemen en dus afwijzen, zie  Joh.5:23; 8:50; 12:44,45. 
64 Zie Joh.12:44,45; 13:20, vgl. Mat.10:40; Mar.9:37; Luc.9:48. 
65 Vgl. Joh.5:20; 10:17; 15:9; 17:23-26. 
66 Vgl. Joh.3:16; 13:1; 14:31; 1Joh.3:1,16vv.; Joh.4:10. 
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Omdat de Vader aan de Here Jezus als zijn Zoon de beschikking over alles heeft gegeven, is 

aan de Zoon ook de beslissing over het eeuwig wel en wee van ons mensen. Doorslaggevend 
is, of we in Hem geloven! Doen we dat, dan hebben we eeuwig leven. Opnieuw gebruikt 
Johannes het werkwoord ‘geloven’ om te laten uitkomen dat geloof in de Zoon niet iets 
abstracts is.67 Het houdt concreet in dat we aan de woorden van God, die Hij spreekt niet 
voorbijgaan, maar daarnaar luisteren en daaraan gehoor geven, dat we Zijn getuigenis 
aannemen en dat we trouw zijn aan Zijn woord.68 Als we zo te werk gaan, dan is ‘eeuwig leven’ 
nu al ons deel.69  
 
Het tegendeel staat hen te wachten die ongehoorzaam zijn (‘ongehoorzaam zijnde’ duidt een 
blijvende houding aan). Dat is namelijk een kwestie van ongeloof,70 wie daarin volharden 
zullen het eeuwige leven niet zien (vs.3 zegt het Koninkrijk Gods niet zien). De toorn van God 

(enkel hier in het evangelie van Johannes!) blijft dan op hen. Wie bewust aan God en Christus 
voorbijgaan staan dan voortdurend onder Zijn gericht en zullen bij het eindoordeel dan ook 
gestraft worden.71  
Johannes beschrijft hoe Jezus zijn eerste discipelen vindt (1:45-52). Van deze vroege 
volgelingen lezen we ook een paar spontane getuigenissen over Jezus, die we kort zullen 
langsgaan. 
 
DE EERSTE VOLGELINGEN GETUIGEN VAN JEZUS  
‘Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes (de Doper: 
vs.35,36) gehoord hadden en Hem gevolgd waren; deze vond als eerste zijn eigen broer Simon 
en zei tegen hem: Wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En 
hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: U bent Simon, de zoon van Jona; u zult 

Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus.’ (Joh.1:41-43HSV) 
 
Wat Johannes naar voren brengt, vormt een inleiding op de volgende ontmoeting, nl. die 
tussen de Here Jezus en Simon Petrus. Dat treffen is een gevolg van de eerdere ontmoeting, 
die de Heer had met die twee leerlingen van Johannes de Doper. Johannes vertelt ons hier wie 
de ene was van de twee. Door de manier waarop hij dat doet, wekt hij de indruk dat zijn lezers 
min of meer weten wie Andreas was. Dat gaat zeker op ten aanzien van Simon Petrus. Met de 
nadere bepaling ’de broer van Simon Petrus’ (zie ook Joh.6:8) doet hij  tenminste voorkomen 
alsof de laatstgenoemde voor hen een goede bekende was. 
Zoals dat in de vorige verzen voor alle twee het geval was, zo blijft de naam van de ander in 
dit vers nog ongenoemd De reden daarvan zal wel niet zijn dat Johannes diens identiteit niet 
kende. We zullen eerder moeten denken aan een opzettelijk verzwijgen. Dat heeft al velen 

 
67 Gezien de tegenstelling met wat er in het tweede deel van dit vers (36) op volgt, zullen we ‘geloven’ hier 
moeten verstaan in de zin van ‘gehoorzaam zijn’ (vgl. Rom.1:5; 5:19). 
68 Zie voor Jezus’ getuigenis aannemen vs.33, vgl. Joh.17:8, zie voor trouw zijn Joh.8:31,51; 15:7,14. 
69 Vgl. Joh.5:24; 6:47 en 1Joh.3:14. ‘Eeuwig’ wijst op de goddelijke kwaliteit van dit leven, alsook op de grote 
duurzaamheid ervan, vgl. Joh.6:51,58; 8:51vv.; Joh.11:26. 
70 Zo alleen op deze plaats in dit evangelie, elders in het NT vaker, zie bv. Rom.11:30vv. en 1Pet.2:7 in SV. 
71 Vgl. Rom.1:18: ‘Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken’; voor de straf van het 
eindoordeel, zie bv. Rom.2:5 ‘Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor 
uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God,…’. 
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ertoe gebracht te veronderstellen, dat Andreas’ metgezel Johannes, de zoon van Zebedeüs, is 

geweest (vgl. Mar.1:19).72 Andreas vond eerst zijn broer; dan ligt de gevolgtrekking voor de 
hand: daarna vond de andere, onbekende discipel de zijne. 
 
Van Andreas, wiens naam hij hiervoor heeft genoemd, vertelt Johannes hier dat hij ‘als eerste’ 
zijn eigen broer Simon ‘vond’. Bij dat laatste zullen we niet aan een toevallig gebeuren moeten 
denken (vgl. vs.44). Andreas is zijn broer juist heel bewust gaan zoeken, want hij had hem iets 
heel belangrijks te vertellen. Na de verrassende ontmoeting met de Here Jezus lag het voor 
de hand dat Andreas het eerst zijn eigen broer op de hoogte wilde brengen van zijn ervaringen. 
Hij had hem kennelijk ook gauw gevonden. In de enthousiaste uitroep van Andreas: ‘Wij 
hebben de Messias gevonden’ gaat het niet om een onverwachte ontdekking. Hij deelde zijn 
broer Simon op die manier het resultaat mee van het gesprek dat zij beiden met de Heer 

hadden.  
 
Tot hun verrassing had het bevestigd, wat hun meester Johannes de Doper al over Hem had 
getuigd (vs.29 en 36). Dat getuigenis konden zij nu van harte onderschrijven. De naam 
‘Messias’ komen we in het NT alleen in het evangelie van Johannes tegen (in dit vers en in 
Joh.4:25). Johannes vertaalt deze benaming voor zijn lezers. Hij wilde daardoor aan hen, 
Grieks-sprekende joden-christenen, duidelijk maken dat de titel ‘Christus’, voor hen een 
eigennaam van de Here Jezus, slechts een vertaling was van de Joodse titel ‘Messias’ ofwel 
‘Gezalfde’. Op Hem wilde hij hun geloof richten (Joh.20:31)! 
 
Nadat Andreas zijn broer Simon het heugelijke nieuws verteld had, bracht hij hem met de Here 
Jezus in contact. Bij zijn beschrijving van dat treffen richt Johannes zich hier helemaal op de 

wijze waarop de Heer Simon tegemoet trad. Hij sloeg hem aandachtig gade en terwijl Hij dat 
deed, sprak Hij Simon toe. De Heer doorzag Simon al op het eerste gezicht. Toen Hij hem vol 
aandacht observeerde, wist Hij al wat Hij aan hem zou hebben (vgl. vs.48). Zodoende maakte 
hij een toespeling op de betekenis die Simon als toekomstige leerling en apostel zou hebben 
voor het leggen van een grondslag voor de christelijke gemeente (vgl. Mat.16:17,18). Kēphas, 
een Aramese naam, hier vertaald met Petros (lett. ‘rotsblok’), is dus veel méér dan een 
kenschetsen van Simons karakter. Onder deze Aramese naam was hij later bekend in bepaalde 
christelijke gemeenten.73  
 
De volgende dag roept Jezus Filippus op om Hem te volgen. Filippus was een plaatsgenoot van 
Andreas en Petrus. Filip-pus vindt dan Natanaël en zegt dit over Jezus: ‘Wij hebben gevonden 
over Wie Mozes in de wet geschreven heeft, en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef, 

uit Nazaret. 
Op soortgelijke wijze als Andreas dat zijn broer Simon deed, maakte Filippus Natanaël 
deelgenoot van zijn ervaringen en van die van de andere drie. Met het ‘over wie Mozes in de 
wet geschreven heeft en de profeten’ wilde hij hetzelfde tot uitdrukking brengen als Andreas 

 
72 Zo kan je dan tevens een verband leggen met ’de discipel, dien Jezus liefhad (Joh.13:23; 19:26; 20:2; 21:7,20, 
vgl. Joh.18:15; 20:2-4,8 ‘een/de andere discipel’). Een argument daarvoor is ook het prōtos (eerste) uit het 
volgende vers. 
73 Vgl. 1Kor.1:12; 3:22; 9:5; 15:5; Gal.1:18; 2:9,11,14. 
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met de titel ‘Messias’. 74 De aanduiding ‘zoon van Jozef’ (hier voor het eerst) was een onder 

het volk gebruikelijke aanwijzing.75 De reactie van Natanaël op de enthousiaste woorden van 
Filippus was anders dan die van Simon Petrus op het getuigenis van zijn broer Andreas. Bij 
Nathanaël rees er dadelijk twijfel. Zijn bedenkingen richtten zich vooral tegen de herkomst 
van de Here Jezus ‘uit Nazaret’, waar Filippus het over had. Niet dat Nazaret een slechte naam 
had, maar het was zo’n onbetekenend plaatsje. In politiek en godsdienstig opzicht had het nog 
nooit een rol van betekenis vervuld. Uit een dergelijk dorp verwachtte hij zeker de Messias 
niet (vgl. Joh.7:41,52). Vandaar zijn ironische, wat laatdunkende vraag: ‘Kan uit Nazaret iets 
goeds (dat wil hier zeggen het Messiaanse heil) komen?’. En daarmee bracht hij onder 
woorden wat voor menige jood een aanstoot en daarom ook een belemmering vormde om 
de Here Jezus als Messias te erkennen (vgl. Joh.6:42). Nu moest Natanaël waarschijnlijk enkel 
af gaan op wat Filippus tegen hem zei. Voor Filippus en voor de andere drie lag dat anders: zij 

hadden het getuigenis van Johannes de Doper.  
 
In ieder geval is de reactie van Natanaël kenmerkend voor de ergernis die de geringe komaf 
van de Here Jezus oproept bij hen die nog niet tot geloof zijn gekomen. Filippus liet zich er 
overigens niet door van de wijs brengen. Evenmin voelde hij zich geroepen om te proberen de 
scepsis bij Natanaël weg te nemen. Zijn enige weerwoord was een uitnodiging aan het adres 
van Natanaël: ‘Kom en zie’, hét middel tegen vooroordelen. Een ontmoeting met de Here 
Jezus Zelf zou hem vast van het tegendeel overtuigen, zal Filippus gedacht hebben. 
 
Natanaël liet zich er door Filippus toe bewegen zich met eigen ogen te gaan overtuigen van 
wat deze zei. Als eerlijke twijfelaar hoopte hij kennelijk toch dat Filippus gelijk zou hebben. En 
terwijl hij naar de Here Jezus toeging, gebeurde er iets dergelijks als toen Andreas zijn broer 

Simon bij Hem bracht. Al op het eerste gezicht doorzag de Heer Natanaël, 76 wat Hij uitte in 
een opmerkelijke uitspraak over hem. Vergeleken met Natanaëls afwijzende reactie was de 
uitlating van de Jezus over Natanaël juist heel positief. De karakteristiek ‘in wie geen bedrog 
is’ zullen we tegen de achtergrond van het getuigenis van het OT moeten verstaan, in de zin 
van: oprecht voor God en mensen (vgl. vooral Ps.32:2 en Jes.53:9). Ook al reageerde Natanaël 
aanvankelijk nogal afwijzend, zijn gezindheid was niettemin zuiver (vgl. Op.14:5). Dat kwam 
daarin tot uitdrukking, dat hij de Here Jezus toch een eerlijke kans gaf te tonen Wie Hij was. 
 
Dat Natanaël inderdaad een oprecht man was, bewees hij al meteen met zijn reactie op de lof 
die de Here Jezus hém toezwaaide. Natanaël wilde graag van Hem weten hoe Hij aan die 
kennis van zijn innerlijk kwam. Uit zijn vraag in die richting sprak niet weinig verwondering. In 
Zijn antwoord aan Natanaël verwees de Here Jezus naar een situatie, die voor hem kennelijk 

controleerbaar was (‘Eer Filippus u riep ...’). Op grond daarvan handhaafde Jezus zijn zo 

 
74 Met de termen ‘de wet’ en ‘de profeten’ doelde Filippus op het hele getuigenis van het OT (vgl. Mat.5:17; 7:12; 
11:13; 22:40; Luc. 16:16; zo ook de omschrijving ‘Mozes en de profeten’, Joh.16:29, 31; 24:27,44; Hand.26:22; 
28:23. 
75 Zie ook Joh.6:42, vgl. Luc.3:23; 4:22. 

 
76 We kunnen ons afvragen hoe Jezus dit van Natanaël wist. Deze bijzondere kennis schrijft Johannes veelal toe 
aan Zijn volmacht en toerusting als Gezondene van de Vader. Zoals Hij Zijn eigen opdracht en weg kende (vgl. 
Joh.2:4; 6:6; 8:14; 13:1; 17:1; 18:4), zo was Hij ook volledig op de hoogte van wat er in Zijn leerlingen leefde (vgl. 
Joh.6:61,64,70; 13:11,18,38; 17:12). 
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gunstige oordeel over hem. De Here Jezus wilde daarmee tegenover Natanaël aangeven dat 

niet alleen Filippus in zijn-geroepen-worden de hand had, maar dat Hij er ook Zelf bij 
betrokken was. En dan horen we de spontane en diepgaande reactie van Nathanaël.  
Van het antwoord dat Jezus hem op zijn verwonderde vraag gaf, was Natanaël dermate onder 
de indruk dat hij in één keer al zijn vooroordelen overboord zette. Dat bracht hem ertoe om 
spontaan zijn geloof in het messiasschap van de Heer te belijden. Hij deed dat met de grootste 
nadruk en stelligheid. Daarop wijst het dubbele ‘U bent’. Op deze sprekende manier gaf hij zich 
aan de Here Jezus gewonnen. Voortaan wilde hij ook een volgeling van Hem zijn. Mede om 
die reden sprak hij Hem aan met ‘Rabbi’ Met het toekennen van de beide titels ‘Zoon van God’ 
en ‘Koning van Israël’ wilde Natanaël uitspreken, dat de Here Jezus ook volgens hem de door 
de Schrift beloofde Messias was (vgl. de woorden van Filippus in vs.46). Bovendien wilde hij 
ermee laten uitkomen dat het Messias-zijn van de Heer een bijzonder karakter droeg. Dat de 

titel ‘Zoon van God’ voorop staat, komt omdat Natanaël erg getroffen was door die bijzondere 
kennis van de Heer. Juist die kennis wees er zijns inziens op dat Hij in een heel nauwe 
betrekking stond met God (het in Ps.139:1,2 geschrevene gold ook voor Hem). Met de titel 
‘Koning van Israël’ wilde hij aangeven dat de Here Jezus het koningschap van God in Israël zou 
vervullen. 
 
Met en paar bijzondere en profetische uitspraken richt Jezus zich daarna opnieuw tot 
Natanaël, maar Zijn woorden waren duidelijk ook voor de anderen bedoeld (vandaar het erop 
volgende meervoud ‘ulieden’ ofwel ‘jullie’). In deze uitspraak ging de Heer nog door op de 
‘grotere dingen’, waarover Hij het tegenover Natanaël al had (vs.51). Hij leidde deze in met 
een plechtige verzekering in de vorm van een dubbel ‘amen’ (voorwaar). Zo stelde Hij hun in 
het vooruitzicht dat zij de hemel boven Hem als Mensenzoon geopend zouden zien en dat 

engelen van God van Hem zouden opstijgen en op Hem zouden neerdalen. Dit beeld lijkt 
ontleend aan de droom die Jakob kreeg bij Betel (Gen.28:10-19, zie vooral vs.12). Aan de hand 
van dat beeld wilde Jezus hun duidelijk maken, dat zij er getuige van zouden zijn hoe er voor 
Hem een ononderbroken verbinding zou bestaan met de hemel. En dat niet alleen: zij zouden 
zien hoe Hij als Mensenzoon Zelf ‘de poort des hemels’ (Gen.28:17) zou zijn, de ‘plaats’ van 
de volle openbaring van God.77 In dit vers komen we voor het eerst de titel ‘Zoon des mensen’ 
tegen.78 Hij is ontleend aan Dan. 7:13. In dit verband liet de Here Jezus tegenover de natio-
naal-politieke verwachtingen van velen onder het Joodse volk uitkomen wat in 
overeenstemming met het getuigenis van het OT karakteristiek zou zijn voor Zijn Messias-zijn: 
Zijn deemoed, bescheiden nederigheid, alsook Zijn bovenaardse komaf.79 In deze titel lag het 
dubbele van lijden en heerlijkheid opgesloten, dat ook kenmerkend zou zijn voor de taak en 
opdracht die Hij als Messias zou vervullen.80  

 
 

 

 

 

 
77 Vgl. vs.14,18; 11:40; 14:8vv. Het gegeven van de open hemel herinnert ons overigens ook aan de doop van de 
Here Jezus in de Jordaan (zie Mat.3:16; Mar.1:10; Luc.3:21,22).  
78 Da andere keren dat Johannes over de Mensenzoon spreekt, zijn (Joh.3:13,14; 6:27,53,62; 8:28; 12:23 en 13:31. 
79 Zie ook Joh.5:19a, vgl. Mat.11:29 en Joh.3:13; 6:62. 
80 Joh.3:14v.; Joh.12:23v.; Joh.13:31. 



20 

 

Getuigende geschiedenis van Jezus’ leven  

 
Geboorte en jeugd van Jezus  
1.   Inleiding Luc. 1: 1-4 en Joh. 1: 1-18  
2.   De aankondiging  van Johannes' geboorte Luc. 1: 5-25  
3.   De aankondiging  van Jezus' geboorte Luc. 1: 26-38  
4.   Maria bezoekt Elisabet Luc. 1: 39-45  
5.   De lofzang van Maria Luc. 1:  46-56  
6.   De geboorte  van Johannes de  Doper Luc. 1: 57-66  
7.   De lofzang van Zacharias Luc. 1: 67-80  
8.   Het geslachtsregister van Jezus Christus Mat. 1: 1-17  
// Luc. 3: 23-3881 
9.   De geboorte  van Jezus Mat. 1:18-25 // Luc. 2:1-7  
10.  De herders en de engelen Luc. 2: 8-21  
11.  Het opdragen van Jezus in de tempel Luc. 2: 22-38  
12.  De wijzen  uit het Oosten Mat. 2: 1-12  
13.  De vlucht naar Egypte Mat. 2: 13-15  
14.  De kindermoord   in Bethlehem Mat. 2: 16-18  
15.  De terugkeer naar Nazaret Mat. 2:19-23 // Luc. 2: 39-40  
16.  De twaalfjarige Jezus in de tempel Luc. 2: 41-52  
 
Optreden van  Johannes de Doper   
17.  De prediking van Johannes  de Doper Mat.  3: 1-12  
// Mar. 1: 1-8 // Luc. 3: 1-17 // Joh. 1:19-28  
18.  De doop van Jezus Mat. 3: 13-17; 1: 1-171 // Mar.1: 9-11  
// Luc. 3:21-38  
19.  De verzoeking van Jezus in de woestijn Mat. 4: 1-11  
// Mar. 1: 12-13 // Luc. 4: 1-13  
20.  Het getuigenis van Johannes de Doper  Joh. 1: 19-28  
21.  Zie, het Lam Gods Joh. 1: 29-34  
22.  Jezus vindt zijn eerste discipelen Joh. 1: 35-43  
23.  Jezus ontmoet Filippus en Natanaël Joh. 1: 44-52  
24.  Jezus verandert water in wijn Joh. 2: 1-12  
       Eerste bezoek aan Jeruzalem Joh. 2: 13  
25.  Jezus' tempelteken op het Pascha in Jeruzalem Joh. 2: 13-25  
26.  Jezus' getuigenis tegenover Nikodemus Joh. 3: 1-21  
27.  Johannes de Doper getuigt van Jezus Joh. 3: 22-36 
 
Jezus in Galilea    
28. Arrestatie van Johannes de Doper  
en Jezus' vertrek naar Galilea Mat. 4: 12 // Mar. 1: 14  
// Luc. 3: 18-20; 4: 14a // Joh. 4: 1-3  
29. De  ontmoeting met  de Samaritaanse  vrouw Joh. 4: 4-26  
30. Jezus' getuigenis tegenover de discipelen Joh. 4: 27-38  
31. Jezus' getuigenis tegenover de Samaritanen Joh. 4: 39-42  

 
81 In het geval er in dit overzicht sprake is van vergelijkbare gebeurtenissen, maar volgens op exegese gebaseerde 
chronologie niet van een chronologische parallel, wordt de tekstverwijzing weergegeven in een cursieve letter. 
De perikoop wordt dan niet ‘gesneden’, maar in haar geheel aangegeven. Het gaat namelijk wel om een literaire 
parallel, maar niet om een per se historisch-chrono-logische. Het is duidelijk dat hierover verschil van mening 
mogelijk is. Er is in de Evangelieboeken als bronnen een overvloed aan geschiedenis. Jezus is drie jaar lang als 
leraar opgetreden in Israël en heeft zijn onderwijs en werken (wonderen, genezingen) vele malen herhaald voor 
steeds weer nieuwe mensen én zijn discipelen. Zo vinden we bv. het ‘Onze Vader’ bij Matteüs in de Bergrede en 
bij Lucas op een later tijdstip (Mat.6:9-13; Luc.11:2-4). Ook het beeld van de lamp onder de korenmaat komt in 
verschillende historische verbanden voor (Mat.5:15; Luc.8:16; Luc.11:33). N.B. De verwijs-plaatsen zijn genomen 
uit NBG51 en het overzicht is ontleend aan SBNT, deel 1 Inleiding en Synopsis. Deze Getuigende geschiedenis van 
Jezus’ leven als tekstoverzicht komt uit de StudieBijbel op het Nieuwe Testament 
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32. Aankomst   in Galilea Luc. 4: 14b // Joh. 4: 43-45  
33. Het begin  van Jezus' bediening in Galilea Mat. 4: 12-17  
// Mar. 1: 14-15 // Luc. 4: 15  
34. Jezus  geneest de zoon van de hoveling Joh. 4: 46-54  
35. Jezus wordt in Nazaret verworpen  Luc. 4: 16-30  
36. De  roeping van de eerste discipelen in Galilea Mat. 4: 18-22  
// Mar. 1: 16-20 // Luc. 5: 1-11  
37. Jezus drijft een onreine geest uit Mar. 1: 21-28 // Luc. 4: 31-37  
38. De  genezing  van de schoonmoeder  van Petrus Mat. 8: 14-15 // Mar. 1: 29-317/ Luc. 4: 38-39  
39. Jezus  geneest 's avonds de zieken Mat. 8: 16-17 // Mar. 1: 32-34 // Luc. 4: 40-41  
40. Jezus predikt in Galilea Mar. 1: 35-39 // Luc. 4: 42-44  
41. Jezus  geneest veel zieken Matt. 4: 23-25 // Luc. 6: 17-19 
42. Het teken  van de visvangst Matt. 4: 18-22 // Mar. 1: 16-20 // Luc. 5: 1-11  
43. Johannes  de Doper stuurt discipelen naar Jezus Mat. 11: 2-6 // Luc. 7: 18-23  
44. De  getuigenissen van Jezus over Johannes Mat. 11:7-19  
// Luc. 7: 24-35  
45. Jezus'  Wee' over de steden van Galilea Mat. 11: 20-24 // Luc. 10: 13-15 
46. Jezus' lofprijzing en uitnodiging Mat. 11: 25-30 // Luc. 10: 21-22           
47. Aren   plukken op de sabbat Mat. 12: 1-8 // Mar. 2: 23-28  
// Luc. 6: 1-5  
48. Jezus geneest een verlamde hand op sabbat Mat. 12: 9-14  
// Mar. 3: 1-6 // Luc. 6: 6-11 
49. Een grote menigte bij het meer van Galilea Mat. 5: 1 // Mar. 3: 7-12 
50. Jezus kiest twaalf discipelen Mat. 10: 1-4 // Mar. 3: 13-19  
// Luc. 6: 12-16  
51. De  Zaligsprekingen Mat. 5: 2-12 // Luc. 6: 17-23  
52. Het viervoudig 'Wee u' Luc. 6: 24-26  
53. Zout der aarde en licht der wereld Matt. 5: 13-16  
// Mar. 9: 50 // Luc. 14: 34-35  
54. Jezus vervult de wet Mat. 5: 17-20  
55. Doden  en toornen Mat. 5: 21-26  
56. Overspel Mat. 5: 27-30  
57. Echtscheiding Mat. 5: 31-32 // Mar. 10: 11-12  
// Luc. 16:18  
58. Zweren  Mat. 5: 33-37  
59. Vergelding Mat. 5: 38-42 // Luc. 6: 29-30  
60. Liefhebben van vijanden Mat. 5: 43-48// Luc. 6: 27-28, 32-36  
61. Het geven  van liefdegaven Mat. 6: 1-4  
62. Het bidden Mat. 6: 5-8  
63. Het 'Onze  Vader' Mat. 6: 9-15 // Luc. 11: 2-4 
64. Het vasten Mat. 6: 16-18   
65. Het verzamelen van schatten Mat. 6: 19-21 // Luc. 12: 33-34  
66. De lamp  van het lichaam Mat. 6: 22-23      
67. Het dienen van twee heren Mat. 6: 24 // Luc. 16: 13     
68. Bezorgdheid Mat. 6: 25-34 // Luc. 12: 22-34  
69. Niet oordelen Mat. 7: 1-6 // Luc. 6: 37-42   
70. Gebedsverhoring Mat. 7: 7-12 // Luc. 6:31; 11: 9-13;  
71. De  nauwe poort Mat. 7: 13-14 // Luc. 13: 24   
72. Aan hun  vruchten zult gij hen kennen Mat. 7: 15-20  
// Luc. 6: 43-45  
73. Zij die zeggen: Here, Here Mat. 7: 21-23 // Luc. 6: 46; 13: 25-27  
74. Het huis op de rots Mat. 7: 24-27 // Luc. 6: 47-49   
75. De  indruk van de prediking op de scharen Mat. 7: 28-29 
76.  De genezing  van een melaatse Mat. 8: 1-4 // Mar. 1: 40-45  
// Luc. 5: 12-16  
77.  Jezus geneest de knecht van de centurio Mat. 8: 5-13 
// Luc. 7: 1-10  
78.  De opwekking  van  een  jongeman Luc. 7: 11-17  
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79.  De profetie vervuld Mat. 12: 15-21  
80.  Jezus en Beëlzebul Mat. 12: 22-30 // Mar. 3: 20-27  
// Luc. 11: 14-23  
81.  De zonde tegen  de Heilige Geest Mat. 12: 31-37  
// Mar. 3: 28-30 // Luc. 12: 10; 6: 43-45  
82.  Het teken van Jona Mat. 12: 38-42// Mar. 8: 11-12  
// Luc. 11: 29-32  
83.  De terugkeer van de boze geest Mat. 12: 43-45  
// Luc. 11: 24-26  
84.  Vrouwen  die Jezus dienden Luc. 8: 1-3  
85.  De moeder  en broeders van Jezus Mat. 12: 46-50 // Mar. 3: 31-35 // Luc. 8: 19-21  
86.  De gelijkenis van de zaaier Mat. 13: 1-9/! Mar. 4: 1-9  
// Luc. 8: 4-8  
87.  Het doel van de gelijkenissen Mat. 13: 10-17 // Mar. 4: 10-12 // Luc. 8: 9-10  
88.  De uitleg van de gelijkenis van de zaaier Mat. 13: 18-23  
// Mar. 4: 13-20 // Luc. 8: 11-15  
89.  De gelijkenis van tarwe en onkruid Mat. 13: 24-30  
90.  De gelijkenis van het mosterdzaadje Mat. 13: 31-32 
// Mar. 4: 30-32 //Luc. 13: 18-19  
91.  De gelijkenis van de zuurdesem  Mat. 13: 33 //Luc. 13: 20-21  
92.  Jezus onderwijst in de vorm van gelijkenissen Mat. 13: 34-35 // Mar. 4: 33-34  
93.  De uitleg van de gelijkenis van de tarwe en het onkruid Mat. 13: 36-43  
94.  Gelijkenissen van schat en parel Mat. 13: 44-46  
95.  De gelijkenis van het visnet Mat. 13: 47-50  
96.  De gelijkenis van de huisvader Mat. 13: 51-52  
97.  Het volgen van  Jezus Mat. 8: 18-22 // Luc. 9: 57-62  
98.  Jezus stilt de storm op het meer Mat. 8: 23-27 // Mar. 4: 35-41 // Luc. 8: 22-25  
99.  De genezing  van de bezetene(n) Mat. 8: 28-34 // Mar. 5: 1-20 // Luc. 8: 26-39  
100. Jezus door een zondares gezalfd Luc. 7: 36-50  
101. De genezing  van een verlamde Mat. 9: 1-8 // Mar. 2: 1-12 
// Luc. 5: 17-26 
102. De roeping van Levi (Matteüs) de tollenaar Mat. 9: 9-13  
// Mar. 2: 13-17 // Luc. 5: 27-32  
103. De vraag over het vasten Mat. 9: 14-17 // Mac. 2: 18-22   
// Luc. 5: 33-39  
104. De genezing  van de dochter van Jaïrus en de bloedvloeiende vrouw Mat. 9: 18-26 // Mar. 5: 21-
43 // Luc. 8: 40-56   
105. De genezing  van twee blinden Mat. 9: 27-31  
106. De bevrijding van een (doof)stomme bezetene Mat. 9: 32-34  
107. Jezus in Nazaret  verworpen Mat. 13: 53-58 // Mar. 6: 1-6  
108. De oogst is groot Mat. 9: 35-38 
109. De uitzending van de twaalf discipelen Mat. 10: 1 - 11: 1 // Mar. 3: 13-19; 6: 7-13; 13: 9-13; 9: 41 
// Luc. 6: 12-16; 9: 1-6; 21: 12-17; 12: 2-9; 12: 51-53; 14: 25-27           
         Tweede bezoek aan  Jeruzalem Joh. 5:1     
110. Jezus geneest de zieke man bij Bethesda Joh. 5: 1-18    
111. De autoriteit van de Zoon Joh. 5: 19-30   
112. Jezus noemt nog enkele bewijzen  van Zijn goddelijkheid Joh. 5: 31-47  
113. De dood  van Johannes de Doper  Mat. 14: 1-12  
// Mar. 6: 14-29 // Luc. 9: 7-10   
114. De spijziging van de vijfduizend Mat. 14: 13-21  
// Mar. 6: 32-44 // Luc. 9: 10b-17 // Joh. 6: 1-15   
115. Jezus loopt over het water Mat. 14:22-33 // Mar. 6:45-52  
// Joh. 6: 16-21  
116. Jezus verkondigt: `Ik ben het brood des levens' Joh. 6: 22-59    
117. Verwerping door vele volgelingen Joh. 6: 60-66  
118. De belijdenis van Petrus Joh. 6: 67-71    
119. Genezingen in Gennesaret Mat. 14: 34-36 // Mar. 6: 53-56   
120. Rein en onrein Mat. 15: 1-20 //Mar. 7: 1-23    
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121. De Kananese  vrouw Mat. 15: 21-28 // Mar. 7: 24-30  
122. Jezus geneest een doofstomme Mar. 7: 31-37  
123. De spijziging van de vierduizend Mat. 15:29-38  
// Mar.8:1-9 
124. De vraag om een  teken Mat. 16:1-4 // Mar. 8: 11-13 
// Luc. 12: 54-56  
125. De zuurdesem  van de  Farizeeën en Sadduceeën Mat. 16: 5-12 // Mar. 8: 14-21  
126. Jezus geneest een blinde te Bethsaïda Mar. 8: 22-26  
127. De belijdenis van Petrus Mat. 16: 13-20 // Mar. 8: 27-30  
// Luc. 9: 18-21  
128. De eerste aankondiging van het lijden Mat. 16: 21-23  
// Mar. 8: 31-33 // Luc. 9:22  
129. 'Indien iemand achter Mij wil komen ...' Mat. 16: 24-28  
// Mar. 8: 34 - 9: 1 // Luc. 9: 23-27  
130. De verheerlijking op de berg Mat. 17: 1-13 // Mar. 9: 2-13  
// Luc. 9: 28-36  
131. De genezing  van een bezeten jongen Mat. 17: 14-21  
// Mar. 9: 14-29 // Luc. 9: 37-43a  
132. De tweede  aankondiging  van het lijden Mat. 17: 22-23  
// Mar. 9: 30-32 // Luc. 9: 43b-45  
133. Het betalen van tempelbelasting Mat. 17: 24-27  
134. De grootste in het Koninkrijk der hemelen Mat. 18: 1-5  
// Mar. 9: 33-37 // Luc. 9: 46-48  
135. Jezus waarschuwt voor verleidingen Mat. 18: 6-9; 5:13a  
// Mar. 9: 38-50 // Luc. 9: 49-50; 17:1-2; 14: 34  
136. Het verloren schaap Mat. 18: 10-14 // Luc. 15: 3-7  
137. Het vermanen  Mat. 18: 15-20 // Luc. 17:3  
138. De gelijkenis van de onbarmhartige knecht Mat. 18: 21-35  
139. Het ongeloof van Jezus' broers Joh. 7: 1-9  
         Derde  bezoek aan Jeruzalem Joh. 7: 10  
140. Jezus onderwijst op het Loofhuttenfeest Joh. 7: 10-36  
141. Jezus belooft de Heilige Geest Joh. 7: 37-39  
142. Verdeeldheid  onder het volk over Jezus Joh. 7: 40-44  
143. De verwarring in het Sanhedrin over Jezus Joh. 7: 45-52  
144. De overspelige vrouw Joh. 7: 53 - Joh. 8: 11  
145. Ik ben het licht der wereld Joh. 8: 12-20  
146. Jezus voorzegt Zijn heengaan naar de Vader Joh. 8: 21-30  
147. De waarheid zal u vrijmaken Joh. 8: 31-38  
148. U hebt de duivel tot vader Joh. 8: 39-47  
149. Eer Abraham was, ben Ik Joh. 8: 48-59  
150. De genezing  van de blindgeborene Joh. 9: 1-12  
151. De Farizeeën onderzoeken  de genezing Joh. 9: 13-34  
152. Het geloof van de blindgeborene en de blindheid van de Farizeeën Joh. 9: 35-41  
153. Ik ben de goede herder Joh. 10: 1-21  
         De  laatste reis naar Jeruzalem       
154. Vertrek uit Galilea Mat. 19: 1 // Mar. 10: 1 // Luc. 9: 51  
155. Een Samaritaans  dorp weigert Jezus toegang Luc. 9: 52-56  
156. Het volgen van Jezus Mat. 8: 18-22 // Luc. 9: 57-62  
157. De uitzending van de zeventig Luc. 10: 1-12  
158. Jezus' wee over de steden van Galilea Mat. 11: 20-24  
// Luc. 10: 13-16  
159. De terugkeer van de zeventig Luc. 10: 17-20  
160. Jezus' lofprijzing en zaligspreking Mat. 11: 25-27; 13: 16-17  
// Luc. 10: 21-24  
161. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan Luc. 10: 25-37  
162. Maria en Marta Luc. 10: 38-42  
163. De tegenstand op het Vemieuwingsfeest te Jeruzalem Joh. 10: 22-42  
164. Gebedsonderwijs  Mat. 6:9-13, 7: 7-12 // Luc. 11: 1-13  
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165. Jezus en Beëlzebul Mat. 12: 22-30 // Mar. 3: 20-27  
// Luc. 11: 14-23  
166. De terugkeer van de boze geest Mat. 12: 43-45  
// Luc. 11: 24-26  
167. De ware zegen Luc. 11: 27-28  
168. De vraag om  een teken Mat. 12: 38-42 //Mar. 8: 11-12  
// Luc. 11: 29-32  
169. De lamp van het lichaam Luc. 11: 33-36  
170. Rede tegen Farizeeërs en wetgeleerden Luc. 11: 37-54 
171. Oproep  om Jezus te belijden zonder vrees Mat. 10: 26-33; 12: 31-32 //Mar. 3: 28-30 // Luc. 12: 
1-12  
172. De gelijkenis van de rijke dwaas Luc. 12: 13-21  
173. Bezorgdheid  Mat. 6: 25-34; 6: 19-21 // Luc. 12: 22-34  
174. Waakzaamheid en trouw Mat. 24: 42-51 // Luc. 12: 35-48  
175. Jezus is de oorzaak van scheiding Mat.10: 34-36 
// Luc. 12: 49-53  
176. Het  onderkennen van de tijd Mat. 16: 2-3 // Luc. 12: 54-56  
177. Verzoen u met uw tegenpartij Mat. 5: 25-26 // Luc. 12: 57-59  
178. Omkeren of omkomen Luc. 13: 1-5  
179. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom Luc. 13: 6-9  
180. Jezus geneest een gekromde  vrouw op sabbat Luc. 13: 10-17                                                
181. Gelijkenissen van het mosterdzaadje en de zuurdesem  Mat. 13: 31-31; 13: 33 // Mar. 4: 30-32 
// Luc. 13: 18-21  
182. De nauwe poort Mat. 7: 13-14 // Luc. 13: 22-30  
183. Jezus' weeklacht over Jeruzalem Matt. 23: 37-39  
// Luc. 13: 31-35  
184. Jezus geneest op sabbat een man die aan waterzucht lijdt Luc. 14: 1-6  
185. Een les voor gast en gastheer Luc. 14: 7-14  
186. De gelijkenis van het grote feestmaal Mat. 22: 1-14  
// Luc. 14: 15-24  
187. Voorwaarden  van discipelschap Mat. 10: 37-38  
// Luc. 14: 25-35  
188. De dood  van Lazarus Joh. 11: 1-16  
 
 Lijden, sterven en opstanding van Jezus  
189. Jezus is de opstanding en het leven Joh. 11: 17-44  
190. Jezus weent om Lazarus Joh. 11: 28-37  
191. De opwekking  van Lazarus Joh. 11: 38-44  
192. De gelijkenis van het verloren schaap Mat. 18: 10-14  
// Luc. 15: 1-7  
193. De gelijkenis van de verloren penning Luc. 15: 8-10  
194. De gelijkenis van de verloren zoon Luc. 15: 11-32  
195. De gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester Mat. 6: 24 // Luc. 16: 1-13  
196. De Wet en het Koninkrijk van God Luc. 16: 14-18  
197. De rijke man en de arme Lazarus Luc. 16: 19-31  
198. Verschillende vermaningen Mat. 18: 6-9 // Mar. 9: 42  
// Luc. 17: 1-10  
199. De genezing  van tien melaatsen Luc. 17: 11-19  
200. De komst van het Koninkrijk  van God Mat. 24: 37-41  
// Luc. 17: 20-37  
201. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter Luc. 18: 1-8  
202. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar Luc. 18: 9-14  
203. Jezus' onderwijs over echtscheiding en ongehuwde staat Mat. 19: 2-12 // Mar. 10: 2-12  
204. Jezus zegent kleine kinderen Mat. 19: 13-15 // Mar. 10: 13-16 // Luc. 18: 15-17  
205. De rijke jongeman Mat. 19: 16-26 // Mar. 10: 17-27 // Luc. 18: 18-27  
206. Het loon voor het volgen van Jezus Mat. 19: 27-30/! Mar. 10: 28-31 // Luc. 18: 28-30         
207. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard Mat. 20: 1-16  
208. Het plan van de Farizeeën om Jezus te doden Joh. 11: 45-53                      
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209. Jezus trekt zich terug in Efraïm Joh. 11: 54-57  
210. De derde aankondiging  van het lijden Mat. 20: 17-19  
// Mar. 10: 32-34 // Luc. 18: 31-34  
211. De zonen van Zebedeus  en de ambities van de discipelen Mat. 20: 20-28 // Mar. 10: 35-45  
212. De genezing  van een blinde bij Jericho Mat. 20: 29-34  
//Mar. 10: 46-52 // Luc. 18: 35-43   
213. Jezus in het huis van Zacheüs Luc. 19: 1-10                                                                
214. De gelijkenis van de ponden Luc. 19: 11-27   
215. De genezing  van twee blinden Mat. 20: 29-34 // Mar. 10: 46-52 // Luc. 18: 35-43     
216. Aankomst  in Bethanië Mat. 21: 1 // Mar. 11:1 // Luc. 19: 28-29 // Joh. 12:1                              
217. De zalving te Betanië Mat. 26: 6-13 // Mar. 14: 3-9  
// Joh. 12:2-11 
218. Het verraad van Judas Mat. 26: 14-16 // Mar. 14: 10-11  
// Luc. 22: 3-6  
219. De intocht in Jeruzalem Mat. 21: 2-11 // Mar. 11: 2-11 // Luc. 19: 30-44 // Joh. 12:12-19  
220. De vervloeking  van de vijgenboom Mat.21: 18-19  
// Mar. 11: 12-14  
221. Jezus in de tempel (tempelreiniging) Mat. 21: 12-17 // Mar. 11: 15-19 // Luc. 19: 45-48  
222. De vervloeking  van de vijgenboom Mat. 21: 18-22 // Mar. 11: 12-14, 20-26  
223. De vraag naar Jezus' bevoegdheid Mat. 21: 23-27 // Mar. 11: 27-33 // Luc. 20: 1-8  
224. De gelijkenis van de twee zonen Mat. 21: 28-32  
225. De gelijkenis van de onrechtvaardige pachters Mat. 21: 33-46 // Mar. 12: 1-12 // Luc. 20: 9-19  
226. De gelijkenis van het koninklijke bruiloftsmaal Mat. 22: 1-14 // Luc. 14: 15-24  
227. Het betalen van belasting aan de keizer Mat. 22: 15-22  
// Mar. 12: 13-17 // Luc. 20: 20-26  
228. De vraag van de  Sadduceeën naar de  opstanding Mat. 22: 23-33 // Mar. 12: 18-27 // Luc. 20: 
27-40  
229. De vraag naar het grootste gebod Mat. 22: 34-40  
// Mar. 12: 28-34  
230. Is de Christus de zoon van David? Mat. 22: 41-46  
// Mar. 12: 35-37a // Luc. 20: 41-44  
231. Rede tegen de schriftgeleerden en de Farizeeën Mat. 23: 1-36 // Mar. 12: 37b-40 // Luc. 11: 37-
52; 20: 45-47  
232. Jezus' weeklacht over Jeruzalem Mat. 23: 37-39  
// Luc. 13: 34-35  
233. Het offer van de arme weduwe Mar. 12: 41-44  
// Luc. 21: 1-4  
234. Jezus voorzegt de verwoesting van  de tempel Mat. 24: 1-2  
// Mar. 13: 1-2 // Luc. 21: 5-6  
235. De tekenen  vóór het einde Mat. 24: 3-14 // Mar. 13: 3-13  
// Luc. 21:7-19  
236. De grote verdrukking Mat. 24: 15-28 // Mar. 13: 14-23  
// Luc. 21: 20-24  
237. De komst van de  Zoon des  mensen  Mat. 24: 29-31  
// Mar. 13: 24-27 // Luc. 21: 25-28  
238. De gelijkenis van de vijgenboom Matt. 24: 32-35  
// Mar. 13: 28-31 // Luc. 21: 29-33  
239. Oproep tot waakzaamheid Mat. 24: 36-44 // Mar. 13: 32-37 // Luc. 12: 39-40; 17: 26-30, 34-36; 
21: 34-38  
240. De gelijkenis van de goede en de slechte knecht Mat. 24: 45-51 // Luc. 12: 41-48  
241. De wijze en dwaze meisjes  Mat. 25: 1-13  
242. De gelijkenis van de talenten Mat. 25: 14-30  
243. Het oordeel van de Zoon des mensen over de volkeren Mat. 25: 31-46  
244. De graankorrel die sterft, brengt veel vrucht voort Joh. 12: 20-26  
245. De Zoon  de  mensen moet  verhoogd  worden Joh. 12: 27-36  
246. Het ongeloof van de Joden Joh. 12: 37-43  
247. Oordeel door het woord van Jezus Joh. 12: 44-50  
248. Het besluit om Jezus te doden Mat. 26: 1-5 // Mar. 14: 1-2 // Luc. 22: 1-2  
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249. De voorbereiding van het Pascha Mat. 26: 17-20 // Mar. 14: 12-17 // Luc. 22: 7-14  
250. De voetwassing Joh. 13: 1-20  
251. Het verraad voorzegd Mat. 26: 21-25 // Mar. 14: 18-21  
// Luc. 22:21-23 // Joh. 13: 21-38  
252. De instelling van het Avondmaal Mat. 26: 26-30   
// Mar. 14: 22-26 // Luc. 22: 15-20  
253. Gesprekken  bij het Avondmaal Luc. 22: 24-30  
254. Jezus' nieuwe gebod Joh. 13: 31-35  
255. De verloochening van Petrus voorzegd Mat. 26: 31-35  
// Mar. 14: 27-31 // Luc. 22: 31-34 // Joh. 13: 36-38  
256. Beurs, reiszak en zwaard Luc.22: 35-38  
257. Jezus is de weg naar de Vader Joh. 14: 1-14  
258. Jezus belooft een andere Trooster Joh. 14: 15-31  
259. De ware wijnstok Joh. 15: 1-8  
260. Liefhebben zoals Hij heeft liefgehad Joh. 15: 9-17  
261. De haat van de wereld Joh. 15: 18-25  
262. Het werk van de  Heilige Geest Joh. 15: 26 - 16:15 
263. Droefheid  die overgaat in vreugde Joh. 16: 16-24 
264. Jezus heeft de wereld overwonnen Joh. 16: 25-33  
265. Jezus' gebed voor zichzelf Joh. 17: 1-5  
266. Jezus' gebed voor Zijn discipelen Joh. 17: 6-19  
267. Jezus' gebed voor alle gelovigen Joh. 17: 20-26 
268. Jezus bidt in de hof van Getsemane Mat. 26:36-46   
// Mar. 14: 32-42  // Luc. 22: 39-46  
269. De  gevangenneming   van Jezus Mat. 26: 47-56  
// Mar. 14: 43-52 // Luc. 22: 47-53 // Joh. 18: 1-11  
270. Jezus verhoord door Annas Joh. 18: 12-14, 19-24  
271. Jezus voor de Hoge Raad  Mat. 26: 57-68 // Mar. 14: 53-65 // Luc. 22: 54-55; 63-65, 67-71  
272. De  verloochening van Petrus Mat. 26: 57-58, 69-75  
// Mar. 14: 53-54, 66-72 // Luc. 22: 54-62 // Joh. 18: 15-18; 25-27  
273. Jezus wordt overgeleverd aan Pilatus Mat. 26: 63-71; 27: 1-2 // Mar. 14: 61-64; 15: 1  
// Luc. 22: 66 - 23: 1  
274. Judas' dood Mat. 27: 3-10  
275. Jezus voor Pilatus Mat. 27: 11-14 // Mar. 15: 2-5  
// Luc. 23: 2-7 // Joh. 18: 28-38  
276. Jezus voor Herodes Luc.  23: 8-12  
277. Jezus of Barabbas? Mat. 27: 15-23 //Mar. 15: 6-14  
// Luc. 23:13-23 // Joh. 18: 39- 19: 31-12a  
278. De bespotting door de soldaten Mat. 27: 27-31  
// Mar. 15: 16-2011 Joh. 19: 1-2, 3  
279. Overgegeven aan het kruis Mat. 27: 24-2611 Mar. 15: 15  
// Luc. 23: 24-25 // Joh. 19: 12b-16  
280. De kruisiging van Jezus Mat. 27: 32-44 // Mar. 15: 21-32  
// Luc. 23: 26-43 // Joh. 19: 17-27  
281. De dood van Jezus  Matt. 27: 45-5611 Mar. 15: 33-41  
// Luc. 23: 44-4911 Joh. 19: 28-37  
282. Jezus' begrafenis Mat. 27: 57-61 // Mar. 15: 42-47 
// Luc. 23: 50-5611 Joh. 19: 38-42  
283. De wacht bij het graf Mat. 27: 62-66  
284. De opstanding  en het lege graf Mat. 28: 1-8 // Mar. 16: 1-8 // Luc. 24: 1-12 // Joh. 20: 1-10  
285. De leugen van  de Joodse Raad Mat. 28: 11-15  
286. Petrus en Johannes gaan  naar het graf Luc. 24: 12  
// Joh. 20: 3-10  
287. Jezus verschijnt aan de vrouwen Mat. 28: 9-10 // Mar. 16: 9-11 // Joh. 20: 11-18  
288. Jezus verschijnt aan twee discipelen op de weg naar  Emmaüs  Mar. 16: 12-13 // Luc. 24: 13-35  
289. Jezus' verschijning aan de discipelen (Tomas afwezig) Mar. 16: 14-18 // Luc. 24: 36-45  
// Joh. 20: 19-23  
290. Jezus' verschijning aan de discipelen (Tomas is aanwezig) Joh. 20: 24-29  
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291. Jezus' verschijning aan zeven discipelen Joh. 21: 1-14  
292. Jezus' gesprek met Petrus Joh. 21: 15-23  
293. De grote opdracht Mat. 28: 16-20  
294. Jezus' hemelvaart Mar.16: 19-20 // Luc. 24: 46-53  
295. Slot en doel van het evangelie naar Johannes Joh. 20: 30,31; 21: 24,25 
 
N.B. De periode van Jezus’ openbare optreden loopt van zijn doop  in ong. het jaar 30 (n.Chr., begin 
van het jaar) tot en met zijn hemelvaart eind mei 33 n.Chr., ruim drie jaar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


