Het evangelie van Lukas
Lukas 1
1. Aangezien velen het ter hand genomen hebben om
een verslag te schrijven over het vervuld worden
van het verblijf dat onder ons plaatsvond,
2. zoals dit aan ons is overgeleverd door wie vanaf het
begin ooggetuige zijn geweest en verkondigers
geworden zijn van het Woord,
3. leek het ook mij goed om alle dingen vanaf het
begin nauwkeurig te herleiden, om dat op volgorde
aan u te schrijven, meest eerbare vriend van God,
4. zodat u het mondeling onderwezen Woord grondig,
met zekerheid zou kennen.
5. In de dagen van koning Herodes van Judea is er een
bepaalde priester geweest die Zacharias heet,
tijdens de beurt van Abia, en zijn vrouw is uit de
dochters van Aäron en heet Elisabeth.
6. Zij zijn allebei ook rechtvaardig geweest in de ogen
van hun God, smetteloos wandelend volgens alle
geboden en voorschriften van de Heer.
7. En zij hebben geen kind gekregen, want Elisabeth
is onvruchtbaar geweest, zij zijn beiden ook op
leeftijd geweest.
8. Bovendien is het gebeurd, tijdens zijn dienen als
priester, toen het zijn beurt is geweest naar zijn
God,
9. zoals dat gebruikelijk was bij de priesters, dat het
lot op hem is gevallen om wierook te branden in de
tempel van de Heer,
10. en heel het volk heeft op het moment van het
branden van zijn wierook buiten staan wachten.
11. Toen is de Engel van de Heer aan hem verschenen,
hij stond rechts van het wierookaltaar.
12. En Zacharias heeft Hem gezien en is geschrokken,
angst heeft hem overvallen.
13. Maar de Engel heeft tegen hem gezegd: ‘Vrees niet,
Zacharias! Want uw verzoek is verhoord, en uw
vrouw Elisabeth zal u een zoon baren, en de naam
van hem moet Yochanan (Johannes) worden.
14. En hij zal u verheugen en verrukt doen zijn, en
velen zullen blij over zijn geboorte zijn.
15. Want in de ogen van de Heer zal hij groot zijn, en
hij zal geen wijn of sterke drank gedronken
hebben, en vanaf de buik van zijn moeder met de
Heilige Geest vervuld worden.
16. Hij zal ook vele van de zonen van Israël tot de Heer
hun God doen terugkeren.
17. En hij zal voor Zijn aangezicht uit gaan in de geest
en kracht van Elia, om de harten van de vaders
terug te doen keren naar de kinderen, en van het
onovertuigbaar zijn naar het begrijpen van
rechtvaardigheid, om een volk dat werd klaargezet
voor de Heer voor te bereiden.’
18. En Zacharias heeft tegen de Engel gezegd: ‘Op
welke manier zal ik dat merken? Want ik ben oud
en mijn vrouw is al op leeftijd gekomen.’
19. En de Engel heeft hem dit geantwoord: ‘Ik ben
Gabriël die voor Gods aangezicht staat, en ik ben
gestuurd om met u te spreken, en het goede nieuws
hiervan te brengen.

20. En kijk, u zult stil zijn en niet kunnen spreken tot
op de dag dat deze dingen plaatsvinden, omdat u
mijn woorden niet geloofd heeft, die op hun tijd
vervuld zullen worden.’
21. En de mensen hebben op deze Zacharias gewacht,
en zij hebben zich verwonderd over dat hij maar
niet uit de tempel naar buiten is gekomen.
22. Daarbij is hij niet in staat geweest om iets tegen
hen te zeggen. Toen hebben zij begrepen dat hij
een visioen in de tempel gezien had, want hij is aan
het gebaren geweest maar stom gebleven.
23. En het is gebeurd, toen de dagen van zijn dienst
erop zaten, dat hij naar huis is gegaan.
24. Zijn vrouw Elisabeth is na die dagen ook zwanger
geworden, en zij heeft zichzelf vijf maanden
verborgen gehouden, sprekend:
25. ‘Dit heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen dat
Hij omgezien heeft om mijn schande onder de
mensen weggenomen te hebben.’
26. En in de zesde maand is de Engel Gabriël door zijn
God naar een stad in Galilea die Nazareth heet
gestuurd,
27. naar een maagd die verloofd was met een man die
Jozef heet, uit het huis van David; en deze maagd
heet Mirjam.
28. En binnengekomen, heeft de Engel tegen Mirjam
gezegd: ‘Wees blij begenadigde, de Heer is met u,
over u werd goed gesproken onder de vrouwen.’
29. En zij heeft hem gezien en is erg geschrokken
geweest over dit woord van hem, en ze heeft zich
afgevraagd wat deze groet te betekenen zou
hebben.
30. Toen heeft de Engel tegen haar gezegd: ‘Vrees niet
Mirjam, want u heeft genade bij God gevonden.
31. En kijk, u zult in uw baarmoeder zwanger worden
en een zoon voortbrengen, en Zijn Naam zult u
Jezus noemen.
32. Deze zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste
genoemd worden. En de Heer God zal Hem de troon
van Zijn voorvader David geven.
33. Hij zal ook voor eeuwig als Koning over het huis van
Jakob regeren en aan Zijn koninkrijk zal geen einde
komen.’
34. En Mirjam heeft tegen de Engel gezegd: ‘Hoe zal
dat gebeuren? Want ik heb geen gemeenschap met
een man.’
35. En die Engel heeft haar dit geantwoord: ‘De Heilige
Geest zal in u komen, en de Allerhoogste kracht zal
u overschaduwen. En daarom zal wat uit u geboren
wordt Zoon Gods genoemd worden.
36. En kijk, Elisabeth uit uw familie, ook zij is zwanger
geworden van een zoon, al is zij op leeftijd, en
deze maand is de zesde voor haar die onvruchtbaar
genoemd wordt,
37. want geen enkele uitspraak zal bij God onmogelijk
zijn.’
38. Daarbij heeft Mirjam gezegd: ‘Kijk, de dienares van
de Heer, mag het zo gebeuren als U heeft
uitgesproken.’ En de Engel is bij haar weggegaan.
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39. En Mirjam is in die dagen opgestaan en snel naar
het heuvelland vertrokken, naar een stad in Judea,
40. en is het huis van Zacharias binnengegaan, en zij
heeft Elisabeth gegroet.
41. Nu gebeurde het dat toen Elisabeth de groet van
Mirjam hoorde, dat de baby in haar buik van
vreugde trappelde, en Elisabeth werd vervuld met
de Heilige Geest, en zij riep met luide stem en
heeft gezegd:
42. ‘Gezegend bent u onder de vrouwen, en gezegend
is de vrucht uit uw buik.
43. Hoe komt het dat de moeder van mijn Heer mij
komt bezoeken?
44. Want kijk, toen het geluid van uw begroeting in
mijn oren klonk, heeft het kind in mijn buik van
vreugde getrappeld.
45. En gelukkig is wie geloofd heeft, want wat door de
Heer tegen haar is gezegd zal volbracht worden.’
46. En Mirjam heeft gezegd: ‘Mijn ziel verheerlijkt de
Heer
47. en mijn geest heeft van vreugde gedanst om mijn
God en Redder.
48. Want Hij heeft omgezien naar de vernedering van
Zijn slavin. Want kijk, vanaf nu zullen alle
generaties mij uitermate gezegend noemen,
49. omdat Die Machtige grote dingen aan mij gedaan
heeft, en Zijn Naam is heilig,
50. en Zijn genade is van generatie op generatie voor
wie Hem vrezen.
51. Machtig heeft Zijn Arm gebouwd, om hun hart
heeft Hij hoogmoedigen als kaf verstrooid,
52. heersers van hun troon gestoten, en nederigen
verhoogd.
53. Hongerigen heeft Hij met goede dingen verzadigd
en rijken met lege handen weggestuurd.
54. Hij heeft Zijn kind Israël vastgehouden, de genade
herinnerend,
55. (zoals die is uitgesproken aan onze voorvaders) aan
Abraham en zijn nageslacht tot in het eeuwige
tijdperk.’
56. En Mirjam is ongeveer drie maanden bij haar
gebleven, en is weer naar huis gegaan.
57. Dan is de tijd om te baren voor Elisabeth
aangebroken, en zij heeft een zoon geboren doen
worden.
58. En de buren en familie hebben dit gehoord en de
Heer om Zijn genade voor haar verheerlijkt. En zij
zijn blij geweest, samen met haar.
59. En op de achtste dag is het gebeurd dat zij het kind
zijn komen besnijden, en zij noemden het bij de
naam van zijn vader, Zacharias.
60. Daarop heeft de moeder zo gereageerd: ‘Niet
doen, want hij zal Johannes heten.’
61. En zij hebben tegen haar gezegd: ‘Er is niemand in
uw familie die zo heet.’
62. Dus hebben zij de vader gebaard hoe hij het kind
zal noemen.
63. En na een schrijfbord gevraagd te hebben, heeft hij
geschreven, al sprekend: ‘Johannes is zijn naam.’
64. Tegelijk is zijn mond heropend, samen met zijn
uitspraak, en hij spreekt zijn God lovend toe.
65. Toen is er vrees over iedereen uit hun omgeving
gekomen. En in het hele heuvelland van Judea is
over al deze feiten gesproken.
66. Iedereen die dit gehoord heeft, heeft het ter harte
genomen, sprekend: ‘Wat zal er van dit kind
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worden?’ En de Hand van de Heer is met hem
geweest.
67. Daarop is zijn vader Zacharias met de Heilige Geest
vervuld en heeft het volgende geprofeteerd:
68. ‘Gezegend de Heer, de God van Israël, omdat Hij
Zijn volk bezocht heeft en Zijn volk redding
gebracht heeft,
69. en voor ons een reddende hoorn opgericht heeft in
het huis van Zijn dienaar David,
70. (zoals Hij ook van oudsher gesproken heeft door
Zijn heilige profeten),
71. bevrijding van onze vijanden, ja uit handen van
iedereen die ons haat,
72. om barmhartigheid te tonen aan onze voorvaders,
ook ter herinnering aan Zijn heilig verbond,
73. de eed die Hij zwoer aan onze voorvader Abraham,
om ons te geven om,
74. onbevreesd, uit handen van onze vijanden verlost,
75. Hem godvruchtig en rechtvaardig te dienen, alle
dagen van ons leven.
76. En jij kind zult een profeet van de Allerhoogste
genoemd worden, jij zult voor het aangezicht van
de Heer uitgaan om Zijn wegen voor te bereiden,
77. door de kennis van de bevrijding aan zijn volk te
geven, door de vergeving van hun zonden,
78. via de ‘innerlijke beleving’ van de genade van onze
God, met welke wij geïnspecteerd worden tijdens
Zijn opkomst (uit het oosten) vanuit de lucht,
79. om te verschijnen aan hen die in duisternis en de
schaduw van de dood wonen en om onze voeten op
de weg van de vrede gericht te houden.’
80. En het kind is opgegroeid en sterk in de Geest
geworden, en hij is in de woestijnen gebleven, tot
op de dag van zijn openbaarmaking aan Israël.

Lukas 2
1. Tijdens die dagen is het gebeurd dat er door Caesar
Augustus een decreet is uitgevaardigd dat iedereen
in het land geregistreerd moet worden.
2. Deze eerste registratie is gebeurd toen Cyrenius
over Syrië geregeerd heeft.
3. En iedereen is naar zijn eigen stad gegaan om
geregistreerd te worden.
4. Ook Jozef is uit Galilea opgetrokken, vanuit de stad
Nazareth naar Judea, naar de stad van David die
Bethlehem heet, om geregistreerd te worden (want
hij is uit deze familie en stamt van David af),
5. samen met zijn verloofde vrouw Mirjam die
zwanger is.
6. En terwijl zij daar zijn, is het gebeurd dat de dagen
van haar zwangerschap voldragen zijn.
7. En zij heeft haar Zoon gebaard, de Eerstgeborene,
en zij heeft Hem ingebakerd en in een voerbak
neergelegd, want er is geen plaats voor hen in de
herberg geweest.
8. Er zijn ook herders in het buitengebied geweest, in
het open veld en zij houden ’s nachts de wacht over
hun kudde.
9. En kijk, de Engel van de Heer heeft boven hen
gestaan, en de majesteit van de Heer heeft rondom
hen gestraald, en zij zijn ontzettend bang geweest.
10. En de Engel heeft tegen hen gezegd: ‘Wees niet
bang, want kijk, ik breng u het grote vreugdevolle
goede nieuws dat voor alle volken zal zijn,
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11. omdat er vandaag een Redder voor u is geboren,
dat is Christus de Heer, in de stad van David.
12. En dit is het teken daarvan voor u, u zult een
ingebakerde baby vinden die in een voerbak ligt.’
13. En plotseling is er bij de Engel een groot hemels
leger verschenen, God prijzend en roepend:
14. ‘Glorie aan God in de hoge, en vrede op aarde, in
goedwillende mensen.’
15. En het is gebeurd toen de engelen naar de hemel
vertrokken zijn, dat ook de mensen die herder zijn
tegen elkaar gezegd hebben: ‘Laten wij zeker naar
Bethlehem gaan, en laten we de toespraak van
daarnet gaan uitzoeken, dat wat de Heer ons
bekend heeft gemaakt.’
16. Dus zijn zij snel vertrokken en hebben zowel
Mirjam als Jozef gevonden, en de baby liggend in
een voerbak.
17. Toen hebben zij overal bekendgemaakt wat zij
gezien hebben, dat wat hen verteld is over dit kind.
18. En iedereen die het gehoord heeft is verbaasd
geweest over wat de herders hen verteld hebben.
19. En Mirjam heeft al deze woorden overdacht in haar
hart.
20. Daarna zijn de herders teruggekeerd, God lovend
en prijzend over alles wat zij gehoord en gezien
hebben, precies zoals het hen gezegd is.
21. En als de acht dagen tot de besnijdenis van het kind
voorbij zijn, is Hem ook de Naam Jezus gegeven,
Die genoemd is door de Engel, voorafgaand aan het
zwanger in de buik worden van Hem.
22. Dus als de dagen van haar reiniging volgens de wet
van Mozes voorbij zijn, hebben zij Hem naar
Jeruzalem gebracht, om aan de Heer op te dragen.
23. (Zoals werd opgeschreven in de wet van de Heer,
dat elke man die de moederschoot opent, ‘voor de
Heer geheiligd’ zal heten.)
24. En om een offer te brengen in overeenstemming
met wat door de Heer bij wet werd uitgesproken:
‘Een paar tortelduiven of twee jonge duiven.’
25. En kijk, er is een man in Jeruzalem geweest, die
Simeon heet, en die man is rechtvaardig en pakt
het goed aan, hij verwacht de vertroosting voor
Israël ook, en de Heilige Geest is in hem geweest.
26. En aan hem is door de Geest, de Heilige, de
goddelijke openbaring gedaan dat hij de dood niet
zou zien voordat hij Christus de Heer gezien heeft.
27. En in die Geest is hij in de tempel aangekomen,
tegelijk met dat de ouders het kind Jezus binnen
hebben gebracht, om met Hem te doen wat volgens
het gebruik van de wet met Hem gedaan zou
worden,
28. en hij heeft Hem in zijn armen aangenomen en
heeft zijn God geloofd en heeft gezegd:
29. ‘Laat Uw dienaar nu in vrede gaan Meester, op
grond van Uw woord.
30. Want mijn ogen hebben de bevrijding gezien
31. die U heeft voorbereid ten aanzien van alle volken.
32. Een openbarend licht voor de samenlevingen en tot
eer van Uw volk Israël.’
33. En Jozef en Zijn moeder zijn verbaasd geweest
over dat wat over Hem gezegd wordt.
34. En Simeon heeft hen gezegend en tegen Zijn
moeder Mirjam gezegd: ‘Kijk, Hij ligt te rusten voor
de val en opstanding van velen in Israël, en voor
een betwist teken.

35. En ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan,
zodat het zo mag zijn dat de harten en gedachten
van velen opengelegd zullen worden.’
36. Ook is Anna daar geweest, een profetes, de dochter
van Fanuël, uit de stam Asher. (Zij was op hoge
leeftijd gekomen, zeven jaar met een man geleefd
hebbend na haar maagdelijkheid, en al
achtenveertig jaar weduwe.)
37. Die nooit uit de tempel gegaan is, dag en nacht
dienend, met vasten en smeken.
38. En zij is er op datzelfde moment bij gekomen,
aansluitend met lofprijzing naar de Heer, en ze
heeft over Hem gesproken met iedereen die de
redding van Jeruzalem verwacht.
39. En als zij alles volgens de wet van de Heer
volbracht hebben zijn zij naar Galilea
teruggekeerd, naar hun stad Nazareth.
40. En het kind is opgegroeid en geestelijk sterk
geworden, vervuld met wijsheid, en de genade van
God is in Hem geweest.
41. Zijn ouders zijn elk jaar op het Paasfeest naar
Jeruzalem gereisd.
42. En als Hij twaalf jaar oud is geworden, zijn zij,
zoals dat bij het feest hoort, naar Jeruzalem
getrokken.
43. En na de dagen voltooid te hebben, tijdens de
terugreis, is Jezus als kind in Jeruzalem gebleven,
en Jozef en Zijn moeder hebben dat niet
doorgehad,
44. maar zij hebben gedacht dat Hij in de
reizigersgroep is. Zij zijn een dag onderweg
geweest als zij onder de familie en vrienden op
zoek zijn gegaan.
45. En wanneer zij Hem niet gevonden hebben, zijn zij
naar Jeruzalem teruggekeerd, op zoek naar Hem.
46. Het is pas drie dagen later geweest dat zij Hem in
de tempel gevonden hebben, zittend te midden van
de leraren, luisterend naar hen en hen vragen
stellend.
47. Bovendien is iedereen die naar Hem geluisterd
heeft verbaasd geweest over Zijn intelligentie en
de antwoorden van Hem.
48. En kijkend naar Hem, hebben zij versteld gestaan,
en Zijn moeder heeft tegen Hem gezegd: ‘Kind,
waarom heb je ons dit aangedaan? Kijk, je vader en
ik zijn je ontzettend bezorgd aan het zoeken!’
49. Maar Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Waarom heeft u
mij gezocht? Zag u niet in dat ik in dat wat van mijn
Vader is moet zijn?’
50. En zij hebben dit woord wat Hij tegen hen gezegd
heeft niet begrepen.
51. Toch is Hij met hen meegegaan, en is in Nazareth
aangekomen en is hen gehoorzaam. En Zijn moeder
heeft al deze uitspraken zorgvuldig in haar hart
bewaard.
52. Zo is Jezus qua leeftijd en genade van God en
mensen wijs opgegroeid.

Lukas 3
1. En in het vijftiende jaar dat keizer Tiberius
geregeerd heeft, als Pontius Pilatus over Judea
regeert en Herodes als viervorst over Galilea
heerst, als Filippus en zijn broer als viervorst over
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Iturea en Trachonitis regeren, en Lysanias de
viervorst van Abilene is,
2. in de tijd van het hogepriesterschap van Annas en
Kajafas, toen is het woord van God met Johannes,
de zoon van Zacharias, in de woestijn begonnen.
3. En hij is naar het hele gebied rond de Jordaan
gekomen, de doop van inkeer ter vergeving van
zonden verkondigend.
4. Zoals dit als volgt werd opgeschreven in de boekrol
van de profeet Jesaja: ‘Een stem roept in de
woestijn: ‘Maak de weg voor de Heer berijdbaar!
Maak Zijn route vlak!’
5. Elk dal zal opgevuld worden en elke berg en heuvel
afgevlakt, wat gebogen is wordt recht, en de
rotsachtige plaatsen geëffend.
6. Dan zal ook alle vlees de redding van God zien.’’
7. Dus heeft hij tegen de menigte die op hem afkomt
om door hem gedoopt te worden gezegd: ‘Door
slangen verwekten! Wie heeft u voorgespiegeld dat
u zult vluchten voor de komende woedeuitbarsting?
8. Breng daarom vrucht voort die past bij uw inkeer.
En wees niet de eerste om bij uzelf te zeggen: ‘Wij
hebben Abraham als vader.’ Want ik zeg u dat deze
God in staat is om uit deze stenen kinderen van
Abraham op te wekken.
9. Bovendien rust de bijl al bij de wortel van de boom,
dus elke boom die geen goede vrucht draagt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen.’
10. En de menigte heeft hem dit gevraagd: ‘Wat
moeten wij dan doen?’
11. En hij heeft hen dit geantwoord: ‘Laat wie twee
kledingstukken heeft die geven aan wie niets heeft,
wie voedsel heeft moet hetzelfde doen.’
12. Er zijn ook belastinginspecteurs gekomen om
gedoopt te worden die tegen hem gezegd hebben:
‘Wat zullen wij doen leraar?’
13. En hij heeft tegen hen gezegd: ‘Doe niets meer dan
wat u is opgedragen.’
14. Ook soldaten hebben hem dit gevraagd, sprekend:
‘En wij, wat zullen wij doen?’ En hij heeft hen
gezegd: ‘Maak niemand angstig en beschuldig
niemand vals om er beter van te worden, en wees
tevreden met uw soldij.’
15. Bovendien verwacht het volk en overdenkt
iedereen in hun harten over Johannes: ‘Zal hij de
Christus niet zijn?’
16. Johannes heeft naar iedereen gereageerd,
sprekend: ‘Ik doop u inderdaad met water. Maar
wie sterker is dan mij komt eraan, van Wie ik het
niet waard ben om de riemen van Zijn sandalen los
te maken. Hij zal u met de Heilige Geest en vuur
dopen.
17. Wie de riek in Zijn hand houdt, waarmee Hij Zijn
dorsvloer grondig zal reinigen, en het graan zal Hij
in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij
opbranden in onuitblusbaar vuur.’
18. Hij spoort ook aan tot vele andere zaken, het goede
nieuws aan het volk verkondigend.
19. Maar deze Herodes die door hem vermaand is over
Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, ook
over alle andere dingen die Herodes gedaan heeft,
20. heeft daar nog aan toegevoegd, om Johannes zelfs
in de gevangenis op te sluiten.
21. En het is gebeurd dat toen heel het volk gedoopt is
dat, wanneer Jezus gedoopt wordt en aanbidt, de
hemel is opengegaan.
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22. En de Heilige Geest is in de lichamelijke vorm van
een duif op Hem neergedaald, en er heeft een stem
uit de hemel geklonken, sprekend: ‘Jij bent mijn
geliefde Zoon, met je goede ideeën.’
23. En deze Jezus zelf is ongeveer dertig jaar geweest
als Hij begint. (Zoals men gedacht heeft) de zoon
te zijn van Jozef, van Eli,
24. van Matthat, van Levi, van Melchi, van Yanah, van
Josef,
25. van Mattathias, van Amos, van Nahum, van Esli, van
Naggai,
26. van Maath, van Matthatias, van Semei, van Jozef,
van Juda,
27. van Johannes, van Resa, van Zerubbaäl, van
Sealtiël, van Neri,
28. van Melchi, van Addi, van Cosam, van Elmodam,
van Er,
29. van Jose, van Eliëzer, van Jorim, van Mattat, van
Levi,
30. van Simeon, van Juda, van Jozef, van Jonan, van
Eljakim,
31. van Melea, van Menam, van Mattatha, van Nathan,
van David,
32. van Isaï, van Obed, van Boaz, van Salmon, van
Nachson,
33. van Aminadab, van Aram, van Esron, van Perez, van
Judah,
34. van Jakob, van Isaak, van Abraham, van Terach,
van Nachor,
35. van Serug, van Rehu, van Peleg, van Eber, van
Selach,
36. van Kenan, van Arpaksad, van Sem, van Noach, van
Lamech,
37. van Metuselach, van Henoch, van Jared, van
Mahalalel, van Keynan,
38. van Enosh, van Seth, van Adam, van God.

Lukas 4
1. En Jezus is vervuld met de Heilige Geest bij de
Jordaan omgekeerd en is door de Geest de woestijn
in geleid,
2. veertig dagen getest wordend door de duivel. En in
die dagen heeft Hij niets gegeten, en nadat ze
voorbij zijn, heeft Hij honger gekregen.
3. En die duivel heeft tegen Hem gezegd: ‘Als U de
Zoon van God bent, zeg dan tegen deze steen dat
deze een brood moet worden.’
4. En Jezus geeft hem dit als antwoord: ‘Er werd
opgeschreven: ‘De mens zal niet alleen van brood
leven.’’
5. En die duivel heeft Hem op een hoge berg geleid en
Hem alle koninkrijken van de bewoonde wereld
getoond in een ogenblik tijds.
6. En de duivel heeft Hem gezegd: ‘Ik zal U de macht
over dit alles geven, en de heerlijkheid ervan,
omdat het aan mij in handen werd gegeven, en aan
wie ik het maar wil geef.
7. Als U mij dus aanbidt, zal alles van U zijn.’
8. En Jezus heeft dit geantwoord: ‘Ga achter mij,
Satan! Er werd opgeschreven: ‘U zult de Heer, de
God van u aanbidden en zult alleen Hem dienen.’’
9. En hij heeft Hem naar Jeruzalem meegenomen en
op de dakvleugel van de tempel neergezet, en hij
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heeft tegen Hem gezegd: ‘Als U Gods Zoon bent,
werp Uzelf dan hier vandaan naar beneden.
10. Want er werd geschreven: ‘Omdat Hij de engelen
voor u zal opdragen om u te bewaken,
11. en omdat zij u op handen zullen dragen, zodat u
uw voet niet aan een steen zou stoten.’
12. En Jezus heeft hem dit geantwoord: ‘Er werd
gezegd dat u de Heer uw God niet moet
uitproberen.’
13. En nadat de duivel alle beproevingen heeft
afgerond, heeft hij zich tot een bestemde tijd van
Hem teruggetrokken.
14. En in de kracht van de Geest is deze Jezus weer
naar Galilea teruggekeerd, en Zijn faam is Hem
vooruitgegaan door het hele gebied.
15. Hierna heeft Hij in hun synagogen onderwezen en
is door iedereen geprezen.
16. Hij is ook in Nazareth aangekomen, waar Hij was
opgevoed en is zoals Hij gewoon was op de dag van
de Sabbat naar de synagoge gegaan en is opgestaan
om te lezen.
17. En Hem is het boek van de profeet Jesaja
overhandigd, en toen Hij het boek heeft
opengedaan heeft Hij de plaats gevonden waar
geschreven staat:
18. ‘De Geest van de Heer is in mij, omdat Hij mij
gezalfd heeft om het goede nieuws aan de armen
aan te kondigen, Hij stuurde mij om wiens hart
gebroken is genezen te hebben.
19. Om gevangenen bevrijding verkondigd te hebben,
en de blinden om weer te kunnen zien, om wie
gebroken werd in vrijheid weg te sturen, om de tijd
van de Heer te verwelkomen.’
20. En na de rol gesloten te hebben, heeft Hij het aan
de aangever teruggegeven, is gaan zitten en de
ogen van iedereen in de Synagoge waren op Hem
gericht.
21. En Hij is begonnen met tegen hen te zeggen:
‘Vandaag werd dit geschrevene voor uw oren
vervuld.’
22. En iedereen is hier getuige van geweest en is
verwonderd geweest over de genaderijke woorden
die uit Zijn mond komen. En zij hebben gezegd: ‘Is
dit de zoon van Jozef niet?’
23. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Natuurlijk zult u
deze parallel trekken: ‘Dokter, genees uzelf!’ Doe
de dingen waarvan wij gehoord hebben dat zij in
Kafarnaüm gebeurd zijn ook in uw geboorteplaats.’
24. En Hij heeft vervolgd: ‘Amen zeg ik u, dat geen
profeet in zijn geboorteland erkend zal worden.
25. Maar ik zeg u naar waarheid, er zijn vele weduwen
in Israël geweest in de tijd van Elia, toen de hemel
gedurende drie jaar en zes maanden is afgesloten,
en er een grote hongersnood is geweest over heel
de aarde.
26. En Elia is naar niemand van hen toegestuurd,
behalve naar Sarepta uit Sidon, naar een vrouw,
een weduwe.
27. Er zijn ook vele leprozen in Israël geweest in de tijd
van de profeet Elisa, en niemand van hen is
gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’
28. En de woede van iedereen in de synagoge is
opgelaaid als zij dit horen,
29. en zij zijn opgestaan en hebben Hem de stad
uitgegooid, en zij hebben Hem meegenomen naar

de rand van de heuvel waar de stad op gebouwd
werd, om Hem in de afgrond te gooien.
30. Maar Hij is midden tussen hen doorgegaan en is
verder getrokken.
31. En Hij is naar de stad Kafarnaüm in Galilea
afgedaald en heeft hen op de sabbatten
onderwezen.
32. En zij hebben versteld gestaan over Zijn onderwijs,
want Zijn spreken is gezaghebbend geweest.
33. En in de synagoge is iemand geweest die de geest
van een onreine demon heeft, en deze heeft dit
met luide stem geroepen:
34. ‘Ah! Wat hebben wij met U gemeen, Jezus uit
Nazareth? Bent U gekomen om ons te vernietigen?
Ik weet wel wie U bent, de Heilige van God!’
35. En Jezus heeft het hem betaald gezet, sprekend:
‘Zwijg en trek uit hem weg.’ En de boze geest heeft
hem in het midden neergegooid en is uit hem
gekomen, zonder hem te beschadigen.
36. Daarop is iedereen met stomheid geslagen
geweest, en spraken zij er met elkaar over,
zeggend: ‘Wat is dat voor woord, dat Hij
gezaghebbend en krachtdadig de boze geesten
commandeert en zij weggaan?’
37. En het gerucht over Hem heeft zich naar elke plaats
in de omgeving verspreid.
38. En na in de synagoge opgestaan te zijn, is Hij naar
het huis van Simon gegaan. Daar is de
schoonmoeder van Petrus door hoge koorts
bevangen, en zij hebben Hem vragen over haar
gesteld.
39. Hij is over haar heen gebogen, heeft het de koorts
toegerekend, en deze heeft haar gelijk verlaten.
En zij is opgestaan en heeft hen gediend.
40. Bij het onder gaan van de zon is iedereen die ziek
geweest is, met wat voor kwaal dan ook, naar Hem
toe gebracht. En Hij heeft ieder van hen de handen
opgelegd en genezen.
41. Er zijn ook demonen van velen uitgegaan,
schreeuwend en roepend: ‘U bent Die Christus, Die
Zoon van God!’ En het hen toerekenend heeft Hij
hen niet toegestaan te spreken, want zij hebben
geweten dat Hij de Christus is.
42. Als de dag is aangebroken, is Hij naar een verlaten
plaats getrokken. En de menigte heeft naar Hem
gezocht en is naar Hem toe gekomen en heeft zich
aan Hem vastgeklampt, om maar niet bij hen weg
te gaan.
43. Maar Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Maar ook de
andere steden hebben de verkondiging van het
goede nieuws over het koninkrijk van God van mij
nodig, want daarom werd ik uitgezonden.’
44. En Hij heeft dit verkondigd in de synagogen van
Galilea.

Lukas 5
1. Ook is het gebeurd, dat de menigte zich aan Hem
opdringt om het woord van God te horen terwijl Hij
bij het meer van Gennesareth heeft gestaan.
2. En Hij heeft twee boten langs het meer zien liggen
en de vissers zelf waren eruit gegaan om de netten
te spoelen.
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3. En na een van de boten ingegaan te zijn, die van
Simon, heeft Hij hem gevraagd van het land af iets
verder de zee op te gaan. En al zittend heeft Hij de
menigte vanaf de boot onderwezen.
4. En toen Hij gestopt is met spreken, heeft Hij tegen
Simon gezegd: ‘Ga naar diep water en werp uw net
uit om vis te vangen.’
5. En Simon heeft Hem dit geantwoord: ‘Meester, de
hele nacht hebben wij hard gewerkt en niets
gevangen. Maar op Uw woord zal ik het net laten
zakken.’
6. En dit uitvoerend, hebben zij een menigte aan vis
gevangen en het net van hen heeft op springen
gestaan.
7. En zij hebben hun partners in de andere boot
gewenkt om hen te komen helpen, en zij zijn
gekomen en hebben beide boten gevuld, tot
zinkens toe.
8. En Simon Petrus is bij het zien hiervan aan de
voeten van Jezus neergevallen, zeggend: ‘Ga weg
van mij, want ik ben een zondig mens Heer.’
9. Want verbazing heeft hem, en iedereen die bij hem
is aangegrepen over de visvangst die zij
binnengehaald hebben.
10. Net zoals Jakobus en Johannes, de zonen van
Zebedeüs, die partners geweest zijn van Simon.
11. En deze Jezus heeft tegen Simon gezegd: ‘Wees
niet bang, van nu af aan zult u een levensvanger
zijn.’ En de boten op het land brengend, alles
achterlatend, zijn zij Hem gevolgd.
12. En het is gebeurd, als Hij in een van hun steden is,
kijk uit! Een met lepra bedekte man! En toen hij
Jezus gezien heeft, heeft hij zich op zijn gezicht
geworpen en Hem dit gesmeekt: ‘Heer als U wilt,
dan bent U in staat om mij te reinigen.’
13. En Zijn hand uitstrekkend heeft Hij hem aangeraakt
sprekend: ‘Ik wil het, word rein.’ En de lepra is
gelijk bij hem verdwenen.
14. Hij heeft hem ook bevolen om hier met niemand
over te spreken maar te vertrekken: ‘Toon u aan
de priesters en breng het offer voor uw reiniging,
zoals Mozes dat heeft opgedragen, als getuigenis
aan hen.’
15. Maar het gerucht over Hem heeft zich des te meer
verspreid, en grote groepen zijn gekomen om te
luisteren en om zich van hun zwakheden te laten
genezen.
16. Maar Hij is in de woestijn geweest, teruggetrokken
en biddend.
17. En op één van die dagen is Hij aan het onderwijzen
geweest, en er zijn Farizeeën en wetgeleerden bij
geweest die uit elk dorp in Galilea en Judea en
Jeruzalem zijn gekomen, terwijl er kracht van de
Heer is geweest om hen te genezen.
18. En kijk, er komen mannen met een verlamde op
een bed die zij binnen proberen te krijgen om hem
voor Jezus neer te leggen.
19. En geen mogelijkheid ziend om hem langs de
menigte binnen te brengen, zijn zij het dak van het
huis opgegaan, en hebben hem op het bed via de
dakpannen laten zakken, in het midden, vlak voor
Jezus.
20. En hun geloof ziende heeft Hij tegen hem gezegd:
‘Mens, uw zonden werden u vergeven.’
21. En de Farizeeën en Schriftgeleerden zijn begonnen
te overleggen, sprekend: ‘Wie is dit Die
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godslastering spreekt? Wie anders kan zonden
vergeven dan alleen God?’
22. Maar Jezus heeft dit bij hen herkend, op hen
reagerend: ‘Waarom overlegt u in uw harten?
23. Wat is makkelijker, te zeggen: ‘Uw zonden zijn u
vergeven,’ of te zeggen: ‘Sta op en wandel?’
24. Maar zodat u zou weten dat de Mensenzoon
autoriteit heeft om op aarde zonden te vergeven…
(tegen de verlamde sprekend) ik zeg u, sta op!
Neem uw bed mee en ga naar uw huis.’
25. En gelijk is hij voor hun ogen opgestaan, oppakkend
waar hij op gelegen heeft, en is naar zijn huis
gegaan, God verheerlijkend.
26. En iedereen is door extase bevangen, en heeft God
verheerlijkt, en is ook met schrik vervuld,
sprekend: ‘Vandaag hebben wij buitengewone
dingen gezien.’
27. En na deze dingen is Hij vertrokken en heeft een
belastinginspecteur die Levi heet met aandacht
bekeken, zittend bij het belastingkantoor, en heeft
tegen hem gezegd: ‘Volg mij!’
28. En alles achter zich latend, is hij opgestaan en Hem
gevolgd.
29. En deze Levi heeft een groot feest voor Hem
gegeven in zijn huis. En er is een menigte van veel
belastinginspecteurs en anderen bij hen geweest
die aanliggen.
30. En de Schriftgeleerden en Farizeeën onder hen
hebben dit mopperend tegen Zijn leerlingen
gezegd: ‘Waarom eet en drinkt u met
belastinginspecteurs en zondaars?’
31. En deze Jezus heeft hen geantwoord: ‘Zij die
gezond zijn hebben geen dokter nodig, maar zij die
een ziekte hebben.
32. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen geroepen
te hebben, maar om zondaren op andere gedachten
te brengen.’
33. Bovendien hebben zij tegen Hem gezegd: ‘Waarom
vasten de leerlingen van Johannes vaak en bidden
op dezelfde manier als de Farizeeën, maar eten en
drinken die van U?’
34. Daarop heeft Hij tegen hen gezegd: ‘De zonen van
de bruidskamer zijn niet bij machte om het vasten
uit te voeren met de bruidegom die bij hen is.
35. Maar er zullen dagen komen dat deze bruidegom
wel van hen weggenomen kan zijn, dan zullen zij
vasten, juist tijdens die dagen.’
36. Daarbij heeft Hij ook een gelijkenis aan hen
verteld: ‘Echt niemand zet een nieuwe lap op een
oud kledingstuk, want dan zal zowel de nieuwe
scheuren als de oude anders werken op de nieuwe
lap.
37. En niemand doet nieuwe wijn in oude wijnzakken,
want anders zal enerzijds de nieuwe wijn de
wijnzakken doen barsten, zodat deze eruit loopt,
en anderzijds zullen ook de wijnzakken zelf
verloren gaan.
38. Maar nieuwe wijn moet in nieuwe wijnzakken
gedaan worden, en beiden worden samen bewaard.
En niemand die oude drinkt wil onmiddellijk
nieuwe, want hij zegt: ‘De oude is beter.’’
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Lukas 6
1. En het is op de tweede belangrijke Sabbat geweest
dat Hij door de graanvelden heeft gereisd, en zijn
leerlingen hebben de koppen ervan geplukt en
gegeten, ze in hun handen loswrijvend.
2. En sommige van de Farizeeën hebben tegen Hem
gezegd: ‘Waarom doet U wat niet geoorloofd is om
op de sabbatten te doen?
3. En Jezus heeft hen dit geantwoord: ‘Heeft u dan
niet gelezen wat David gedaan heeft toen hij
honger gehad heeft, met hen die bij hem zijn?
4. Dat hij het huis van God is binnengegaan, en de
toonbroden heeft genomen en opgegeten, en dit
ook aan wie bij hem zijn gegeven heeft, wat
ongeoorloofd is om te eten, behalve alleen door de
priesters?’
5. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Omdat de
Mensenzoon Heer is, ook over de Sabbat.’
6. En het is weer op een andere Sabbat geweest dat
Hij de synagoge is binnengegaan en heeft
onderwezen. En daar is een man geweest en zijn
rechterhand is verschrompeld geweest.
7. En de Schriftgeleerden en Farizeeën zijn dicht bij
Hem in de buurt gebleven, of Hij op de Sabbat zou
genezen, om een aanklacht tegen Hem in te kunnen
dienen.
8. Maar Hij heeft hun overleggingen opgemerkt en
heeft tegen de man met de verschrompelde hand
gezegd: ‘Sta op en kom naar voren in het midden
staan.’ En opgestaan heeft hij voorin gestaan.
9. Toen heeft Jezus tegen hen gezegd: ‘Ik zal u iets
vragen, is het geoorloofd om goed of kwaad te doen
op Sabbat? Een ziel te behouden of te vernietigen?’
10. En rondkijkend naar iedereen van hen, heeft Hij
tegen de man gezegd: ‘Steek uw hand uit!’ En hij
heeft dat gedaan. En zijn hand is zo gezond als de
ander genezen.
11. Maar zij zijn buiten zinnen geraakt en hebben met
elkaar overlegd wat zij met Jezus zouden doen.
12. Tijdens die dagen is Hij ook de berg opgegaan om
te bidden, en heeft Hij de nacht in gebed met God
doorgebracht.
13. En wanneer het dag is geworden, heeft Hij de
apostelen van Hem bij zich geroepen en heeft
twaalf van hen uitgekozen, en die ook apostelen
genoemd,
14. Simon, die Hij ook Petrus genoemd heeft, en zijn
broer Andreas, Jacobus en Johannes, Filippus en
Bartholomeüs,
15. Mattheüs en Thomas, de Jacobus van Alfeüs, en
Simon ‘de fanatieke’ genoemd.
16. Judas van Jacobus en Judas ‘de befaamde zoon’,
die ook de verrader geworden is.
17. En als Hij samen met hen afgedaald is, is Hij op een
vlakte gaan staan, met een menigte van Zijn
leerlingen. En een grote menigte van de bevolking
uit heel Judea en Jeruzalem, en uit het kustgebied
van Tyrus en Sidon.
18. Zij zijn gekomen om naar Hem te luisteren en van
hun ziekten genezen te worden, samen met wie
door onreine geesten lastiggevallen worden, en zij
zijn bediend.

19. En heel die menigte heeft geprobeerd om Hem aan
te raken, omdat er kracht van Hem is uitgegaan en
iedereen genezen is.
20. Toen heeft Hij Zijn ogen naar Zijn leerlingen
gericht en gezegd: ‘Gelukkig wie arm is, want aan
u behoort het koninkrijk van God.
21. Gelukkig wie nu hongert, want u zult overvloedig
gevoed worden. Gelukkig wie nu huilt, want u zult
lachen.
22. Gelukkig bent u, wanneer de mensen u zouden
haten, en als zij u zouden beperken, en verwijten
zouden maken, en uw (goede) naam als schadelijk
zouden verwerpen, vanwege de Zoon van de
mensen.
23. Wees blij op die dag en dans van geluk. Want kijk,
de beloning van u in de hemel is groot. Want net zo
hebben zij het met de profeten van hun voorvaders
gedaan.
24. Maar wee u de rijken, want u heeft dat comfort van
u.
25. Wee u die overvloed had, want u zult hongerlijden.
Wee u die nu lacht, want u zult rouwen en
jammeren.
26. Wee u wanneer alle mensen goed over u zouden
spreken, want net zo hebben zij het met de valse
profeten die hun voorvaders zijn gedaan.
27. Maar tegen u die oplet zeg ik; hou van uw vijanden,
doe goed aan wie u haten,
28. zegen wie u vervloeken en doe smeekbeden voor
wie u beschuldigen.
29. Aan wie u op de wang slaan, keer de ander toe, en
voor wie u de kleding afnemen, hou het ondergoed
niet achter.
30. Geef bovendien aan iedereen die u vraagt en vraag
niets terug van de meegenomen spullen.
31. En zoals u wilt dat de mensen voor u zouden doen,
doe dat ook op dezelfde manier voor hen.
32. Als u houdt van wie van u houden, wat voor gunst
levert u dat op? Want zelfs de zondaars houden van
wie van hen houden.
33. En als u goed zou doen aan wie u goed doen, wat
voor gunst levert u dat op? Want ook de zondaars
doen hetzelfde.
34. En als u zou lenen aan van wie u de verwachting
heeft het terug te krijgen, wat voor gunst levert u
dat op? Want zelfs deze zondaars lenen uit aan
zondaars, om hetzelfde terug te krijgen.
35. Maar hou van uw haters en wees weldoener, leen
uit, niets terugverwachtend, en de beloning voor u
zal groot zijn, dan zult u zonen van de Allerhoogste
zijn; want Hij voorziet in wat nodig is aan wie
onvriendelijk en slecht is.
36. Wees dus barmhartig, net zo barmhartig als deze
Vader van u is.
37. Maak geen onderscheid, want er zou op geen
enkele manier onderscheid gemaakt moeten
worden. Veroordeel niet, want er zou niet
veroordeeld moeten worden. Laat volledig vrij en
er zal volledige vrijheid zijn.
38. Geef, en u zal gegeven worden. Een goede
maatstaf, aangedrukt, uitgetrild en een volle
overlopende maat zullen zij in uw schoot werpen.
Want dezelfde maat waarmee u meet zal u
afgemeten worden.’
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39. Bovendien heeft Hij hen een gelijkenis verteld.
´Kan een blinde ooit een blinde begeleiden? Zullen
zij allebei niet in een kuil vallen?
40. Een leerling staat niet boven zijn leraar, maar
iedereen die volmaakt is toegerust zal als zijn
leraar zijn.
41. Waarom ook kijkt u naar het strootje in het oog van
uw broer, maar merkt u de balk in uw eigen oog
niet op?
42. Of hoe kunt u tegen uw broer zeggen: ‘Broer, sta
mij toe om het strootje uit uw oog te halen,’
terwijl u de balk in uw eigen oog niet ziet?
Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog,
dan zult u scherp genoeg zien om het strootje uit
het oog van uw broer te halen.
43. Want er is geen goede boom die slechte vruchten
draagt, of een slechte boom die goede vruchten
draagt.
44. Want elke boom wordt aan de eigen vruchten
herkend. Omdat men van een doorstruik geen
vijgen verzamelt, en druiven worden toch ook niet
van een braamstruik geoogst?
45. De goede mens brengt vanuit de goede schat in zijn
hart het goede voort en de slechte mens brengt het
slechte voort vanuit de slechte schat in zijn hart.
Waar het hart vol van is daar loopt de mond van
over.
46. En waarom noemt u mij: ‘Heer, Heer,’ en doet niet
wat ik zeg?
47. Iedereen die bij mij komt en mijn woorden begrijpt
en ze doet, ik zal u tonen waar zo iemand op lijkt,
48. op een mens die een huis bouwt, die gegraven en
(zich) verdiept heeft, en het fundament op een rots
heeft gelegd, en er is een stormvloed ontstaan en
die overstroming heeft tegen het huis aan gebeukt
en heeft dit niet omver kunnen werpen. Want het
was op de rots gefundeerd.
49. Maar wie mijn woorden begrijpt en niet zo handelt,
is als een mens die zijn huis op de aarde zonder
fundament heeft gebouwd, daar heeft de vloed
tegenaan gebeukt, en het is onmiddellijk
omvergeworpen, en dat huis is geweldig ingestort.’

Lukas 7
1. En toen Hij gestopt is met het laten horen van Zijn
boodschap aan het volk, is Hij Kafarnaüm
binnengegaan.
2. En iemand die heerschappij voert over duizend
heeft een slaaf gehad die op sterven ligt, hij heeft
deze hoog zitten.
3. En van Jezus gehoord hebbend, heeft hij oudsten
vanuit de Judeeërs naar Hem toe gestuurd om Hem
te vragen dat Hij zou komen om zijn slaaf te
redden.
4. En zij zijn bij Jezus aangekomen, Hem ernstig
smekend, sprekend: ‘Hij is het waard dat U hem dit
aan zult bieden.
5. Want hij houdt van onze samenleving en heeft de
synagoge voor ons gebouwd.’
6. Daarop is Jezus met hen meegegaan, maar als Hij
nog niet lang van huis weg is, heeft de overste over
duizend al vrienden naar Hem toe gestuurd met de
boodschap: ‘Heer, doe geen moeite, want ik ben
het niet waard dat u onder mijn dak binnenkomt.
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7. Omdat ik mijzelf het niet waard genoeg vind dat U
naar mij toe zou komen, maar spreek een woord,
dan zal mijn slaaf genezen zijn.
8. Want ik ben als gezaghebbend man aangesteld,
met soldaten ondergeschikt aan mij, als ik een
ervan zeg: ‘Ga!’ Dan gaat hij. En een ander: ‘Kom!’
Dan komt hij. En mijn slaaf: ‘Doe dit!’ Dan doet hij
dat.’
9. Jezus heeft zich verbaasd als Hij dit allemaal van
hem hoort, en zich naar de menigte kerend heeft
Hij gezegd: ‘Ik zeg u dat ik in Israël nog niet zo’n
groot geloof heb aangetroffen.’
10. En wie gestuurd waren, zijn naar het huis
teruggekeerd en hebben de slaaf gezond ontmoet.
11. De volgende dag is Hij een stad die Naïn heet
binnengegaan, en veel van Zijn leerlingen zijn met
Hem meegegaan, ook een grote menigte.
12. En als Hij bij de poort van de stad is aangekomen,
kijk nu! Er wordt een dode naar buiten gedragen,
de enige zoon van zijn moeder, en zij is weduwe
geweest. En er is een aanzienlijke menigte uit de
stad bij haar geweest.
13. En de Heer, Die haar gezien heeft, heeft
medelijden met haar gehad en tegen haar gezegd:
‘Huil niet.’
14. En dichterbij gekomen heeft Hij de lijkbaar
aangeraakt. De dragers zijn stil blijven staan. En
Hij heeft gezegd: ‘Jongeman ik zeg u, sta op!’
15. En de dode is rechtop gaan zitten en is begonnen
met spreken, en Hij heeft hem aan zijn moeder
geschonken.
16. En iedereen is door angst overmand, en zij hebben
God verheerlijkt sprekend: ‘Want de grote Profeet
is onder ons opgestaan.’ En: ‘Want God heeft Zijn
volk uitgekozen.’
17. En het bericht over Hem is in heel Judea
rondgegaan, en in die hele omgeving.
18. En de leerlingen van Johannes hebben hem al deze
dingen overgebracht.
19. En deze Johannes heeft twee van zijn leerlingen bij
zich geroepen en naar Jezus gestuurd met de
vraag: ‘Bent U het Die komt, of moeten wij iemand
anders verwachten?’
20. En de mannen zijn bij Hem gekomen en hebben
gezegd: ‘Johannes de Doper heeft ons naar U toe
gestuurd met de vraag: ‘Bent U het die komt, of
moeten wij iemand anders verwachten?’
21. Bovendien heeft Hij op datzelfde moment velen
van ziekten en kwalen en boze geesten genezen,
en vele blinden heeft Hij het zicht geschonken.
22. En deze Jezus heeft hen als antwoord gegeven:
‘Vertrek en vertel Johannes de dingen die u gezien
heeft, blinden zien weer, lammen lopen weer rond,
lepralijders worden gereinigd, doven horen, doden
worden opgewekt, armen wordt het goede nieuws
gegeven,
23. en gezegend wie niet over mij zou struikelen.’
24. En als de boodschappers van Johannes zijn
vertrokken, is Hij begonnen met de menigte toe te
spreken over Johannes: ‘Wat bent u in de woestijn
gaan bekijken? Een rietstengel die door de wind
wordt bewogen?
25. Maar wat bent u dan gaan bekijken? Een man
gekleed in extravagante kleding? Kijk, wie zich in

© Jim Sabelis

prachtige kleren en luxe begeven zijn in de
koninklijke paleizen.
26. Maar waarom bent u dan vertrokken om te kijken?
Voor een profeet? Ja, ik zeg u, veel meer zelfs dan
een profeet.
27. Dit is over wie werd opgeschreven: ‘Kijk, ik stuur
mijn boodschapper voor uw aangezicht uit, die zal
uw weg voor u uit in gereedheid brengen.’
28. Want ik zeg u, een grotere profeet onder hen die
uit vrouwen geboren zijn dan Johannes de Doper is
er niet. Maar de minste in het koninkrijk van God is
groter dan hij.
29. En heel het volk heeft dit gehoord en de
belastinginspecteurs hebben God rechtvaardig
verklaard, gedoopt geworden met de doop van
Johannes.
30. Maar de Farizeeën en de wetgeleerden hebben de
raad van God aan de kant gezet, want zelf zijn ze
niet door hem gedoopt.’
31. En de Heer heeft gezegd: ‘Waarmee zal ik de
mensen van deze generatie vergelijken. Waar
komen ze mee overeen?
32. Ze zijn als kinderen die op de markt zitten en
elkaar toeroepen en zeggen: ‘Wij hebben voor je
op de fluit gespeeld, en je hebt niet gedanst. We
zongen een treurzang voor jou, maar je hebt niet
gehuild.’
33. Want Johannes de Doper is gekomen, zonder brood
te eten of wijn te drinken, en u zegt: ‘Hij heeft een
demon.’
34. De Mensenzoon is gekomen, etend en drinkend, en
u zegt: ‘Kijk een gulzig en wijn minnend mens, de
vriend van belastinginspecteurs en zondaars.’
35. En de wijsheid wordt gerechtvaardigd door al haar
kinderen.’
36. Daarbij heeft een zekere Farizeeër Hem gevraagd
of Hij bij hem komt eten. En na het huis van de
Farizeeër binnengekomen te zijn heeft Hij
aangelegen.
37. En kijk, een vrouw uit de stad die een zondares is
geweest, is te weten gekomen dat Hij in het huis
van de Farizeeër aanligt, ze heeft een albaststenen
kruik met mirre meegenomen,
38. en heeft aan Zijn voeten achter Hem staan huilen,
ze is begonnen om Zijn voeten met haar tranen nat
te maken, en met de haren van haar hoofd heeft
zij ze weggeveegd, en ze heeft Zijn voeten gekust
en met mirre gezalfd.
39. Ook die Farizeeër die Hem uitgenodigd had heeft
dit gezien en het volgende bij zichzelf gedacht:
‘Hij zal, als Hij een profeet is, geweten hebben wie
en wat deze vrouw is die Hem aanraakt, want zij is
een zondares.’
40. En deze Jezus heeft op hem gereageerd: ‘Simon, ik
heb u iets te vertellen.’ Daarop heeft die gezegd:
‘Leraar, spreek!’
41. ‘Twee die schuld hadden bij een bepaalde
schuldeiser; daarvan was de één hem 500 daglonen
schuldig en de ander 50.
42. Daarbij hebben zij niets om hem terug te betalen
gehad. Beiden heeft hij het uit vriendelijkheid
kwijtgescholden. Zeg dan, wie van hen zal meer
van hem houden?’
43. En deze Simon heeft als antwoord gegeven: ‘Ik
denk degene die hij meer uit vriendelijkheid

kwijtgescholden heeft.’ En Hij heeft tegen hem
gezegd: ‘Juist beoordeelt.’
44. En zich naar de vrouw kerend, nog tegen Simon
sprekend: ´Kijk naar deze vrouw, ik ben naar uw
huis gekomen, u heeft geen water over mijn voeten
geschonken. Maar zij heeft met tranen mijn voeten
natgemaakt en het met de haren van haar hoofd
afgeveegd.
45. U heeft mij geen kus gegeven, maar zij is vanaf dat
zij binnengekomen is niet gestopt om mijn voeten
te blijven kussen.
46. U heeft mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij
heeft mijn voeten met mirre gezalfd.
47. Dat is de reden, ik zeg u, haar zonden, hoe veel
ook, zijn vergeven omdat zij veel liefgehad heeft.
Maar wie weinig kwijtgescholden is, heeft weinig
lief.’
48. Bovendien heeft Hij tegen haar gezegd: ‘De zonden
van u zijn kwijtgescholden.’
49. En zij die met Hem aanlagen waren de eerste die
in zichzelf spraken: ‘Wie is dit, Die ook zonden
vergeeft?’
50. Maar Hij heeft tegen de vrouw gezegd: ‘Uw geloof
redde u, ga verder in vrede.’

Lukas 8
1. En vlak hierna is het gebeurd dat Hij door elke stad
en elk dorp gereisd heeft, als heraut optredend, en
het goede nieuws van het koninkrijk van God
brengend, met de twaalf bij Hem.
2. Ook bepaalde vrouwen die van boze geesten en
zwakten genezen zijn, Maria die ‘de Toren’
genoemd wordt, van wie zeven demonen uitgegaan
waren,
3. en Johanna, de vrouw van Chuzas, de voogd van
Herodes, en Suzanna, en vele anderen, zij hebben
Hem met hun eigen bezittingen gediend.
4. Als zich nu een grote menigte heeft verzameld,
vanuit elke stad naar Hem toe gekomen, heeft Hij
met een gelijkenis tegen hen gezegd:
5. ‘De zaaier is eropuit gegaan om het zaad van hem
te zaaien, en tijdens dit zaaien van hem is het ene
langs de weg gevallen en is vertrapt, en de vogels
in de lucht hebben het opgepikt.
6. En het andere is op de rots gevallen, en na
ontkiemd te zijn is het door het ontbreken van
vocht verdord.
7. Er is ook een deel tussen de dorens gevallen, en
met de dorens opgroeiend is het verstikt.
8. De rest viel op de goede aarde en heeft al
opgroeiend honderdvoudig vrucht voortgebracht.’
Dit sprekend heeft Hij geroepen: ‘Wie oren heeft
om te luisteren, luister!’
9. En de leerlingen hebben navraag bij Hem gedaan,
sprekend: ‘Wat zou deze gelijkenis te betekenen
hebben?’
10. En Hij heeft gezegd: ‘Het werd aan u gegeven om
de geheimen van het koninkrijk van God te kennen.
Maar de overigen met gelijkenissen, zodat zij
ziende niet in zouden zien, en luisterend niet
zouden begrijpen.
11. Dit betekent de gelijkenis. Het zaad is het woord
van God,
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12. daarbij zijn degenen langs de weg, zij die luisteren
tot de duivel komt en het woord uit hun hart
wegneemt, zo kunnen zij niet gered worden door
te geloven.
13. En het deel op de rots zijn degenen die, als zij
geluisterd hebben, met vreugde het woord
opnemen maar geen wortel hebben, die een
tijdlang geloven, maar in een tijd van beproeving
afhaken.
14. Dat wat tussen de dorens gevallen is gaat over
degenen die geluisterd hebben en (gebukt) onder
zorgen en rijkdom en pleziertjes hun verstikkende
leven vervolgen, en niet tot rijpheid komen.
15. Dan nog de goede aarde, dat zijn degenen die met
een goed hart en goede aard vasthoudend naar het
woord
geluisterd
hebben,
en
vanuit
standvastigheid vrucht dragen.
16. Niemand steekt toch een afgedekte olielamp onder
een emmer aan, of zet die onder de bank? Maar
deze wordt op de standaard geplaatst, zodat zij die
binnenkomen het licht zouden zien.
17. Want er is geen geheim dat niet bekend gemaakt
zal worden. Of niets verborgen dat niet begrepen
zal worden en herkenbaar verschenen zou zijn.
18. Ervaar dus hoe u luistert, want wie heeft, hemzelf
zal gegeven worden, en wie niet heeft, ook wat hij
denkt te hebben zal van hem afgenomen worden.’
19. Ook de moeder en broers van Hem zijn gekomen,
en het is hen niet gelukt om naar Hem toe te
komen, vanwege de menigte.
20. En er is tegen Hem gezegd: ‘Uw moeder en broers
staan buiten en willen U zien.’
21. Maar Hij heeft hen als antwoord gegeven: ‘Dit zijn
mijn moeder en mijn broers, wie naar het woord
van God luistert en dat zelf doet.’
22. En op een van die dagen is Hij met Zijn leerlingen
een boot ingegaan, en heeft tegen hen gezegd:
‘Laten wij naar de andere kant van het meer
oversteken.’
23. En als zij zeilend de zee op gaan, is Hij al in slaap
gevallen. Toen is er een stormachtige wind over het
meer opgekomen, en zij hebben water gemaakt en
zijn in gevaar geweest.
24. Naar Hem toe gekomen, hebben zij Hem wakker
gemaakt roepend: ‘Meester, Meester, we vergaan!’
En Hij is wakker geworden, heeft de wind bestraft
en het kolken van het water, en het is gestopt, en
het is stil geworden.
25. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Waar is uw geloof?’
En zij hebben zich bang verwonderd, onder elkaar
sprekend: ‘Wie is dit toch, dat Hij zelfs de wind en
het water gebiedt, en zij gehoorzamen Hem?’
26. En zij zijn verder gezeild naar het land van de
Gadarenen, dat is tegenover Galilea.
27. Toen Hij uit de boot aan land is gegaan, heeft Hij
een bepaalde man uit de stad ontmoet die al lange
tijd door demonen werd beheerst, en hij heeft
geen kleren gedragen of in een huis gewoond, maar
te midden van de graven.
28. Wanneer hij Jezus gezien heeft, heeft hij het
uitgeschreeuwd, is voor Hem neergevallen en heeft
met luide stem gezegd: ‘Is er wat tussen U en mij
Jezus, Zoon van God, van de Allerhoogste? Ik smeek
U mij niet te pijnigen.’
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29. Dit omdat Hij de onreine geest heeft geboden om
uit de man te vertrekken. Want deze had hem
langdurig met geweld gegrepen, waardoor hij
vastgebonden aan kettingen en boeien is geweest.
En de boeien losgebroken hebbend is hij door de
demonen de wildernis in gedreven.
30. En Jezus heeft hem dit gevraagd: ‘Wat is uw naam?’
En hij heeft: ‘Legioen,’ gezegd, want vele
demonen zijn in hem gevaren.
31. En zij hebben gesmeekt dat Hij hen niet in de
afgrond zou sturen.
32. Daar is ook een kudde met veel zwijnen op de berg
aan het grazen geweest, en zij hebben Hem
gesmeekt of Hij hen toe zou laten daarin te gaan,
en Hij heeft het toegestaan.
33. Toen zijn de demonen uit de man gekomen en de
zwijnen in gegaan, en de kudde is van de afgrond
naar beneden in het meer gevallen, en ze zijn
verdronken.
34. Ook de herders hebben dit zien gebeuren en zijn
gevlucht en vertrokken om het in de stad en aan de
boeren te vertellen.
35. En die zijn gekomen om te zien wat er gebeurd was
en zijn bij Jezus aangekomen, en ze hebben de
man uit wie de demonen vertrokken waren aan de
voeten van Jezus zien zitten, gekleed en goed bij
zijn verstand, en zij zijn bang geweest.
36. En wie het gezien hebben, hebben hen ook verteld
hoe de door demonen bezetene is gered.
37. Daarop heeft de hele menigte uit de buurt van de
Gadarenen Hem gevraagd om bij hen weg te gaan,
want zij zijn door grote angst bevangen geweest,
en Hij is de boot in gegaan en teruggekeerd.
38. En de man bij wie de demonen waren uitgedreven
heeft Hem gesmeekt om bij Hem te blijven. Maar
Jezus heeft hem weggestuurd sprekend:
39. ‘Ga terug naar uw huis en vertel wat deze God voor
u gedaan heeft.’ En hij is vertrokken om door de
hele stad te verkondigen welke grote dingen Jezus
voor hem gedaan heeft.
40. En bij terugkomst van Jezus heeft de menigte Hem
verwelkomd, want iedereen kijkt naar Hem uit.
41. En kijk, er is een man die Jaïrus heet naar Hem toe
gekomen. En hij is het hoofd van de synagoge
geweest.
42. En aan de voeten van Jezus neervallend, heeft hij
Hem gesmeekt om mee te komen naar zijn huis.
Want zijn enigste kind en dochter van ongeveer
twaalf jaar lag op sterven.
43. En als Hij op weg is gegaan, heeft de menigte tegen
Hem aan geduwd. En een vrouw, die al twaalf jaar
aan bloedverlies lijdt, en haar hele vermogen aan
dokters gespendeerd heeft, die door niemand
genezen kon worden,
44. zij is van achter naar voren gedrongen en heeft de
zoom van Zijn kleding aangeraakt. En het vloeien
van haar bloed is direct gestopt.
45. Daarop heeft Jezus gezegd: ‘Wie heeft mij
aangeraakt?’ Als iedereen dat ontkent zeggen
Petrus en wie bij hem zijn: ‘Meester, de menigte
dringt zich aan U op en wordt samengeperst, en U
zegt: ‘Wie raakt mij aan?’
46. Maar Jezus heeft gezegd: ‘Iemand heeft mij
aangeraakt, want ik weet dat er kracht van mij is
uitgegaan.’
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47. En de vrouw die gezien heeft dat zij niet verborgen
kan blijven is bevend voor Hem neergeknield,
tegenover heel het volk uitleggend waarom zij Hem
aangeraakt heeft, en hoe zij gelijk is genezen.
48. En Hij heeft tegen haar gezegd: ‘Wees getroost
dochter, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.’
49. Terwijl Hij nog spreekt, komt iemand bij de
bestuurder van de synagoge vandaan en zegt: ‘Val
de Leraar niet langer lastig, uw dochter is
overleden.’
50. Maar als Jezus dit hoort antwoordt Hij hem dit:
‘Wees niet bang, geloof alleen en zij zal gered
worden.’
51. En bij het huis aangekomen heeft Hij niemand
toegestaan om naar binnen te gaan, behalve Petrus
en Jakobus en Johannes, met de vader van het kind
en de moeder.
52. En iedereen is aan het huilen geweest en heeft zich
op de borst geslagen om haar. Maar Hij heeft
gezegd: ‘Stop met huilen, ze is niet gestorven,
maar slaapt.’
53. En zij hebben Hem uitgelachen, wetend dat zij
gestorven is.
54. Maar Hij heeft iedereen naar buiten gestuurd en
haar hand vastgepakt, dit uitroepend: ‘Kind sta
op!’
55. En haar geest is teruggekeerd en zij is gelijk
opgestaan. En Hij heeft opgedragen om haar te
eten te geven.
56. Ook haar ouders hebben verbaasd gestaan. Maar Hij
heeft hen opgedragen om aan niemand te vertellen
wat er gebeurd was.

Lukas 9
1. Daarna heeft Hij Zijn twaalf leerlingen bij elkaar
geroepen en heeft hen de macht en vrije
beschikking gegeven over alle demonen, en om de
zwakken te bedienen.
2. Hij heeft hen ook uitgestuurd om het koninkrijk van
God bekend te maken, en wie ziek is gezond te
maken.
3. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Neem niets mee
voor onderweg, geen staf, geen portemonnee,
geen brood, geen geld, heb ook geen
reservekleding bij u.
4. En welk huis u ook binnengaat, blijf daar, en
gebruik dat als vertrekpunt.
5. En voor zover iemand u niet zou ontvangen, vertrek
uit die stad en schud het stof van uw voeten, als
getuigenis aan hen.’
6. En eropuit trekkend zijn zij op reis naar de dorpen
gegaan, het goede nieuws brengend en overal
bedienend.
7. De drievorst Herodes heeft ook van alle dingen die
door Hem gedaan zijn gehoord. En hij is in
verwarring gebracht door de uitspraak van
sommigen dat Johannes uit de dood was opgestaan.
8. Bovendien hebben anderen gezegd dat Elia
verschenen is, weer anderen dat één van de oude
profeten is opgestaan.
9. Dus heeft deze Herodes gezegd: ‘Johannes heb ik
onthoofd, maar wie is dit van wie ik deze dingen
hoor?’ En hij heeft verlangd om Hem te zien te
krijgen.

10. De apostelen zijn teruggekeerd en hebben gezegd
wat zij gedaan hebben. En hen meenemend, is Hij
zelf naar een verlaten plaats bij de stad die
Bethsaïda genoemd wordt gegaan.
11. Maar de menigte die erachter gekomen is, is Hem
gevolgd. En Hij heeft hen welkom geheten en met
hen over het koninkrijk van God gesproken, en zij
die bediend moesten worden heeft Hij genezen.
12. Maar de dag is op haar einde gelopen, en de twaalf
zijn naar Hem toe gekomen en hebben tegen Hem
gezegd: ‘Laat de menigte vertrekken, zodat zij
naar de dorpen en de boerderijen in de omtrek
gaan om te logeren en eten voor zichzelf te
vinden.’
13. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Geven jullie hen te
eten.’ Maar zij hebben gezegd: ‘Wij hebben niet
meer dan vijf broden en twee vissen, tenzij wij
vertrekken en eten voor al deze mensen kunnen
kopen.’
14. Want er waren daar ongeveer vijfduizend mannen.
Maar Hij heeft tegen Zijn leerlingen gezegd: ‘Laat
ze in groepen van vijftig gaan zitten.’
15. En dat hebben zij gedaan, zij zorgden ervoor dat
iedereen is gaan zitten.
16. En de vijf broden en twee vissen opnemend, naar
de hemel opgekeken hebbend, heeft Hij dit
gezegend, en het gebroken en aan de leerlingen
gegeven om het aan de menigte voor te zetten.
17. Toen hebben zij gegeten en is iedereen verzadigd
geraakt, en wat overgebleven is aan brokstukken is
twaalf manden.
18. Daar is het ook geweest dat Hij alleen in gebed is,
met de leerlingen bij zich. En Hij heeft hen dit
gevraagd: ‘Wie zegt de menigte dat ik ben?’
19. En zij hebben dit geantwoord: ‘Johannes de Doper,
of anderen Elia, weer anderen dat een bepaalde
profeet van vroeger uit de doden is opgestaan.’
20. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Maar u, wie zegt u
dat ik ben?’ En deze Petrus heeft dit geantwoord:
‘De Christus van God.’
21. Maar Hij heeft hem verboden om dat aan iemand
te vertellen,
22. sprekend: ‘Omdat het nodig is dat de Mensenzoon
veel lijden moet ondergaan, en door de oudsten en
hoofdpriesters en Schriftgeleerden verworpen en
gedood moet worden, en de derde dag opgestaan
zal zijn.’
23. En tegen iedereen heeft Hij gezegd: ‘Als iemand
achter mij aan gegaan wil zijn, die laat zijn eigen
belang varen en neemt dagelijks zijn eigen kruis op
en volgt mij.
24. Want wie verlangt zijn ziel gered te hebben, zal
haar verliezen. Maar wie zijn ziel verloren zou
hebben vanwege mij, die zal haar ongeschonden
bewaren.
25. Want wat levert het een mens op als hij deze hele
kosmos gewonnen heeft, maar zichzelf verloren
heeft of schade berokkend heeft?
26. Want wie zich geschaamd zou hebben voor mij en
mijn woorden, voor zo iemand zal de Mensenzoon
zich schamen wanneer hij in Zijn glorie en die van
de Vader en van de heilige engelen aan zou komen.
27. Maar ik vraag u met nadruk; heeft iemand hier
gestaan, die de dood niet zal ervaren, totdat het
koninkrijk van God te zien zou zijn?’
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28. En na deze uitspraken is het ongeveer acht dagen
later gebeurd dat Hij deze Petrus en Johannes en
Jakobus met zich mee heeft genomen, Hij is de
berg opgeklommen om te bidden.
29. En door Zijn bidden is het gebeurd, dat het uiterlijk
van Zijn gezicht verandert, ook Zijn kleren,
schitterend wit.
30. En kijk, twee mannen hebben met Hem gesproken,
het zijn Mozes en Elia geweest,
31. die in heerlijkheid te zien zijn en met hem
gesproken hebben over Zijn vertrek uit dit leven,
wat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.
32. Daarbij zijn Petrus en de zijnen door slaap
overmand geraakt. Maar ze hebben zich wakker
gehouden en de heerlijkheid van Hem gezien, met
de twee mannen die bij Hem stonden.
33. En het is gebeurd, als die bij Hem weg gaan, dat
Petrus tegen Jezus gezegd heeft: ‘Meester, het is
goed dat wij hier zijn. Laat ons dus drie tenten
opzetten, een voor U, en Mozes een, en een voor
Elia,’ hij wist niet wat te zeggen.
34. En terwijl hij dit zegt is er een wolk ontstaan die
hen overschaduwd heeft en zij die de wolk
binnengegaan zijn, zijn bang geworden.
35. En een stem heeft uit de wolk geklonken, sprekend:
‘Dit is Die Zoon van mij Die geliefd is, luister naar
Hem!’
36. En met het klinken van de stem, is Jezus alleen
aanwezig geweest, en zij hebben gezwegen en er
met niemand over gesproken in die dagen, niets
van wat zij gezien hadden.

48. en tegen hen gezegd: ‘Wie dit kind ook maar in
mijn naam opneemt, neemt mij op. En wie mij
opneemt, neemt Hem Die mij gestuurd heeft op.
Want wie de minste van ieder van u is, die zal de
grootste zijn.’
49. En Johannes heeft dit geantwoord: ‘Meester, wij
hebben iemand in Uw Naam demonen uit zien
werpen. En wij hebben het hem belet, want hij
volgt ons niet.’
50. Maar Jezus heeft tegen hen gezegd: ‘Hou dat niet
tegen, want wie niet tegen ons is, is voor ons.’

37. En de volgende dag, als zij de berg afdalen, is Hem
een grote menigte tegemoetgekomen.
38. En kijk, een man uit de menigte heeft hard
geroepen en zegt: ‘Leraar, ik vraag U om naar mijn
zoon te kijken, want hij is mijn enigste kind,
39. en kijk, een geest bevangt hem, en schreeuwt het
plotseling uit en doet hem schuimbekken, dan
verdwijnt hij weer, hem met pijn verwondend.
40. En ik heb de leerlingen gesmeekt om hem uit te
drijven, en zij hebben dat niet gekund.’
41. En Jezus heeft dit geantwoord: ‘O ongelovig
geslacht met al uw gedraai, hoe lang zal ik nog bij
u zijn, en met u opgescheept zitten? Breng uw zoon
hier.’
42. En juist als Hij aankomt, is de demon in hem
uitgebroken en heeft hem doen stuiptrekken. Maar
Jezus heeft het de onreine geest betaald gezet,
heeft het kind genezen en hem met zijn vader
herenigd.
43. En iedereen heeft verbaasd gestaan over de
grootsheid van God en verwondert zich over de
dingen die Jezus gedaan heeft, tegen Zijn
leerlingen sprekend:
44. ‘Knoop deze uitspraken in uw oren, want de
Mensenzoon staat op het punt om in handen van de
mensen uitgeleverd te worden.’
45. Maar zij hebben deze woorden niet begrepen, want
het was versluierd voor hen, zodat ze het niet
doorhadden. En zij zijn te bang geweest om door
te vragen over deze uitspraak.
46. Er is wel een discussie onder hen opgekomen, wie
er groter onder hen zal zijn.
47. En Jezus heeft de overleggingen van hun hart
doorgehad, heeft een kind bij de hand genomen en
het naast zich geplaatst,

57. En onderweg heeft iemand tegen Hem gezegd: ‘Ik
zal U volgen, waar U ook heengaat Heer.’
58. En Jezus heeft tegen hem gezegd: ‘De vossen
hebben holen, en de vogels in de lucht nesten,
maar de Mensenzoon heeft niets waar Hij Zijn
hoofd neer kan leggen.’
59. En tegen een ander heeft Hij gezegd: ‘Volg mij.’
Maar die heeft gezegd: ‘Heer, sta mij toe om eerst
mijn vader te begraven.’
60. Maar Jezus heeft hem gezegd: ‘Laat het begraven
van de doden over aan wie zelf dood zijn. Maar gaat
u uit en verkondig het koninkrijk van God.’
61. En iemand anders heeft gezegd: ‘Ik zal U volgen
Heer, maar sta mij toe om eerst afscheid te nemen
van wie in mijn huis zijn.’
62. Maar Jezus heeft tegen hem gezegd: ‘Niemand die
zijn hand aan de ploeg slaat en terugkijkt is goed
genoeg voor het koninkrijk van God.’
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51. Ook is het gebeurd, als de dagen van Zijn opname
zijn aangebroken, dat Hij Zijn blik op Jeruzalem
heeft gericht,
52. en boodschappers voor zich uit heeft gestuurd. En
onderweg zijn zij een Samaritaans dorp ingegaan,
om zijn komst voor te bereiden.
53. Maar zij hebben Hem geen gastvrijheid verleend,
omdat Zijn blik gericht op het reizen naar
Jeruzalem is geweest.
54. En dit opgemerkt hebbend, hebben Zijn leerlingen
Jakobus en Johannes gezegd: ‘Heer, wilt U dat wij
zeggen dat er vuur uit de hemel afdaalt om hen te
vernietigen, zoals Elia ook gedaan heeft?’
55. Maar zich omkerend, heeft Hij hen lik op stuk
gegeven en gezegd: ‘U weet niet in wat voor geest
u bent.
56. Want de Mensenzoon is niet gekomen om zielen te
vernietigen, maar om te redden.’ En zij zijn naar
een ander dorp gegaan.

Lukas 10
1. En na deze dingen heeft de Heer ook anderen in het
middelpunt geplaatst, zeventig, en heeft hen twee
aan twee voor zich uit naar elke stad en plaats
gestuurd waar Hij op het punt stond om aan te
komen.
2. Nu heeft Hij tegen hen gezegd: ‘De oogst is
werkelijk groot, maar de arbeiders zijn met weinig,
vraag de Heer van de oogst dus hoe wij arbeiders
in Zijn oogst kunnen uitsturen.
3. Vertrek, ik stuur u als schapen tussen de wolven,
4. draag geen portemonnee of rugzak of sandalen. En
ontvang onderweg niemand met open armen.
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5. Bovendien, welk huis u ook binnen zou gaan, zeg
eerst: ‘Vrede voor dit huis.’
6. En als die zoon van vrede daar dan ook
daadwerkelijk is, dan zal uw vrede op hem rusten,
maar als dat niet zo is, zal deze naar u terugkeren.
7. En blijf in datzelfde huis, samen met hen etend en
drinkend, want het loon voor de arbeider is
passend. Trek niet van huis naar huis,
8. en in welke stad u ook zou aankomen, en zij zouden
u opnemen, eet wat u wordt voorgezet,
9. en genees de zieken daarbinnen, en zeg tegen hen:
‘Het Koninkrijk van God kwam dichter naar u toe.’
10. Maar stel dat er een stad is waar u binnen zou gaan,
en zij zouden u niet opnemen, spreek dan,
uitgaande in haar straten:
11. ‘Zelfs uw stof uit deze stad dat aan ons kleeft
schudden wij naar u toe af, weet ook dit, dat het
koninkrijk van God dichter naar u toe kwam!’
12. Bovendien zeg ik u dat het voor Sodom op die dag
dragelijker zal zijn dan voor die stad.
13. Wee u, Chorazin (rokende oven)! Wee u, Bethsaïda
(huis van jagers)! Want als de krachten die in u tot
stand gekomen zijn in Tyrus en Sidon plaats zouden
vinden, dan zouden zij een tijd geleden al in zak
en as gezeten en zich bekeerd hebben.
14. Toch zal het voor Tyrus en Sidon draaglijker zijn in
het oordeel dan voor u.
15. En u, Kafarnaüm (rustig dorp) dat tot de hemel
verheven is, in het dodenrijk zult u moeten
afdalen!
16. Wie naar u luistert, luistert naar mij, en wie u
afwijst, wijst mij af. Bovendien wijst wie mij
afwijst, Hem Die mij uitgezonden heeft af.’
17. En die zeventig zijn met blijdschap teruggekeerd,
sprekend: ‘Heer, ook de demonen onderwerpen
zich aan ons in Uw Naam.’
18. Bovendien heeft Hij gezegd: ‘Ik heb de Satan
gezien die als de bliksem uit de hemel is
neergestort.
19. Kijk ik heb u de vrije beschikking gegeven om op
zijn slangen en schorpioenen te treden, en op heel
de macht van de vijand, en niemand zal u op welke
wijze dan ook kwaad kunnen doen.
20. Maar verheug u er niet over dat de geesten zich aan
u onderwerpen, maar verheug u liever dat uw
namen in de hemelen zijn opgeschreven.’
21. Op datzelfde moment heeft deze Jezus zich in de
geest verheugd en gezegd: ‘Ik ben het volledig met
U eens Vader, Heer van hemel en aarde, want U
heeft dit voor wijzen en intelligenten verborgen
gehouden en het onthuld aan onmondigen. Ja
Vader, want dat is wat U tevredenstelt.
22. Alles is mij door de Vader in handen gegeven, en
niemand weet wie de Zoon is, behalve de Vader,
en wie de Vader is, behalve de Zoon, tenzij de Zoon
dat zou willen onthullen.’
23. En zich alleen tot de leerlingen richtend heeft Hij
gezegd: ‘Gelukkig de ogen die zien wat u ziet.
24. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen
verlangd hebben te zien wat u ziet, en het niet
gezien hebben, en te horen wat u hoort, en het niet
gehoord hebben.’

26. En Hij heeft tegen hem gezegd: ‘Wat was in de wet
opgeschreven? Welke kennis is ingeprent?’
27. En hij heeft dit geantwoord: ‘U zult de Heer, de
God van u liefhebben, vanuit heel uw hart en vanuit
heel uw ziel en vanuit al uw kracht en met heel uw
denkvermogen, en uw naaste als uzelf.’
28. En Hij heeft tegen hem gezegd: ‘U hebt juist
geantwoord, doe dit en u zult leven.’
29. Maar hij wil zichzelf rechtvaardigen en heeft tegen
Jezus gezegd: ‘En wie is mijn naaste?’
30. En dit aanwendend heeft Jezus gereageerd: ‘Een
bepaalde man is van Jeruzalem naar Jericho
gegaan, en rovers hebben hem overvallen, ze
hebben hem zowel de kleren uitgetrokken als
verwond en zijn vertrokken, hem halfdood
achterlatend.
31. En bij toeval is een zekere priester langs diezelfde
weg gegaan, hij heeft hem gezien en is aan de
overkant voorbijgegaan.
32. Op dezelfde manier is ook een Leviet ter plaatse
verschenen, is gekomen en is, gekeken hebbend,
aan de overkant voorbijgegaan.
33. Ook een zekere Samaritaan is op zijn reis langs hem
getrokken, en hem ziende is hij van binnen
bewogen geraakt.
34. En dichterbij gekomen heeft hij zijn wonden
verbonden, er olie en wijn over gegoten, en hem
op zijn eigen lastdier geplaatst hebbend, heeft hij
hem naar een herberg gebracht en voor hem
gezorgd.
35. En ’s morgens, bij het weggaan, heeft hij twee
daglonen aan de herbergier gegeven en tegen hem
gezegd: ‘Zorg voor hem, en als u meer uit zou
moeten geven, ik zal u dat op mijn terugreis
terugbetalen.’
36. Dus wie van deze drie denkt u dat als naaste van
deze door rovers overvallen man verschenen is?’
37. En hij heeft gezegd: ‘Degene die zich vriendelijk
over hem ontfermd heeft.’ Dus heeft Jezus tegen
hem gezegd: ‘Ga, en doet u net zo.’

25. En kijk, een bepaalde wetgeleerde is opgestaan om
Hem uit te proberen, die heeft gezegd: ‘Leraar,
wat moet gedaan worden om het eeuwig leven
beërft te hebben?’

1. En het is gebeurd dat Hij ergens in gebed is. Nadat
Hij gestopt is, heeft een bepaalde leerling van Hem
tegen Hem gezegd: ‘Heer, leer ons te bidden, net

38. En het is tijdens hun reis gebeurd dat hij een
bepaald dorp is binnengegaan. En een zekere
vrouw die Martha heet heeft Hem in haar huis
ontvangen.
39. En zij heeft een zus die Maria heet gehad, ook zij
is aan de voeten van Jezus gaan zitten om naar Zijn
woord te luisteren.
40. Maar Martha is afgeleid geweest door het vele
bedienen, en zich dominant opstellend heeft ze
gezegd: ‘Heer, gaat het U niet aan het hart dat
mijn zus mij in de steek heeft gelaten bij het
bedienen? Zeg haar dus dat ze mij zou moeten
helpen!’
41. En als reactie heeft Jezus tegen haar gezegd:
‘Martha, Martha, je bent tweeslachtig en ongerust
over veel,
42. maar één iets is noodzakelijk en Maria heeft voor
het goede deel dat niet van haar zal worden
afgenomen gekozen.’

Lukas 11
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zoals Johannes het zijn leerlingen ook geleerd
heeft.’
2. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Wanneer u zou
bidden, zeg; Onze Vader Die in de hemelen is,
heilig Uw Naam, kom met Uw koninkrijk, doe wat
U wil, zoals in de hemel, ook op de aarde.
3. Geef ons het bovenstoffelijke brood, elke dag.
4. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven
iedereen die ons schuldig is, zodat wij niet in
beproeving zouden komen, red ons eerder van het
kwade.’
5. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Wie van u zal een
vriend hebben, en deze gaat op middernacht naar
hem toe, en zegt tegen hem: ‘Vriend, leen mij drie
broden,
6. want een vriend die op reis is, is bij mij
aangekomen en ik heb niets dat ik hem voor kan
zetten.’
7. En degene die binnen is zou als antwoord kunnen
geven: ‘Verschaf mij geen werk, want mijn
kinderen liggen met mij in bed, ik kan niet opstaan
om het u te geven!’
8. Ik zeg u, ook al zou hij niet op willen staan om het
hem te geven, omdat hij een vriend van hem is,
omdat hij zo aandringt, staat hij toch op en zal hij
het hem gegeven hebben, zoveel als hij nodig
heeft.
9. Dus ik zeg u, vraag, en u zal gegeven worden. Zoek,
en u zult vinden. Klop, en u zult weer opengedaan
worden.
10. Want iedereen die vraagt ontvangt en wie zoekt
vindt, en wie klopt wordt weer opengedaan.
11. Er is toch geen vader onder u wiens zoon om brood
zal vragen die een steen gegeven zal hebben? Of
een vis, hij zal hem in plaats van een vis toch geen
slang geven?
12. Of ook als hij een ei zou vragen, hij zal hem toch
geen schorpioen gegeven hebben?
13. Als u dus slecht, onderaan beginnend, goede gaven
geeft aan uw kinderen, hoeveel temeer Die Vader
Die de Heilige Geest uit de hemel zal geven aan wie
het Hem bidden?’
14. Hij is ook een demon aan het wegsturen geweest,
en deze is stom geweest. Toen is het gebeurd dat
de demon is vertrokken, (en) de stomme heeft
gesproken. En de menigte heeft dit bewonderd.
15. Maar sommige van hen hebben gezegd: ‘Hij stuurt
de demonen weg door Baäl-zebub (heer
steekvlieg), de leider van de demonen.’
16. En anderen proberen om een teken uit de hemel bij
Hem uit te lokken.
17. Maar Hij kende hun gedachten en heeft hen
gezegd: ‘Elk koninkrijk waarin onderling splitsing
ontstaan is vergaat. En conflicterende huishoudens
storten in.
18. Als de Satan bovendien ook in zichzelf verdeeld is,
hoe zal zijn koninkrijk dan standhouden? Want u
zegt dat ik door ‘heer steekvlieg’ de demonen
wegstuur.
19. Maar als ik door ‘heer steekvlieg’ de demonen
wegstuur, door wie werpen die zonen van u dan uit?
Daarom zullen zij uw rechters zijn.
20. Maar als ik de demonen door de vinger van God
wegstuur, dan is het koninkrijk van God naar u toe
gekomen.
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21. Als de sterke zwaar bewapend zijn hof zou
bewaken, dan zijn zijn bezittingen in veiligheid.
22. Maar als wie sterker dan hij is gekomen is en hem
zou overwinnen, dan neemt hij hem de bewapening
waarop hij vertrouwd had af, en deelt zijn wapens
uit.
23. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met
mij samenbrengt, drijft uiteen.
24. Als de onreine geest uit zijn mens getrokken zou
zijn, reist hij door plaatsen zonder water, op zoek
naar een rustplaats. En zegt, als hij die niet zou
vinden: ‘Ik zal naar het huis van waaruit ik
vertrokken ben terugkeren.’
25. Bij terugkomst treft hij het dan geveegd en
opgeruimd aan.
26. Daarop gaat hij, en neemt zeven andere geesten,
slechter dan hemzelf, met zich mee. En zij zijn
weer binnengegaan en wonen daar. En het laatste
is voor deze man zelf erger dan het eerste.’
27. En met dat Hij deze dingen gezegd heeft, is het
gebeurd dat
een
bepaalde
vrouw
met
stemverheffing vanuit de menigte naar Hem
geroepen heeft: ‘Gezegend de buik die U gedragen
heeft, en de borsten die U gevoed hebben!’
28. Maar Hij heeft gezegd: ‘Inderdaad, dus zijn zij die
het woord van God horen en bewaken gelukkig.’
29. En als de menigte dik samenpakt, heeft Hij gezegd:
‘Deze generatie is slecht, naarstig zoekend naar
een wonderteken, maar het zal geen wonderteken
gegeven worden, behalve het teken van de profeet
Jona.
30. Want net zoals Jona een teken voor de inwoners
van Nineve geworden is, zo zal de Mensenzoon dat
ook zijn voor deze generatie.
31. De koningin van het Zuiden zal, tijdens het
tribunaal, met de mensen uit deze generatie
worden opgewekt en hen veroordelen. Want zij is
van het uiteinde van de aarde gekomen om de
wijsheid van Salomo te horen, en kijk, hier is meer
dan Salomo.
32. De mannen uit Nineve zullen, tijdens het tribunaal,
met deze generatie opstaan, en haar veroordelen.
Want zij zijn anders gaan denken op de prediking
van Jona, en kijk, meer dan Jona is hier.
33. Bovendien steekt niemand een kaars op een
verborgen plek aan, of onder een baal koren, maar
op een kandelaar, zodat wie binnenkomt het licht
zou zien.
34. De lamp van het lichaam is het oog. Als uw oog dus
doelgericht is, dan is heel uw lichaam ook stralend
licht, maar als het blind is, is ook uw lichaam
donker.
35. Focus uw aandacht dus, zodat het licht in u niet
verduisterd is.
36. Als uw hele lichaam dus stralend licht is, en geen
enkel deel verduisterd, dan zal alles helder licht
zijn, zoals de lamp u met haar straling verlicht.’
37. En met dit gesproken te hebben, heeft een
bepaalde Farizeeër Hem gevraagd om bij hem te
komen dineren, en binnengekomen is Hij gaan
aanliggen.
38. Maar die Farizeeër is verbaasd geweest dat Hij niet
eerst zijn handen voor het diner heeft gewassen.
39. En de Heer heeft tegen hem gezegd: ‘Nu reinigt u
Farizeeërs de buitenkant van de beker en van het
bord wel, maar uw binnenkant is vervuld met roof
en slechtheid.
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40. Hartelozen! Heeft Hij Die de buitenkant gemaakt
heeft niet ook de binnenkant gemaakt?
41. Geef dus ontferming van binnenuit en zie dan dat
alle zaken rein voor u zijn.
42. Maar O wee u Farizeeën! Omdat u tienden geeft
van de mint, het ruitkruid en elke plant en
voorbijgaat aan het oordeel en de liefde van God.
U moet deze dingen doen en het andere niet aan
de kant zetten.
43. O wee u Farizeeën, omdat u van de eerste rang in
de synagogen houdt, en de begroetingen op de
markten.
44. O wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën,
huichelaars, want u bent als de onzichtbare
graven, de mensen die er overheen wandelen
hebben het niet door.’
45. En een van de wetgeleerden zegt tegen Hem:
‘Leraar, met deze dingen beschuldigt U ons ook.’
46. En Hij heeft gezegd: ‘Ook voor u O wee
wetgeleerden! Want u belast de mensen met
moeilijk te dragen lasten, en zelf raakt u geen
enkele last met een vinger aan.
47. O wee u, omdat u de graven van de profeten
herbouwd, die de voorvaders van u hebben gedood!
48. Dus getuigt u ervan, en stemt u ermee in, met wat
uw voorvaders gedaan hebben. Want zij hebben ze
inderdaad gedood, maar u hersteld hun graven.
49. Want daarom heeft Gods wijsheid ook gesproken:
‘Ik zal profeten en apostelen naar hen toe sturen,
en van hen zullen zij er doden en buitensluiten.
50. Zodat het bloed van alle profeten dat vanaf de
grondlegging van de wereld vergoten is opgeëist
zou worden van deze generatie.’
51. Vanaf het bloed van Abel tot het bloed van
Zacharia die tussen het altaar en zijn huis is
omgebracht. Beslist zeg ik u, het zal opgeëist
worden van deze generatie.
52. O wee u Schriftgeleerden! Omdat u de sleutel van
kennis heeft gepakt, zelf niet binnen bent gegaan,
en wie wel is binnengegaan heeft tegengehouden.’
53. En terwijl Hij deze dingen tegen hen gezegd heeft,
zijn de Schriftgeleerden en Farizeeën vreselijk
kwaad geworden, en zij hebben Hem overstelpt
met vragen,
54. op de loer liggend voor Hem en zoekend of zij Hem
ergens op Zijn woorden zouden kunnen vangen,
zodat zij Hem aan kunnen klagen.

Lukas 12
1. Ondanks dat zich een menigte van duizenden
mensen heeft verzameld, zodat ze elkaar onder de
voet lopen, heeft Hij zich vooral tot Zijn leerlingen
gericht: ‘Pas zelf op voor het gist van de Farizeeën,
wat de huichelarij betreft.
2. Want niets werd volledig verborgen wat niet
geopenbaard zal zijn, of geheim wat niet bekend
geworden zal zijn.
3. Daarom zal wat in het duister gesproken is, in het
licht gehoord worden. Wat in achterkamertjes in
het oor gefluisterd is, zal van de daken verkondigd
worden.
4. Maar ik zeg tegen u mijn vrienden, stop met bang
te zijn voor wie het lichaam doden en hierna niets
meer kunnen doen.

5. Wel zal ik u waarschuwen voor Wie u bevreesd
moet zijn, vrees Wie na gedood te zijn de macht
heeft om in de hel te werpen. Ja ik zeg u Hem te
vrezen!
6. Worden vijf spreeuwen niet voor twee muntjes
verkocht? En niet een van hen is voor Gods
aangezicht vergeten,
7. want zelfs de haren op uw hoofd zijn allemaal
geteld. Stop dus met bang te zijn, u bent meer
waard dan vele spreeuwen.
8. En ik zeg u dat iedereen die mij voor de mensen
belijdt, hem zal de Mensenzoon ook voor de
engelen van God belijden.
9. Degene die mij verloochend voor de mensen zal
volledig afgewezen worden voor de engelen van
God.
10. En iedereen die een woord tegen de Mensenzoon
inbrengt, het zal hem vergeven worden, maar zij
die respectloos lasterend tegen de Heilige Geest
spreken zullen niet vergeven worden.
11. En als zij u voor geloofsvergaderingen brengen en
leiders en autoriteiten, wees niet tweeslachtig
over hoe of wat u moet antwoorden, of wat u moet
zeggen,
12. want de Heilige Geest zal u datzelfde uur nog leren
wat u zeggen moet.’
13. En één uit de menigte heeft tegen Hem gezegd:
‘Leraar, zeg tegen mijn broer om de erfenis met
mij te delen.’
14. Maar Hij heeft tegen hem gezegd: ‘Man, wie heeft
mij als rechter of middelaar over u aangesteld?’
15. En Hij heeft tegen hem gezegd: ‘Let op en houd u
verre van hebzucht, want tot niemands overvloed
behoort zijn leven, van de dingen die hij heeft.’
16. En Hij heeft hen deze gelijkenis verteld: ‘Voor een
rijk man was het land erg productief,
17. en hij heeft het volgende bij zichzelf gedacht: ‘Wat
zal ik doen? Want ik heb niets meer waarin ik mijn
vruchten verzamelen kan.’
18. En hij heeft gezegd: ‘Dit zal ik doen, ik zal mijn
schuren slopen en grotere bouwen en daar zal ik
mijn opbrengst en bezittingen in verzamelen.
19. Ik zal tegen mijn ziel zeggen: ‘Ziel, voor vele jaren
heeft u goederen opgeslagen, neem rust, eet, drink
en wees blij.’’
20. Maar God heeft tegen hem gezegd: ‘Dwaas,
vannacht eisen zij uw ziel op, en voor wie zal wat
u heeft klaargemaakt dan zijn?’
21. Dat wat betreft degene die rijkdom voor zichzelf
verzameld en niet voor God.’
22. En Hij heeft tegen Zijn leerlingen gezegd: ‘Daarom
zeg ik u, stop met tweeslachtig te zijn in uw ziel,
wat u eet, of over uw lichaam, dat wat u kleedt.
23. De ziel is meer dan voedsel en het lichaam dan
kleding.
24. Let op de raven, want zij zaaien niet en maaien
niet, ze hebben geen pakhuis of schuur, en God
voedt hen. Maar hoeveel meer waard dan de vogels
bent u?
25. Wie van u die tweeslachtig is, is in staat om vijftig
cm aan zijn lengte toe te voegen?
26. Als u daar geheel niet toe in staat bent, waarom
bent u dan tweeslachtig over andere zaken?
27. Let op hoe de leliën groeien, ze werken niet en
spinnen niet, maar ik zeg u dat Salomo in al zijn
luister niet als een van hen gekleed is geweest.
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28. En als het gras dat vandaag op het veld staat en
morgen in de oven geworpen wordt, zo door God
bekleed wordt, hoeveel meer bent u dan niet
waard kleingelovigen?
29. U moet niet begeren wat u eet of wat u drinkt en
stoppen met tweeslachtigheid.
30. Want de samenlevingen van deze wereld jagen dit
alles na, maar uw Vader weet dat u dit nodig heeft.
31. Begeer liever het koninkrijk van God en al die
dingen zullen u aangevuld worden.
32. Stop met bang te zijn kleine kudde, want de Vader
vindt het goed om u het koninkrijk te geven.
33. Verkoop uw bezittingen en geef aalmoezen, maak
beurzen voor uzelf die niet verslijten, een
onuitputtelijke schat in de hemelen, waar geen
dief kan verschijnen, of een mot ze kan aantasten,
34. want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
35. Laten uw mouwen opgestroopt zijn en de lampen
brandend.
36. En (zo) bent u als mensen die op hun Heer wachten
tot Hij terugkomt van het feesten, zodat, als Hij
komt en klopt, zij direct opendoen.
37. Gezegend de slaven die de Heer wakend aantreft
bij Zijn komst, het is waar zeg ik u, dat Hij de
mouwen op zal stropen, hen rust zal gunnen en hen
dienend zal benaderen.
38. En als Hij tijdens de tweede wake zou komen, of
tijdens de derde wake zou komen, en hen zo
aangetroffen zou hebben, die slaven zijn
gezegend.
39. Weet dit, dat als de manager van het huishouden
geweten had op welk tijdstip de dief zou komen,
dat hij dan gewaakt zou hebben om te voorkomen
dat in zijn huis ingebroken zou worden.
40. Weest u daarom voorbereid, want op een ander
moment dan dat u denkt komt de Mensenzoon.’
41. En Petrus heeft tegen Hem gezegd: ‘Heer zegt U
deze gelijkenis tegen ons of tegen iedereen?’
42. En de Heer heeft gezegd: ‘Wie is dan die trouwe
manager van het huishouden, ook intelligent, over
wie de Heer zijn bedienden aan zal stellen, die op
de juiste tijd een maaltijd uitdeelt?
43. Gezegend die slaaf die zo bezig is als zijn Heer
komt.
44. Ik zeg u met klem dat Hij hem over al Zijn
bezittingen aan zal stellen.
45. Maar als die slaaf in zijn hart zegt: ‘Het zal nog wel
even duren totdat mijn Heer komt,’ en hij de
mannelijke en vrouwelijke dienaren herhaaldelijk
begint te slaan, zowel gaat eten als drinken en
dronken wordt,
46. dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag die
hij niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet
kent en hem aan stukken slaan en in delen met de
ongelovigen doen afdalen.
47. Want die slaaf die de wil van zijn Heer kent en zich
niet klaargemaakt heeft, of zijn wil gedaan heeft,
zal overvloedig geslagen worden.
48. Maar wie onwetend is en doet wat zweepslagen
verdient, zal weinig geslagen worden. Van
iedereen die veel gegeven is zal veel gevraagd
worden, en aan wie veel toevertrouwd is, van hem
zullen zij des te meer vragen.
49. Ik zal vuur op de aarde gebracht hebben en het zou
beter zijn als dat nu al aangestoken was!
50. De doop en de noodzaak om gedoopt te worden, en
hoezeer beheers ik mijzelf totdat het volbracht is!
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51. Denkt u dat ik vrede op aarde gebracht zal hebben?
Nee zeg ik u, eerder verdeeldheid.
52. Want vanaf nu zullen er vijf in één huis verdeeld
zijn, drie tegen twee en twee tegen drie.
53. Een vader zal recht tegenover zijn zoon staan en
de zoon tegenover de vader. Moeder tegenover
dochter
en
dochter
tegenover
moeder.
Schoonmoeder tegenover haar schoondochter en
schoondochter tegenover haar schoonmoeder.’
54. En Hij heeft tegen de menigte gezegd: ‘Als u de
wolken in het westen ziet opkomen, dan zegt u
direct: ‘Er komt storm,’ en zo gebeurt het.
55. En als de wind uit het zuiden waait zegt u dat het
heet zal worden, en ook dat gebeurt.
56. Huichelaars, het uiterlijk van hemel en aarde weet
u te beoordelen, maar deze tijd weet u niet op
waarde te schatten?
57. Waarom beoordeelt u uit uzelf niet wat
rechtvaardig is?
58. Want als u met uw tegenstander naar de wetgever
gaat, dan deed u onderweg wel uw best om van
hem af te komen om niet voor de rechter gesleept
te worden, want anders zou de rechter u aan de
politie overleveren, en de politie u in de
gevangenis werpen,
59. zo zeg ik u dat u daar op geen enkele wijze onderuit
zou komen dan wanneer u de laatste penning
betaald zou hebben.’

Lukas 13
1. Bovendien zijn er op dat moment een paar bij Hem
gekomen om Hem te vertellen over de Galileeërs
waarvan Pilatus het bloed met hun offers vermengd
heeft.
2. En de reactie van Jezus naar hen toe is geweest:
‘Denkt u dat deze Galileeërs grotere zondaars zijn
geweest dan alle andere Galileeërs, omdat zij dit
ondergaan hebben?
3. Nee zeg ik u, maar als u niet op andere gedachten
zou komen, zult u allemaal net zo omkomen.
4. En de achttien waarop de toren van Siloam gevallen
is, en die daardoor omgekomen zijn, denkt u dat
zij schuldiger zijn bevonden dan alle andere
mensen die in Jeruzalem wonen?
5. Nee zeg ik u, maar als u niet op andere gedachten
zou komen, zult u allemaal net zo omkomen.’
6. En Hij heeft deze gelijkenis verteld: ‘Wie een
vijgenboom in zijn wijngaard heeft geplant,
ernaartoe gaat om te kijken of deze vrucht draagt
en er geen vrucht aan vindt,
7. die zal tegen de snoeier gezegd hebben: ‘Kijk, al
drie jaar zoek ik naar vruchten aan deze
vijgenboom en ik vind er geen, hak hem om.
Waarom zou hij de grond nog uitputten?’
8. En deze zal geantwoord hebben; ‘Heer laat hem
ook dit jaar nog, totdat ik er rondom gegraven heb
en hem bemest heb,
9. en als hij dan vrucht zou brengen… En zo niet dan
kunt u (alsnog) van plan zijn om hem om te
hakken.’’
10. Op een van de sabbatten heeft Hij ook in een van
de synagogen onderwezen.
11. En kijk, er is een vrouw geweest die al achttien jaar
een verzwakkende geest heeft, en zij is
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kromgebogen en is niet in staat geweest om zich
volledig op te richten.
12. En Jezus heeft haar gezien, bij zich geroepen en
tegen haar gezegd: ‘Vrouw u bent verlost van uw
zwakheid.’
13. En Hij heeft haar de handen opgelegd en gelijk is
zij opgericht en heeft God verheerlijkt.
14. Maar de leider van de synagoge heeft kwaad
gereageerd omdat Jezus op de Sabbat genezen
heeft en tegen de menigte gezegd: ‘Er zijn zes
dagen dat het nodig is om te werken, kom dan om
genezen te worden, en niet op de dag van de
Sabbat.’
15. De Heer heeft hem daarop geantwoord:
‘Huichelaar, maakt ieder van u zijn koe of ezel niet
los van de kribbe, en leidt deze mee om te laten
drinken?
16. Terwijl dit een dochter van Abraham is die, ik
overdrijf niet, achttien jaar door Satan gebonden
geweest is, is het dan niet nodig geweest om haar
vrij te maken van deze band op de dag van de
Sabbat?’
17. En met dat Hij dit gezegd heeft, is iedereen die
zich tegenover hem opgesteld heeft beschaamd
geworden, en heeft de hele menigte zich verheugd
over al de prachtige dingen die door Hem tot stand
gebracht worden.
18. En Hij heeft gezegd: ‘Wat lijkt op het koninkrijk
van God? Waarmee zal ik het vergelijken?
19. Het is te vergelijken met een mosterdzaad dat
iemand genomen heeft en in zijn eigen tuin geplant
heeft. En het is opgegroeid en is een megaboom
geworden, en de vogels in de lucht hebben zich in
haar takken genesteld.’
20. Ook heeft Hij gezegd: ‘Waarmee kan ik het
koninkrijk van God vergelijken?
21. Het is als een stuk zuurdeeg dat een vrouw met drie
maten meel vermengd heeft totdat het volledig
gerezen is.’
22. En Hij heeft al lerend langs steden en dorpen
gereisd, een tocht naar Jeruzalem makend.
23. En iemand heeft tegen Hem gezegd: ‘Heer zijn het
er weinig die gered worden?’ En Hij heeft hem
geantwoord:
24. ‘Strijd tot het uiterste om door de nauwe poort
binnen te gaan, omdat velen zeg ik u, op zoek
zullen gaan om binnen te komen, maar de kracht
niet zullen hebben.
25. Vanaf dat het Hoofd van het huishouden wakker
gemaakt zal zijn en de deur op slot gedaan zal
hebben, en u buiten staat en op de deur klopt,
sprekend: ‘Heer, Heer doe ons open!’ Dan zal Hij u
geantwoord hebben: ‘Ik herkende u niet, waar
komt u vandaan?’
26. Dan zult u de eerste zijn om te zeggen: ‘Wij hebben
voor Uw ogen gegeten en gedronken en U heeft in
onze straten onderwezen.’
27. Dan zal Hij zeggen: ‘Ik zeg u, ik herken niet waar u
vandaan komt, ga achteruit, weg van mij, iedereen
die onrechtvaardig gewerkt heeft.’
28. Daar zal het huilen en knarsetanden zijn, als u
Abraham, Isaak en Jakob en alle profeten in het
koninkrijk van hun God zult zien, en u naar buiten
gestuurd bent.

29. Dan zullen zij uit het oosten en westen komen, en
uit het noorden en het zuiden, en aanliggen in het
koninkrijk van hun God.
30. En kijk, er zijn laagsten die hoogsten zullen zijn en
hoogsten die laagsten zullen zijn.’
31. Diezelfde dag zijn er een paar Farizeeën naar Hem
toe gekomen die tegen Hem zeggen: ‘Ga weg, trek
verder, want Herodes wil U doden.’
32. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Verder reizen? Zeg
tegen die oude vos, kijk, ik drijf demonen uit en
genees, daar ga ik vandaag en morgen mee door,
en op de derde dag ben ik klaar.
33. Daarbij moet ik vandaag en morgen en de dag
daarop verder reizen, want het is voor een profeet
niet mogelijk om buiten Jeruzalem uit de weg
geruimd te worden.
34. Jeruzalem! Jeruzalem! Wat de profeten doodt en
stenigt wie naar haar toe gestuurd zijn, hoe vaak
heb ik verlangd om uw kinderen als een hen de
kuikens onder haar vleugels te verzamelen? Maar u
heeft dat niet gewild.
35. Kijk, uw huis wordt verwoest achtergelaten. En
amen zeg ik u, u kunt mij niet meer gezien hebben
totdat er iemand zou komen die zou zeggen:
‘Gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!’’

Lukas 14
1. En tijdens dat Hij op Sabbat bij één van de Farizese
leiders naar binnen gegaan is om brood te eten, en
zij Hem met argusogen bekeken hebben,
2. kijk, toen heeft er een man met oedeem tegenover
Hem gezeten.
3. En als reactie naar de Wetgeleerden en Farizeeën
zegt Jezus tegen hen: ‘Is het toegestaan om op
Sabbat te genezen?’
4. En zij hebben gezwegen. En hem vastpakkend heeft
Hij hem genezen en laten gaan.
5. En vervolgens heeft Hij tegen hen gezegd: ‘Wie van
u zal als zijn koe of ezel in een put zal vallen, die
ook niet direct weer naar boven halen op de dag
van de Sabbat?’
6. En zij zijn niet in staat geweest om Hem van repliek
te dienen over deze zaken.
7. En hij heeft tegen degenen die bevelen gegeven
hebben deze gelijkenis gesproken: ‘Hoezeer houdt
u eraan vast om de ereplaatsen te bezetten,’
vervolgend tot hen,
8. ‘wanneer u door iemand wordt uitgenodigd om te
feesten, ga dan niet op de ereplaats zitten. Het kan
zijn dat u niet hooggewaardeerd door hem bent
uitgenodigd;
9. en als hij die uitgenodigd heeft dan naar u toe komt
en zegt: ‘Maak plaats voor een ander.’ Dan zult u
beschaamd de laatste plaats ingenomen moeten
hebben.
10. Maar als u uitgenodigd bent en op de laatste plaats
bent gaan aanliggen, als dan degene die u
uitgenodigd heeft komt en tegen u zegt: ‘Vriend,
was meer naar voren gekomen,’ dan zal dat u tot
eer strekken bij iedereen die met u aanligt.
11. Want iedereen die zichzelf verhoogt zal vernederd
worden en wie zichzelf vernedert zal verhoogd
worden.’
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12. En Hij heeft ook tegen degenen die bevel voerden
gezegd: ‘Als u een diner of een ontbijt maakt, roep
dan niet uw vrienden, of uw broers, of uw familie,
of uw rijke buren, zodat zij u niet op hun beurt
weer uitnodigen en het een wederdienst voor u
wordt.
13. Maar als u een feestmaal aanricht, nodig dan
bedelaars uit, invaliden, verlamden en blinden,
14. dan zult u gelukkig zijn, want zij hebben niets om
u mee terug te betalen. Want dat zal u
terugbetaald worden bij de opstanding van de
rechtvaardigen.’
15. Maar een van degenen die al aanliggend dit
gehoord heeft, heeft tegen Hem gezegd: ‘Gelukkig
wie brood zal eten in het koninkrijk van God.’
16. Maar Hij heeft tegen hem gezegd: ‘Een zeker
iemand heeft een mega-diner gegeven en heeft
velen uitgenodigd.
17. En Hij heeft als het etenstijd is zijn slaaf gestuurd,
die heeft tegen de genodigden gezegd: ‘Kom, want
nu staat alles klaar!’
18. En het is begonnen met één die zich
verontschuldigde. Deze eerste heeft tegen hem
gezegd: ‘Ik heb een stuk land gekocht en ik moet
vertrekken om het te inspecteren. Ik vraag u,
excuseer mij.’
19. En een ander heeft gezegd: ‘Ik heb vijf span ossen
gekocht en ik ga die keuren. Ik vraag u mij te
verontschuldigen.’
20. Weer een ander heeft gezegd: ‘Ik heb een vrouw
getrouwd en daarom kan ik niet komen.’
21. En de slaaf is teruggekomen en heeft deze dingen
aan zijn Heer bericht. Toen is de Heer van het
huishouden kwaad geworden en heeft tegen zijn
slaaf gezegd: ‘Ga snel de straten en stegen van de
stad in en breng de bedelaars en invaliden en
blinden en lammen hierbinnen.’
22. En de slaaf heeft gezegd: ‘Heer, het is gebeurd
zoals u heeft opgedragen en er is nog plaats.’
23. En de Heer heeft tegen de slaaf gezegd: ‘Ga naar
de wegen en grensgebieden en dwing hen om
binnen te gaan, totdat mijn huis vol is geraakt.’
24. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die
uitgenodigd waren van mijn hoofdmaal zal
proeven.’
25. Een grote menigte is bij Hem samengekomen, en
zich naar hen kerend heeft Hij tegen hen gezegd:
26. ‘Als iemand naar mij toe komt en zijn vader niet
verafschuwd, en zijn moeder en zijn vrouw en zijn
kinderen en zijn broers en zijn zussen en bovendien
zelfs zijn eigen ziel, dan is hij niet in staat om een
leerling van mij te zijn.
27. En wie dit kruis van hem niet draagt en mij
achterna komt, is niet in staat om mijn leerling te
zijn.
28. Want wie van u die een toren verlangt te bouwen
gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen,
of hij genoeg heeft om deze te voltooien?
29. Anders legt hij een fundament en is niet in staat
om alles af te maken. Wie het zien, beginnen dan
te spotten en zeggen:
30. ‘Deze man is begonnen met bouwen en is niet in
staat geweest om het af te maken.’
31. Of welke koning die een andere koning ten oorlog
aan gaat vallen gaat niet eerst zitten om te
overleggen of hij wel in staat is om met tienduizend
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de confrontatie aan te gaan met wie met zijn
twintigduizenden op hem afkomt?
32. Want anders stuurt hij, als hij nog veraf is, toch
een delegatie en vraagt om de vredesvoorwaarden?
33. Dus ieder van u die niet gedag zegt tegen al zijn
bezittingen is niet in staat om een leerling van mij
te zijn.
34. Het goede zout, maar als het zout flauw wordt,
waarmee zal het gekruid worden?
35. Niet voor het land of als mest is het geschikt, men
gooit het weg. Laat wie oren heeft om te horen
luisteren.’

Lukas 15
1. En alle belastinginspecteurs en zondaars zijn bij
Hem gekomen om naar Hem te luisteren.
2. Maar de Farizeeën en Schriftgeleerden hebben
gemopperd, sprekend: ‘Het is iemand die zondaars
toelaat en met hen eet.’
3. Hij heeft hen deze gelijkenis verteld, sprekend:
4. ‘Welk mens onder u die honderd schapen heeft en
er één verliest, laat de negenennegentig niet in de
woestijn achter en gaat achter de verlorene aan
totdat hij haar vindt?
5. Als hij het gevonden heeft legt hij haar blij op zijn
schouders,
6. en thuis aangekomen roept hij zijn vrienden en
buren bij elkaar met de boodschap: ‘Wees samen
met mij blij, want ik heb mijn verloren schaap
teruggevonden.’
7. Ik verzeker u dat er net zo’n vreugde in de hemel
zal zijn over één zondaar die tot inkeer komt
tegenover negenennegentig rechtvaardigen die
geen inkeer nodig hebben.
8. Of welke vrouw die tien drachme heeft zal, als zij
één drachme verliest, de lamp niet aansteken en
het huis aanvegen en zorgvuldig zoeken tot ze deze
gevonden heeft?
9. En bij het vinden roept ze haar vrienden en buren
bij elkaar met de boodschap: ‘Wees samen met mij
blij, want ik heb de drachme die ik verloren heb
gevonden.’
10. Zo zal er blijdschap van het gezicht van de engelen
van God af te lezen zijn over één zondaar die tot
inkeer komt.’
11. Bovendien heeft Hij gezegd: ‘Een bepaald iemand
heeft twee zonen gehad,
12. en de jongste heeft tegen de vader gezegd: ‘Vader,
geef mij het deel van het eigendom dat mij
toekomt.’ En hij heeft het levensonderhoud onder
hen verdeeld.
13. En niet veel dagen daarna heeft de jonge zoon alles
bij elkaar verzameld en is naar een ver land
vertrokken, en heeft daar zijn bezit verbrast,
losbandig levend.
14. Maar als alles verkwist is, is er een ernstige
hongersnood over heel dat land gekomen, en hij
heeft al snel gebrek geleden.
15. En onderweg heeft hij zich aan één van de inwoners
van dat land vastgeklampt en die heeft hem het
veld in gestuurd om de zwijnen te hoeden.
16. En hij heeft verlangd om zijn maag te vullen met
het Johannesbrood dat de varkens gegeten hebben.
En niemand heeft hem dat gegeven.
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17. Zichzelf bij elkaar geraapt hebbend, heeft hij
gezegd: ‘Hoeveel werknemers van mijn vader
hebben brood in overvloed, terwijl ik ten onder ga
aan honger?
18. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen
hem zeggen: ‘Vader, voor de hemel heb ik
gezondigd en ook tegenover U.
19. Dus ben ik het niet langer waard om uw zoon
genoemd te worden. Maak mij tot een van uw
werknemers.’’
20. En opgestaan is hij naar zijn eigen vader gegaan.
Maar ondanks dat hij ver weg is geweest, heeft de
vader naar hem uitgekeken en is met medelijden
bewogen geweest. Hij is hem al rennend om de nek
gevallen en heeft hem hevig gekust.
21. En die zoon heeft tegen hem gezegd: ‘Vader voor
de hemel en tegenover u heb ik gezondigd, dus ben
ik het niet meer waard om uw zoon genoemd te
worden.’
22. Maar de vader heeft tegen zijn slaven gezegd:
‘Breng de beste kleding en kleed hem daarmee en
doe een ring om zijn hand en sandalen aan zijn
voeten.
23. En breng het geslachte vetgemeste kalf en laten
wij eten en blij zijn.
24. Want deze zoon van mij is dood geweest en is weer
gaan leven, hij is verloren geweest en is weer
gevonden!’ En zij zijn blij geworden.
25. Maar de oudste zoon van hem is in het veld
geweest, en terwijl hij het huis is genaderd, heeft
hij muziek en reidans gehoord.
26. En een van de kinderen bij zich geroepen hebbend,
heeft hij uitgezocht waarom dat zo is.
27. En dit kind heeft tegen hem gezegd: ‘Uw broer is
er, en uw vader heeft het vetgemeste kalf geslacht
omdat hij hem gezond heeft teruggekregen.’
28. Maar hij is kwaad geworden en heeft niet naar
binnen willen gaan. Toen is de vader naar buiten
gekomen en heeft hem uitgenodigd.
29. Maar hij heeft zijn vader dit geantwoord: ‘Kijk, ik
dien u al zoveel jaar en ik heb nog nooit een gebod
van u overtreden, toch heeft u mij nooit een geit
gegeven om feest met mijn vrienden mee te
vieren.
30. Maar als die zoon van u komt, het levensonderhoud
van u doorgebracht hebbend met hoeren, heeft u
het vetgemeste kalf voor hem geslacht!’
31. Maar hij heeft hem geantwoord: ‘Kind, jij bent
altijd bij mij en alles van mij is van jou,
32. het is nodig om blij te zijn en feest te vieren. Want
je broer die dood is geweest, is weer in leven, die
ook verloren is geweest, hij is toch weer
gevonden?’’

Lukas 16

mij afneemt? Ik kan niet spitten en ik schaam mij
om te bedelen.
4. Ik weet wat ik moet doen, zodat zij mij in hun
huizen ontvangen als ik als manager ontslagen
ben.’
5. En hij heeft iedere schuldenaar van zijn heer
afzonderlijk bij zich geroepen en tegen de eerste
gezegd: ‘Hoeveel bent u mijn heer schuldig?’
6. En hij heeft gezegd: ‘Honderd vaten olie.’ En hij
heeft hem geantwoord: ‘Pak de akte en leg snel
vijftig vast.’
7. Daarop heeft hij tegen een ander gezegd: ‘En u,
hoeveel bent u schuldig?’ En hij zegt: ‘Honderd cor
tarwe.’ En hij reageert naar hem: ‘Neem uw akte
en schrijf tachtig.’
8. En de heer heeft deze onrechtvaardige manager
luid geprezen, omdat hij intelligent gehandeld
heeft. Want de zonen van deze tijd zijn
verstandiger dan de zonen van het licht ten
opzichte van hun eigen mensen.
9. Dus zeg ik tegen u, maak vrienden voor uzelf met
behulp van de onrechtvaardige Mammon, zodat
wanneer dat ophoudt zij u ontvangen zullen in de
eeuwige tenten.
10. Hij die met het minste betrouwbaar is, is ook veel
toe te vertrouwen. En hij die met het minste
bedrieglijk is, is ook bedrieglijk met veel.
11. Als u bedrieglijk met de onrechtvaardige rijkdom
omgegaan zult zijn, wie zal u dan wat waarachtig
is toevertrouwen?
12. En als u niet betrouwbaar bent omgegaan met wat
van een ander was, wie zal u dan wat van uzelf is
toevertrouwen?
13. Geen lakei is in staat om twee heren te dienen,
want hij zal of de ene haten en de ander
liefhebben, of zich aan de ene hechten en de ander
verachten. U kunt God én de Mammon niet dienen.’
14. Ook de Farizeeën die dol op geld zijn hebben deze
dingen gehoord en bespotten Hem.
15. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘U bent het die
uzelf voor de mensen als rechtvaardig voordoet,
maar God kent uw harten. Want de dingen die
onder de mensen hooggewaardeerd worden, zijn
een gruwel voor God.
16. De wet en profeten gaan tot Johannes. Vanaf dat
moment wordt het koninkrijk van God
geëvangeliseerd en iedereen dringt zich naar die
plaats op.
17. Toch is het makkelijker dat hemel en aarde voorbij
zullen gaan dan dat een leesteken in de wet weg
zou vallen.
18. Iedereen die zijn vrouw wegstuurt om een ander te
trouwen pleegt overspel. En iedereen die trouwt
met wie door haar man is weggestuurd pleegt
overspel.

1. Ook heeft Hij tegen Zijn leerlingen gezegd:
‘Iemand die erg rijk is geweest heeft een manager
over zijn huishouden aangesteld die ervan
beschuldigd wordt dat hij zijn bezittingen verkwist.
2. Hij heeft hem laten roepen en tegen hem gezegd:
‘Wat hoor ik over u? Ik neem de gegeven
management-opdracht van u af, dus u kunt geen
manager meer zijn.’
3. En de manager heeft bij zichzelf gezegd: ‘Wat
moet ik doen als mijn heer het management van

19. Er is ook eens een zekere rijke man geweest, en hij
is het gewend geweest om zich in purper en
kostbaar Egyptisch wit linnen te kleden, elke dag
gelukkig, levend in luxe.
20. En er is een arme die Lazarus heet geweest die,
geplaagd door zweren, bij zijn poort was
neergelegd.
21. Hij verlangt om de kruimels te eten die van de tafel
van die rijke man afvallen, maar alleen de honden
komen zijn zweren likken.
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22. Nu is het gebeurd dat de arme gestorven is en hij
door de engelen naar de armen van Abraham is
weggedragen. Ook de rijke man is gestorven en
begraven.
23. En als hij in het dodenrijk zijn ogen opengedaan
heeft, onderaan beginnend met folteringen, ziet
hij Abraham in de verte met Lazarus in zijn armen.
24. En hij heeft dit geroepen: ‘Heb medelijden met mij
vader Abraham en stuur Lazarus, dat hij zijn
vingertop in het water zal steken om mijn tong te
verkoelen, want ik lijd hevige pijn in deze
steekvlam.’
25. Maar Abraham heeft gezegd: ‘Mijn kind, herinner
dat u uw goede deel tijdens uw leven volledig
genomen heeft, en Lazarus heeft het evenredig
moeilijk gehad. Maar nu wordt hij getroost en lijdt
u hevige pijn.
26. En buiten dit alles is er een grote kloof tussen ons
en u aangebracht, zodat zij die verlangen om vanaf
hier naar u toe over te steken dat niet kunnen, laat
staan dat zij daar vandaan naar hier over kunnen
steken.’
27. En hij heeft gezegd: ‘Dan vraag ik u vader, dat u
hem naar het huis van mijn vader stuurt,
28. want ik heb vijf broers, dan kan hij tegen hen
getuigen, zodat zij niet ook naar deze plaats van
hevige pijnigingen komen.’
29. Abraham heeft hem geantwoord: ‘Zij hebben
Mozes en de profeten, laat ze daarnaar luisteren.’
30. Maar hij heeft gezegd: ‘Nee vader Abraham, alleen
als iemand vanuit de dood naar hen toe gaat, dan
zullen zij op andere gedachten komen.’
31. Maar hij heeft tegen hem gezegd: ‘Als zij niet naar
Mozes en de profeten willen luisteren, dan zullen
zij zelfs als iemand uit de doden opstaat niet
overtuigd worden.’’

Lukas 17
1. En Hij heeft tegen Zijn leerlingen gezegd: ‘Het is
onmogelijk dat er geen valstrikken gezet zullen
worden, maar wee degenen door wie ze gezet
zullen worden,
2. het zou hem meer baten dat een maalsteen van een
ezel om zijn nek gebonden en hij in de zee
geworpen zou zijn, dan het in de val laten lopen
van een van deze minsten, let op uzelf.
3. En als uw broer tegen u gezondigd heeft,
confronteer hem dan met de gevolgen, en als hij
zich wil beteren, heb het hem dan vergeven.
4. En als hij zevenmaal op een dag tegen u zondigt en
zevenmaal per dag naar u terugkeert en zegt: ‘Ik
zal mij beteren,’ dan zult u hem vergeven.’
5. En de leerlingen hebben tegen de Heer gezegd:
‘Geef ons meer geloof.’
6. En de Heer heeft gezegd: ‘Als u geloof heeft als een
mosterdzaad zult u tegen deze moerbeiboom
gezegd hebben: ‘Wees ontworteld en in zee
geplant.’ En hij zou u gehoorzaam zijn geweest.
7. Wie van u heeft een slaaf die ploegt of de kudde
hoedt, die, wanneer hij uit het veld komt gelijk
tegen hem zegt: ‘Kom erbij en ga aanliggen?’
8. Zou niet tegen hem gezegd worden: ‘Maak iets te
eten voor mij klaar en stroop uw mouwen op zodat
ik kan eten en drinken en eet en drink hierna zelf?’

20

9. Dankt hij de slaaf voor het doen van de dingen die
hem bevolen zijn? Ik denk het niet.
10. Zo ook u, als u alles wat u geboden is gedaan heeft,
zeg dan: ‘Wij zijn nutteloze slaven, wij hebben
gedaan wat wij verschuldigd waren om te doen.’’
11. En terwijl Hij op weg is naar Jeruzalem, is hij dwars
door Samaria en Galilea getrokken.
12. En als Hij een bepaald dorp is binnengegaan, zijn
Hem tien mannen met lepra tegemoetgekomen, ze
hebben achteraf gestaan.
13. En zij hebben een stem opgezet en roepen: ‘Jezus,
Meester, heb medelijden met ons.’
14. En al kijkend zegt Hij tegen hen: ‘Ga, toon uzelf
aan de priesters.’
15. En terwijl zij op weg zijn geweest, zijn zij genezen.
Maar een van hen, die gezien heeft dat hij genezen
is, is God uitbundig verheerlijkend teruggekeerd,
16. en is op zijn gezicht aan Zijn voeten neergevallen,
Hem dankend, en dat was een Samaritaan.
17. Maar Jezus heeft tegen hem gezegd: ‘Zijn er niet
tien gereinigd? Waar zijn die negen anderen dan?
18. Zijn zij niet teruggekeerd om God te verheerlijken?
Alleen deze vreemdeling?’
19. En Hij heeft tegen hem gezegd: ‘Sta op en ga, uw
geloof heeft u gered.’
20. En Hij is aangesproken door de Farizeeën met:
‘Wanneer komt het koninkrijk van God?’ Hij heeft
hen dit geantwoord: ‘Het koninkrijk van deze God
komt te midden van het zorgvuldig waken.
21. En men moet zelfs niet zeggen: ‘Kijk hier!’ Of: ‘Kijk
daar!’ Of: ‘Kijk, het koninkrijk van God is binnen in
uzelf!’
22. En Hij heeft tegen de leerlingen gezegd: ‘Er komen
dagen dat u fel zult begeren om een van de dagen
van de Mensenzoon te zien, en deze niet zult zien.
23. Dan zullen zij tegen u zeggen: ‘Kijk hier!’ Of: ‘Kijk
daar!’ Vertrek niet en ren er niet achteraan.
24. Want precies zoals de bliksem bliksemt, schijnend
van onder de ene hemel naar onder de andere
hemel, zo zal ook de Mensenzoon zijn op Zijn dag.
25. Maar Hij moet eerst veel geleden hebben door deze
generatie.
26. Zoals het is gebeurd in de dagen van Noach, zo zal
het ook in de dagen van de Mensenzoon zijn.
27. Zij hebben gegeten, gedronken, getrouwd en ten
huwelijk gegeven tot op de dag dat Noach in de ark
is gegaan, en de zondvloed is gekomen en iedereen
heeft vernietigd.
28. Precies zoals het gegaan is in de dagen van Lot. Zij
hebben gegeten, gedronken, gekocht en verkocht,
geplant en gebouwd,
29. maar op de dag dat Lot Sodom verlaten heeft,
heeft het alles vernietigend vuur en zwavel uit de
hemel geregend.
30. Net zo zal het gaan op de dag dat de Mensenzoon
geopenbaard zal worden.
31. Tijdens diezelfde dag, laat wie op het dak is en zijn
spullen in huis heeft niet afdalen om ze mee te
nemen. Net als wie op het veld is, laat hem niet
terugkeren naar de achtergebleven zaken.
32. Denk aan de vrouw van Lot.
33. Wanneer iemand gezocht zou hebben om zich als
levend wezen te redden, die zal verwoest worden.
En wie dit in plaats daarvan zou verwoesten, die
zal beginnen te leven.
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34. Ik zeg u dat er in die nacht twee op één bed zullen
zijn. Één wordt erbij gehaald en de ander
weggestuurd.
35. Twee zullen samen aan het malen zijn, één wordt
erbij gehaald en de ander weggestuurd.
36. Twee zullen op het land zijn, één wordt erbij
gehaald en de ander weggestuurd.’
37. En zij hebben een verklaring gevraagd: ‘Waar
naartoe Heer?’ En hij heeft tegen hen gezegd:
‘Waar het lichaam is zullen de arenden zich
verzameld hebben.’

Lukas 18
1. Hij heeft ook een gelijkenis gesproken om de
noodzaak te benadrukken om altijd te bidden en
niet moedeloos te worden,
2. sprekend: ‘In een stad is er een bepaalde rechter
geweest zonder ontzag voor God en respectloos
naar de mensen.
3. Er is ook een weduwe in die stad geweest en zij is
naar hem toe gegaan, sprekend: ‘Bestraf en
handhaaf mijn recht tegenover mijn tegenpartij.’
4. En een tijdlang heeft hij dat niet gewild, maar
hierna heeft hij bij zichzelf gezegd: ‘Al heb ik zelfs
geen ontzag voor God en heb ik geen respect voor
mensen,
5. alleen maar omdat deze weduwe mij lastig valt zal
ik haar recht doen, anders slaat zij mij uiteindelijk
nog een blauw oog.’
6. En de Heer heeft gezegd: ‘Luister naar wat de
onrechtvaardige rechter zegt.
7. Zal deze God dan zeker geen bestraffende daad
stellen vanwege Zijn uitgekozenen, zij die dag en
nacht tot Hem roepen, of is Hij verdraagzaam naar
hen toe?
8. Ik zeg u dat Hij de daad die hen straft snel zal
uitvoeren. Maar als de Mensenzoon gekomen is, zal
Hij dan geloof op aarde aantreffen?’
9. Ook heeft Hij deze gelijkenis gesproken voor
enkele van hen die er zelf op vertrouwden
rechtvaardig te zijn en die anderen verachten:
10. ‘Twee mannen zijn omhoog naar de tempel gegaan
om te bidden, de één Farizeeër en de ander
belastinginspecteur.
11. De Farizeeër heeft apart gestaan en het volgende
gebeden: ‘O God ik dank U dat ik niet als de andere
mensen ben, roofgierig, onrechtvaardig, overspelig
of zelfs zoals die belastinginspecteur.
12. Ik vast twee keer per week, van alles wat ik verdien
geef ik tienden.’
13. En de belastinginspecteur die veraf stond, heeft
zelfs zijn ogen niet naar de hemel op durven
heffen, maar hij heeft zich op de borst geslagen en
zegt: ‘God wees deze zondaar genadig.’
14. Ik zeg u dat deze gerechtvaardigd terug naar huis
is gegaan, anders dan de ander. Want iedereen die
zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie
zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
15. En zij hebben ook de baby’s bij Hem gebracht, dat
Hij hen zou aanraken, maar de leerlingen die dit
gezien hebben, hebben hen berispt.
16. Maar deze Jezus heeft hen erbij geroepen,
sprekend: ‘Laat het toe dat de kinderen bij mij

komen, en verhinder ze niet, want het koninkrijk
van hun God is net zoals hen.
17. Amen zeg ik u, wie het koninkrijk van God niet aan
zou nemen als een kind, die zou er nooit
binnengegaan zijn.’
18. En een bepaalde bestuurder heeft Hem
aangesproken met: ‘Goede leraar, wat moet ik
gedaan hebben om het eeuwige leven te beërven?’
19. Daarop heeft Jezus tegen hem gezegd: ‘Waarom
noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één,
God.
20. U leerde de geboden, om geen echtbreuk gepleegd,
niet gedood, niet gestolen, niet gelogen en uw
vader en moeder gerespecteerd te hebben.’
21. En hij heeft gezegd: ‘Ik heb dit alles vanaf mijn
jeugd nageleefd.’
22. Dit gehoord hebbend heeft Jezus tegen hem
gezegd: ‘U mist nog één ding, verkoop alles wat u
heeft en verdeel het onder de armen en u zult een
schatkamer in de hemel hebben, en kom, volg mij.’
23. Maar toen hij deze dingen gehoord heeft is hij
diepbedroefd geworden, want hij is erg rijk
geweest.
24. En hem aangekeken hebbend, heeft Jezus
diepbedroefd gezegd: ‘Hoe lastig zal wie rijkdom
heeft het koninkrijk van God binnengaan.
25. Want het is makkelijker om een kameel door het
oog van de naald te laten gaan, dan om een rijke
het koninkrijk van God binnen te laten gaan.’
26. En de luisteraars hebben gezegd: ‘Wie kan dan nog
gered worden?’
27. En Hij heeft gezegd: ‘Wat onmogelijk is bij
mensen, is mogelijk bij God.’
28. En Petrus heeft gezegd: ‘Kijk, wij hebben alles
achtergelaten en zijn U gevolgd.’
29. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Amen, ik zeg u dat
er niemand is die huis, of ouders, of broers, of
vrouw, of kinderen vanwege het koninkrijk van God
verlaten heeft,
30. die vele malen meer in deze tijd zal ontvangen en
eeuwig leven in het tijdperk dat komt.’
31. En de twaalf bij zich gehaald hebbend, heeft Hij
tegen hen gezegd: ‘Kijk, wij trekken op naar
Jeruzalem, en alle dingen die door de profeten
werden opgeschreven over de Mensenzoon zullen
volbracht worden.
32. Want Hij zal aan de samenlevingen worden
uitgeleverd, en zal bespot worden, en mishandeld
worden, en bespuwd worden,
33. en onder geseling zullen zij Hem gedood hebben.
En op de derde dag zal Hij weer opstaan.’
34. En zij hebben hiervan niets begrepen, en deze
uitspraak is voor hen verborgen gebleven, en zij
hebben de uitspraak niet opgemerkt.
35. Bovendien nadert Hij Jericho, en daar heeft een
zekere blinde man langs de weg zitten bedelen.
36. En horend dat de menigte voorbijkomt, heeft hij
gevraagd: ‘Wie is dit?’
37. En zij hebben hem gezegd dat Jezus de Nazarener
voorbijkomt.
38. En hij heeft dit geroepen: ‘Jezus, Zoon van David,
heb medelijden met mij!’
39. En wie vooroplopen hebben hem berispt, dat hij
zou zwijgen. Maar hij heeft nog veel harder
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geroepen: ‘Zoon van David, wees barmhartig voor
mij!’
40. En deze Jezus heeft stilgestaan en de opdracht
gegeven om hem bij zich te brengen. En als hij
gehaald is, heeft Hij hem dit gevraagd:
41. ‘Wat wilt u dat ik u doe?’ En hij heeft gezegd:
‘Heer, dat ik omhoog zou kunnen kijken.’
42. En Jezus heeft tegen hem gezegd: ‘Kijk omhoog,
uw geloof redde u.’
43. En direct heeft hij opgekeken en is Hem, God
verheerlijkend, gevolgd. En alle mensen hebben dit
gezien en deze God geprezen.

Lukas 19
1. Daarna is Hij wandelend Jericho binnengegaan.
2. En kijk, een man die Zacheüs heet (hij is het hoofd
van de belastingen geweest, en rijk),
3. heeft geprobeerd om Jezus te zien te krijgen, wie
Hij is, en dat is hem vanwege de menigte niet
gelukt, want hij is klein van stuk geweest.
4. En vooruit gerend is hij in een moerbeiboom
geklommen, zodat hij Hem zien zou, omdat Hij op
het punt gestaan heeft daarlangs te gaan.
5. En toen Hij bij die plaats is aangekomen, heeft
deze Jezus opgekeken en hem aangekeken en
tegen hem gezegd: ‘Zacheüs, kom snel naar
beneden. Want vandaag is het nodig dat ik in uw
huis zal verblijven.’
6. En hij is snel naar beneden gekomen en heeft Hem
met blijdschap als gast ontvangen.
7. En iedereen die dit gezien heeft, heeft gemopperd,
sprekend: ‘Nou is Hij bij een zondig mens
binnengegaan om te logeren.’
8. En Zacheüs is opgestaan en heeft tegen de Heer
gezegd: ‘Kijk, de helft van mijn bezittingen geef ik
aan de armen Heer, en als ik iemand in iets
frauduleus behandeld heb, dan geef ik het
viervoudig terug.’
9. En deze Jezus heeft tegen hem gezegd: ‘Vandaag
is behoudenis in dit huis begonnen, want ook hij is
een zoon van Abraham.
10. Want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en
te behouden wat volledig kapot was.’
11. En na deze dingen gezegd te hebben, heeft Hij er
een gelijkenis aan toegevoegd. Want Hij is vlakbij
Jeruzalem en zij denken dat het koninkrijk van God
op het punt van verschijnen staat.
12. Daarom heeft Hij gezegd: ‘Een zeker iemand van
edele geboorte is naar een ver land gereisd om zijn
koninkrijk op te eisen en weer terug te keren.
13. Na tien van zijn slaven bij zich geroepen te hebben,
heeft hij hen tien mina gegeven en tegen hen
gezegd: ‘Doe er zaken mee tot ik kom.’
14. Maar zijn landgenoten hebben hem gehaat en een
delegatie achternagestuurd met de boodschap:
‘Wij willen niet dat deze persoon over ons regeert.’
15. Nu is het gebeurd, dat toen hij teruggekeerd is,
nadat hij het koninkrijk heeft opgeëist, dat hij zijn
slaven bij zich geroepen heeft, degenen aan wie hij
het zilver heeft toevertrouwd, zodat hij te weten
zou komen wat ieder aan de handel verdiend heeft.
16. En de eerste is gekomen en zegt: ‘Heer, uw mina
heeft tien mina opgeleverd.’
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17. En hij heeft gezegd: ‘Prima goede slaaf, want u
bent met het minste betrouwbaar omgegaan,
ontvang het gezag over tien steden.’
18. En de tweede is gekomen en zegt: ‘Heer, uw mina
heeft vijf mina opgeleverd.’
19. En ook tegen hem heeft hij gezegd: ‘En u bent
gesteld over vijf steden.’
20. Een ander die is gekomen, zegt: ‘Kijk die mina van
u heb ik in een zakdoek opgeborgen,
21. ik ben bang voor u geweest omdat u een streng
mens bent, toe-eigenend wat u niet gemaakt heeft
en oogstend wat u niet gezaaid heeft.’
22. En hij zegt tegen hem: ‘Ik zal u uit uw eigen mond
oordelen slechte slaaf. U wist dat ik een streng
mens ben, toe-eigenend wat ik niet gemaakt heb
en oogstend wat ik niet gezaaid heb.
23. En waarom heeft u dan mijn zilver niet naar de
wisseltafel gebracht? Dan zou ik het bij mijn komst
met rente op rente terugontvangen hebben.’
24. En hij heeft tegen de omstanders gezegd: ‘Neem
hem de mina af en geef het aan degene die tien
minas heeft.’
25. En zij hebben hem geantwoord: ‘Heer hij heeft al
tien minas.’
26. Want ik zeg u dat iedereen die heeft, gegeven zal
worden en wie niet heeft, zelfs wat hij heeft zal
hem afgenomen worden.
27. En wat betreft die vijanden van mij, zij die het niet
gewild hebben dat ik over hen geheerst zal hebben,
breng ze hier en slacht ze voor mijn ogen.’
28. Na dit gezegd te hebben is Hij vooropgegaan, op
weg naar Jeruzalem.
29. En het is gebeurd, toen Hij bij het Bethfage (huis
van de onrijpe vijgen) en Bethanië (huis van
ellende) is aangekomen, bij de berg die ‘Olijfberg’
genoemd wordt, dat Hij twee van Zijn leerlingen
eropuit heeft gestuurd met de opdracht:
30. ‘Ga naar het tegenoverliggende dorp, als u er
binnengekomen bent zult u er een vastgebonden
ezelsveulen aantreffen waarop nog geen mens
gezeten heeft, breng het losgemaakt naar mij toe.
31. En als iemand u vraagt: ‘Waarom maakt u het los?’
Dan moet u dit tegen hen gezegd hebben: ‘De Heer
ervan heeft het nodig.’’
32. En na vertrokken te zijn hebben zij die eropuit
gestuurd waren het zo aangetroffen als dat Hij
gezegd heeft.
33. En toen zij het ezelsveulen losgemaakt hebben,
hebben de eigenaars ervan tegen hen gezegd:
‘Waarom maakt u dit veulen los?’
34. En zij hebben gezegd: ‘De Heer ervan heeft het
nodig.’
35. En zij hebben het naar Jezus geleid. En hun jassen
op het veulen gelegd hebbend, hebben zij Jezus
erop gezet.
36. Zo Zijn reis vervolgend, hebben zij hun jassen over
de weg uitgespreid.
37. Bovendien, als Hij de Olijfberg bijna is afgedaald,
is de menigte van leerlingen begonnen met (Hem)
blij te begroeten. Met luide stem prijzen zij God
vanwege alle krachtige daden die zij gezien
hebben, roepend:
38. ‘Gezegend is de Koning Die komt in de Naam van
de Heer. Vrede in de hemel, en glorie in de hoogste
plaatsen!’
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39. En sommige van de Farizeeën in de menigte hebben
tegen Hem gezegd:
40. ‘Leraar, bestraf Uw leerlingen!’ En Hij heeft hen
dit geantwoord: ‘Ik zeg u, als zij zouden zwijgen,
zouden de stenen het uitschreeuwen.’
41. En wanneer Hij dichterbij gekomen is, en de stad
gezien heeft, heeft Hij om haar gehuild, sprekend:
42. ‘Omdat u het in zekere mate ook geweten heeft,
en op zijn minst deze specifieke dag, de zaken voor
uw vrede, toch zijn die nu aan uw aandacht
ontsnapt.
43. Want er zullen dagen over u gekomen zijn dat ook
uw vijanden een beleg tegen u op zullen werpen en
u zullen omsingelen en u van alle kanten ingeklemd
zullen houden,
44. en u met de grond gelijk zullen maken, met uw
kinderen in u, en in u geen steen op de ander zullen
laten, omdat u de tijd van uw inspectie niet heeft
opgemerkt.’
45. En na de tempel binnengegaan te zijn, heeft Hij de
verkopers en kopers erbinnen naar buiten
gedreven,
46. sprekend tot hen: ‘Er stond geschreven: ‘Mijn huis
is een gebedshuis,’ maar u heeft dat tot een
rovershol gemaakt.’
47. En elke dag heeft Hij in de tempel onderwezen.
Maar de hoofdpriesters en Schriftgeleerden hebben
gezocht om Hem te doden.
48. En zij hebben geen manier gevonden hoe zij dat
zouden kunnen doen, want heel het volk is
aanhanger van Hem geweest, luisterend.

Lukas 20
1. En op één van die dagen, als Hij het volk in de
tempel onderwijst en het goede nieuws brengt,
zijn de hoofdpriesters en Schriftgeleerden naar
Hem toe gekomen, samen met de oudsten,
2. en zij hebben dit tegen Hem gezegd: ‘Vertel ons,
met welke bevoegdheid doet U deze dingen, of wie
heeft U deze bevoegdheid gegeven?’
3. En Hij heeft hen zo geantwoord: ‘Ik zal u ook om
een antwoord vragen, vertelt u mij,
4. de doop van Johannes, was die vanuit de hemel of
vanuit de mensen?’
5. En zij hebben het volgende met elkaar overlegd:
‘Als wij uit de hemel zouden zeggen, dan zal Hij
zeggen: ‘Waarom heeft u hem dan niet geloofd?’
6. En als wij: ‘Van de mensen,’ zouden zeggen, dan
zal het hele volk ons stenigen, want het raakte
ervan overtuigd dat Johannes een profeet is.’
7. En zij hebben geantwoord dat zij niet wisten waar
vandaan.
8. Dus heeft Jezus ook tegen hen gezegd: ‘Ik vertel u
dan ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen
doe.’
9. Toen is hij begonnen om het volk deze gelijkenis te
vertellen: ‘Een zeker persoon heeft een wijngaard
geplant, en heeft deze aan wijnboeren verpacht en
is voor lange tijd naar het buitenland gegaan.
10. En op de juiste tijd heeft hij een dienaar naar de
wijnboeren gestuurd, zodat zij hem vruchten van
de wijngaard zouden meegeven. Maar de
wijnboeren hebben hem geslagen en met lege
handen weggestuurd.

11. Hij heeft ook een andere dienaar gestuurd, maar
ook deze hebben zij geslagen en vernederend met
lege handen weggestuurd.
12. Daarop heeft hij nog een derde gestuurd. Maar ook
die hebben zij verwond weggestuurd.
13. En de Baas van die wijngaard heeft gezegd: ‘Wat
zal ik doen? Ik zal mijn Zoon sturen, de Geliefde,
misschien zullen zij zich omkeren als zij Hem
gezien hebben.’
14. Maar Hem gezien hebbend, hebben die wijnboeren
in hun eigen belang bedacht: ‘Dit is de erfgenaam,
kom, laten wij Hem doden, zodat de erfenis voor
ons zou zijn.’
15. En Hem de wijngaard uitgegooid hebbend, hebben
zij een moord gepleegd. Dus wat zal Die Baas van
de wijngaard met hen doen?
16. Hij zal komen en die wijnboeren vernietigen, en de
wijngaard aan anderen geven.’ En dit gehoord
hebbend hebben zij gezegd: ‘Dit zou niet moeten
gebeuren!’
17. En Hij heeft hen scherp aangekeken en gezegd:
‘Wat betekent dan wat geschreven is: ‘De steen die
de bouwers afgekeurd hebben, is het hoofd op de
hoek geworden?’
18. Iedereen die op deze (maal)steen gevallen is,
hijzelf zal van kaf gezuiverd worden.’
19. En de priesters en Schriftgeleerden hebben
geprobeerd om Hem op datzelfde moment te
pakken te nemen, maar ze hebben het volk
gevreesd. Want zij hebben begrepen dat Hij deze
gelijkenis over hen heeft uitgesproken.
20. En zij hebben Hem nauwlettend in de gaten
gehouden en hebben spionnen gestuurd, zich
voordoend alsof zij rechtvaardig zouden zijn, om
Hem op Zijn woorden te kunnen pakken, met de
bedoeling om Hem aan de macht en autoriteit van
de gouverneur uit te leveren.
21. Dus hebben zij Hem dit gevraagd: ‘Leraar, wij
weten dat U correct spreekt en onderwijst en geen
aanzien des persoons kent, maar de weg van God
waarachtig leert.
22. Staat het ons vrij om de keizer belasting te
betalen, of niet?’
23. En Hij heeft hun sluwheid doorzien en tegen hen
gezegd: ‘Waarom probeert u mij uit?
24. Toon mij een denarie, van wie is de afbeelding en
inscriptie?’
25. En zij hebben geantwoord: ‘De keizer.’ En Hij heeft
tegen hen gezegd: ‘Betaal dus aan de keizer wat
van de keizer is en wat van deze God is aan God.’
26. Zij hebben Hem dus niet kunnen vangen, sprekend
in aanwezigheid van het volk en zij hebben Zijn
antwoord bewonderd, met stomheid geslagen.
27. Ook zijn enkele van de Sadduceeën erbij gekomen,
die tegenspreken dat er een wederopstanding is,
Hem dit gevraagd hebbend:
28. ‘Leraar, Mozes heeft ons geschreven, als een broer
van iemand die een vrouw heeft zou sterven en hij
zou kinderloos sterven, dan zou die broer van hem
die vrouw opvangen en nakomelingen voor zijn
broer verwekken.
29. Nu zijn er zeven broers geweest, en de eerste heeft
een vrouw genomen en is zonder kinderen
gestorven.
30. Ook de tweede heeft die vrouw genomen en hij is
kinderloos gestorven.
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31. De derde heeft haar daarna genomen. En precies
zo hebben alle zeven geen kinderen achtergelaten
en zijn zij gestorven.
32. Als laatste van hen is ook de vrouw gestorven,
33. dus tijdens de opstanding, van wie van hen is zij de
vrouw dan geworden? Want alle zeven hebben haar
tot vrouw gehad?’
34. En deze Jezus heeft hen dit als antwoord gegeven:
‘De zonen van dit tijdperk trouwen en worden
uitgehuwelijkt.
35. Maar zij die het terecht verdiend hebben om dat
specifieke tijdperk en de opstanding uit de doden
te bereiken, trouwen niet en huwen niet uit.
36. Want zij zijn niet meer in staat om te sterven.
Want zij zijn als de engelen en zijn zonen van hun
God, zonen van de opstanding zijnde.
37. Maar dat de doden opgewekt worden, dat is Mozes
ook bekend gemaakt bij de braamstruik, zoals de
Heer zich ‘de God van Abraham, de God van Isaak
en de God van Jakob’ noemt,
38. daarbij is Hij geen God van de doden, maar van de
levenden, want zij leven allemaal voor Hem.’
39. En als antwoord hebben sommige van de
Schriftgeleerden gezegd: ‘Leraar, dat heeft U
voortreffelijk gezegd.’
40. En zij hebben Hem geen vragen meer durven
stellen, over niets.
41. Maar Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Hoe leggen zij
uit dat de Christus zoon van David is?
42. Ook David zelf zegt in de boekrol met Psalmen:
‘YaHWeH heeft tegen mijn Heer gesproken: ‘Zit
aan mijn rechterhand,
43. totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw
voeten gemaakt zal hebben.’
44. Dus David noemt Hem Heer, hoe is Hij dan zijn
zoon?’
45. Heel het volk hoort dit en Hij heeft zich tot Zijn
leerlingen gericht:
46. ‘Pas op voor de Schriftgeleerden, zij die graag in
lange statige kleding wandelen en van de
begroeting in de samenkomst houden en van de
ereplaatsen in de kerken en van de ligbanken aan
het diner.
47. Die de huizen van de weduwen opeten en voor de
schijn lang bidden. Hen zal een zwaarder oordeel
treffen.’

Lukas 21
1. En opkijkend heeft Hij de rijken hun giften in de
schatkist zien werpen.
2. Ook heeft Hij een bepaalde arme weduwe er twee
stuivers in zien werpen.
3. En Hij heeft gezegd: ‘Ik zeg u met nadruk, dat deze
arme weduwe er meer dan iedereen ingeworpen
heeft.
4. Want zij hebben er de giften van hun overvloed aan
hun God ingeworpen, maar zij heeft vanuit haar
tekorten er al het leefgeld dat zij gehad heeft
ingeworpen.’
5. Als er een paar in gesprek zijn over de tempel die
met mooie stenen en geschenken versierd was,
heeft Hij gezegd:
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6. ‘Van de dingen die u nu ziet zullen er dagen komen
dat er geen steen op de ander zal blijven die niet
verwoest zal worden.’
7. En zij hebben Hem gevraagd: ‘Leraar, wanneer
zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken
dat deze dingen zullen beginnen?’
8. En Hij heeft gezegd: ‘Let op dat u niet misleid zou
worden, want velen zullen in mijn Naam komen,
zeggend dat ‘ik besta’ en ‘de tijd aanbrak’. Ga hen
dus niet achterna.
9. En als u hoort van oorlogen en instabiliteit, ik zou
niet bang zijn, want deze dingen moeten eerst
gebeurd zijn, maar dat is niet meteen het einde.’
10. Daarna heeft Hij tegen hen gezegd: ‘De ene
samenleving zal tegenover de andere samenleving
opstaan en koninkrijk tegenover koninkrijk.
11. Aardbevingen, en groot ook, over plaatsen, en er
zullen hongersnoden en epidemieën zijn, zowel
paniek zaaiende zaken als geweldige tekenen aan
de hemel zullen er zijn.
12. Maar vóór deze dingen zullen zij u met hun handen
grijpen en op de vlucht jagen, uitgeleverd aan
vergaderingen en gevangenissen, voorgeleid aan
koningen en presidenten, omwille van mijn Naam.
13. Maar voor u zal dat neerkomen op getuigen.
14. Bedenk daarom niet vooraf in uw harten hoe u te
verdedigen,
15. want ik zal u de taal en de wijsheid geven die niet
te weerleggen of ontkennen zal zijn door wie zich
tegenover u stelt.
16. U zult zelfs uitgeleverd worden door ouders en
broers en familie en vrienden, ook zullen zij
moorden onder u.
17. Om mijn Naam zult u door iedereen gehaat worden.
18. Maar geen haar op uw hoofd zal volledig vernietigd
zijn.
19. Met blije standvastigheid zult u uw zielen redden.
20. En als u Jeruzalem door legers omsingeld zou zien,
weet dan dat de verwoesting ervan genaderd is.
21. Wie dan in Judea zijn, vlucht de bergen in! En wie
erbinnen zijn, trek eruit weg! Wie in het veld zijn,
ga er niet binnen!
22. Want dat zijn de dagen van vergelding, om alles
wat opgeschreven werd te vervullen.
23. Maar wee de zwangeren en wie juist in die dagen
de borst geven, want er zal grote druk op aarde zijn
en woede onder dit volk.
24. Dan zullen zij door de scherpte van het zwaard
vallen en gevangen uitgeleverd worden aan alle
samenlevingen.
Jeruzalem
zal
door
de
samenlevingen vertreden worden, totdat de tijden
van de samenlevingen voltooid kunnen zijn.
25. Dan zullen er tekenen aan zon, maan en sterren
zijn, en op aarde angstige samenlevingen, in
stomme verbazing, het resoneren van de zee en
een golf.
26. Mensen die uit angst flauwvallen, vanwege de
verwachting voor wat de bewoonde wereld te
wachten staat, want de machten in de hemelen
zullen beven.
27. En dan zullen zij de Mensenzoon met grote macht
en majesteit in een wolk zien komen.
28. Als deze dingen beginnen te gebeuren, sta rechtop
en hef uw hoofden omhoog, want uw verlossing is
nabij.’
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29. Hij heeft ook een gelijkenis verteld: ‘Kijk naar de
vijgenboom en alle bomen.
30. Als zij eindelijk bladeren uitspruiten ziet u het uit
uzelf, wetend dat het eindelijk zomer is.
31. Dat geldt ook voor u, als u deze dingen ziet
gebeuren, weet dan dat het koninkrijk van God
aanstaande is.
32. Amen, ik zeg u dat deze generatie zeker niet
voorbij zou gaan, behalve wanneer dit alles plaats
zou vinden.
33. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar aan
mijn woorden kan niet voorbij worden gegaan.
34. En let goed op uzelf, dat uw harten niet door
braspartijen en dronkenschap en zorgen van dit
leven overbelast zouden raken. En dat die dag u
plotseling overvallen zou.
35. Want als een valstrik zal zij komen over iedereen
die zich op het aardoppervlak bevindt.
36. Waak dus altijd, smekend dat u het waard zou zijn
om al deze dingen die te gebeuren staan ontvlucht
te hebben en tegenover de Mensenzoon geplaatst
te zijn.’
37. En overdag is Hij in de tempel aan het onderwijzen
geweest, en ’s nachts heeft Hij op de berg die naar
de olijf vernoemd is overnacht.
38. Alle mensen zijn zelfs vroeg naar de tempel toe
gekomen, om naar Hem te luisteren.

Lukas 22
1. En het feest van het ongezuurde brood, dat is het
paasfeest, is aanstaande geweest.
2. Toen hebben de hoofdpriesters en Schriftgeleerden
uitgezocht hoe zij Hem om zouden kunnen
brengen.
3. En de Satan is bij Judas, die ‘de populaire man’,
wordt genoemd, binnengegaan, behorend tot de
twaalf.
4. En hij is vertrokken en heeft met de hoofdpriesters
en strategen gesproken hoe hij Hem zou kunnen
uitleveren.
5. En zij zijn blij geweest, en zijn overeengekomen
om hem geld te geven.
6. Daar heeft hij volledig mee ingestemd en heeft
gezocht naar een gelegenheid om Hem aan hen uit
te leveren, in afwezigheid van de menigte.
7. Dan is de dag van het ongezuurde brood, waarop
het paaslam wordt geslacht, aangebroken.
8. En Hij heeft Petrus en Johannes weggestuurd met
de opdracht: ‘Ga en maak het Paasoffer voor ons
klaar, zodat wij het kunnen eten.’
9. En zij hebben tegen Hem gezegd: ‘Waar wilt U dat
wij het klaarmaken?’
10. En Hij heeft hen gezegd: ‘Kijk, als jullie de stad
binnengaan, zal jullie een man tegemoetkomen die
een kruik water draagt. Volg hem naar het huis
waar hij binnengaat.
11. En tegen de huisvader van dat huis moet u zeggen:
‘De Leraar zegt u: ‘Waar is de eetzaal waar ik met
mijn leerlingen het Paasoffer kan eten?’’
12. En diegene zal u een grote klaargemaakte
bovenkamer tonen, maak het daar klaar.’
13. En onderweg hebben ze het aangetroffen zoals Hij
het hen gezegd had, en zij hebben het Paasoffer
klaargemaakt.

14. En als het tijd geworden is, is Hij aan komen liggen,
samen met de twaalf apostelen.
15. Tegen hen heeft Hij gezegd: ‘Met groot verlangen
heb ik dit Paasoffer met u willen eten, voordat ik
lijden doorsta.
16. Want ik zeg u dat ik het nooit op geen enkele wijze
meer zal eten totdat dit in het koninkrijk van God
voltooid is.’
17. En de beker genomen hebbend, dankgezegd
hebbend, heeft Hij gezegd: ‘Neem dit en verdeel
het onderling.
18. Want ik zeg u. dat ik op geen enkele wijze meer
van de vrucht van de wijnstok zal drinken totdat
het koninkrijk van God gekomen kan zijn.’
19. En een brood genomen hebbend, al brekend
dankzeggend, heeft Hij het hen gegeven, sprekend:
‘Dit is mijn lichaam, dat geef ik ter wille van u. Doe
dit ter herinnering aan mij.’
20. Na gegeten te hebben, precies zo met de
drinkbeker, sprekend: ‘Deze beker betekent het
nieuwe verbond door mijn bloed dat voor u wordt
vergoten,
21. en kijk toch, de hand van wie mij uitlevert zit met
mij aan tafel.
22. En de Mensenzoon gaat werkelijk zoals dat voor
Hem werd bepaald. Maar O wee de mens door wie
Hij wordt uitgeleverd!’
23. En zij zijn begonnen om onder elkaar te
onderzoeken wie van hen dat zal kunnen zijn, die
zoiets doet.
24. Er is ook ruzie onderling geweest over wie van hen
de grootste denkt te zijn.
25. Dus heeft Hij tegen hen gezegd: ‘De koningen van
de samenlevingen overheersen hen en hun
machthebbers worden weldoeners genoemd.
26. Maar bij u niet, de grootste van u is eerder zoals de
kleinste en de leider is als een dienaar.
27. Want wie is groter, wie aanligt of wie bedient? Niet
wie aanligt? Maar ik ben in uw midden als dienaar.
28. U bent in mijn beproevingen ook voortdurend bij
mij gebleven
29. Dus draag ik wat mijn Vader aan mij overgedragen
heeft aan u over, het koninkrijk,
30. zodat u aan mijn tafel eet en drinkt in mijn
koninkrijk, en u op tronen zult zitten om de twaalf
stammen van Israël te oordelen.’
31. De Heer heeft ook gezegd: ‘Simon, Simon, Satan
heeft om uw uitlevering gevraagd, om u als de
tarwe te zeven.
32. Maar ik heb voor u gepleit dat uw geloof niet zal
verzwakken, en als u zich weer bekeerd hebt, maak
uw zielsverwanten dan standvastig.’
33. En hij heeft tegen Hem gezegd: ‘Heer ik sta klaar
om zowel de gevangenis voor U in te gaan als te
sterven.’
34. Maar Hij heeft gezegd: ‘Vandaag zal geen haan
kraaien voordat u driemaal ontkend zult hebben
dat u mij kende.’
35. En Hij heeft gezegd: ‘Toen ik u uitzond zonder
portemonnee en tas en sandalen, heeft het u aan
iets ontbroken?’ En zij hebben gezegd: ‘Niets.’
36. Daarop heeft Hij tegen hen gezegd: ‘Maar laat wie
nu een portemonnee heeft deze meenemen, en ook
wie een tas heeft; en wie dat niet heeft moet zijn
bovenkleding verkopen en een zwaard kopen.
37. Want ik zeg u dat nog altijd vervult moet worden
wat over mij is opgeschreven: ‘Hij is ook onder de
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wettelozen gerekend.’ En dat gaat over mijn
noodzakelijke einde.’
38. En zij hebben gezegd: ‘Kijk Heer, hier zijn twee
zwaarden!’ En Hij heeft hen geantwoord: ‘Het is
zover.’
39. En zoals gewoonlijk is Hij op weg naar de Olijfberg
gegaan, en Zijn leerlingen zijn Hem gevolgd.
40. Daar aangekomen heeft Hij tegen de leerlingen
gezegd: ‘Bid dat u niet door beproevingen gaat.’
41. En Hij heeft zich op een steenworp afstand van hen
teruggetrokken.
42. Op Zijn knieën heeft Hij dit gebeden: ‘Vader, als U
wilt wordt deze beker van mij weggenomen, in
ieder geval, doe niet mijn wil maar de Uwe.’
43. (Er is ook een engel uit de hemel aan Hem
verschenen om Hem te sterken.
44. En in zware strijd gewikkeld heeft Hij des te vuriger
gebeden en is het zweet van Hem als bloeddruppels
die op aarde vallen geworden.)1
45. Opgestaan uit gebed, is Hij bij Zijn leerlingen
aangekomen en heeft hen slapend van verdriet
aangetroffen,
46. en heeft tegen hen gezegd: ‘Waarom slapen jullie?
Sta op, bid dat u niet door beproeving heen gaat.’
47. En terwijl Hij nog spreekt, kijk, een menigte, en
hij die Judas genoemd wordt, één van de twaalf, is
hen vooruitgegaan en bij Jezus aangekomen om
Hem te kussen.
48. Maar Jezus heeft hem gezegd: ‘Judas, lever je de
Mensenzoon uit met een kus?’
49. En wie om Hem heen staan hebben gezien wat er
te gebeuren staat en hebben Hem gezegd: ‘Heer
zullen wij het zwaard gebruiken?’
50. En iemand van hen heeft de slaaf van de
hogepriester geraakt, en zijn rechteroor
afgesneden.
51. Maar Jezus heeft zo gereageerd: ‘Tot hier en niet
verder!’
52. En zijn oor aanrakend, heeft Hij hem genezen. En
deze Jezus heeft tegen hen die op Hem afgekomen
zijn gezegd, de hoofdpriesters, de tempelstrategen
en de oudsten: ‘U bent als tegen een rover met
zwaarden en knuppels gekomen?
53. Elke dag dat ik met u in de tempel ben, heeft u
geen hand naar mij uitgestoken. Maar dit is uw uur
en de macht van de duisternis.’
54. En Hem gegrepen hebbend, hebben zij Hem
weggeleid en Hem naar het huis van de
hogepriester gebracht. Bovendien is Petrus Hem
van veraf gevolgd.
55. Daar, in het midden van de binnentuin, heeft een
vuur gebrand waar zij zijn gaan zitten en Petrus
heeft daarbij gezeten.
56. En een dienstmeid heeft hem bij het schijnsel zien
zitten en heeft hem indringend aangekeken en
gezegd: ‘Ook hij is bij Hem geweest!’
57. Maar hij heeft Hem verloochend, sprekend:
‘Vrouw, ik ken Hem niet.’
58. En na een tijdje heeft een ander hem gezien en
gezegd: ‘Ook u hoort bij hen!’ Maar Petrus heeft
gezegd: ‘Man, dat ben ik niet!’
59. En als er ongeveer een uur voorbij is gegaan, heeft
iemand anders dit vrijmoedig beweerd: ‘Ik weet

zeker dat hij ook bij Hem is geweest, want hij is
ook een Galileër.’
60. Maar Petrus heeft gezegd: ‘Man, ik weet niet wat
je bedoelt.’ En gelijk, terwijl hij nog spreekt, heeft
de haan gekraaid.
61. En zich omkerend heeft de Heer naar Petrus
gekeken. En Petrus heeft zich het woord van de
Heer herinnerd, zoals Hij gezegd heeft: ‘Omdat u
mij drie keer zult verloochenen, voordat de haan
gekraaid heeft.’
62. En Petrus is verbitterd huilend naar buiten gegaan.
63. En de mannen die Jezus gevangengenomen
hebben, hebben Hem bespot, treiterend.
64. Hem geblinddoekt hebbend, hebben zij Hem in het
gezicht geslagen en Hem dit gevraagd: ‘Profeteer,
wie is het die U slaat?’
65. En vele andere godslasterlijke zaken hebben zij
tegen Hem gezegd.
66. Als de dag is aangebroken, is de oudstenraad van
het volk bij elkaar gekomen, hoofdpriesters en
Schriftgeleerden, en zij hebben Hem zelf voor deze
Raad van oudsten geleid,
67. sprekend: ‘Zeg ons of U de Christus bent.’ En Hij
heeft gezegd: ‘Als ik u dat zou vertellen, dan zou u
dat niet geloven.
68. En als ik ook een vraag zou stellen, antwoord mij
dan beslist niet, anders zou u nog loslaten.
69. Vanaf nu zal de Mensenzoon zitten aan de
rechterhand van de macht van God.’
70. En iedereen heeft gezegd: ‘Bent U dan Gods Zoon?’
En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘U zegt dat ik het
ben.’
71. En zij hebben gezegd: ‘Hebben wij nog getuigen
nodig? Want wij hebben het uit Zijn eigen mond
gehoord!’

Lukas 23
1. En na opgestaan te zijn, heeft de hele menigte Hem
naar Pilatus meegenomen.
2. Daar zijn zij begonnen met Hem te beschuldigen,
sprekend: ‘Wij hebben gemerkt dat deze de
samenleving verstoort en verbiedt om Caesar
belasting te betalen, zelf zeggend de Christus
koning te zijn.’
3. En Pilatus heeft Hem ondervraagd met: ‘Bent U de
koning van de Judeeërs?’ En Hij heeft hem dit
antwoord gegeven: ‘U zegt het.’
4. En Pilatus heeft tegen de hoofdpriesters en
menigte gezegd: ‘Ik vind niets wat deze mens te
verwijten valt.’
5. Maar zij hebben aangedrongen met te zeggen: ‘Hij
jut het volk op, onderwijzend door heel Judea,
beginnend vanaf Galilea tot hier toe.’
6. En als Pilatus Galilea hoort, heeft hij gevraagd of
de man een Galileër is.
7. Dus als hij heeft begrepen dat Hij uit het gebied
van Herodes is, heeft hij Hem naar Herodes
gestuurd, die ook zelf in die dagen in Jeruzalem is.
8. Als Herodes Jezus gezien heeft, is hij erg blij
geweest, want hij heeft Hem al langer willen zien,
omdat hij veel over Hem hoort vertellen. Hij heeft

1

Vers 43 en 44 komen niet voor in de meeste vroege
teksten
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ook gehoopt een teken door Hem verricht te zien
worden.
9. En hij heeft Hem vele vragen gesteld, maar Hij
heeft hem niets geantwoord.
10. Ook de hoofdpriesters en Schriftgeleerden stonden
daarbij, Hem zwaar beschuldigend.
11. En nadat Herodes en zijn soldaten Hem vernederd
hebben, en Hem spottend luxe kleren
aangetrokken hebben, hebben zij Hem naar Pilatus
teruggestuurd.
12. Diezelfde dag nog zijn Pilatus en Herodes vrienden
geworden, terwijl zij daarvoor nog vijandelijk
tegenover elkaar zijn geweest.
13. Daarna heeft Pilatus de hoofdpriesters en
bestuurders en het volk bij elkaar geroepen en
tegen hen gezegd:
14. ‘U heeft deze man bij mij gebracht als iemand die
het volk opstandig maakt. En kijk, tegenover u heb
ik niets verwijtbaars in deze man aangetroffen met
wat u tegen Hem heeft ingebracht.
15. Ook Herodes niet, want ik heb u naar hem
toegestuurd, en kijk, er is niets door Hem gedaan
dat de dood verdient.
16. Als ik Hem gedisciplineerd heb zal ik Hem
vrijlaten.’
17. Want hij moest zich eraan houden om op het feest
iemand vrij te laten.
18. Maar zij hebben allemaal tegelijk geschreeuwd,
roepend: ‘Weg met Hem, en laat Barabbas (de zoon
van de vader) vrij voor ons.’
19. (Deze was vanwege een opstand die in de stad
heeft plaatsgevonden en moord in de gevangenis
gegooid.)
20. Dus heeft Pilatus weer geroepen dat hij Jezus vrij
wil laten.
21. Maar zij hebben dit geschreeuwd: ‘Kruisig, kruisig
Hem!’
22. Toch heeft hij voor de derde keer tegen hen
gezegd: ‘Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik
heb niets in Hem gevonden wat de dood verdient,
dus na Hem gedisciplineerd te hebben zal ik Hem
vrijlaten.’
23. Maar in plaats daarvan hebben zij geweldig
geschreeuwd, verlangend dat Hij gekruisigd wordt.
En de stem van hen en de hoofdpriesters heeft het
gewonnen.
24. Dus heeft Pilatus besloten dat hun verzoek waar zij
om gevraagd hebben,
25. het uit de gevangenis vrijlaten van de moordenaar
uit de opstand, is uitgevoerd, en dat Jezus is
uitgeleverd zoals zij dat willen.
26. En toen zij Hem afgevoerd hebben, hebben zij een
zekere Simon uit Cyrene die net van het land komt
vastgegrepen, en hebben het kruis op hem gelegd
om dat achter Jezus aan te dragen.
27. Hem is ook een grote menigte vanuit het volk
gevolgd, net als de vrouwen die om Hem gehuild en
Hem beklaagd hebben.
28. En zich naar hen kerend, heeft Jezus gezegd:
‘Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, maar
huil over uzelf en uw kinderen,
29. want kijk, er komen dagen waarin u zult zeggen:
‘Gelukkig zijn de onvruchtbaren en de
baarmoeders die niet gebaard hebben en de
borsten die niet gezoogd hebben.’

30. Dan zal men de eerste zijn om tegen de bergen te
zeggen: ‘Val op ons!’ En tegen de heuvels: ‘Bedek
ons!’
31. Want als zij dit doen met het verse hout, wat zal
er dan van het droge worden?’
32. En er zijn ook anderen weggeleid, twee
misdadigers, om met Hem gekruisigd te worden.
33. En als zij ter plaatse genaamd ‘de Schedel’
aangekomen zijn, hebben zij Hem daar gekruisigd,
met de misdadigers, één aan de rechter- en één
aan de linkerzijde.
34. En Jezus heeft gezegd: ‘Vader, vergeef hen want
zij weten niet wat zij doen.’ En om Zijn kleren te
verdelen, hebben zij het lot geworpen.
35. Het volk stond er gewoon bij te kijken. En ook de
bestuurders hebben met hen mee gehoond.
Sprekend: ‘Anderen heeft Hij gered, laat Hij nu
zichzelf redden, als dit de Christus is, de door God
uitgekozene.’
36. Ook de soldaten hebben Hem bespot, dichtbij
gekomen hebben zij Hem wijnazijn aangeboden,
37. en gezegd: ‘Als U de koning van de Judeeërs bent,
red Uzelf dan!’
38. Er is ook een opschrift boven Hem geschreven,
zowel in het Grieks als Latijn als Hebreeuws: ‘Dit is
de koning van de Judeeërs.’
39. En één van de opgehangen misdadigers heeft Hem
bespot en gezegd: ‘Als U de Christus bent, red
Uzelf en ons dan!’
40. Maar de ander heeft bestraffend naar hem
gereageerd, sprekend: ‘Ben je niet bang voor God,
omdat je hetzelfde oordeel ondergaat?
41. En wij werkelijk terecht, want wij ontvangen wat
past voor wat wij gedaan hebben. Maar Deze heeft
niets onbehoorlijks gedaan.’
42. En hij heeft tegen Jezus gezegd: ‘Herinner mij
Heer, als U in Uw koninkrijk aan zou komen.’
43. En Jezus heeft hem gezegd: ‘Amen zeg ik u,
vandaag zult u met mij in het paradijs zijn.’
44. En het is ongeveer twaalf uur geweest, en het is tot
drie uur donker geworden op de hele aarde,
45. en de zon is verduisterd en het gordijn van de
tempel is in tweeën gescheurd.
46. En met luide stem roepend heeft Jezus gezegd:
‘Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.’ En dit
gezegd hebbend, heeft Hij uitgeademd.
47. En toen de commandant over duizend gezien heeft
wat net gebeurd is, heeft Hij God verheerlijkt en
zegt: ‘Deze man is werkelijk rechtvaardig
geweest.’
48. En de hele menigte die zich verzameld heeft om te
kijken, ziet wat er gebeurd is, slaat zichzelf op de
borst en is teruggekeerd.
49. En al zijn bekenden stonden ver weg, ook de
vrouwen die Hem vergezeld hebben vanuit Galilea
zien dit aan.
50. En kijk, een man die Jozef heet en raadsadviseur
is, een goed en rechtvaardig man,
51. (deze heeft niet ingestemd met de kerkenraad en
hun handelen), komend uit Arimatea een stad in
Juda, die ook zelf het koninkrijk van God actief
verwacht heeft.
52. Deze is bij Pilatus gekomen om het lichaam van
Jezus te vragen.
53. En het afgenomen hebbend, heeft hij het in linnen
gewikkeld en dit in een uitgehouwen graftombe
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gelegd, daar is nog niemand in bijgeplaatst
geweest.
54. En het is de voorbereidingsdag geweest en de
Sabbat is aanstaande geweest.
55. En ook de vrouwen die hem vanuit Galilea
vergezeld hebben, hebben de graftombe gezien en
hoe Zijn lichaam is neergelegd.
56. En na teruggekeerd te zijn hebben zij specerijen
en zalf klaargemaakt.

Lucas 24
1. Op de Sabbat hebben zij volgens het voorschrift
gerust. Maar op de eerste van de week, het is nog
vroeg, zijn zij bij de graftombe aangekomen, de
specerijen die zij klaargemaakt hebben dragend,
sommigen zijn dan ook met hen meegegaan.
2. En zij hebben aangetroffen dat de steen van de
graftombe was afgewenteld.
3. En binnengekomen, hebben zij het lichaam van
Jezus niet gevonden.
4. En tijdens dat zij hier perplex over gestaan hebben,
kijk dan! Er hebben twee mannen bij hen gestaan
in schitterende kleding.
5. Dus zijn zij doodsbang geworden en buigen zij hun
gezicht naar de grond. Tegen hen is gesproken:
‘Waarom zoekt u de Levende onder de doden?
6. Hij is hier niet, maar is opgewekt. Herinner wat Hij
tegen u gezegd heeft, terwijl u nog in Galilea bent.
7. Vertellend dat de Mensenzoon in handen van
zondige mensen wordt uitgeleverd en gekruisigd,
en op de derde dag weer opstaat.’
8. En zij hebben zich Zijn woorden herinnerd,
9. en na van de graftombe teruggekeerd te zijn,
hebben zij dit aan alle elf verteld, en alle anderen.
10. Bovendien zijn het Maria ‘van de Toren’ en Johanna
en Maria van Jakobus en anderen die bij hen waren
geweest die dit aan de apostelen verteld hebben.
11. En hun woorden hebben onzinnig voor hen
geklonken en zij hebben hen niet geloofd.
12. Maar Petrus is opgestaan en naar de graftombe
gerend, en zich buigend ziet hij alleen het linnen
windsel liggen en gaat weer weg, zichzelf
verwonderend over wat er was gebeurd.
13. En kijk, twee van hen zijn diezelfde dag nog naar
een dorp op een afstand van ca. elf kilometer van
Jeruzalem gegaan, het heet Emmaus (warme
bron).
14. En zij hebben met elkaar gesproken over alles wat
er gebeurd was.
15. Nu is het tijdens dit gesprek en discussiëren van
hen gebeurd, dat ook Jezus zelf erbij is gekomen
en met hen mee is gereisd.
16. En hun ogen hebben niets doorgehad, zodat ze Hem
niet herkend hebben.
17. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Wat is het dat u
met elkaar bespreekt tijdens het wandelen en u zo
somber stemt?’
18. Één ervan die Kleopas heet, heeft tegen Hem
gezegd: ‘Super, de enige vreemdeling in Jeruzalem
die onbekend is met wat er deze dagen in
Jeruzalem is gebeurd!’
19. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Wat dan?’ En zij
hebben Hem gezegd: ‘Dat over Jezus uit Nazareth,
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Die als man tot Profeet is gemaakt, krachtig in
woord en werk voor Zijn God en heel Zijn volk.
20. Hoe zowel onze hoofdpriesters als bestuurders Hem
hebben overgeleverd aan de doodstraf, en Hem
gekruisigd hebben.
21. Maar wij hebben erop vertrouwd dat Hij het is Die
op het punt staat om Israël los te kopen. Ondanks
dit alles is het vandaag de derde dag al sinds dit
allemaal is begonnen.
22. En als klap op de vuurpijl hebben sommige van onze
vrouwen ons ook nog versteld doen staan, ze zijn
vroeg bij de graftombe geweest,
23. en zij hebben Zijn lichaam niet aangetroffen, ze
zijn gekomen om te vertellen dat zij ook een
visioen van engelen gezien hebben, die zeggen dat
Hij leeft.
24. Sommige van wie bij ons horen zijn daarop ook naar
de graftombe gegaan en hebben het aangetroffen
zoals de vrouwen gezegd hebben, maar zij hebben
Hem niet gezien.’
25. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘O onverstandigen
en tragen van hart over alles wat de profeten
gesproken hebben.
26. Moest de Christus deze dingen niet lijden en Zijn
oordeel ondergaan?’
27. En startend vanaf Mozes tot en met al de profeten
heeft Hij aan de hand van al de Schriften uitleg
gegeven over Hemzelf.
28. Zo zijn zij het dorp waar zij op weg naartoe zijn
geweest genaderd, en Hij heeft aanstalten
gemaakt om verder te reizen.
29. En zij hebben Hem tegengehouden, sprekend: ‘Blijf
bij ons, want het loopt tegen de avond en de dag
schemert al.’ En Hij is met hen naar binnen gegaan
om bij hen te logeren.
30. En tijdens het aanliggen van Hem met hen is het
gebeurd dat Hij het brood al zegenend genomen
heeft en het gebroken aan hen heeft uitgedeeld.
31. En de ogen van hen zijn geopend, en zij hebben
Hem herkend. En Hij is onzichtbaar voor hen
geworden.
32. En zij hebben tegen elkaar gezegd: ‘Is ons hart niet
brandend in ons geweest toen Hij onderweg met
ons gesproken heeft en zoals Hij de Schriften aan
ons heeft verklaard?’
33. En nog datzelfde uur zijn zij opgestaan en naar
Jeruzalem teruggekeerd, en zij hebben de elf en
wie zich bij hen verzameld hebben ontmoet,
34. (die) spreken: ‘Want de Heer is écht de
Opstanding, en is aan Simon verschenen!’
35. Ook zij hebben van onderweg verteld en hoe Hij
door hen is herkend bij het breken van het brood.
36. En terwijl zij dit verteld hebben, heeft Jezus zelf
in hun midden gestaan en tegen hen gezegd: ‘Vrede
aan u.’
37. Maar doodsbang en vervuld van angst hebben zij
gedacht een geest te zien.
38. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Waarom raakte u
zo van slag? En waarom komen er overwegingen op
in uw harten?
39. Kijk naar mijn handen en mijn voeten, dat ik Hem
ben. Voel mij maar en kijk, want een geest heeft
geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik die
heb.’
40. En dit tegen hen gezegd hebbend, heeft Hij hen
Zijn handen en voeten laten zien.
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41. Maar als zij van vreugde en verwondering nog niet
geloven, heeft Hij tegen hen gezegd: ‘Heeft u iets
te eten?’
42. Dus hebben zij Hem een stuk gekookte vis
overhandigd, en wat honingraat.
43. En het voor hun ogen aangenomen hebbend, heeft
Hij het gegeten.
44. En Hij heeft tegen hen gezegd: ‘Deze woorden heb
ik tegen u gezegd terwijl ik nog bij u ben, omdat
het nodig is dat alles wat in de wet van Mozes en
de profeten en de Psalmen over mij is geschreven
ten uitvoer gebracht wordt.’
45. Toen heeft Hij hun verstand geopend, het
begrijpen van de Schriften,
46. en heeft tegen hen gezegd: ‘Want er staat
geschreven: ‘En zo moet de Christus lijden en op
de derde dag uit de dood opstaan,
47. en in Zijn Naam de bekering en vergeving van
zonden voor alle samenlevingen verkondigd
worden, beginnend vanuit Jeruzalem.
48. Dus u bent getuigen van deze zaken.
49. En kijk, ik stuur de belofte van mijn Vader in u.
Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u bekleed
bent met kracht uit de hoogte vandaan.’
50. En Hij heeft hen naar buiten tot aan Bethanië (huis
van ellende) gebracht, en zijn handen opgeheven
hebbend, heeft Hij hen gezegend.
51. En tijdens de zegen is Hij van hen gescheiden en
omhoog naar de hemel gedragen.
52. En zij hebben Hem aanbeden, met grote blijdschap
naar Jeruzalem terugkerend.
53. Daarna zijn zij voortdurend in de tempel geweest,
deze God lovend en prijzend. Amen.
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