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Het evangelie van Lukas – een inleiding 

 
Jansontmoeting op 16 september 2015 
 
 
Opmerking vooraf 
Deze lezing werd gehouden met het oog op de bijbelkringen die in het seizoen 2015-2016 het 
Lukasevangelie gaan lezen. Ik heb veel ontleend aan ‘Evangelie in viervoud’ van J.P. Versteeg, en 
‘The Theology of the Gospel of Luke’ van Joel B. Green.  
  
 
 
Wie is Lukas? 
 
De naam Lukas komt niet voor het in het derde evangelie en ook niet in het boek Handelingen. De 
kerkelijke overlevering noemt Lukas echter al heel vroeg als schrijver. Er is een geschrift uit het 
jaar 200 (Canon Muratori) waar wordt gezegd dat de arts Lukas het derde evangelieboek na de 
hemelvaart van Jezus geschreven heeft. In hetzelfde geschrift wordt gezegd dat de ‘Handelingen 
van de apostelen’ door deze Lukas geschreven zijn. We komen Lukas wel tegen in Kol. 4:14: 
“Lukas de arts, de geliefde, groet u.” Ook in 2 Timotheüs 4:11 en Filemon 24 wordt zijn naam 
genoemd. 
 
Lukas schrijft zijn evangelie nadat voor hem vele anderen al “geprobeerd hebben een verhaal op 
te stellen over de zaken die onder ons hun beslag gekregen hebben” (Luk. 1:1). Het is niet exact 
bekend wanneer Lukas het evangelie geschreven heeft. De meeste commentaren denken aan de 
periode tussen het jaar 70 en 80. Op enkele plaatsen (19:43ev en 21:20,24) lijkt het of Lukas 
kennis heeft van wat bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 gebeurde. Bovendien schrijft hij in het 
begin  (Lukas 1:1) dat hij onderzoek heeft gedaan naar wat anderen hebben geschreven, dat 
maakt een vroege datering lastig. 
 
Lukas schrijft zijn evangelie met een grote woordenschat. Er zijn staan in zijn werk veel woorden 
die hij als enige van de schrijver van het NT gebruikt. Om een vergelijk te geven: Lukas gebruikt in 
zijn twee geschriften bijna 2700 verschillende woorden, terwijl Paulus tot een woordenschat van 
2200 komt.  
 
 
Theologische kern 1: Jezus als Heiland in de geschiedenis 
 
Door Lukas wordt meer dan door de andere evangelisten het aardse leven en werk van Jezus in 
een historisch kader geplaatst. Dat betekent niet dat het evangelie een biografie wordt. In dat 
zouden veel te veel details ontbreken. Bovendien is van veel feiten die Lukas beschrijft het tijdstip 
onduidelijk: “En toen Hij in een van de steden was…” (5:12) “Het gebeurde ook op een andere 
sabbat…” (6:6) 
 
De belangrijke rol van historie blijkt bijvoorbeeld duidelijk bij de geboortegeschiedenis: “En het 
geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keuze Augustus…” (2:1). Jezus’ 
geboorte wordt gesitueerd in de context van de wereldgeschiedenis van die dagen. Het gebeurde 
toen, dáár in Israël, toen Augustus aan de macht was. Een tweede belangrijke historische 
aanduiding vind je in Lukas 3:1,2. Daar wordt  het tijdstip aangegeven dat het woord van God tot 
Johannes de Doper in de woestijn kwam. Niet minder dan zes historische aanduidingen worden 
daar gegeven.  
 
Waarom is dit historische kader belangrijk? 
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1. Lukas laat in de relatie tussen de geschiedenis van Jezus en de wereldgeschiedenis uitkomen 
dat het in de boodschap van het evangelie niet om een tijdloze ideologie gaat. Het evangelie 
van Jezus is geen tijdloze waarheid is. Het is niet onbelangrijk (zoals je vandaag soms hoort) 
of het evangelie nu wel of niet zo is gebeurd. Nee, God grijpt door Jezus in op een aanwijsbare 
plaats en een dateerbaar moment.  
 

2. Door dit historische kader laat Lukas ook het unieke en onherhaalbare van de geschiedenis 
van Jezus uitkomen. De geschiedenis van Jezus heeft toen en daar eens plaatsgevonden. Het 
geloof blijft alle eeuwen door aangewezen op die unieke en onherhaalbare gebeurtenis in het 
verleden.  

 
 
Theologische kern 2: Jezus de gezondene door de Vader  
 
Het evangelie van Lukas vertelt over de langverwachte interventie van God. God die ingrijpt om 
zijn doel te bereiken. Het evangelie van Lukas vertelt niet zomaar een verhaal. Het gaat hier om 
een verhaal met een duidelijke auteur. En die auteur is niet zozeer Lukas, het is uiteindelijk God de 
Vader zelf. Zijn plan tot vestiging van zijn koninkrijk ontrolt zich in het evangelie. 
 
Er zijn verschillende termen en uitdrukkingen die dat uitdrukken. Het klinkt bijvoorbeeld door in wat 
Jezus tegen Zacheüs zegt: ik moet heden in uw huis zijn (19:5). Moeten: dat woordje ziet op het 
reddingsplan van God. Je komt het woord ook tegen bij de opstanding. De vrouwen bij het graf 
worden eraan herinnerd dat de Zoon des mensen moest worden overgeleverd in handen van 
zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. (24:7) Zo wilde de Vader het. En 
bij de Emmaüsgangers kom je het woordje moeten opnieuw tegen, dan ook helemaal verbonden 
met de uitleg van de geschriften van het Oude Testament (24:26-27). Het goddelijke reddingsplan 
komt niet uit de lucht vallen, nee, het wortelt in het Oude Testament. 
 
Jezus komt Gods plan uitvoeren tot redding van de wereld. Die lijn loopt door het evangelie heen. 
En die lijn breekt niet af nadat Jezus is opgestaan. Want ook als opgestane zal Jezus in de 
eeuwen na zijn opstanding zijn heil bekend maken. De wereldtijd is voor Lukas zendingstijd. En het 
werk van de zending is niet zozeer werk van mensen, maar van de opgestane Jezus. 
Teruggaande op het raadsplan van God.  
 
In dit alles speelt de Geest van God een grote rol. Hij speelt een centrale rol in het werk van Lukas, 
met name wel in het boek Handelingen. Maar de Geest wordt ook niet voor niets genoemd in 
Lukas rond de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus. De Geest die in de periode van het 
OT werkzaam was de profeten, Hij is nu werkzaam in voorloper Johannes en in de Verlosser 
Christus: het werk van de Geest concentreert zich in Hem. De derde fase is die van het werk van 
de Geest in en door de gemeente. De Geest wordt uitgestort op alle vlees, zo klinkt het in 
Handelingen 2 op Pinksteren. Jezus is de gezondene door de Vader, maar door de Geest worden 
ook zijn volgelingen gezonden in deze wereld.  
 
 
Theologische kern 3: Jezus als Heiland voor de verachten 
 
Lukas besteedt in zijn evangelie veel aandacht aan het feit dat Jezus omgaat met mensen die niet 
of minder in tel waren. Ik noem drie voorbeelden: 
 
Armen 
Karakteristiek voor Lukas is de aandacht van Jezus voor de armen en scherpe waarschuwing van 
Jezus tegen rijkdom. Afgezien van Jakobus komt het probleem van  
rijkdom en armoede nergens zo indringend naar voren als hier.  
 
Dat blijkt bijvoorbeeld in de volgende passages: 
- De lofzang van Maria: hongerigen heeft hij met goederen vervuld, rijken heeft Hij ledig 
weggezonden (1:53) 
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- De zaligspreking: ‘zalig bent u, armen, want van u is het koninkrijk.’ (Luk. 6:20). Mattheus heeft: 
zalig zijn de armen van geest. Dat Lukas echt aan armen in materiële zin denkt, blijkt duidelijk uit 
het volgende “wee”: wee u, rijken, want u hebt uw vertroosting al. Wee u die nu overvloed hebt, 
want u zult honger hebben.” (6:24,25) 
- De gelijkenis van de rijke dwaas (12:13-21) – Jezus maakt duidelijk dat niet rijkdom op zich het 
probleem is, maar rijkdom waarmee de mens zich voor de naaste en dus ook voor God afsluit. Dat 
is ook de strekking van de gelijkenis van de rijke man en Lazarus (16:19-31). De rijke gaat niet 
verloren omdat hij rijk  was, maar omdat hij niet zorgde voor de arme. 
Samenvattend: Jezus heeft de armen in het oog en draagt hen op het hart. 
 
Zondaren 
“Jezus is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is.” (19:10). Als een rode draad loopt 
door het evangelie heen dat Jezus zich ontfermt over zondaren. En dat zondaren zich ook veilig 
voelen bij Jezus. Ze merken dat Hij hen niet veroordeelt.  
- In Lukas 7 gaat het bijv. over een zondige vrouw die Jezus zalft. Haar zonden worden haar door 
Jezus vergeven.  
- Er komt redding in het leven van Zacheüs binnen (19:1-10).  
- Opvallend ook dat Lukas de enige is, die bij de verloochening door Petrus vermeldt hoe Jezus 
zich omdraait en Petrus aanziet. Uit de blik van Jezus spreekt zijn vergevende liefde voor 
zondaren (22:61) 
- Liefde die het meest bijzonder schittert aan het kruis, als Jezus bidt voor zijn vijanden, bidt voor 
zondaren: Vader, vergeef het hun, zij weten niet wat zij doen. (23:34) Lukas is bovendien de enige 
die beschrijft hoe Jezus een woord van vergeving spreekt tegen die ene gekruisigde moordenaar: 
Heden zul je met mij in het paradijs zijn (23:43). 
- En om niet meer te noemen, in verschillende gelijkenissen ligt ook de nadruk op de vergeving die 
er is voor zondaren: de verloren zoon (15:11-32), de farizeeër en de tollenaar (18:9-14). 
 
Vrouwen 
Uit alle evangeliën blijkt dat Jezus’ zorg zich ook uitstrekte tot vrouwen die Hij ontmoette. Nogal 
logisch, zouden wij denken. Maar bepaald niet het geval in de tijd van Jezus. Dat een rabbi 
gewoon in gesprek ging met vrouwen, en ook aandacht had voor vrouwen die een zondig verleden 
hadden, was werkelijk opzienbarend.  
De Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus merkt ergens op: “de vrouw is in elk opzicht de 
mindere van de man.” In een aantal gevallen was de vrouw met betrekking tot de vervulling van de 
wet gelijk aan slaven en kinderen. Vrouwen mochten ook niet als getuigen dienen in een 
rechtszaak. 
Jezus doorbreekt dit patroon. Lukas noemt als enige de namen van Johanna en Susanna (8:3), 
twee vrouwen die Jezus dienen. Lukas vertelt als enige over Martha en Maria (10:38-42) en over 
de genezing van een kromgebogen vrouw met een geest van zwakheid (13:11-12). En ook de 
gelijkenis van de weduwe die haar recht zocht tegenover een onrechtvaardige rechter vind je 
alleen bij Lukas (18:1-8).  
Wat verder opvalt is dat Lukas in hoofdstuk 8 een hele groep vrouwen noemt die Jezus volgt, dat 
later als Jezus op weg is naar Golgotha een menige van vrouwen wordt genoemd (23:27), en dat 
ook bij de opstanding van Christus de vrouwen een prominente plaats innemen in het getuigenis 
over de opstanding. (24:1-12)  
 
Kortom: Jezus stelt niemand achter. En wie niet in tel is, wordt door Hem naar voren geroepen. 
 
 
Theologische kern 4 : Jezus die mensen tot discipel roept 
 
Jezus roept 12 discipelen om Hem te volgen. ze zijn met Jezus, volgen Hem, krijgen persoonlijk 
onderwijs, worden er soms op uitgezonden. Zij zijn de voorhoede. Maar de kring is niet gesloten. 
Ook anderen kunnen discipel worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Opvallend: geen twee 
ontmoetingen met Jezus zijn hetzelfde. Er is geen standaard-format hoe iemand discipel wordt. Er 
zijn wel motieven die steeds terugkomen in Lukas (en ook in Handelingen): 
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- het initiatief ligt bij Jezus. Jezus gaat naar mensen en roept hem achter zich aan. En daarbij roept 
hij dus soms ook mensen die niemand verwacht zou hebben. 
- het is belangrijk om geloof te hechten aan Jezus. Met name in Handelingen zie je dat dat wordt 
gezegd. Het is belangrijk om een goed zicht te hebben op wie Jezus is en erop te vertrouwen dat 
Hij betrouwbaar is. 
- berouw (samen met bekering). Dat wordt al zichtbaar bij Johannes de Doper, die mensen tot 
omkeer, tot een nieuwe levenswandel roept. Ook de discipelen verlaten alles en volgen Jezus. “Zo 
kan dan niemand die niet alles wat hij heeft achterlaat, discipel van Mij zijn” (14:33) 
- Jezus volgen. In het boek Handeling is vaak sprake van “met Jezus zijn”. Dat wil zeggen: delen in 
zijn ‘succes’ én in zijn lijden, in zijn aanvaarding en zijn verwerping. In Lukas 9:43 spreekt Jezus 
over zelfverloochening en kruisdragen. Jezus volgen betekent: een kruis door je oude leven.  
- delen in Jezus’ missionaire agenda. De discipelen worden al tijdens Jezus’ rondwandeling 
uitgezonden om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen (9:2). Aan het slot 
van het evangelie klinkt de oproep om “in Zijn Naam onder alle volken bekering en  vergeving van 
zonden te prediken,  te beginnen bij Jeruzalem.” (24:47). 
 
Waaraan kun je een discipelen herkennen? Aan ‘prayer and praise’ (Joel Green): 
 
- Het gebed in Lukas neemt een belangrijke plaats in. Jezus zelf zoekt vaak de stilte om het 
contact met zijn Vader te onderhouden. Maar ook de discipelen willen leren bidden. Naast de tekst 
van het ‘Onze Vader’,  geeft Jezus hen ook gebedsonderwijs in Lukas 11, en de belofte dat “de 
Vader de Geest zal geven aan hen die Hem bidden.” (11:13) 
De plaats van het gebed is in Handelingen zelfs nog prominenter. Voortdurend komt de gemeente 
samen in gebed, en belangrijke beslissingen worden genomen na gebed. 
 
- Vaak lees je over vreugde en blijdschap na ingrijpen van God. Lukas 1 bevat de drie grote 
cantica, de engelen reageren met een lofzang op de geboorte van Christus, en na genezingen lees 
je vaak: “Hij verheerlijkte God”. 
7:16 – uitroep: een groot profeet is opgestaan! God heeft in genade omgezien! 
Jeruzalem weigert om Jezus te aanvaarden, daar geen blijdschap, maar verdriet (19:41-44)  
 
 
Theologische kern 5: Jezus als Heiland voor Joden en heidenen 
 
Het evangelie van Lukas staat niet op zichzelf. Het wil als één geheel gelezen worden met het 
boek Handelingen. Handelingen laat zien hoe het evangelie aan de heidenen gebracht wordt en 
hoe de heidenen, anders dan de Joden, het evangelie aanvaarden. Aan het eind van Handelingen 
wordt bericht hoe Paulus bezoek krijgt van een groep Joden, en hoe hij dan de profetie van Jesaja 
6:9 op hen betrekt (Hand. 28:26-27). Aan de profetie werd, als laatste woord van Paulus aan het 
adres van de Joden – toegevoegd: “Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen 
gezonden is; die zullen dan ook horen!” Dit woord wordt vaak gezien als sleutel om het hele boek 
Handelingen te lezen. 
 
Maar in het evangelie van Lukas wordt hiervoor al de basis gelegd. Dat blijkt al in de 
gebeurtenissen rond Jezus’ geboorte. In de lofzang van Simeon, waar hij zingt: “mijn ogen hebben 
Uw heil gezien dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Een licht tot openbaring 
voor de heidenen en tot heerlijkheid voor Uw volk Israël.” (2:31-32). Israël gaat vooraf: Christus 
kwam allereerst tot Zijn eigen volk. Maar heidenen hoeven geen toeschouwer te zijn. Ze mogen 
ook zelf delen in de redding. 
 
Simeon zingt deze woorden in de tempel. Ook Zacharias was daar bezig toen een engel hem 
verscheen. En in Lukas 24 wordt gezegd dat de discipelen terugkeren naar Jeruzalem en dat ze 
voortdurend in de tempel zijn en God loven. Ook in Handelingen wordt verteld dat de kerk op 
Pinksteren ontstaat in de nabijheid van de tempel. De discipelen waren daar aanvankelijk ook te 
vinden om het volk te leren. Kortom: Lukas maakt in zijn werk heel duidelijk dat het christendom 
geen volstrekt nieuwe religie is, maar de vervulling van wat de vromen uit Israël de eeuwen door al 
gekend en verwacht hadden.  
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Er zijn meer plaatsen waar de heilsverwachting voor de hele wereld duidelijk wordt.  Bijvoorbeeld 
in Lukas 3, waar Johannes de Doper met een citaat uit Jesaja 40 zegt: “alle vlees zal het heil van 
God zien”.  
Opvallend is dat Lukas naast een uitzending van de 12 (Lukas 9) , ook een uitzending van de 70 
noemt (Lukas 10). Lukas wil die tweede uitzending als parallel met de eerste laten uitkomen. Zoals 
de eerste uitzending (12) betrekking had op Israël (12 is het getal van de stammen van Israël), zo 
heeft de tweede betrekking op de volken (70 is getal van volken buiten Israël – Genesis 10). 
Hoe meer je erop let, hoe meer je die universele trek tegenkomst. In Lukas 13, het gedeelte over 
de nauwe poort: er zullen er komen van oost en west en noord en zuid, en ze zullen aanliggen in 
het koninkrijk van God.  
En tenslotte zie je het missionaire karakter van Lukas ook in het geslachtregister van Lukas in de 
beschrijving van Lukas (3:23-38). Mattheüs heeft ook zo’n stamboom. Daar begint zo: het 
geslachtsregister van Jezus Christus, zoon van David, zoon van Abraham. Lukas beschrijft de 
stamboom vanaf Adam – de eerste mens en de vader van de mensheid.  
 
Kortom: Jezus is wel allereerst voor Israël gekomen, maar niet alleen voor Israël. Hij is ook de 
Heiland voor heidenen. Voor ons! Het is een bijzondere gedachte dat wij zijn opgenomen in het 
grote plan van God. Hij dacht aan ons toen Hij zijn Zoon zond. Zonder de komst van Christus 
waren wij nooit in aanraking gekomen met het evangelie. Wanneer we een seizoen lang met Lukas 
aan de slag gaan, is het goed om telkens weer te bedenken: God gaf Zijn Zoon aan mij. Midden in 
de tijd kwam Hij om zichzelf voor ons te geven. Wat kunnen wij anders dan Hem volgen? 
 


