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5 Het geschiedde in de dagen van Herodes, 
koning van Judea, dat er een zekere priester was, 
Zacharias genaamd, uit de dagorde van Abia 
en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron 
en haar naam was Elisabeth.
6 Zij nu waren beiden rechtvaardig 
ten overstaan van God, 
gaande in alle voorschriften 
en rechtsuitingen van de Heer, onberispelijk.
7 En zij waren kinderloos omdat Elisabeth 
onvruchtbaar was 
en beiden waren gevorderd in hun dagen. 
8 Het geschiedde nu, toen hij zijn priesterdienst 
verrichtte in de ordening van zijn dagorde, 
ten overstaan van God,



9 naar het gebruik van het priesterambt, dat het 
hem toeviel om het reukoffer te brengen bij het 
ingaan in het tempelhuis van de Heer.
10 En heel de menigte van het volk was buiten, 
biddend, in het uur van het reukoffer.
11 Nu werd hem een boodschapper van de Heer 
gezien, rechts staande van het reukofferaltaar
12 en Zacharias werd verontrust toen hij dat 
waarnam en vrees viel op hem.
13 Maar de boodschapper zei tegen hem: 
vrees niet Zacharia, want verhoord wordt jou 
smeekbede en je vrouw Elisabeth zal een zoon voor je 
baren en je zult hem noemen bij de naam Johannes. 



14 En er zal vreugde voor je zijn en gejubel 
en velen zullen zich verheugen in zijn verwekking,
15 want hij zal groot zijn zijn 
in het zicht van de Heer. 
En wijn en sterke drank zal hij niet drinken 
en van heilige geest zal hij vervuld worden, 
reeds vanuit de buik van zijn moeder. 
16 En velen van de zonen van Israël 
zal hij omkeren, op de Heer hun God.



Lucas 1

17 En hij zal tevoren uitgaan in zijn zicht, 
in de geest en kracht van Elia, 
om te keren 
harten van vaderen tot kinderen...

nl. om de weg te bereiden: Jesaja 40:3-5



Lucas 1

17 En hij zal tevoren uitgaan in zijn zicht, 
in de geest en kracht van Elia, 
om te keren 
harten van vaderen tot kinderen...

niet Elia in persoon, maar 
▪ "in geest" > dezelfde karakteristieken >



2Koningen 1
8 En zij antwoordden hem: 
Het was iemand met een haren kleed, 
en een lederen gordel 
was om zijn lendenen gebonden. 
Toen zeide hij: Dat is de Tisbiet Elia.

Matteüs 3
4 Hij nu, Johannes, 
droeg een kleed van kameelhaar
en een lederen gordel om zijn lendenen; 
en zijn voedsel bestond 
uit sprinkhanen en wilde honing.



Lucas 1

17 En hij zal tevoren uitgaan in zijn zicht, 
in de geest en kracht van Elia, 
om te keren 
harten van vaderen tot kinderen...

= nl. van de aartsvaders aan wie de 
beloften waren gegeven >



Maleach1 3
1 Zie, Ik zend mijn bode (Hebr. maleachi), 
die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal...

Maleachi 4
5 Zie, Ik zend u de profeet Elia, 
voordat de grote 
en geduchte dag van JAHWEH komt.
6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren 
tot de kinderen 
en het hart der kinderen tot hun vaderen...



Lucas 1

17 ... en ongezeglijken 
in verstandigheid van rechtvaardigen, 
om voor de Heer gereed te maken 
een toegerust volk.

zoals de gelovige Abraham; Gen.15:6



Lucas 1

17 ... en ongezeglijken 
in verstandigheid van rechtvaardigen, 
om voor de Heer gereed te maken
een toegerust volk.

krijgt een dubbele vervulling:
1. in Johannes de Doper;
2. in "de twee getuigen" (Openb.11) die als 

Mozes en Elia optreden in de 1260 dagen
= voorafgaand aan Christus' terugkeer



Lucas 1

18 En Zacharia zei tot de boodschapper: 
waaraan zal ik dit weten? 
Want ik ben een oude man 
en mijn vrouw is voortgeschreden in haar dagen?



Lucas 1

18 En Zacharia zei tot de boodschapper: 
waaraan zal ik dit weten?
Want ik ben een oude man 
en mijn vrouw is voortgeschreden in haar dagen.



Lucas 1

19 En de boodschapper antwoordde 
en zei tot hem: 
ik ben Gabriël, die in het zicht van God staat 
en ik werd gestuurd om tot jou te spreken 
en deze dingen jou te evangeliseren.

= 'krachtig man Gods'
genoemd in Dan.8:16; Dan.9:21-23



Lucas 1

19 En de boodschapper antwoordde 
en zei tot hem: 
ik ben Gabriël, die in het zicht van God staat
en ik werd gestuurd om tot jou te spreken 
en deze dingen jou te evangeliseren.

Gabriël is Gods boodschapper om te 
onthullen aangaande de Messias:

de krachtige man Gods 
zie ook 1:26: verschijning aan Maria



Lucas 1

20 En neem waar: jij zal stil zijn 
en niet kunnen spreken
tot op de dag dat deze dingen geschieden 
omdat jij mijn woorden niet gelooft 
die vervuld zullen worden in hun bestemde tijd.

dát is het gevraagde teken
vergl. "gij zult stil zijn"; Ex.14:14



Lucas 1

20 En neem waar: jij zal stil zijn 
en niet kunnen spreken 
tot op de dag dat deze dingen geschieden
omdat jij mijn woorden niet gelooft 
die vervuld zullen worden in hun bestemde tijd.



Lucas 1

21 En het volk was Zacharia verwachtend 
en zij verwonderden zich 
in zijn lange uitblijven in de tempel.

vergl. het uitblijven van... 
▪ van Mozes op de berg (Ex.32);
▪ Samuël die naar Gilgal zou komen

(1Sam.13:8 en 10:8);
▪ de Koning-Priester in het hemels 

heiligdom vandaag (vergl. 2Petr.3)



Lucas 1

22 Toen hij nu naar buiten ging 
kon hij niet spreken tot hen 
en zij beseften 
dat hij een verschijnsel had gezien in de tempel 
en hij wenkte hen en bleef stom.



Lucas 1

22 Toen hij nu naar buiten ging 
kon hij niet spreken tot hen 
en zij beseften 
dat hij een verschijnsel had gezien in de tempel 
en hij wenkte hen en bleef stom.

niet een 'gezicht' 
(= visioen, 'horama'; Hand.10:10) 



Lucas 1

23 En het geschiedde als de dagen 
van zijn dienstverrichting vervuld waren, 
dat hij wegging, naar zijn huis.

= de dienstweek (:5) 



Lucas 1

23 En het geschiedde als de dagen 
van zijn dienstverrichting vervuld waren, 
dat hij wegging, naar zijn huis.

= een stad in Juda (:39) 



Lucas 1

24 Na deze dagen nu 
werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht 
en zij verborg zichzelf geheel, 
vijf maanden, zeggende:

totdat haar zwangerschap niet langer verborgen 
kon blijven - tot de zesde maand (:25)



Lucas 1

24 Na deze dagen nu 
werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht 
en zij verborg zichzelf geheel, 
vijf maanden, zeggende:

vijf > verborgenheid
• = de letter die Abram aan zijn naam kreeg 

tussengevoegd - Gen.17:5
• de vijfde dag (Gen.1): 

creaties in de zee en in de hemel
= type van de tegenw. tijd (> verborgenheid)



Lucas 1

25 Zó heeft de Heer aan mij heeft gedaan 
in de dagen waarin Hij acht sloeg 
om mijn smaad te midden van mensen 
te verwijderen.

de vijf maanden representeren de tijd 
van haar smaad (=onvruchtbaarheid) 
onder de mensen  



Lucas 1

26 In de zesde maand nu, 
werd de boodschapper Gabriël 
door God gestuurd naar een stad van Galilea, 
genaamd Nazareth,

= na de vijf maanden van Elisabets verberging
(zie ook :36!)



Lucas 1

26 In de zesde maand nu, 
werd de boodschapper Gabriël 
door God gestuurd naar een stad van Galilea, 
genaamd Nazareth,

afgeleid van 'natsar' = "scheut" (Jes.11:1)
stad was een nederzetting van Davidische 
nakomelingen (Mat.1:23)



Lucas 1

27 naar een maagd, 
die in ondertrouw gegeven was aan een man, 
genaamd Jozef, 
uit het huis van David
en de naam van de maagd was Maria.

evenals zijn vrouw Maria...
• want "uit het zaad van David" (Hand.2:30; 

13:23; Rom.1:3; 2Tim.2:8);
• Jezus grootvader in Mat.1 is Jakob (via 

Jozef) en in Luc.3 Eli (via Maria).



Matteüs 1
20 Toen die overweging bij hem opkwam, 
zie, een engel des Heren verscheen hem 
in de droom en zeide: 
Jozef, zoon van David, 
schroom niet Maria, uw vrouw, 
tot u te nemen, 
want wat in haar verwekt is,
is uit heilige Geest.

Lucas 2:4
4 Ook Jozef trok op van Galilea, 
uit de stad Nazaret, naar Judea, 
naar de stad van David, 
die Betlehem heet, omdat hij uit het huis 
en het afstamming van David was...



Lucas 1

28 En toen hij binnenkwam tot haar, 
zei hij: verheug je begenadigde vrouw, 
de Heer is met je. 
[Je bent gezegend temidden van vrouwen].

Latijn: Ave Maria...



Lucas 1

28 En toen hij binnenkwam tot haar, 
zei hij: verheug je begenadigde vrouw, 
de Heer is met je. 
[Je bent gezegend temidden van vrouwen].

ontbreekt in de handschriften van 
de Alexandrinus en Sinaïticus



Lucas 1

29 Bij dat woord nu raakte ze van slag 
en redeneerde 
wat voor een begroeting dit wel mocht zijn. 



Lucas 1

30 En de boodschapper zei tot haar: 
vrees niet Maria, 
want je vond genade bij God. 



Lucas 1

31 En neem waar: 
je zult bevrucht worden in de buik 
en een zoon voortbengen 
en je zult hem noemen bij de naam Jezus.

zoals ook Jozef werd gezegd 
en uitgelegd (Mat.1:21)  



Lucas 1

32 Deze zal groot zijn 
en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden
en de Heer God zal aan hem 
de troon van zijn vader David geven,

niet slechts "zoon van David" maar 
"Zoon van de Allerhoogste" >  



Hebreeën 1
5 Want tot wie van de engelen zei Hij ooit: 
"mijn zoon ben jij, Ik heb jou vandaag verwekt"
en wederom:  
"Ik zal voor hem tot een Vader zijn 
en hij zal voor Mij tot een zoon zijn."

aangehaald uit resp. 2Sam.7:14; Ps.2:7


