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Katwijk



terugblik:

• Maria was na 3 maanden verblijf bij Elisabeth 
weer teruggekeerd naar huis (:56);

• Elisabeth baart Johannes (:57);
• bij de besnijdenis (=8e dag) onthult Zacharias de 

naam Johannes (:59-63);
• de hand van de Heer was met Johannes en de

hele omgeving vroeg zich gespannen af wat van 
hem zou worden (:66)



Lucas 1

67 En Zacharias, zijn vader 
werd vervuld van heilige geest 
en profeteerde, zeggende:

inmiddels was Johannes 
dus al geen baby meer!



Lucas 1

67 En Zacharias, zijn vader 
werd vervuld van heilige geest
en profeteerde, zeggende:

geen lofzang maar profetie (=voorzegging)!



68  Gezegend is de Heer, de God van Israël, want Hij ziet om en bewerkt verlossing 
voor zijn volk. 

69  En Hij doet voor ons een hoorn van redding verrijzen, in het huis van David, 
zijn jongen,

70  zoals hij sprak door de mond van zijn heilige profeten, vanaf de aeon,
71  redding uit onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten,

72  om ontferming te betonen aan onze vaderen en om zijn 
heilige verbond te gedenken,
73  de eed die Hij zwoer aan Abraham, onze vader,

74  om ons te geven dat wij uitgered worden uit de hand van 
vijanden, om Hem onbevreesd te dienen,
75  in rechtschapenheid en rechtvaardigheid in zijn zicht, al onze 
dagen.

76  En jij, kleine jongen, je zult een profeet van de Allerhoogste genoemd 
worden want je zult uitgaan in het zicht van de Heer om zijn wegen gereed 
te maken,

77  om aan zijn volk kennis van redding te geven in loslating van hun zonden,
78  door de innerlijke bewegingen van ontferming van onze God, waarin Hij naar ons 
omziet: dageraad vanuit de hoogte;
79  om te voorschijn te komen voor hen die in duisternis en schaduw des doods 
zitten, om onze voeten te richten op een weg van vrede.

structuur van Zacharias profetie
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Lucas 1

68 Gezegend is de Heer, de God van Israël, 
want Hij ziet om 
en bewerkt verlossing voor zijn volk.

Gr. 'eu-logia' = wel/goed-spreken van...



Lucas 1

68 Gezegend is de Heer, de God van Israël,
want Hij ziet om
en bewerkt verlossing voor zijn volk. 

gangbare vertalingen: perfectum
hééft omgezien, hééft gebracht

Gr. aorist: tijdloos feit



Lucas 1

68 Gezegend is de Heer, de God van Israël,
want Hij ziet om 
en bewerkt verlossing voor zijn volk. 

lett. vrijkoping/loskoping



Lucas 1

68 Gezegend is de Heer, de God van Israël,
want Hij ziet om 
en bewerkt verlossing voor zijn volk. 

niet 'de kerk' maar Israël!



Lucas 1

69 En Hij doet voor ons 
een hoorn van redding verrijzen, 
in het huis van David, zijn jongen,

gaat niet over Johannes 
> kwam niet uit het huis van David



Lucas 1

69 En Hij doet voor ons 
een hoorn van redding verrijzen, 
in het huis van David, zijn jongen,

hoorn = koningschap (Openb.17:12; Dan.7:24)
verrijzen = opstanding!



Lucas 1

70 zoals hij sprak 
door de mond van zijn heilige profeten, 
vanaf de aeon,

vergl. Hand.3:21
... die de hemel moest ontvangen 
tot op [de] tijden van herstel, 
van alles waarvan God sprak 
bij monde van zijn heilige profeten, 
vanaf de aeon.



Lucas 1

71 redding uit onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten,

> bij de algehele terugverzameling naar 
het land bij de komst van de Messias;

& herstel van Davids dynastie 



Lucas 1

72 om ontferming te betonen 
aan onze vaderen
en om zijn heilige verbond te gedenken,

> die dan ook zullen opstaan; Mat.8:11



Lucas 1

72 om ontferming te betonen 
aan onze vaderen 
en om zijn heilige verbond te gedenken,

niet het Sinaï-verbond maar dat met Abraham >



Lucas 1

73 de eed die Hij zwoer 
aan Abraham, onze vader,

Ps.105:9; Jer.11:5; Hebr.6:13



Lucas 1

74 om ons te geven 
dat wij uitgered worden 
uit de hand van vijanden, 
om Hem onbevreesd te dienen,

vergl. :71
uitredding uit de hand van de 
vijanden een randvoorwaarde voor 
de (volle) vervulling van de belofte 



Lucas 1

75 in rechtschapenheid 
en rechtvaardigheid in zijn zicht, 
al onze dagen.

in het Messiaanse rijk Hem dienen:
• onbevreesd
• rechtschapen
• rechtvaardig
• in het zicht van Hem
• al onze dagen



Lucas 1

76 En jij, kleine jongen, 
je zult een profeet van de Allerhoogste
genoemd worden 
want je zult uitgaan in het zicht van de Heer 
om zijn wegen gereed te maken,

vergl. :32 (tegen Maria):
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,



Lucas 1

76 En jij, kleine jongen, 
je zult een profeet van de Allerhoogste 
genoemd worden 
want je zult uitgaan in het zicht van de Heer 
om zijn wegen gereed te maken,

Jes.40:3
Een stem van een roepende in de wildernis, 
maakt vlak de weg van JAHWEH,
maakt recht in de rotswoestijn 
een hoofdweg voor onze God.



Lucas 1

77 om aan zijn volk 
kennis van redding te geven 
in loslating van hun zonden,

veel meer dan 'vergeving':
het is bevrijding van zonden!



Lucas 1

78 door de innerlijke bewegingen
van ontferming van onze God, 
waarin Hij naar ons omziet: 
dageraad vanuit de hoogte;

lett. ingewanden (vergl. Hand.1:18)



Lucas 1

78 door de innerlijke bewegingen 
van ontferming van onze God, 
waarin Hij naar ons omziet: 
dageraad vanuit de hoogte;

> de opkomst (van de zon; Openb.7:2)
Lat.: orient



Lucas 1

79 om te voorschijn te komen 
voor hen die in duisternis
en schaduw des doods zitten, 
om onze voeten te richten 
op een weg van vrede.

zie Jesaja >



Jesaja 9

2 Het volk dat in donkerheid wandelt, 
ziet een groot licht; 
over hen die wonen 

in een land van diepe duisternis, 
straalt een licht.



Jesaja 60

2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken 
en donkerheid de volken, 

maar over u zal JAHWEH stralend opgaan 
en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

3 Natiën zullen opgaan naar uw licht 
en koningen naar uw stralende opgang.



Lucas 1

80 De kleine jongen nu groeide op 
en werd krachtig gemaakt in geest. 
En hij was in eenzame plaatsen 
tot de dag van zijn aanwijzing naar Israël.



Lucas 1

80 De kleine jongen nu groeide op 
en werd krachtig gemaakt in geest.
En hij was in eenzame plaatsen 
tot de dag van zijn aanwijzing naar Israël.

= in het 15e jaar van keizer Tiberius; 3:1





Lucas 2

1 Het geschiedde nu in die dagen
dat een officieel besluit 
uitging bij keizer Augustus,
dat heel de bewoonde wereld 
geregisteerd moest worden.

nl. van de geboorte van Johannes 



Lucas 2

1 Het geschiedde nu in die dagen
dat een officieel besluit
uitging bij keizer Augustus, 
dat heel de bewoonde wereld 
geregisteerd moest worden.

Gr. 'dogma' 



Lucas 2

1 Het geschiedde nu in die dagen 
dat een officieel besluit 
uitging bij keizer Augustus, 
dat heel de bewoonde wereld 
geregisteerd moest worden.

* -63AD - † 14AD
werd in -27AD keizer >



Op 5 februari van het jaar 2 v.Chr. verleende de 
senaat Augustus ten slotte de titel pater patriae 
(„vader des vaderlands“), waar hij bijzonder 
trots op was, want het was meer dan een 
zuivere eerbetuiging. Veel meer maakte het voor 
iedereen duidelijk, dat de keizer tegenover alle 
inwoners van het rijk hetzelfde gezag genoot als 
dat van de pater familias over de zijnen.



Lucas 2

1 Het geschiedde nu in die dagen 
dat een officieel besluit 
uitging bij keizer Augustus,
dat heel de bewoonde wereld 
geregisteerd moest worden.

geen volkstelling;
maar een registratie voor de eed van 
trouw > erkenning van keizer;

volgens Flavius Josephus weigerden 
meer dan 6000 Farizeeën deze 
schriftelijke erkenning 



Lucas 2

2 Deze eerste registratie geschiedde 
toen Quirinius gouverneur was van Syrië. 

de tweede registratie o.l.v. Quirinius (in 
6AD), ging gepaard met opstanden en 
onlusten). Zie Hand.5:37 >



Lucas 2

2 Deze eerste registratie geschiedde 
toen Quirinius gouverneur was van Syrië. 

in 6AD werd hij gouveneur van Syrië maar in 
deze dagen was hij vermoedelijk korte tijd interim



Handelingen 5

36 Want voor deze dagen stond Teudas op, 
die beweerde, dat hij iets was, 

en een aantal van ongeveer vierhonderd man 
sloot zich bij hem aan; 
maar hij werd gedood 

en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep.
37 Na hem stond Judas de Galileeer op, 

in de dagen der inschrijving, 
en kreeg vele afvalligen op zijn hand, 

maar ook deze is omgekomen 
en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen.



in dit boek betoogt dr. E.L. Martin o.a.:

• de ster die de magiërs hebben gezien
was Jupiter (> de koningplaneet) in
een unieke conjunctie met Venus (> 
planeet van vruchtbaarheid);

• dit vond plaats in een reeks van 
gevbeurtenissen van -3AD tot -2AD

• Herodes de Grote stierf niet in -4AD 
maar in -1AD;

• de inschrijving (Luc.2:1) was geen 
volkstelling maar een registratie van 
de eed van trouw aan keizer Augustus 
die in -2AD zijn zilveren jubileum zou 
vieren en de titel "vader des 
vaderlands" ontving.



Lucas 2

3 En zij gingen allen om geregistreerd te worden, 
ieder tot in zijn eigen stad. 



Lucas 2

4 Ook Jozef nu ging omhoog vanaf Galilea, 
vanuit de stad Nazaret tot in Judea, 
tot in de stad van David 
(die Bethlehem wordt genoemd), 
omdat hij uit het huis 
en afstamming van David was,



Lucas 2

4 Ook Jozef nu ging omhoog vanaf Galilea, 
vanuit de stad Nazaret tot in Judea, 
tot in de stad van David 
(die Bethlehem wordt genoemd), 
omdat hij uit het huis 
en afstamming van David was,



Lucas 2

5 om zich te registreren samen met Maria, 
zijn ondertrouwde vrouw, 
welke hoogzwanger was. 



Lucas 2

6 Het geschiedde nu toen zij daar waren, 
dat de dagen vervuld waren om te baren, 



Lucas 2

7 en zij baarde haar zoon, 
de eerstgeborene 
en zij wikkelde hem in doeken 
en zij vlijde hem neer in een voerbak 
omdat er namelijk voor hen 
geen plaats was in de uitspanning.



Lucas 2

7 en zij baarde haar zoon, 
de eerstgeborene
en zij wikkelde hem in doeken 
en zij vlijde hem neer in een voerbak 
omdat er namelijk voor hen 
geen plaats was in de uitspanning.



Lucas 2

7 en zij baarde haar zoon, 
de eerstgeborene 
en zij wikkelde hem in doeken 
en zij vlijde hem neer in een voerbak
omdat er namelijk voor hen 
geen plaats was in de uitspanning.



Lucas 2

8 En er waren herders in diezelfde landstreek, 
in de veldschaapskooi 
en die in de nachtwaken van de nacht 
over hun kudden waakten. 


