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terugblik vorige keer: Lucas 2:1-20

▪ het besluit van keizer Augustus (:1-3) 
▪ Jozef en Maria vertrekken naar Bethlehem (:4,5)
▪ Jezus' geboorte (:6,7)
▪ het bezoek van de herders (:8-20)



strucuur: aankondiging van de engelen- (2:8-15)
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:10-12
:13
:14
:15

de herders - waken
hemelse boodschapper

zijn boodschap - goed bericht
hemelse legermacht

hun boodschap - lofprijzing
de herders - vertrekken
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typologie: 
de hemelse legermacht & de herders

▪ de herders en de kudden in de nacht
➢ type van "het volk dat in duisternis wandelt"

▪ de verschijning van de hemelse legermacht
➢ type van Christus' wederkomst met de zijnen

"heerlijkheid van God te midden van de 
hoogsten"

➢ aankondiging van vrede op aarde!
▪ de herders vinden de Christus!



Lucas 2

21 En toen de acht dagen vervuld werden
om hem te besnijden, 
kreeg hij ook zijn naam Jezus... 

als Jezus' geboorte op 10 Nisan was:
1. 10 Nisan
2. 11 Nisan
3. 12 Nisan
4. 13 Nisan
5. 14 Nisan = slachting Pascha
6. 15 Nisan 
7. 16 Nisan
8. 17 Nisan = drie dagen ná Pascha
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• bedekking wordt 
weggenomen;

opstanding:

• steen voor graf 
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besnijdenis:

• bedekking wordt 
weggenomen;

• embleem 
vruchtbaarheid;

• teken van leven uit de 
dood (> verstorven 
ouders).

opstanding:

• steen voor graf 
weggenomen;

• nieuw leven!;

• leven uit de dood!



Lucas 2

21 En toen de acht dagen vervuld werden 
om hem te besnijden, 
kreeg hij ook zijn naam Jezus
die door de boodschapper was genoemd, 
vóór zijn conceptie in de moederschoot.

Lucas 1:35 
zie ook Mat.1:21,25



Lucas 2

22 En toen de dagen vervuld werden
van hun reiniging naar de wet van Mozes, 
brachten zij hem in Jeruzalem 
om hem te presenteren aan de Heer, 

Leviticus 12 = veertig dagen >



dag 1 dag 8 dag 40

dag 8 - besnijdenis
type van nieuw leven
8 = getal van nieuw begin

dag 40 - reiniging
eveneens type van nieuw leven
'leven begint bij 40' (weken)



Lucas 2

22 En toen de dagen vervuld werden 
van hun reiniging naar de wet van Mozes,
brachten zij hem in Jeruzalem 
om hem te presenteren aan de Heer, 

zoals de Heer later op de veertigste 
dag (na de opstanding) ten hemel voer 

= presentatie in het heiligdom



Lucas 2

23 zoals het in de wet van de Heer geschreven is 
dat ieder van het mannelijk geslacht, 
die de baarmoeder ontsluit, 
heilig voor de Heer genoemd zal worden.

Gr. 'arsen'
> 'airo' = omhoog komen, oprichten

mannelijk = het eerste (1Tim.2:13)



Lucas 2

23 zoals het in de wet van de Heer geschreven is 
dat ieder van het mannelijk geslacht, 
die de baarmoeder ontsluit, 
heilig voor de Heer genoemd zal worden.

NBG51: het eerstgeborene



Lucas 2

23 zoals het in de wet van de Heer geschreven is 
dat ieder van het mannelijk geslacht, 
die de baarmoeder ontsluit,
heilig voor de Heer genoemd zal worden. 

universeel Bijbels principe: 
eerstelingen zijn heilig en ontvangen 
(niet: verdienen!) de hoogste bestemming
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24 en om een offer te geven 
naar wat in de wet van de Heer uitgesproken is: 
een koppel tortelduiven of twee jonge duiven.



Lucas 2

24 en om een offer te geven 
naar wat in de wet van de Heer uitgesproken is:
een koppel tortelduiven of twee jonge duiven.

geen geld voor een stuk kleinvee >

de magiërs met hun dure geschenken 
waren nog niet op bezoek geweest...



Leviticus 12:8 NBG51

Indien echter haar vermogen 
niet toereikend is voor een stuk kleinvee, 

dan zal zij twee tortelduiven 
of twee jonge duiven nemen: 

de ene ten brandoffer 
en de andere ten zondoffer, 
en de priester zal over haar 

verzoening (lett. bedekking) doen, 
en zij zal rein zijn.

vergl. Lev.14:4-6 



Lucas 2

25 En neem waar: 
er was een mens in Jeruzalem, 
wiens naam was Simeon...

= 'verhoring'; Gen.29:33

sommigen identificeren hem met 
Simeon Hillel, zoon van Hillel de Grote 
en de vader van Gamaliël (Hand.5)



Lucas 2

25 ... En deze mens 
was rechtvaardig en toegewijd 
en uitziende naar de bemoediging van Israël
en heilige geest was op hem.

ontleend aan Jesaja 40:
1 Troost, troost, zegt jullie God. 
2 Spreek tot het hart van Jeruzalem. Roep 
tot haar dat haar diensttijd is vervuld...



Lucas 2

25 ... En deze mens 
was rechtvaardig en toegewijd 
en uitziende naar de bemoediging van Israël
en heilige geest was op hem.

zie volgend vers >
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26 En hem was in kennis gesteld 
door de heilige geest, 
de dood niet waar te nemen 
voordat hij zou waarnemen 
de Christus van de Heer. 



Lucas 2

26 En hem was in kennis gesteld 
door de heilige geest,
de dood niet waar te nemen 
voordat hij zou waarnemen 
de Christus van de Heer. 

op grond van Daniels profetie wist Simeon 
dat de Gezalfde in zijn dagen zou komen
Dan.9:24-27



Lucas 2

27 En hij kwam in de geest in de tempel
en de ouders brachten 
de kleine jongen binnen, Jezus, 
om naar de gewoonte van de wet 
met hem te doen.

= kennelijk persoonlijk in 
kennisgesteld door Gods geest
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27 En hij kwam in de geest in de tempel 
en de ouders brachten 
de kleine jongen binnen, Jezus, 
om naar de gewoonte van de wet 
met hem te doen.



Lucas 2

28 Ook ontving hij het in zijn armen
en zegende God en zei:

als dienstdoende priester?



Lucas 2

29 nu zendt U Eigenaar, 
uw slaaf weg 
naar uw uitspraak, in vrede,

Gr. 'despotes'



Lucas 2

29 nu zendt U Eigenaar, 
uw slaaf weg
naar uw uitspraak, in vrede,

wegzenden 
= ontslagen van verdere verplichtingen
> ik hoef niet langer te wachten



Lucas 2

30 want mijn ogen hebben uw redding gezien,

Jezus = 'jehoshua' = JAHWEH redt



Lucas 2

31 die U gereed maakt 
voor het aangezicht van al de volken:



Lucas 2

32 licht tot onthullling van de natiën
en heerlijkheid van uw volk Israël.

profetie met een verborgen verwijzing 
naar de tegenwoordige tijd:

eerst licht voor de natiën
daarna heerlijkheid voor Israël

verwijst Jakobus naar deze Simeon 
in Hand 15:14 (?) > 



Handelingen 15

13 Nadat zij echter zwegen 
antwoordde Jakobus zeggende: 
mannenbroeders, hoort mij!

14 Simeon ontvouwde 
hoe God EERST omzag 
om vanuit de natiën 

een volk voor zijn naam te nemen.
15 En hiermee stemmen overeen 

de woorden van de profeten, 
zoals staat geschreven:

16 DAARNA zal Ik wederkeren 
en weer opbouwen 

de vervallen tent van David...

In Handelingen nooit de naam van 
Petrus (zie 15:7) - wel in 2Petr.1:1



Lucas 2

33 En zijn vader en moeder 
verwonderden zich over de dingen 
die omtrent hem gesproken werden.

voor het eerst ook over 
het bereik van de natiën 



Lucas 2

34 En Simeon zegende hen 
en zei tegen Maria, zijn moeder: 
neem waar, deze ligt 
tot een val en opstanding van velen in Israël 
en tot een teken dat tegengesproken wordt.



Lucas 2

34 En Simeon zegende hen 
en zei tegen Maria, zijn moeder: 
neem waar, deze ligt 
tot een val en opstanding van velen in Israël
en tot een teken dat tegengesproken wordt. 

als een steen des aanstoots
Ps.118:22; Jes.8:16; Jes.28:16; 
Rom.9:32,33



Lucas 2

35 En door jouw eigen ziel 
zal een groot-zwaard gaan, 
zodat redeneringen 
vanuit vele harten onthuld zouden worden.

vergl. Joh.19:25
Maria bij het kruis



Lucas 2

35 En door jouw eigen ziel 
zal een groot-zwaard gaan,
zodat redeneringen 
vanuit vele harten onthuld zouden worden. 

het zwaard door Maria's maakt de 
boze redeneringen van velen openbaar



Lucas 2

36 En daar was Anna, een profetes, 
een dochter van Fanuël uit de stam Aser...

Hebr. Hannah = genade
Hebr. Pniël = aangezicht van God



Lucas 2

36 En daar was Anna, een profetes, 
een dochter van Fanuël uit de stam Aser...

zoals Miriam (Ex.15:20)
Deborah (Richt.4:4)

Hulda (2Kon.22:14)
de vrouw van Jesaja (Jes.8:3)

de dochters van Filippus (Hand.21:9)



Lucas 2

36 En daar was Anna, een profetes, 
een dochter van Fanuël uit de stam Aser...

van de tien-stammen
Aser = gelukkig (Gen.30:13)



Lucas 2

36 ... Zij was voortgeschreden in haar vele 
dagen, nadat zij met een man 
vanaf haar maagdelijke staat, 
zeven jaar had geleefd.



Lucas 2

37 En zij was een weduwe 
tot vier en tachtig jaren
en zij nam geen afstand van de tempel 
en met vasten en smeekbeden 
diende zij [God], nacht en dag.

= weduwe van 84 jaar
onwaarschijnlijk: 84 jaar weduwe: 
84 + 7 + 19? = 110 jaar... 

Hannah een type van Israël (12 x 7 =84)
een weduwe, zoals het volk



Lucas 2

37 En zij was een weduwe 
tot vier en tachtig jaren 
en zij nam geen afstand van de tempel 
en met vasten en smeekbeden 
diende zij [God], nacht en dag.

volgorde Bijbelse data (Lev.23:23)
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38 En in hetzelfde uur stond zij erbij 
en beaamde in reactie tot God 
en sprak omtrent hem tot allen 
die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem.



Lucas 2

38 En in hetzelfde uur stond zij erbij 
en beaamde in reactie tot God
en sprak omtrent hem tot allen 
die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem.

eerder "de vertroosting van Israël" (:23)


