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Lucas 2

52 En Jezus nam toe in wijsheid 
en in postuur 
en in gunst bij God en mensen.

de enige mededeling in het NT over Jezus' 
ontwikkeling tussen zijn twaalfde jaar en 
ongeveer dertigste levensjaar (3:23)



de vorige keer:

• de twaalfjarige Jezus in de tempel;
• als typerend voor Jezus' jeugd:

voortdurend bezig in de dingen van zijn Vader;
• als verborgen profetie over de tijd dat Jezus' 

moedervolk haar Messias kwijt is:
▪ gedurende twee dagen;
▪ de derde dag vinden ze hem;
▪ in de tussentijd was hij gezeten in het 

heiligdom.



Lucas 3

1 In het vijftiende jaar nu 
van de regering van keizer Tiberius...

zie info >





Lucas 3

1 In het vijftiende jaar nu 
van de regering van keizer Tiberius...

• werd in 12 n. Chr. co-regent naast keizer 
Augustus; Wikipedia:

"Thus, according to Suetonius, these ceremonies and the declaration of his 
"co-princeps" took place in the year 12 AD, after Tiberius' return from 
Germania.[37] "But he was at once recalled, and finding Augustus in his last 
illness but still alive, he spent an entire day with him in 
private."[39] Augustus died in AD 14, a month before his 76th birthday.[40] "

• Tiberius' 15e regeringsjaar is daarmee 26 n. 
Chr.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius#cite_note-ReferenceA-37
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius#cite_note-penelope.uchicago.edu-39
https://en.wikipedia.org/wiki/Tiberius#cite_note-40


Lucas 3

1 ... toen Pontius Pilatus 
gouverneur was van Judea
en Herodes viervorst van Galilea 
en zijn broer Filippus een viervorst 
over Iturea en van de landstreek Trachonitus 
en Lysanias viervorst van Abilene,

gouverneur van 26- 36 n. Chr. >





Lucas 3

1 ... toen Pontius Pilatus 
gouverneur was van Judea 
en Herodes viervorst van Galilea
en zijn broer Filippus een viervorst 
over Iturea en van de landstreek Trachonitus 
en Lysanias viervorst van Abilene,

= Herodes Antipas
zoon van Herodes de Grote 

viervorst = tetrarch (= vorst 
over een vierde deel) >
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1 ... toen Pontius Pilatus 
gouverneur was van Judea 
en Herodes viervorst van Galilea 
en zijn broer Filippus een viervorst 
over Iturea en van de landstreek Trachonitus 
en Lysanias viervorst van Abilene,





Lucas 3

1 ... toen Pontius Pilatus 
gouverneur was van Judea 
en Herodes viervorst van Galilea 
en zijn broer Filippus een viervorst 
over Iturea en van de landstreek Trachonitus
en Lysanias viervorst van Abilene,

zie kaart >





Lucas 3

2 onder de hogepriester Annas en Kajafas, 
kwam een uitspraak van God tot Johannes, 
de zoon van Zacharias, in de woestijn.

• Annas was hogepriester maar werd in 15 n. 
Chr. door de Romeinen uit zijn ambt 
ontheven;

• die  vervingen hem door Annas' schoonzoon 
Kajafas (van 18 - 36 n. Chr.);

• maar voor de Joden bleef Annas hogepriester 
omdat deze benoeming voor het leven is;

• zie ook Joh.18:13 en Hand.4:6 >



Johannes 18

12 De afdeling soldaten dan 
en de overste en de dienaars der Joden 
namen Jezus gevangen, boeiden Hem,
13 en brachten Hem eerst voor Annas, 
want hij was de schoonvader van Kajafas, 
die dat jaar hogepriester was;
14 en Kajafas was het, 
die de Joden de raad had gegeven: 
Het is nuttig, dat een mens sterft 
ten behoeve van het volk.



Handelingen 4

5 En het geschiedde tegen de volgende dag, 
dat hun oversten en hun oudsten 
en hun schriftgeleerden bijeenkwamen 
te Jeruzalem,
6 en Annas, de hogepriester, 
en Kajafas, Johannes, Alexander en allen, 
die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden;

de Joden beschouwden Annas als de 
rechtmatige hogepriester

Kajafas was de formele hogepriester 
voor de Romeinen



Lucas 3

2 onder de hogepriester Annas en Kajafas,
kwam een uitspraak van God tot Johannes, 
de zoon van Zacharias, in de woestijn.

lett. 'op Johannes'; vergl. Zach.9:1:
"de last van het woord van JAHWEH"



Lucas 3

2 onder de hogepriester Annas en Kajafas,
kwam een uitspraak van God tot Johannes,
de zoon van Zacharias, in de woestijn. 

lett. verlaten, eenzaam >





Lucas 3

3 En hij kwam in de gehele 
omliggende streek van de Jordaan
en proclameerde de doop van bezinning 
tot loslating van zonden.

aan beide oevers:
• Bethanië (Joh.1:28)
• Enon bij Salim (Joh.3:28)



Lucas 3

3 En hij kwam in de gehele 
omliggende streek van de Jordaan 
en proclameerde de doop van bezinning 
tot loslating van zonden.

de Jordaan: 
• een type van de dood 

(eindigt ook in de Dode Zee)
• waarin men ondergaat en uit opstaat:

• intocht in het land (Joz.3)
• Naäman (2Kon.5)



Lucas 3

3 En hij kwam in de gehele 
omliggende streek van de Jordaan 
en proclameerde de doop van bezinning 
tot loslating van zonden.

Gr. 'aphesis' = lett. loslating
zie Luc.4:18 (van gevangenen)

"loslating van zonden"
= het effect (van bezinning) bij de méns

de waterdoop symboliseert 
afwassing, reiniging (Hand.22:16)



Lucas 3

4 zoals het is geschreven in het boek
van de woorden van de profeet Jesaja: 

de stem van één die roept in de woestijn: 
maak gereed de weg van de Heer 
en maakt zijn paden recht.

= Jesaja 40:3-5



Lucas 3

4 zoals het is geschreven in het boek 
van de woorden van de profeet Jesaja:

de stem van één die roept in de woestijn: 
maak gereed de weg van de Heer 
en maakt zijn paden recht.

het gaat niet om de roeper
maar wat hij zegt
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4 zoals het is geschreven in het boek 
van de woorden van de profeet Jesaja:

de stem van één die roept in de woestijn: 
maak gereed de weg van de Heer 
en maakt zijn paden recht.

een type van de toestand waarin het volk 
zich bevond

vergl. de situatie van het volk onder 
Mozes (=oude verbond) voordat men 
o.l.v. Jozua (=nieuwe verbond) door de 
Jordaan het land inging



Lucas 3

4 zoals het is geschreven in het boek 
van de woorden van de profeet Jesaja:

de stem van één die roept in de woestijn:
maak gereed de weg van de Heer 
en maakt zijn paden recht.

= voorbereidend werk



Lucas 3

5 Elke ravijn zal gevuld worden 
en elke berg en heuvel zal verlaagd worden 
en de krommingen zullen recht zijn 
en de oneffenheden tot vlakke wegen,

ravijnen > leegheid
bergen en heuvels > hoogmoed
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5 Elke ravijn zal gevuld worden 
en elke berg en heuvel zal verlaagd worden
en de krommingen zullen recht zijn 
en de oneffenheden tot vlakke wegen,

> onrecht



Lucas 3

5 Elke ravijn zal gevuld worden 
en elke berg en heuvel zal verlaagd worden
en de krommingen zullen recht zijn
en de oneffenheden tot vlakke wegen,

> obstakels



Lucas 3

6 en alle vlees zal de redding van God zien.

heel het volk 
(Luc.2:10)

alle volkeren 
(Jes.40:5; 
Ps.98:2)

ieder 
mensenkind 
(1Tim.4:10)


