
31 oktober 2019
Katwijk

genezingen in Kapernaüm

& de wonderbare visvangst (Lucas 4:31-5:11)



Lucas 4

31 En hij daalde af tot in Kapernaüm, 
een stad in Galilea 
en hij onderwees hen op de sabbatten.

nl. vanuit Nazareth, 
waar hij was opgegroeid



Lucas 4

31 En hij daalde af tot in Kapernaüm, 
een stad in Galilea 
en hij onderwees hen op de sabbatten.

waar hij al eerder arbeidde (:23)
zie kaart >  





Lucas 4

31 En hij daalde af tot in Kapernaüm, 
een stad in Galilea
en hij onderwees hen op de sabbatten.

Marcus 1:21:
En zij kwamen te Kafarnaum 
en terstond op de sabbat 
ging Hij naar de synagoge en leerde.



Lucas 4

32 En zij stonden versteld over zijn onderwijs 
omdat zijn woord in autoriteit was.

Gr. exousia = volmacht
zijn woord kwam van boven
> onweerlegbaar



Lucas 4

33 En in de synagoge was een mens 
die een geest van een demon had 
en hij gilde met luide stem:

Het (neutrale!) Griekse woord ter  
aanduiding van de goden van de volken

in de Schrift dus standaard verwijzend 
naar afgoden (Ps.96:5; LXX)



Lucas 4

33 En in de synagoge was een mens 
die een geest van een demon had 
en hij gilde met luide stem:

voorval illustratief voor de synagoge:
• gebondenheid
• herkenning van de Messias
• maar zonder erkenning van hem



Lucas 4

33 En in de synagoge was een mens 
die een geest van een demon had 
en hij gilde met luide stem:

kenmerk van bezetenheid:
het slachtoffer heeft geen 
controle over zichzelf



Lucas 4

34 he, wat heb je met ons te maken, 
Jezus, Nazarener? 
Kwam je om ons om te brengen? 
Ik weet wie je bent: 
de heilige van de God!

het slachtoffer spreekt 
namens meerdere personen



Lucas 4

34 he, wat heb je met ons te maken, 
Jezus, Nazarener?
Kwam je om ons om te brengen?
Ik weet wie je bent: 
de heilige van de God!

ze weten wat hen te wachten staat (ondergang) 
en ook door wie dat zou gebeuren



Lucas 4

34 he, wat heb je met ons te maken, 
Jezus, Nazarener? 
Kwam je om ons om te brengen? 
Ik weet wie je bent: 
de heilige van de God!



Lucas 4

35 En Jezus vermaande hem en zei: 
verstom en ga uit van hem! 
En de demon wierp hem in het midden 
en ging van hem 
zonder hem te schaden.

Jezus wenst geen bijval van demonen



Lucas 4

35 En Jezus vermaande hem en zei: 
verstom en ga uit van hem! 
En de demon wierp hem in het midden
en ging van hem 
zonder hem te schaden.

nl. van de omstanders
bewijst ook dat het 
slachtoffer dit niet zelf deed



Lucas 4

36 En er kwam ontzag over allen 
en zij spraken erover met elkaar en zeiden: 
wat voor woord is dit? 
In autoriteit en kracht 
beveelt hij de onreine geesten 
en zij gaan uit.



Lucas 4

36 En er kwam ontzag over allen 
en zij spraken erover met elkaar en zeiden:
wat voor woord is dit? 
In autoriteit en kracht
beveelt hij de onreine geesten 
en zij gaan uit.

= volmacht en 
kracht (Gr. dunamis > dynamiet) 



Lucas 4

37 En er ging een echo uit rond hem 
naar elke plaats in de omliggende streek. 

Gr. echo = nagalm, weergalming



Lucas 4

38 Hij nu stond op en ging 
van de synagoge tot in het huis van Simon. 
De schoonmoeder nu van Simon 
was bevangen in grote koorts 
en zij vroegen hem om haar.

vergl. Marcus 1:29
En terstond, uit de synagoge, gingen 
zij in het huis van Simon en Andreas 
met Jakobus en Johannes.



Lucas 4

38 Hij nu stond op en ging 
van de synagoge tot in het huis van Simon.
De schoonmoeder nu van Simon
was bevangen in grote koorts 
en zij vroegen hem om haar.

ook later verwijst Paulus naar het 
getrouwd zijn van Kefas (1Kor.9:5)



Lucas 4

39 En hij stond boven haar 
en vermaande de koorts 
en deze verliet haar onmiddellijk. 
Zij nu stond op en bediende hen.



Lucas 4

40 Toen de zon nu onderging
leidden allen die zwakken hadden 
met allerlei ziekten, 
hen naar hem toe. 
En hij legde ieder afzonderlijk van hen 
de handen op en genas hen. 

dus ná de sabbat



Lucas 4

40 Toen de zon nu onderging 
leidden allen die zwakken hadden 
met allerlei ziekten, 
hen naar hem toe. 
En hij legde ieder afzonderlijk van hen 
de handen op en genas hen. 

dus zonder uitzondering!
geen ziekte te moeilijk 



Lucas 4

41 En van velen gingen ook demonen uit, 
luidkeels roepend en zeggend: 
u bent de Zoon van God. 
En hij vermaande hen 
en liet hun niet toe te spreken 
dat ze wisten dat hij de Christus is.

onderscheiden zich door hun 
'spirituele' gedrag: schreeuwen en 
herkenning van Jezus' identiteit



Lucas 4

41 En van velen gingen ook demonen uit, 
luidkeels roepend en zeggend: 
u bent de Zoon van God. 
En hij vermaande hen 
en liet hun niet toe te spreken
dat ze wisten dat hij de Christus is.

vergl. :35
geen support van de tegenstander 



Lucas 4

41 En van velen gingen ook demonen uit, 
luidkeels roepend en zeggend: 
u bent de Zoon van God. 
En hij vermaande hen 
en liet hun niet toe te spreken 
dat ze wisten dat hij de Christus is.

het was ook nog niet de tijd om openbaar 
te maken dat hij de Messias is 
(vergl.Mat.16:20; Joh.10:24)



Lucas 4

42 Toen het nu dag werd 
ging hij uit naar een eenzame plaats. 
En de scharen zochten hem 
en zij kwamen tot hem 
en weerhielden hem van hen weg te gaan.

vergl. Marcus 1:35
En vroeg, nog diep in de nacht, 
stond Hij op en ging naar buiten 
en Hij ging heen naar een eenzame plaats 
en bad aldaar.



Lucas 4

42 Toen het nu dag werd 
ging hij uit naar een eenzame plaats.
En de scharen zochten hem 
en zij kwamen tot hem 
en weerhielden hem van hen weg te gaan.



Lucas 4

43 Maar hij zei tot hen: 
ook aan andere steden 
moet ik het Koninkrijk van God evangeliseren
omdat ik daartoe ben afgevaardigd.

= het onderwerp van zijn Evangelie
"het Evangelie van het Koninkrijk"



Lucas 4

43 Maar hij zei tot hen: 
ook aan andere steden 
moet ik het Koninkrijk van God evangeliseren
omdat ik daartoe ben afgevaardigd.

uitsluitend afgevaardigd het het 
huis van Israël (Mat.15:24)



Lucas 4

44 En hij herautte 
tot in de synagogen van Judea.

vergl. Marcus 1:39
En Hij herautte in hun synagogen in 
geheel Galilea...

en blijkens Luc.4:44 zelfs nog 
buiten Galilea tot in Judea aan toe



1
2-3
4-7
8-10
11a
11b

de schare - dringen aan
schepen - voor anker

het wonder
de gevolgen

schepen - geleid op het land
de discipelen - volgden hem

de structuur van Lucas 5:1-11
wonderbare visvangst - Petrus' roeping
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1
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4-7
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11b

de schare - dringen aan
schepen - voor anker

het wonder
de gevolgen

schepen - geleid op het land
de discipelen - volgden hem

de structuur van Lucas 5:1-11
wonderbare visvangst - Petrus' roeping



Lucas 5

1 En het geschiedde nu 
toen de schare voortdurend op hem aandrong 
om het woord van God te horen 
dat hijzelf bij het meer van Gennesaret stond.



Lucas 5

1 En het geschiedde nu 
toen de schare voortdurend op hem aandrong 
om het woord van God te horen 
dat hijzelf bij het meer van Gennesaret stond.



Lucas 5

2 En hij nam twee schepen waar 
die langs het meer lagen. 
De vissers nu stapten daaruit 
en spoelden de netten. 

het ene schip van Simon Petrus
het  andere van de zonen van Zebedeüs
vergl. :10



Lucas 5

2 En hij nam twee schepen waar
die langs het meer lagen. 
De vissers nu stapten daaruit 
en spoelden de netten. 

lett. staande
Ned. idioom: ['voor anker] liggen'



Lucas 5

2 En hij nam twee schepen waar 
die langs het meer lagen.
De vissers nu stapten daaruit
en spoelden de netten. 

kennelijk nog vroeg in de ochtend
na het nachtelijk vissen



Lucas 5

3 Hij nu ging in één van de schepen, 
die van Simon was, 
en vroeg hem een eindje van land af te steken. 
Hij nu ging 
en vanuit het schip onderwees hij de scharen.



Lucas 5

3 Hij nu ging in één van de schepen, 
die van Simon was, 
en vroeg hem een eindje van land af te steken.
Hij nu ging 
en vanuit het schip onderwees hij de scharen.

vergl. Mat.13:1
typologisch en profetisch: 

vanuit de (volkeren-)zee 
wordt tot Israël gesproken 



Lucas 5

4 Toen hij ophield te spreken 
zei hij tegen Simon: 
steek af naar de diepte 
en laat jullie netten zakken om te vangen.

= van Petrus en (kennelijk) zijn broer Andreas
beide gezamenlijk vissers; Mat.4:18 



Lucas 5

5 En Simon antwoordde en zei: 
meester, de hele nacht door zwoegden we 
en vingen niets. 
Maar op uw uitspraak 
zal ik de netten laten zakken.



Lucas 5

5 En Simon antwoordde en zei: 
meester, de hele nacht door zwoegden we 
en vingen niets. 
Maar op uw uitspraak 
zal ik de netten laten zakken.



Lucas 5

6 En toen zij dit deden, 
sloten ze een talrijke menigte vissen in 
en hun netten scheurden door.



Lucas 5

7 En zij wenkten de partners
in het andere schip dat zij zouden komen 
om samen met hen aan te pakken.
En zij kwamen 
en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. 

= synoniem voor de compagnons in :10



Lucas 5

7 En zij wenkten de partners 
in het andere schip dat zij zouden komen 
om samen met hen aan te pakken. 
En zij kwamen 
en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. 

aan de oever?
of ook uitgevaren?



Lucas 5

7 En zij wenkten de partners 
in het andere schip dat zij zouden komen 
om samen met hen aan te pakken.
En zij kwamen 
en zij vulden beide schepen tot zinkens toe. 



Lucas 5

8 Simon Petrus nu nam dit waar 
en viel voor de knieën van Jezus en zei: 
ga uit, weg van mij 
want ik ben een zondig man, Heer.

de net-brekende, boot-zinkende zegen 
geen gevolg van Petrus' inkeer

maar omgekeerd
Petrus' inkeer een gevolg het genadebewijs! > 



Romeinen 2:4

... niet wetend, 
dat de goedertierenheid van God 

u tot bezinning leidt?



Lucas 5

9 Want ontzag beving hem 
en allen die samen met hem waren
over de vangst van de vissen 
die zij samen vingen.

nl. in de ene boot



Lucas 5

10 Evenzo nu ook Jakobus en Johannes, 
zonen van Zebedeüs 
die compagnons van Simon waren. 
En Jezus zei tegen Simon: 
vrees niet, 
vanaf nu zul je mensen levend vangen!

in de andere boot
Zebedeüs ook visser (Mat.4:21)



Lucas 5

10 Evenzo nu ook Jakobus en Johannes, 
zonen van Zebedeüs 
die compagnons van Simon waren. 
En Jezus zei tegen Simon: 
vrees niet, 
vanaf nu zul je mensen levend vangen!

de drie intimi van Jezus onder "de twaalf"
deze drie namen ook in Gal.2:9 



Lucas 5

10 Evenzo nu ook Jakobus en Johannes, 
zonen van Zebedeüs 
die compagnons van Simon waren.
En Jezus zei tegen Simon: 
vrees niet, 
vanaf nu zul je mensen levend vangen!

vergl. de 2-de roeping na de opstanding (Joh.21):
ook eerst een wonderbare vangst na een nacht 
vergeefs vissen

daarna Petrus bevestigd in roeping 



Lucas 5

11 En zij leidden de schepen op het land 
en lieten alles achter en volgden hem. 



volgende keer:
21 november

genezingen en roeping van Levi 
Lucas 5:12-32


