
21 november 2019
Katwijk

allerlei genezingen



terugblik...

❑ Jezus' arbeidsveld ligt in Galilea (tot in Judea aan 
toe 4:44), waar hij onderwijs geeft in de 
synagogen;

❑ Jezus' onderwijs en genezingen brengen grote 
scharen op de been (4:42);

❑ Hoofdstuk 5:1-11 vermeldt de geschiedenis van 
wonderbare visvangst: 
een 'preview' van Petrus toekomstige bediening.
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Lucas 5

12 En het geschiedde 
toen hij in één van de steden was, 
en neem waar!: een man vol melaatsheid...

Chorazin? Betsaïda? > 
Luc.10:13 





Lucas 5

12 En het geschiedde 
toen hij in één van de steden was, 
en neem waar!: een man vol melaatsheid... 

Gr. lepras
• verzamelnaam van allerlei huidziekten 
• kon ook kleding en huizen aantasten

(Lev.14:34-57) - soort schimmel?
• zag er sneeuwwit uit (Ex.4:6; Num.12:10)
• zeer besmettelijk (Luc.17:12)
• uiteindelijk dodelijk (2Kon.7:3)
• verder alleen nog in 7:22 (algemeen) en 17:12



Lucas 5

12 ... Maar toen hij Jezus waarnam 
viel hij op het gezicht en hij smeekte hem: 
Heer, indien u wil, kunt u mij reinigen. 

= de diepste buiging



Lucas 5

13 En hij strekte zijn hand, 
raakte zijn hand en zei: 
ik wil, wordt gereinigd! 
En onmiddellijk ging de melaatsheid 
van hem weg. 

> met barmhartigheid bewogen; Mar.1:41



Lucas 5

13 En hij strekte zijn hand,
raakte zijn hand en zei: 
ik wil, wordt gereinigd! 
En onmiddellijk ging de melaatsheid 
van hem weg. 

niet Jezus raakt besmet maar 
de man wordt gereinigd!



Lucas 5

13 En hij strekte zijn hand,
raakte zijn hand en zei: 
ik wil, wordt gereinigd!
En onmiddellijk ging de melaatsheid 
van hem weg.



Lucas 5

14 En hij droeg hem op 
het aan niemand te zeggen maar: 
ga weg en toon jezelf aan de priester 
en breng aangaande je reiniging 
zoals Mozes gebiedt, 
tot een getuigenis voor hen. 
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ga weg en toon jezelf aan de priester
en breng aangaande je reiniging 
zoals Mozes gebiedt, 
tot een getuigenis voor hen. 

= reis naar Jeruzalem



Lucas 5

14 En hij droeg hem op 
het aan niemand te zeggen maar: 
ga weg en toon jezelf aan de priester 
en breng aangaande je reiniging
zoals Mozes gebiedt, 
tot een getuigenis voor hen. 

= reinigingsoffers (twee vogels)
Lev.14:4-7, 10-20



Lucas 5

15 Maar het woord aangaande hem 
ging des te meer door
en vele scharen kwamen samen 
om te horen 
en genezen te worden van hun zwakheden.

Marcus 1:45 (NBG)
Maar toen hij was weggegaan, begon hij het 
telkens weder te verkondigen, en het gebeurde 
ruchtbaar te maken, zodat Hij niet meer 
openlijk de stad kon binnenkomen, maar Zich 
buiten in eenzame plaatsen ophield. 



Lucas 5

15 Maar het woord aangaande hem 
ging des te meer door 
en vele scharen kwamen samen 
om te horen 
en genezen te worden van hun zwakheden.  



Lucas 5

16 Maar hij trok zich terug 
in de eenzame plaatsen en bad.



Lucas 5

17 En het gebeurde op één van die dagen 
en hij aan het onderwijzen was, 
dat er Farizeeën en wetonderwijzers zaten 
die gekomen waren uit elk dorp 
van Galilea, Judea en Jeruzalem. 
En er was kracht van de Heer 
zodat hij kon genezen.  

inmiddels in Kapernaüm; Mar.2:1
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Lucas 5

17 En het gebeurde op één van die dagen 
en hij aan het onderwijzen was, 
dat er Farizeeën en wetonderwijzers zaten
die gekomen waren uit elk dorp 
van Galilea, Judea en Jeruzalem. 
En er was kracht van de Heer 
zodat hij kon genezen. 

niet per se een delegatie
aangetrokken door de roep 
die van hem uitging



Lucas 5

17 En het gebeurde op één van die dagen 
en hij aan het onderwijzen was, 
dat er Farizeeën en wetonderwijzers zaten 
die gekomen waren uit elk dorp 
van Galilea, Judea en Jeruzalem. 
En er was kracht van [de] Heer
zodat hij kon genezen.  

.nl. God



Lucas 5

18 En neem waar! 
Mannen zijn een mens die verlamd is, 
op een ligbed aan het brengen 
en zij zoeken hem binnen te brengen 
en in zijn zicht te plaatsen.

= vier mannen plus verlamde; Mar.2:3



Lucas 5

18 En neem waar! 
Mannen zijn een mens die verlamd is, 
op een ligbed aan het brengen 
en zij zochten hem binnen te brengen 
en in zijn zicht te plaatsen.



Lucas 5

19 Maar ze vonden geen gelegenheid 
om hem binnen te brengen 
vanwege de schare...



Lucas 5

19 ... Ze klommen op het dakterras, 
en zij laten hem neer, met zijn ligbedje, 
door de daktegels, 
in het midden, vlak voor Jezus.

Gr. keramos, afgeleid van 'mengen'
= tichel > baksteen vs. natuursteen 
• type van 'eigen werken'
• voor het eerst gebruikt i.v.m. Babel; Gen.11:3
• later i.v.m. de slavernij in Egypte (Ex.1:14; 5:7);
• offerdienst op tichel - een krenking; Jes.65:3)



Lucas 5

20 En terwijl hij het geloof 
van hen waarneemt, zei hij: 
mens, je zonden zijn je vergeven.

= het geloof van de vijf:
• ze gaan tot de Heer;
• laten zich niet hinderen door 

de massa;
• tegels (> eigen werk) opzij



Lucas 5

20 En terwijl hij het geloof 
van hen waarneemt, zei hij:
mens, je zonden zijn je vergeven.

vergeven 
= bevrijden; Luc.4:19



Lucas 5

21 En de schriftgeleerden en de Farizeeën 
beginnen te redeneren en zeggen: 
wie is deze, die zulke lasteringen spreekt? 
Wie kan zonden vergeven dan alleen God?

Gr. blasphemia



Lucas 5

21 En de schriftgeleerden en de Farizeeën 
beginnen te redeneren en zeggen: 
wie is deze, die zulke lasteringen spreekt?
Wie kan zonden vergeven dan alleen God?

alsof Jezus niet namens God zou 
kunnen spreken (vergl. 2Sam.12:13)



Lucas 5

22 Maar Jezus beseffend hun redeneringen, 
antwoordde en zei tegen hen: 
wat redeneren jullie in je harten?

Gr. dialogizomai
• lett. door-redeneren
• zelden correct: 

▪ of de premisse (uitgangspunt) onjuist 
▪ of de conclusie niet noodzakelijk



Lucas 4

23 Wat is gemakkelijker te zeggen: 
je zonden zijn je vergeven 
of te zeggen: 
kom overeind en wandel!?

= beantwoording door tegenvraag



Lucas 4

23 Wat is gemakkelijker te zeggen:
je zonden zijn je vergeven 
of te zeggen: 
kom overeind en wandel!?

het is gemakkelijker te zéggen:
je zonden zijn je vergeven
want dat is niet te controleren



Lucas 5

24 Maar opdat jullie zouden weten
dat de Zoon van de mens 
volmacht heeft op de aarde 
om zonden te vergeven...

lett. waar zouden nemen:
wat ze zullen waarnemen is 
demonstratie van zojuist is uitgesproken



Lucas 5

24 Maar opdat jullie zouden weten
dat de Zoon van de mens 
volmacht heeft op de aarde 
om zonden te vergeven...

Gr. exousia = 
= gemachtigd
> door God verleend aan de Ben Adam



Lucas 5

24 ... zei hij tot de verlamde: 
kom overeind en pak je ligbedje op 
en ga naar je huis! 

uitdrukking van 'vergeven' (bevrijding):
1. opstanding;
2. rust (> ligbedje);
3. wandel



Lucas 5

25 En ogenblikkelijk stond hij in hun zicht op, 
pakte op waarop hij neerlag 
en ging weg naar zijn huis, 
God verheerlijkend!



Lucas 5

25 En ogenblikkelijk stond hij in hun zicht op, 
pakte op waarop hij neerlag
en ging weg naar zijn huis, 
God verheerlijkend!

lett. de God



Lucas 5

26 En ontzetting beving allen 
en zij verheerlijkten God 
en werden vervuld van vrees, 
terwijl zij zeiden: 
wij namen bizarre dingen waar vandaag!

Gr. ekstasis > extase



Lucas 5

26 En ontzetting beving allen
en zij verheerlijkten God 
en werden vervuld van vrees, 
terwijl zij zeiden: 
wij namen bizarre dingen waar vandaag!

= de schare (Mat.9:18; Luc.5:19)



Lucas 5

26 En ontzetting beving allen 
en zij verheerlijkten God 
en werden vervuld van vrees, 
terwijl zij zeiden: 
wij namen bizarre dingen waar vandaag!

= diep ontzag



Lucas 5

26 En ontzetting beving allen 
en zij verheerlijkten God 
en werden vervuld van vrees, 
terwijl zij zeiden: 
wij namen bizarre dingen waar vandaag!

Gr. paradoxos > paradox
lett. NAAST-WAT-TOESCHEEN
= tegen alle verwachting in



Lucas 5

27 En na deze dingen, 
ging hij uit en sloeg hij een tollenaar gade, 
Levi genaamd, 
zittend bij het tolkantoor 
en hij zei tot hem: volg mij!

Mat.9:9: Matteüs 
▪ > Hebr. Matthias, Mattanja
▪ = 'geschenk van JAHWEH'
▪ Mar.2:14: "zoon van Alfeüs"



Lucas 5

27 En na deze dingen, 
ging hij uit en sloeg hij een tollenaar gade, 
Levi genaamd, 
zittend bij het tolkantoor 
en hij zei tot hem: volg mij!

> buiten Kapernaüm



Lucas 4

28 En alles verlatende, 
stond hij op en volgde hem.

= zijn beroep en tolkantoor



Lucas 5

29 En Levi maakte een grote receptie
voor hem in zijn woonhuis 
en er was een grote schare 
van tollenaars en anderen 
die met hen neerlagen.

en dus zijn nieuwe 'loopbaan'



Lucas 5

29 En Levi maakte een grote receptie 
voor hem in zijn woonhuis 
en er was een grote schare 
van tollenaars en anderen
die met hen neerlagen.

Gr. 'allos'
• Mat.9:10; Mar.2:15: 

"tollenaren en zondaren"



Lucas 5

29 En Levi maakte een grote receptie 
voor hem in zijn woonhuis 
en er was een grote schare 
van tollenaars en anderen 
die met hen neerlagen.

SV: met hen aanzaten
NBG: met hen aan tafel waren
lett. met hen neerlagen



Lucas 4

30 En de Farizeeën 
en hun schriftgeleerden morden 
naar zijn discipelen en zeiden: 
waarom eten en drinken jullie 
met tollenaren en zondaren?



Lucas 4

30 En de Farizeeën 
en hun schriftgeleerden morden 
naar zijn discipelen en zeiden:
waarom eten en drinken jullie 
met tollenaren en zondaren?

in één adem genoemd met "zondaren":
▪ ze collaboreerden met de Romeinse bezetter
▪ ze hieven buitensporig voor eigen gewin



Lucas 5

31 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: 
zij die gezond zijn hebben geen arts nodig 
maar zij die kwalen hebben.

ook de roeping van Levi Matteüs 
is een 'genezing' 



Lucas 5

32 Ik ben niet gekomen 
om rechtvaardigen te roepen
maar zondaren tot bezinning.

lees: die ménen rechtvaardigen te zijn...



Lucas 5

32 Ik ben niet gekomen 
om rechtvaardigen te roepen
maar zondaren tot bezinning.

Gr. metanoia > omdenken, bezinnen


