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Jezus en Johannes de Doper

Lucas 7:18-35



structuur van Lucas 7:18-35

18-23

24-35

Johannes' delegatie bij Jezus

Jezus' getuigenis over Johannes



structuur van Lucas 7:18-23

18

19

20

21-23

Johannes' leerlingen. Verslag aan Johannes.

Johannes. Vraag gezonden aan Jezus

Johannes' leerlingen. Verslag aan Jezus

Johannes. Antwoord gezonden aan Joh.



Lucas 7

18 En de leerlingen van Johannes 
berichten hem omtrent al deze dingen.

nl. de wondertekenen die in het 
voorgaande zijn verhaald: genezing van 
zieken en opwekking van doden



Lucas 7

19 En Johannes riep
een tweetal van zijn leerlingen tot zich 
en hij zond hen naar Jezus toe om te zeggen...

vanuit de gevangenis; 3:20



Lucas 7

19 ... bent u het die komen zou
of zouden we een ander verwachten?

lett. "de komende" 
> aanduiding van de beloofde Messias



Lucas 7

19 ... bent u het die komen zou
of zouden we een ander verwachten?

bent U zelf ook een voorloper
wanneer openbaart u de messias te zijn?



Lucas 7

20 En toen de mannen 
bij hem aankwamen, zeiden zij: 
Johannes de Doper stuurt ons 
naar u toe om te zeggen...

Lucas herhaalt woordelijk de 
vraag uit vers 19

> onderstreept daarmee 
het belang van de vraag



Lucas 7

20 ... bent u het die zou komen 
of zouden we een ander verwachten?



Lucas 7

21 In dat uur genas hij vele van ziekten 
en kwalen en boosaardige geesten
en vele blinden bewees hij gunst om te zien.

perfecte timing van de 
aankomst van de delegatie!



Lucas 7

21 In dat uur genas hij vele van ziekten 
en kwalen en boosaardige geesten 
en vele blinden bewees hij gunst om te zien.



Lucas 7

22 En hij antwoordde en zei tot hen: 
gaat heen en bericht aan Johannes 
wat jullie waarnemen en horen...

Jezus hoeft zelf niets te zeggen: 
de feiten spreken!



Lucas 7

22 ... blinden kijken weer, 
kreupelen wandelen, 
melaatsen worden gereinigd 
en doofstommen horen, 
doden worden opgewekt, 
armen worden geëvangeliseerd,

van al deze wonderen worden in de 
evangelieën voorbeelden gegeven 



Lucas 7

22 ... blinden kijken weer, 
kreupelen wandelen, 
melaatsen worden gereinigd 
en doofstommen horen,
doden worden opgewekt, 
armen worden geëvangeliseerd,

de wonderen zijn ook evenzovele tekenen:
illustratief voor wat de Messias zou doen



Lucas 7

23 en gelukkig is hij 
die in mij niet verstrikt zou worden.

> struikelen over, ten val komen
ook een kenmerk van de Messias:

een "steen van aanstoot" en een rots 
van ergenis" voor wie niet gelooft
Ps.118:22; Jes.8:15,16; 28:16



structuur van Lucas 7:24-35

24-28

29

30

31-35

lof voor Johannes

effect op het volk

effect op de Farizeeën

aanklacht tegen Farizeeën



Lucas 7

24 En toen de boodschappers weggingen, 
begon hij te zeggen tegen de scharen 
omtrent Johannes... 



Lucas 7

24 ... waarom gaan jullie uit? 
Om in de wildernis 
een rietstengel te aanschouwen 
die door de wind geschud wordt? 

zoals te zien in de Jordaanvallei waar 
Johannes doopte:

een symbool van meegaandheid 
(> meewaaien met de wind) 



Lucas 7

25 Maar wat hebben jullie 
uitgegaan waargenomen? 
Een mens in zachte bovenkleding gekleed? 
Let op, zij die in glorieuze 
en luxe kleding zijn, 
zijn onder de koninklijken. 

symbool van luxe
Johannes ging gekleed in een kameelharen 
mantel en een lederen gordel (Mat.3:4)



Lucas 7

25 Maar wat hebben jullie 
uitgegaan waargenomen? 
Een mens in zachte bovenkleding gekleed?
Let op, zij die in glorieuze 
en luxe kleding zijn, 
zijn onder de koninklijken. 

Johannes was alles behalve 
een koninklijke verschijning



Lucas 7

26 Maar wat hebben jullie 
uitgegaan waargenomen? 
Een profeet?
Ja, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet.

heel het volk hield hem voor een profeet
Luc.1:76; 20:6



Lucas 7

26 Maar wat hebben jullie 
uitgegaan waargenomen? 
Een profeet? 
Ja, ik zeg jullie, zelfs meer dan een profeet.

m.a.w. de benaming 'profeet' doet 
tekort aan Johannes' bediening 



Lucas 7

27 Deze is het, omtrent wie geschreven staat...

in Jesaja 40:3 en Mal.3:1 en 4:5,6



Lucas 7

27 ... let op, Ik zend mijn boodschapper uit
voor uw aangezicht, 
die uw weg zal bereiden, vlak voor u.

nl. van de Messias



Lucas 7

28 Ik zeg jullie: 
onder hen die uit vrouwen geboren zijn, 
is er niemand groter dan Johannes...

want "meer dan een profeet"



Lucas 7

28 ... maar de kleinere
in het Koninkrijk van God
is groter dan hij.

Jezus Christus zelf - jonger dan Johannes



Lucas 7

28 ... maar de kleinere 
in het Koninkrijk van God 
is groter dan hij.

niet door door geboorte uit een vrouw
maar door wedergeboorte:
• nieuw leven
• opstanding



Lucas 7

29 En heel het volk hoorde
en de tollenaars rechtvaardigden God, 
terwijl zij gedoopt werden 
in de doop van Johannes.

Jezus zet hier zijn relaas voort over Johannes



Lucas 7

29 En heel het volk hoorde 
en de tollenaars rechtvaardigden God, 
terwijl zij gedoopt werden 
in de doop van Johannes.

= demonstreerden GODS rechtvaardigheid



Lucas 7

29 En heel het volk hoorde 
en de tollenaars rechtvaardigden God, 
terwijl zij gedoopt werden
in de doop van Johannes.

de doop in de Jordaan is een type 
van de weg van dood en opstanding



Lucas 7

29 En heel het volk hoorde 
en de tollenaars rechtvaardigden God, 
terwijl zij gedoopt werden
in de doop van Johannes.

een waterdoop (mikwah) 
waarin men wordt gedoopt



Lucas 7

30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden
wezen de raad van God af voor zichzelf, 
door niet door hem gedoopt te worden.

uitgerekend de mensen wan wie 
verwacht mocht worden "de 
raad van GOD" te (er)kennen



Lucas 7

30 Maar de Farizeeën en de wetgeleerden 
wezen de raad van God af voor zichzelf, 
door niet door hem gedoopt te worden.

nl. GODS rechtvaardigheid, 
uitgebeeld in Johannes' doop



Lucas 7

31 Met wie dan zal ik 
de mensen van deze generatie vergelijken 
en op wie lijken zij?

nl. die van de Farizeeën en wetgeleerden 



Lucas 7

32 Zij lijken op kleine kinderen 
die op de markt zitten 
en elkaar het gezegde toeroepen...

kennelijk refererend aan 
een bekend kinderspel



Lucas 7

32 ... wij spelen voor jullie op de fluit 
en jullie dansen niet. 
Wij weeklagen en jullie huilen niet.

geen passende reactie op een oproep:
Johannes > weeklaagt
Jezus > speelt op de fluit (> bruidegom)



Lucas 7

33 Want Johannes de Doper is gekomen, 
niet etende noch drinkende
en jullie zeggen: hij heeft een demon.

> weeklagen - rouw



Lucas 7

33 Want Johannes de Doper is gekomen, 
niet etende noch drinkende
en jullie zeggen: hij heeft een demon.

ascese > demonie
• dwangmatige, onnatuurlijke onthouding 



Lucas 7

34 De zoon van de mens is gekomen, 
wel etende en drinkende
en jullie zeggen...

niet ascetisch



Lucas 7

34 ... let op, een mens, 
een vreelvraat en wijndrinker, 
een vriend van tollenaars en zondaars.

Jezus' reputatie:
• bourgondisch, onmatig en geassocieerd 

met minderwaardig gezelschap



Lucas 7

35 En de wijsheid werd gerechtvaardigd
door al haar kinderen.

nl. door hen die werden gedoopt 
door Johannes (= "haar kinderen"):
• waarin de raad GODS (= de 

wijsheid) werd uitgebeeld


