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Lucas, Evangelie van Jezus Christus, 

Caesarea, 60nC 

Langste 
evangelie 

Thematisch 

Gebed 
Spanningen 
en conflicten 

Vrouwen 



Vooral Galilea  

Aanhef 
(1:1-4) 

Tien beginverhalen 
(1:5-2:52) 

Johannes en Jezus 
(3:1-4:44) 

Toenadering en conflicten (5:1-
6:49)  

Onderwijs over Godsrijk (7:1-
9:50)  

Reis naar 
Jeruzalem  

Afwijzing en roeping 70 (9:51-
10:37)  

Onderwijs en parabels (10:38-
19:27)  

Gevangenname en kruisiging 
(19:28-23:56)  

Opstanding en hemelvaart 
(24:1-53)  



Vijf verhalen voor 
de geboorte (1:5-80)  

A – De oude Zacharia in de tempel 
(1:5-25)  

B – Vreugdevolle aankondiging bij 
Maria door de engel (1:26-56) en 
door Elisabeth die haar bezoekt 

(1:39-56)  

C – Geboorte Johannes (1:57-66) en 
openbaring Zacharia (1:67-80)  

Vijf verhalen vanaf 
de geboorte (2:1-52)  

C’ – Geboorte Jezus (2:1-7) en 
openbaring aan herders (2:8-20)  

B’ – Pijnlijke aankondiging van 
Simeon (2:22-35) en van Hanna 

(2:36-39)  

A’ – De twaalfjarige Jezus in de 
tempel (2:40-52)  



Johannes in 
de wildernis 

(3:1-20)  

Introductie van zijn 
dienst (3:1-14)  

Oproep tot 
Godsvrucht (3:7-14), 
aanval en arrestatie 

(3:15-20)  

Jezus in de 
wildernis 

(3:21-4:13)  

De doop van Jezus 
(3:21-22), zijn 

stamboom (3:23-38)  

Aanval van de duivel 
op Jezus’ identiteit 

(4:1-13)  

Jezus in 
Galilea 

(4:14-44)  

Introductie (4:14-15)  

Aanval in de synagoge 
van Nazareth (4:16-30)  

Demonische belijdenis 
in de synagoge van 

Kapernaüm (4:31-44)  



Toenadering en conflicten (5:1-6:49) 

A – Jezus’ autoriteit over kwaad en ziekte (5:1-26) 

B – Roeping van tollenaar Levi en feest (5:27-32) 

C – Driedelige parabel over het vasten (5:33-39) 

A’ – Menselijke inzettingen (6:1-15) 

B’ – Roeping van twaalf en genezing (6:17-38) 

C’ – Driedelige parabel over navolging (6:39-49 



Verwachting en Godsrijk (7:1-9:50) 
• Genezing centurio en opstanding in Naïn (7:1-17) 
• Verwachtingen over de Doper en door Simon (7:18-50) 
• Drie vrouwen volgen en ondersteunen Jezus (8:1-3) 
• Twee parabels: de zaaier en de lamp (8:4-15) 
• Kritiek op Jezus via de familie (8:19-21) 
• Natuurwonder, bevrijding, genezing van de 

bloedvloeiende vrouw en opstanding Jairus (8:22-56) 
• Twaalf mannen volgen en ondersteunen Jezus (9:1-6) 
• Verwachtingen van Jezus (9:7-36) 
• Falen maanzieke (9:37-42) en nederigheid (9:43-50) 



Het reisverslag (9:51-19:44) 
• Keuzes maken (9:51-11:13) 

▫ A – Geen gastvrijheid in Samaria (9:51-56) 
▫ B –Jezus op de tweede plaats: een iemand (9:57-62) 
▫ X – Jezus’ keuze voor de zeventig (10:1-24) 
▫ B’ – Jezus op de tweede plaats: wetgeleerde (10:25-37) 
▫ A’ – Gastvrijheid bij Martha en Maria (10:38-42) 

• De omgang met de Vader (11:1-13) 
• Afwijzingen (11:14-13:35) 

▫ Het zuurdeeg van de farizeeërs en Herodes 
▫ Blindheid door godsdienst en verkeerd oordelen 

 Parabel: Strijd van het Godsrijk 
 Parabel: Godsrijk als feest (14:1-24) 
 Parabel: Kritiek op Jezus feestjes (15:1-32) 

▫ Omgaan met geld (16:1-31) 
▫ Gebed van een rechtvaardige (18:1-43) 
▫ Omgang met geld (19:1-27) 



In Jeruzalem (19:28-23:56) 

• Tempelreiniging en parabel (19:45-20:19) 

• Vragen: belasting, opstanding, David (20:20-37) 

• Offer van de weduwe en eindtijdrede (21:1-38) 

• Pascha, avondmaal en arrestatie (22:1-54) 

• Verloochening, spot en kruisiging (22:55-32) 

• Vergeving bij de moordenaars (22:33-49) 

• Jozef van Arimatea (23:50-56) 



Zo: zalving Bethanië, intocht (Ps24) 

Ma: wonderen, tempelreiniging (Ps48) 

Di: vijgenboom, eindtijdrede (Ps82) 

Woe: doodsbesluit, Judas’ verraad (Ps94) 

Do: Pascha, Gethsemane (Ps81) 

Vr: Terechtstellingen, kruisiging (Ps93) 

Za: Vrouwen bij het graf (Ps92) 

Zo: Opstanding (Ps24) 

Weekoverzicht 



Opstanding en hemelvaart (24:1-53) 

• Vrouwen ontdekken Jezus niet (24:1-12) 

• Emmaüsgangers erkennen Jezus niet (24:13-35) 

• Jezus openbaart zich (24:36-53) 


