28 Oktober
Luk. 11:37-44

☼

HYPOCRISIE VEROORDEELD. Hij was nauwelijks uitgesproken of een Farizeeër nodigde Hem uit

mee te gaan eten. Jezus nam de uitnodiging aan. Toen Hij aan tafel ging zonder Zijn handen te
hebben gewassen, was de Farizeeër verbaasd, want Joden vergeten dat nooit.
Jezus zei tegen hem: "Jullie Farizeeërs wassen alleen de buitenkant. Maar van binnen zijn jullie
nog vuil, vol hebzucht en boosaardigheid. Dwazen! Heeft God niet de buiten- én de binnenkant
gemaakt? Uw innerlijke zuiverheid blijkt het beste uit de mildheid waarmee u geeft.
U geeft tien procent van al uw inkomsten aan de tempel. Maar u denkt er niet aan rechtvaardig te
zijn en God lief te hebben. En daar komt het nu juist op aan. Natuurlijk is het geven van die tien
procent heel goed, maar u mag de andere dingen niet verwaarlozen.
Wat ziet het er voor u slecht uit, Farizeeërs! U vindt het heerlijk in de synagogen op de
voornaamste plaatsen te zitten. U voelt zich gestreeld als de mensen op straat u eerbiedig
groeten.
Maar u bent net verborgen graven in het veld. De mensen komen voorbij zonder te weten dat u
vol bederf zit."
Luk. 11:45-52

LERAREN VEROORDEELD. "Meester", zei een godsdienstleraar die stond te luisteren, "door dit

allemaal te zeggen, hebt U ook ons zwart gemaakt."
"Ja", antwoordde Jezus. "Ook u staat iets vreselijks te wachten. U eist het onmogelijke van de
mensen, maar doet zelf niets.
U bouwt wel heel mooie graven voor de profeten. Maar u bent net als uw voorouders, die hen
hebben gedood. U bent het volledig eens met wat uw voorouders hebben gedaan. U zou precies
hetzelfde doen. God zegt over u: 'Ik zal hen profeten en apostelen sturen, maar ze zullen
sommigen van hen vermoorden en anderen wegjagen.' Als mannen van deze generatie zult u
verantwoordelijk worden gesteld voor de moord op al Gods dienaren, van de moord op Abel tot
de moord op Zacharias, die gedood werd tussen het altaar en het tempelhuis. Het zal u allemaal
worden aangerekend.
Slecht bent u, godsdienstleraars! U houdt de waarheid voor de mensen verborgen. U wilt er zelf
niets van weten. Maar het ergste is dat u ook anderen tegenhoudt erin te geloven."
Luk. 11:53,54

POGING OM VALSTRIK TE ZETTEN. De Farizeeërs en godsdienstleraars waren woedend. Van die

tijd af begonnen ze Hem strikvragen te stellen om te proberen Hem op een of ander woord te
vangen.
Luk. 12:1-3

WAARSCHUWING TEGEN HYPOCRISIE. Ondertussen verdrongen zich duizenden mensen om

Hem heen. Jezus had eerst Zijn discipelen iets te zeggen. "Ik waarschuw jullie voor de
Farizeeërs. Het zijn huichelaars! Maar het zal vanzelf blijken hoe ze werkelijk zijn. Wat verborgen
is, zal aan de dag komen. Alles wat in het donker gezegd is, zal in het licht gehoord worden. Wat
stiekem gefluisterd is, zal van de daken rondgebazuind worden.
Luk. 12:4-12

VREES GOD, NIET DE MENS. Jullie zijn mijn vrienden. Wees niet bang voor de mensen die je

willen vermoorden. Zij kunnen alleen maar je lichaam doden, maar hebben daarna geen macht
meer over je. Weet je voor wie je een heilige vrees moet hebben? Voor God, Die macht heeft te
doden en daarna in de hel te gooien. Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch vergeet God er
niet één van. Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt! Wees dus nooit bang. Je bent
Hem veel meer waard dan een hele zwerm mussen.
Onthoud dit: Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat jij en Ik vrienden zijn, zal Ik je aan
de engelen van God voorstellen als mijn vriend. Maar als je voor de mensen doet of je niets met
Mij te maken hebt, zal Ik voor de engelen van God doen of Ik niets met jou te maken heb. Wie
kwaadspreekt over Mij, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige
Geest willens en wetens belastert, is vergeving uitgesloten.
Als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust
over wat je moet zeggen om je te verdedigen. De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste
woorden geven."
Luk. 12:13-21

DWAZE RIJKE MAN. Iemand uit de mensen riep: "Meester, zeg toch tegen mijn broer dat hij mij

het deel van de erfenis geeft waar ik recht op heb!"
Jezus antwoordde: "Beste man, hoe komt u erbij dat Ik rechter over u wil zijn? Met

erfeniskwesties houd Ik Mij niet bezig."
"Dat is nou iets waarvoor u moet oppassen", zei Hij tegen de mensen. "Verlang niet steeds naar
dingen die u niet hebt. Want het leven bestaat niet uit het hebben van veel spullen."
Hij maakte dit duidelijk met een gelijkenis. "Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst
was zo groot dat die niet in de schuren kon. De man vroeg zich af waar hij alles moest laten.
Ineens wist hij het. 'Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats', zei hij. 'Dan heb
ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen: Jongen, je
hebt voor jaren genoeg. Neem het er eens van: Eet, drink en geniet.'
Maar God zei tegen hem: 'Dwaas! Vannacht zult u sterven. En wie krijgt nu alles wat u
achterlaat?'
Zo gaat het met iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods ogen een armoedzaaier
is."
Luk. 12:22-34

OP GODS VOORZIENING VERTROUWEN. Jezus zei tegen Zijn discipelen: "Maak je geen zorgen

over je levensonderhoud, over wat je zult eten of aantrekken. Want het leven is meer dan
voedsel en kleding alleen. Kijk eens naar de kraaien. Die zaaien en oogsten niet en ze hebben
geen voorraadkamers of schuren. Toch gaat het hen goed, want God geeft ze te eten. Wel, jullie
betekenen toch veel meer voor Hem dan die vogels! Waar zijn zorgen trouwens goed voor? Kun
je je leven erdoor verlengen? Natuurlijk niet. Als je dat nog niet eens kunt, waarover zul je je dan
zorgen maken?
Kijk eens naar de lelies. Die spinnen niet en weven niet. Toch zijn zij mooier dan koning Salomo
in al zijn pracht en praal. Als God de planten die vandaag in het veld staan en morgen verbrand
worden, zo mooi aankleedt, zal Hij jullie dan geen kleren geven? Bange twijfelaars! Denk toch
niet altijd aan eten en drinken. Ik wil niet dat jullie je daarover ongerust maken, zoals de andere
mensen. Je hemelse Vader weet heel goed wat je nodig hebt. Wees dus in de eerste plaats
bezig met het Koninkrijk van God; dan zorgt Hij wel dat je die andere dingen ook krijgt.
Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest
Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst aan wie tekort
hebben. Zorg dat je een beurs krijgt die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen en waar de
mot niet aan vreet. Want waar je schat is, daar zullen ook je hart en gedachten zijn.
Luk. 12:35-40

GELIJKENIS VAN DIENAARS DIE KLAAR STAAN. Sta klaar. Blijf wachten op je Heer die van de

bruiloft terugkomt. Als hij aanklopt, kun je meteen opendoen. Dan zal hij zien dat jullie gekleed
zijn en dat de lichten branden. Wie klaar staan en hem verwachten, zijn oneindig gelukkig, want
de Here Zelf zal hun dienaar worden. Hij zal hen aan tafel nodigen en bedienen. Of Hij nu 's
avonds komt of na middernacht, voor degenen die klaar staan, zal het een heerlijk moment zijn.
Jullie begrijpen wel dat iemand niet in zijn huis zou laten inbreken als hij wist wanneer de dief
zou komen. Het beste wat je dus kunt doen, is altijd klaar te zijn. Want Ik kom op een moment
dat niemand Mij verwacht."
Luk. 12:41-48

AANSPORING OM KLAAR TE ZIJN. Petrus vroeg: "Is dit voor iedereen bestemd? Of alleen voor

ons?"
Jezus antwoordde: "Ik heb het over de betrouwbare en verstandige rentmeester die van zijn heer
opdracht heeft gekregen voor de andere arbeiders te zorgen. Als de heer terugkomt en ziet dat
de man zijn werk goed heeft gedaan, zal hij hem belonen en hem zijn hele bezit toevertrouwen.
Maar de rentmeester kan ook denken: 'Mijn heer komt voorlopig niet terug.' Hij kan de arbeiders
en de werksters beginnen te slaan. Hij kan erop los leven en dronken worden. Maar als dan
onverwacht zijn heer terugkomt, zal die hem ontslaan en behandelen als een misdadiger.
Hij zal zwaar gestraft worden. Want hij wist wat hij moest doen, maar heeft het niet gedaan. Maar
wie zich niet bewust is dat hij verkeerd heeft gedaan, zal een lichte straf krijgen. Als iemand veel
heeft ontvangen, zal ook veel van hem worden geëist. Hoe meer je is toevertrouwd, hoe groter je
verantwoording is.
Luk. 12:49-53

VERDEELDHEID VOORSPELD. Ik ben gekomen om vuur op de aarde te brengen. Was Ik daar

maar mee klaar! Er staat Mij iets afschuwelijks te wachten en Ik zie er vreselijk tegenop. Denken
jullie soms dat Ik ben gekomen om vrede op de aarde te brengen? Dat is niet zo! Ik breng juist
strijd en verdeeldheid. Van nu af aan zal in gezinnen onenigheid zijn. Drie mensen zullen voor Mij
zijn en twee tegen, of omgekeerd. Vader en zoon zullen onenigheid krijgen over Mij. Moeder en
dochter ook. En schoonmoeder en schoondochter zullen elkaar niet begrijpen."

Luk. 12:54-59

AANSPORING TOT TIJDIGE AANVAARDING. Jezus zei tegen de mensen: "Als u in het westen

wolken ziet opkomen, zegt u: 'Daar komt een bui aan.' En dat is juist. Als een zuidenwind
opsteekt, zegt u: 'Het wordt heet.' En ook dat is juist. Huichelaars! U ziet dus aan de lucht wat
voor weer het wordt. Maar u ziet niet wat voor tijd u tegemoet gaat.
U weet zelf wat goed en rechtvaardig is! Als u met uw schuldeiser onenigheid hebt, moet u
proberen het zo vlug mogelijk met hem in orde te maken. Anders sleurt hij u nog voor de rechter
en krijgt u gevangenisstraf. En u komt de gevangenis niet uit, voordat u de laatste cent betaald
hebt."
Luk. 13:1-5

URGENTIE VAN BEROUW. In diezelfde tijd hoorde Jezus dat Pilatus een paar Joden uit Galilea

had laten vermoorden, terwijl ze in de tempel van Jeruzalem hun offers brachten. "Denkt u dat zij
slechter waren dan de andere mensen uit Galilea?" vroeg Hij. "Is dit hun daarom overkomen?
Nee! Het zal met u allemaal net zo slecht aflopen, als u niet gaat leven zoals God wil. En de
achttien mannen die verongelukten toen de toren van Siloam op hen viel? Waren die soms
slechter dan de anderen in Jeruzalem? Nee! Als u niet gaat leven zoals God wil, loopt het met u
net zo slecht af."
Luk. 13:6-9

KALE VIJGENBOOM. Om een en ander duidelijk te maken, vertelde Hij hun een gelijkenis.

"Iemand had een vijgeboom in zijn tuin geplant en ging regelmatig kijken of er al vijgen
aankwamen. Maar, nee, er was geen vijg te zien. Tenslotte zei hij tegen zijn tuinman: 'Hak die
boom om. Ik wacht nu al drie jaar en heb nog steeds geen vijg gezien. Ik heb er genoeg van. Die
boom neemt alleen maar plaats in. Wij kunnen die grond beter voor iets anders gebruiken.'
'Laat hem nog één jaar staan', antwoordde de tuinman. 'Ik zal hem extra goed verzorgen en mest
geven. Stel u voor dat er volgend jaar vijgen aan komen. Als het niet helpt, moeten we hem
inderdaad omhakken."
Luk. 13:10-17

KROMME VROUW GENEZEN. Toen Jezus op een sabbat in een synagoge sprak, viel Zijn oog op

een vrouw die helemaal krom liep. Zij had deze ziekte al achttien jaar en kon helemaal niet
rechtop lopen. Jezus riep haar bij Zich en zei: "U bent van uw ziekte verlost." Hij legde Zijn
handen op haar en op hetzelfde moment werd haar rug recht. De vrouw loofde en dankte God.
Maar de leider van de synagoge was boos, omdat Jezus de vrouw op de sabbat had genezen.
"De week heeft zes dagen om te werken!" zei hij tegen de mensen. "Dan kunt u komen om
genezen te worden. Maar niet op de sabbat!"
"Huichelaar!" antwoordde Jezus. "U werkt nota bene zelf op de sabbat! Maakt u soms niet op de
sabbat uw vee los van de voerbak om het buiten te laten drinken? Mocht Ik deze gelovige vrouw
dan niet verlossen uit de greep van satan, die haar achttien jaar gevangen heeft gehouden?
Enkel en alleen omdat het sabbat is?"
Zijn tegenstanders schaamden zich. Maar de andere mensen waren heel blij over de geweldige
dingen die Hij deed.
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