
Verwerking bij de preek over Lukas 3,23-4,2 

 

Lukas presenteert in zijn boek Jezus aan Theofilus. Als hij dan in het verhaal de stamboom 

van de Heer opneemt, leert hij de lezer iets 1) over de persoon van Jezus en 2) over zijn 

boodschap. De persoon blijkt een mysterie (heel menselijk en toch zoon van God) en de 

boodschap absurd: komt God de schuld van mensen op zich nemen? 

 

Hier volgen enkele citaten en vragen ter bespreking. 

 

1 Wat sprak je aan in de preek, wat was nieuw en heb je iets gemist?  

 

2 “Ik weet het nog niet of ik wel geloof. Ik kan me wel gedragen als een gelovige, maar om 

nou te zeggen dat ik elke dag met Jezus leef, nee, dat gaat me te ver. Ik zou wel willen 

geloven, maar ik weet niet of ik dat kan.”  

 

Ben je zoeker zoals Theofilus? Wat betekent deze preek dan voor je? Heb je al de vrede van 

Christus gevonden? Wat neem je dan uit deze preek mee? 

 

3 “Als iemand gelooft dat de wereld miljarden jaren oud is en de mens miljoenen jaren 

geleden als soort ontstond, dan neemt die persoon de Bijbel niet serieus. Ik weet dan ook niet 

of hij wel echt in Jezus gelooft als Verlosser.” 

 

Herken je het punt dat je een Bijbelgedeelte kunt misbruiken? In deze preek gaat het om het 

gebruik van een geslachtsregister om de ouderdom van de mensheid te berekenen. Ken je 

andere voorbeelden? Spreek door over de eventuele spanning tussen Bijbel/geloof en 

wetenschap. 

 

4 “De zoon van God is gestorven; dit is geloofwaardig, omdat het absurd is. En eenmaal 

begraven herrees hij; dit is zeker, omdat het onmogelijk is.” 

  

Wat vind je van de stelling: het christelijk geloof zit heel logisch in elkaar. 

 

5 Bespreek met elkaar wie je een goed zicht op Jezus heeft gegeven. Geef dat een plaats in je 

gebed. 


