
Lukas 3:1-18



Luk. 1-2 - Geboorte verhale van Johannes en Jesus

Luk. 3-4:13 – Johannes en Jesus se rol - aangedui

18 jaar



Luk. 3: 1-20 – Johannes se werk as voorbereider

Luk. 3:21-22 – Jesus word bevestig in sy werk - doop

Luk. 3:23-38 – Geslagsregister – afstamming & geskiktheid

Luk. 4:1-13 – Jesus word deur die Satan getoets

Voorbereiding vir Jesus se bediening



Wat voorspel is van Johannes in geboorteverhaal,
word waar in ons teks:

• dat hy ‘n profeet sou wees
• dat hy God se weg sou voorberei
• dat hy verlossing vir sy volk sou verkondig

Johannes berei nie net die weg voor vir Jesus nie,
maar hy berei ook die volk voor om hul Heer te
ontvang.



1. Dit was die vyftiende regeringsjaar van keiser Tiberius. Pontius

Pilatus was goewerneur van Judea, en Herodes heerser van Galilea.

Sy broer Filippus was heerser van Iturea en Tragonitis, en Lisanias

heerser van Abilene. Annas en Kajafas was die hoëpriesters.

2 In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van

Sagaria, in die woestyn gekom. 3. Hy het deur die hele

Jordaanstreek gegaan en verkondig: Bekeer julle en laat julle doop

en God sal julle sondes vergewe. 4. So staan dit geskrywe in die

boek van die profeet Jesaja:



“Iemand roep in die woestyn:

Maak die pad vir die Here gereed,

maak die paaie vir Hom reguit.

5. Elke kloof moet opgevul

en elke berg en bult

platgemaak word;

die krom paaie moet reguit

en die ruwe paaie gelyk word.

6. En al die mense sal

die verlossing sien

wat van God kom.” 



7. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes

gedoop te word. Hy het vir hulle gesê: “Julle slange, wie het julle

wysgemaak dat julle die dreigende toorn kan ontvlug? 8. Dra liewer

vrugte wat bewys dat julle bekeer is. En moenie by julleself sê: ‘Ons

het Abraham as voorvader’ nie, want dit sê ek vir julle: God kan uit

hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. 9. Die byl lê al klaar teen

die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie,

word uitgekap en in die vuur gegooi.”



10. Die mense vra hom toe: “Wat moet ons dan doen?”

11. Hy antwoord hulle: “Wie twee kledingstukke het, moet dit deel
met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen.”

12. Daar kom toe ook tollenaars om gedoop te word en hulle sê vir
hom: “Meneer, wat moet ons doen?”

13. En vir hulle sê hy: “Moenie meer invorder as wat vir julle
vasgestel is nie.”

14. Ook soldate het hom uitgevra: “En ons, wat moet ons doen?”

Hy antwoord hulle: “Moet van niemand deur geweld of vals aanklag
geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling.”



15. Die volk was vol verwagting, en almal het hulle begin afvra of
Johannes nie miskien die Christus is nie. 16. Daarop gee Johannes
aan hulle almal die antwoord: “Ek doop julle met water, maar my
meerdere kom, en ek is nie eers werd om sy skoene los te maak nie.
Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. 17. Hy het sy
skop in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Die
koring sal Hy in sy skuur bymekaarbring, maar die kaf sal Hy met
onblusbare vuur verbrand.”

18. Ook oor baie ander dinge het hy dikwels die volk vermaan en die
goeie boodskap aan hulle verkondig.



Dit gaan rof!

Dit is in so ‘n tyd dat Johannes
na die volk kom met sy boodskap…



Dit gaan rof!

Dit is in so ‘n tyd dat Lukas na sy
gemeente kom met sy boodskap…



Dit gaan rof!

Dit is in so ‘n tyd (2021) dat Lukas na
ons gemeente kom met sy boodskap…



Dit gaan rof!

Maak die pad vir die Here gereed - dit vra
meer as voornemens, maar ‘n hartsverandering



Luk. 3: 1 – Inleiding - historiese konteks

Luk. 3:2 – Johannes se roeping

Luk. 3:3-6 – Johannes se oproep

Luk.3:7-9 – Reaksie op oproep & waarskuwing

Luk. 3:10-14 – Etiese implikasie van oproep

Luk. 3:15-17 – Johannes herstel verwagtinge

Luk. 3:18-19 – Slot – Johannes verlaat storie



Maak die pad vir
die Here gereed!

Belangrike figure op die 
wêreldtoneeltoneel

• Wêreldwye betekenis

• Jesus nie fiktiewe persoon

• Kontras tussen NB figure en gewone mense



Maak die pad vir
die Here gereed!

Belangrike mense stuur
mense voor hulle uit

Aanhaling uit Jesaja 40

Toe dit lyk of God se plan gedwarsboom word …

Wanneer dinge hopeloos en donker lyk …



Hoe maak mens
die pad vir die 
Here gereed?

Bekering, doop,
vergifnis



Wat behels hierdie
bekering?

Wat dit nie
is nie



Goeie voorneme teenoor 
lewensverandering



Wegdraai van verkeerde pad wat kwaad inhou
wat afbreuk doen aan menseverhoudings;

Dit beteken om van rigting te verander; 
jou perspektief te verander; 

of om oor te gaan na die ander kant toe en 
’n ander siening te huldig.   

Wat behels hierdie
bekering?

Nie vertrou op politieke
ekonomiese magte ...



We cannot change simply by saying, 

“I want to change.” 

We have to examine what we think (our narratives) 

and how we practice (the spiritual disciplines) 

and who we are interacting with (our social context). 

If we change those things—and we can—
then change will come naturally to us.

Wat behels
hierdie bekering?

James Bryan Smith
The Good and Beautiful God



Verandering binne‘n gemeente
behoort ‘n natuurlike of normale

proses te wees.

Wat behels
hierdie bekering?



• Kos & klere – (vers 10) 

Wat moet ons doen?



Die brood wat jy nie eet nie, maar weggooi, is die brood van die hongeres.  Die ongebruikte 
kledingstuk in jou kas, is die klere van die persoon wat nakend is.  Die skoene wat jy nie dra 
nie, is die skoene van die een wat kaalvoet moet loop.  Die geld wat jy wegsluit, is die geld 
van die armes.  Die dade van barmhartigheid wat jy nie verrig nie, is die ongeregtigheid wat 
jy pleeg.  Wanneer iemand 'n ander persoon se klere steel, noem ons hom 'n dief.  Moet ons 
nie dieselfde naam gee aan iemand wat die naaktes kón klee, maar dit nie gedoen het nie?

Wat moet ons doen?

Dit herinner aan Basilius die Grote, ‘n kerkvader uit die vierde eeu



• Kos & klere – (vers 10) –
• Manier waarop jy besigheid doen (tollenaars)
• Manier waarop jy jou posisie hanteer en hoe jy met oor geld dink 

en leef
Ek en jy?

Wat moet ons doen?



Dit gaan rof!

Maak die pad vir die Here gereed - dit vra
meer as voornemens, maar ‘n hartsverandering


