
Die evangelie 
van Lukas



Lukas 2:1-3:20





 Toneel 1 
(Luk. 2: 1-20) 

Geboorte van Jesus....







Vers 7:.. en sy het haar eersgebore Seun 
gebaar en Hom toegedraai in doeke en 
Hom in die krip neergelê,
 
vers 12:.. En dit is vir julle die teken: julle 
sal ‘n Kindjie vind wat in doeke toegedraai 
is en wat in die krip lê
 
vers 16 En hulle het met haas gegaan en 
Maria en Josef gevind en die kindjie wat in 
die krip lê. 



Luk 2:17  En toe hulle dit 
gesien het, het hulle oral 
die woord bekend gemaak 
wat aan hulle van dié 
Kindjie vertel is. 



Luk 2:10 Moenie vrees nie, want kyk, 
ek bring julle ‘n goeie tyding van groot 
blydskap wat vir die hele volk sal 
wees, 
Luk 2:11  dat vir julle vandag in die 
stad van Dawid gebore is die 
Saligmaker wat Christus, die Here, is. 











 Toneel 2
(Luk. 2: 21-40) 

Simeon en Anna....







Luk 2:25 En daar was ‘n man in Jerusalem met 
die naam van Símeon; en hierdie man was 
regverdig en vroom en het die vertroosting van 
Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. 
Luk 2:26  En aan hom was dit deur die Heilige 
Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien 
voordat hy die Christus van die Here gesien het 
nie. 
Luk 2:27  En hy het deur die Gees in die tempel 
gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring 
......



Luk 2:32  ‘n lig tot verligting van die 
nasies en tot heerlikheid van u volk 
Israel. 



Vers 34 -35



Luk 2:36  En daar was Anna, ‘n profetes....

Luk 2:37  en sy was ‘n weduwee van 
omtrent vier en tagtig jaar. Sy het nie 
weggebly van die tempel nie, en met vaste 
en gebede God gedien, nag en dag. 
Luk 2:38  En sy het in dieselfde uur daar 
gekom en die Here geprys en van Hom 
gespreek met almal in Jerusalem wat die 
verlossing verwag het.



Luk 2:40  En die Kindjie 
het gegroei en sterk 
geword in die Gees en vol 
van wysheid. En die 
genade van God was op 
Hom. 



 Toneel 3 
(Luk. 2: 41-53) 

Jesus in die tempel....





…..Kyk, jou vader en ek het jou met 
angs gesoek. 
Het u nie geweet dat Ek in die dinge 
van my Vader moet wees nie? En 
hulle het die woord wat Hy aan hulle 
gesê het, nie verstaan nie (2:48-50

Moes die Christus nie 
hierdie dinge ly en in sy 
heerlikheid ingaan 
nie? (Luk. 24:26) 



 Toneel 4 
(Luk. 3: 1-20) 

Johannes die doper....







SONDE



Sedert die dae van julle vaders het julle van 
my insettinge afgewyk en dit nie onderhou 
nie. Keer terug na My, en Ek wil na julle 
terugkeer, sê die HERE van die leërskare. 
Maar julle vra: Waarin moet ons terugkeer? 
 (Maleagi 3.7) 



Luk 3:3  En hy het gekom in die hele 
omtrek van die Jordaan en die doop 
van bekering tot vergifnis van sondes 
verkondig; 



Luk 3:4  soos geskrywe is in die boek van die 
woorde van Jesaja, die profeet, waar hy sê: 
Die stem van een wat roep in die woestyn: 
Berei die weg van die Here, maak sy paaie 
reguit. 
Luk 3:5  Elke dal moet opgevul word en elke 
berg en heuwel wegsak; en die krom draaie 
sal ‘n reguit pad word en die skurwe plekke 
gelyk weë. 
Luk 3:6  En alle vlees sal die heil van God 
sien.



Abraham as Vader

Luk. 3:9 Maar die byl lê ook al 
teen die wortel van die bome. 
Elke boom dan wat geen goeie 
vrugte dra nie, word uitgekap en 
in die vuur gegooi



Luk 3:16  antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met 
water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie 
waardig is om los te maak nie—Hy sal julle doop met die 
Heilige Gees en met vuur. 
Luk 3:17  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur 
skoonmaak en sy koring saambring in sy skuur, maar die kaf met 
onuitbluslike vuur verbrand. 



NUWE 
BEDELING!



Hnd 11:15  En toe ek begin spreek, het die Heilige Gees 
op hulle geval soos ook op ons in die begin. 
Hnd 11:16  En ek het die woord van die Here onthou, 
hoe Hy gesê het: Johannes het met water gedoop, maar 
julle sal met die Heilige Gees gedoop word. ( vgl Hand 
18:25)

1Ko 12:13  Want ons is almal ook deur een Gees 
gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe 
of vrymanne; en ons is almal van een Gees 
deurdronge. 



Jesus en Koningskap

Jesus en Israel/die Tempel

Jesus en die Gees

Jesus is verassend anders…



Wie is die 
Jesus waarmee 
jy besig is

Wie is die 
Jesus wat met 
jou besig is


