
Die evangelie 
van Lukas



Lukas 3:21-4:14



Luk 3:21  En toe die hele volk gedoop en Jesus ook 
gedoop is, en Hy besig was om te bid, het die hemel 
oopgegaan; 
Luk 3:22  en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante 
soos ‘n duif op Hom neergedaal; en ‘n stem het uit die 
hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek 
‘n welbehae. 

Luk 3:23  En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe 
Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle gemeen het, die 
seun van Josef, die seun van Eli, ........
Luk 3:38  die seun van Enos, die seun van Set, die seun 
van Adam, die seun van God.



Luk 4:1  En Jesus het vol van die Heilige Gees 
teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in 
die woestyn gelei, 
Luk 4:2  waar Hy veertig dae lank deur die duiwel 
versoek is; en Hy het niks geëet in dié dae nie; en toe 
hulle verby was, het Hy naderhand honger geword. 
Luk 4:3  Toe sê die duiwel vir Hom: As U die Seun van 
God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word. 
Luk 4:4  Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is 
geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, 
maar van elke woord van God. 
 



Luk 4:5  Toe bring die duiwel Hom op ‘n hoë berg en wys Hom 
al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd. 
Luk 4:6  En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee 
en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit 
aan wie ek wil. 
Luk 4:7  As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.
Luk 4:8  En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter 
My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy 
aanbid en Hom alleen dien. 
Luk 4:9  Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die 
dak van die tempel en sê vir Hom: As U die Seun van God is, 
werp Uself hiervandaan neer. 
.



Luk 4:10  Want daar is geskrywe: Hy sal sy engele 
bevel gee aangaande U om U te bewaar, 
Luk 4:11  en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie 
miskien u voet teen ‘n klip stamp nie. 
Luk 4:12  En Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is 
gesê: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. 
Luk 4:13  En toe die duiwel elke versoeking geëindig 
het, het hy ‘n tyd lank van Hom gewyk







Bid!

Jes 64:1  Ag, as U maar die hemele wou skeur, 
wou neerdaal, dat die berge wankel voor u 
aangesig



Jes 42:1  Daar is my Kneg wat Ek ondersteun, 
my Uitverkorene in wie my siel ‘n welbehae het. 
Ek het my Gees op Hom gelê; Hy sal die reg na 
die nasies uitbring.

Gén 22:2  Toe sê Hy: Neem jou seun, jou 
enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land 
Moría en offer hom daar as brandoffer op een 
van die berge wat Ek jou sal aanwys. 



Geliefd/Kosbaar vir 
God

Lydende Kneg 
van Jesaja



Geslagsregister?



Ware Jood…Koninklike afstammeling

Vir die voordeel van die 
hele wêreld!



Jesus se doop en 
geslagsregister vertel 
ons waar Jesus vandaan 
kom, wie Hy is en 
waarheen hy op pad is.



Wat beteken dit om 
God se geliefde seun 

te wees

Hoe kan Hy 
Israel 

verteenwoordig
en Koning wees 

Hoe kan Hy Israel 
bevry…

Watter tipe 
Messiaskap 

moet Hy 
najaag?



Adam

Israel



Versoeking

Natuurlike 
gedagtes

Hoekom 
nie?

Maak 
sin



…

…..Nie brood alleen… Woord 
van God

❶ DOEN IETS ASEMROWENDS 
JESUS!

Luk 11:3
Luk 22:19, 
24:30,35
Luk 14:15

Misbruik 
jou

mag mag!



❷ SORG DAT JY IETS 
(KONINKRYKE) KRY JESUS!

Luk 10:18
Luk 11:22

Die doel 
heilig 

die 
middele!

….God alleen moet 
aanbid word



❸ GOD KIES DIE PAD 
NA OORWINNING 
SONDER PYN VIR JOU 
JESUS!Vermy 

die 
kruis!

Luk 19:45-47
Luk 22:40,46

God se pad vir Jesus 
is…die pad van die kruis!



Jesus se pad?



Ons (kerk) 
se pad?



Gebed

Sekerheid van kindskap

Gees en Woord

,,
,



 Wat jy doen 
(regkry)definieer 

jou

Wat jy besit 
definieer jou

Voorspoed 
is God se 

pad 



bedieningvir Reg

Kruispad
Oorwinning


