Vraag:
Voor school moet ik een verslag over Lucas maken. Nu heb ik de volgende vragen: Voor wie
schreef Lucas oorspronkelijk? En hoe moet ik de inhoud van het bijbelboek Lucas weergeven? Ik
hoop dat u een antwoord heeft.
Antwoord:
Bedankt voor je mailtje met de vragen voor wie Lucas oorspronkelijk schreef en wat de inhoud van
dit bijbelboek is. Wel, het evangelie naar Lucas beschrijft Yeshua [Jezus] als de beloofde Verlosser
voor alle mensen, wat onder andere blijkt uit de vermelding van het geslachtsregister in hoofdstuk
3, dat teruggaat naar Adam. Van Lucas is bekend dat hij een Griekse arts was die tot het geloof in
de Joodse Messias was gekomen en samen met de apostel Sha'ul [Paulus] zending bedreef onder
zijn eigen volksgenoten en lange tijd zijn reisgenoot en medewerker is geweest. Volgens sommige
geleerden heeft Lucas zijn evangelie tussen 60 tot 65, volgens anderen rond 80 n.Chr. geschreven
te Caesarea, een Romeinse havenstad in Israël, noordelijk van het huidige Tel Aviv gelegen. Hij is
overigens ook de schrijver van het boek Handelingen der Apostelen. Volgens de aanhef van zowel
het Evangelie van Lucas alsook van het boek Handelingen heeft Lucas beide boeken geschreven
aan Theophilus, een hooggeplaatste persoon in het Romeinse Rijk en dus een man van betekenis
in de heidense wereld en men vermoed dat hij de taak op zich genomen heeft om kopieën van
deze beide boeken te laten maken en te verspreiden. Daarom vermeldt Lucas ook dat hij zelf een
nauwkeurig onderzoek gedaan heeft naar alles wat er gezegd en geschreven was over het leven
en het werk van Yeshua om Theophilus zo nauwkeurig mogelijk daarover te kunnen inlichten.
Lucas legt daarbij de nadruk op de liefde van Yeshua voor de zondaars, de verlorenen en Zijn
aandacht voor de armen en zieken. Van alle vier evangelisten beschrijft Lucas het verhaal rondom
de geboorte van de Messias het meest uitgebreid en gedetailleerd en vermeldt daarbij vele
gegevens die nergens anders te vinden zijn, want hij besteedt de grootst mogelijke zorg aan
nauwkeurig onderzoek van het beschikbare bewijsmateriaal en dat maakt zijn werken zo
waardevol en belangrijk voor ons.
Ik hoop dat ik je daarmee een beetje kon verder helpen en ik wens je een goed cijfer toe.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

