DE SYNOPTISCHE EVANGELIËN (1)
Het verhaal van de Verloren Zoon van vorige week staat in het evangelie (= blijde boodschap) van
Lucas. Dit evangelie is één van de drie synoptische evangeliën. De andere twee zijn die van Marcus
en Matteüs. Deze drie evangeliën geven in het algemeen dezelfde zienswijze en dezelfde lijn weer
over het leven van Jezus. Dit blijkt duidelijk als men de teksten in kolommen (synopses = algemeen
overzicht) naast elkaar legt en ze onderling vergelijkt. Als voorbeeld nemen we het verhaal 'Laat de
kinderen tot mij komen'.
In Marcus (10:13-16) lezen we:
"De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem de laten aanraken, maar de
leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: 'Laat de
kinderen tot me komen, houdt ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is
zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker
niet binnengaan.' Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te
leggen."
Matteüs (19: 13-15) vertelt dit verhaal als volgt"
"Daarop brachten de mensen kinderen bij hem, ze wilden dat hij hun de handen zou opleggen en zou
bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: 'Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij
mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan hen wie is zoals zij.' En nadat hij hun
de handen had opgelegd, trok hij weer verder."
Lucas (18: 15-17) zegt over deze gebeurtenis:
"De mensen probeerden ook kleine kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten aanraken.
Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: 'Laat ze
bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik
verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan!'"
Hoewel de opbouw van deze drie evangeliën ongeveer gelijk is, verschillen ze aanzienlijk in lengte.
Marcus is het korst, bijna 20 bladzijde in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004). Matteüs heeft 33
bladzijden en Lucas 32 bladzijden. De meeste inhoud van Marcus komt ook voor in de beide andere
evangeliën. Het meeste van de overige inhoud in Matteüs en Lucas is in grote lijnen identiek, maar
staat niet in dezelfde volgorde. In tegenstelling tot Marcus geven Matteüs en Lucas een vollediger
beeld van wat Jezus gezegd heeft. In de liturgische kalender staan in het A-jaar de evangelieteksten
van Matteüs centraal, in het B-jaar van Marcus en nu in het C-jaar van Lucas.
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