
Recensie van ‘Het Lucasevangelie onder de loep’ door Bart Koet in Tijdschrift 
voor Theologie 59/2 (2019), 190-191 
 
De auteur staat in een mooie protestantse traditie: de dominee, die zo hard studeert in zijn 
pastorie dat hij promoveert. Een paar jaar geleden promoveerde hij op een studie over 
Lucas 7,11-17 aan de Tilburgse School of Catholic Theology.  
In dit nieuwe boek verzamelt hij zijn artikelen over andere passages uit hetzelfde 
evangelie. De meeste artikelen verschenen eerder in het opgeheven tijdschrift Interpretatie. 
R. heeft alle artikelen bewerkt en nieuwe literatuur ingevoegd. R. typeert zijn werkwijze als 
close reading. Hij besteedt aandacht aan de vertaling van de passages die hij behandelt, 
schetst een structuur en bespreekt dan een kwestie uit de pericoop. Hij schroomt niet om 
Grieks te gebruiken en is goed op de hoogte van recente literatuur. Het zwaartepunt van 
het boek ligt op passages in het begin van het evangelie (Lc 1-2; 2,40-52; 3,21-22) en 
passages die verband houden met de passage die hij bestudeerde voor zijn proefschrift. Er 
is ook veel aandacht voor de figuur van Jan de Doper.  
Zelf vind ik het artikel over Jezus’ achterblijven in de tempel het meest verrassend en dan 
met name zijn voorstel voor de interpretatie van Jezus’ antwoord in Lc 2,49. Hij suggereert 
dat Jezus in dit vers verwijst naar de Joodse leraren als zijn natuurlijke context. Nog meer 
dan door andere geleerden al beweerd werd, laat R. daarmee zien dan Jezus volgens Lucas 
in de lijn van Joodse leraren staat. 
De vraag is wel voor wie dit boek geschreven is. Het veronderstelt kennis van het Grieks 
van het Nieuwe Testament en eigenlijk ook vraagt het van de lezer enig inzicht in het 
gebruik van wetenschappelijke literatuur. Behalve voor de paar exegeten die er nog zijn in 
Nederland, zal het boek vooral geschikt zijn voor andere exponenten van die mooie 
protestantse traditie, waarin R. zelf staat: dominees die blijven studeren op de grondtekst. 
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